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 "نگاهی است خیره کننده به ابرکوهنوردان لهستانکوهنوردان راه آزادی "

 قله بلند دنیا 14هیچ میانبری به قله وجود ندارد: صعود اد ویسچر، نویسنده کتاب :  -

 

که به زیبایی به نگارش درآمده است، این کتاب جایگاه رفیع کوهنوردان لهستان در دوران طالیی  طاقت فرساتحقیقی "

 "نشان داده است. فوق العاده است.هیمالیانوردی را 

 خط نازک سفیداندی کیو، نویسنده کتاب  -

 

در معرض خطر قرار لد شرح زندگی قهرمانانی را نوشته است که به شکلی وسواس گونه خود را انوبرنادت مک د"

 "می دادند. این کتاب ماندگار خواهد ماند.

  مسابقه رسیدن به دریای قطبی کتاب کن مک گوگان، نویسنده -

 

 "داستان هایی هیجان انگیز و پر احساس از دوران طالیی کوهنوردی لهستانی ها در هیمالیا"

 فراتر از اورست کتاب پت مارو، نویسنده

 

ترین نویسنده های کوهنوردی پیوسته است...داستانی که باالخره گفته شد، و بسیار بسیار هم لد به جرگه بهانومک د"

 "خوب گفته شد

 رویاهای عجیب و خطرناک کتاب نویسنده  جف پوتر،
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 مقدمه

 

 در چه موردی؟ نابغه . امااندازه ، شاید بیش ازنابغه اند من همیشه گفته ام لهستانی ها

 گونتر گراس

 

در کافه با آبجویی در دستش ایستاده بود. گرمای وجودش فورا مرا در بر گرفت. هوادارانش دوره اش کرده بودند و 

. دستان تکیده اش را گاه به گاه تکان می داد، اما داستان واقعی البد در باره کوهنوردی –او داستانی را تعریف می کرد 

رنگ و چین های دور آن که خنده ها و بادهای تند ارتفاعات آنها را می بایست در چهره او خواند. چشمانی میشی 

شده بود. و لبخندی چنان وسیع که پیشانی بزرگی که با خرمنی از موهای قهوه ای رنگ پوشیده  را ایجاد کرده بود.

 از نظر محو می کرد.کامال آن چانه قدرتمند لهستانی را 

 "آبجویی بخور. من واندا هستم. پیش ماسالم. بیا "به او نزدیک شدم و او نگاهی به من انداخت. 

البته، من خوب می دانستم. مالقات با واندا روتکیویچ یکی از دالیلی بود که من از آن سر دنیا به جشنواره فیلم 

 ه دسامبر.فرانسه آمده بودم. آنتیب شهر دوست داشتنی است اما نه در ما یریویرا

به تماشای فیلم های آن شب نرفتیم. در عوض در البی سالن نمایش ایستادیم و صحبت کردیم، خندیدیم، و داستان 

هایی از دوستان مشترکمان را برای هم تعریف کردیم. او در باره یرزی کوکوچکا، یکی از بهترین کوهنوردان لهستان 

بود، صحبت کرد. آن غول مهربان یکی از بهترین دوستان واندا بود.  که دو سال قبل در جبهه جنوبی لوتسه کشته شده

 من با کوکوچکا چند باری مالقات کرده بودم، یک بار در کاتماندو بعد از اولین صعود زمستانی کانگچنجونگا، و بار

حبت کردیم، در باره دیگران هم صدیگر در شمال ایتالیا، جایی که سه ساعتی را با هم به صرف نهار گذراندیم. 

 کورتیکا، دیمبرگر، کوران. داستان های زیادی گفتیم. خیلی خندیدیم. و خیلی آبجو خوردیم.
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که  کردکنار واندا که ایستاده بودم متعجب از این می شدم که او چقدر کوچک اندام است. به سختی می شد تصور 

ود. بجز چانه اش. و البته دستان عضالنی و چگونه کوله های سنگین را حمل می کند. او الغر اندام و حتی ظریف ب

 خشنش.

همچنین از نحوه لباس پوشیدنش متعجب شده بودم. منتظر بودم لباس منحصر به فردی بر تن این ستاره لهستان ببینم. 

عوض  باشد. در خاصاز مد افتاده، ژنده، بسیار فاخر، مطمئن نبودم چه چیزی اما به هر حال می بایست لباسی  یلباس

معمولی ترین ترکیب لباس های کوهنوردی را پوشیده بود که هیچ کدام به هم نمی آمدند. البته باید خاطر نشان کنم  او

به دائوالگیری بازگشته بود و حتی وقت نکرده بود چمدانش را باز کند چه برسد به اینکه ای او همین تازگی از برنامه 

 بخواهد لباس مناسب یک مهمانی بپوشد.

نکه پاسی از شب گذشت من نیت اصلی ام را به او گفتم. از او خواستم که سخنران افتتاحیه جشنواره فیلم بعد از آ

کوهستانی بنف در سال آینده باشد. این بخشی از وظیفه من به عنوان مدیر جشنواره بود. او با عالقه ای وافر این 

ماریون فیک، که سرک کشیده بود تا بداند چه خبر  دعوت را پذیرفت. سپس نگاهی انداختیم به مدیر برنامه های او،

 به کانادا مسافرت کند. 1992است. سه نفری صحبت کردیم و توافق شد که واندا نوامبر سال 

ساعتی بعد تماشاچیان از سالن نمایش خارج شدند در حالیکه ما هنوز در کافه ایستاده بودیم. لیوان هایمان را دوباره 

 مبل های البی که حاال دیگر خالی شده بود لم بدهیم.پر کردیم و رفتیم در 

 "کاروان رویاها.بهش می گم برنادت، می خواهم در باره نقشه ام با تو صحبت کنم. "واندا گفت: 

 "هجالب"

صعود  ور اونهاتای  8نی، تا حاال و. می دهصعود می کن ومتری ر 8000می خواهم اولین زنی باشم که همه قله های "

 "هم صعود کنم... وکرده ام. می خوام بقیه ر

 "ن شخص توییاو بدهانجام  وکسی این کار ر هخوب، اگر قرار باش"

 "ماه 18...در مدت "
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 ".هباشاین کار ممکن چی؟ داری جدی صحبت می کنی؟ واقعا جدی هستی؟ من فکر نمی کنم "

ه سرعت که ب ه؟ بهتر اینمتوجه هستیحفظ کنم،  وخودم ر هم هوایی مچرا که به این ترتیب می تون .هکنمبله، بله م"

 "از یکی به دیگری رفت

یه. نقشه خطرناک –واندا، جدی می گم، تو نمی تونی این کار رو انجام بدی  "عینکم را برداشتم و به او نزدیک شدم.

 "آیا واقعا در این باره با دیگران صحبت کرده ای؟ کوهنوردهای دیگه؟ اونها چی می گن؟

متری  8000ی است اگرچه خود هیچ نتا جایی که می توانستم با او مخالفت کردم. مطمئن بودم که نقشه او غیر عقال

 8000 تارا صعود نکرده بودم. هیچ کس چنین کاری را تا آن موقع انجام نداده بود. کوهنوردان سالها طول می کشد 

کوچکا موفق به این کار شده بودند. از او پرسیدم چرا اینقدر متری ها را صعود کنند و تنها رینهولد مسنر و یرزی کو

 عجله دارد؟ با فاکتور خستگی مفرط چه کار می کند؟

دلسوزانه به من انداخت. او از این گونه مخالفت ها قبال هم شنیده بود. بسیار زیاد. نوع نگاهش به من  یماریون نگاه

این طرح و برنامه واندا بود و او نبود که برای آینده برنامه می چید.  می گفت او هم با من موافق است. اما این ماریون

 هم عجله داشت.

. به سرعت قبل کندتر شده ام سالمه. 50من تقریبا "واندا در حالیکه موهایش را از روی صورتش کنار می زد گفت: 

با هم صعود کنم. می تونم این کار  هم هوا نمی شم. در نتیجه باید استراژی ام رو طوری تنظیم کنم که هر چند تا رو

 "رو انجام بدم، می دونم. فقط باید هوا یاری کنه.

 .استدست از مخالفت برداشتم. روشن بود که بحث با او کامال بی نتیجه 

توافق کردیم که در ماه های آینده و در فواصل برنامه هایش با هم در ارتباط باشیم. او مرا در جریان اخبارش می 

 من ماشین تبلیغاتی حضور او در کانادا را به راه می انداختم. گذاشت و

متری او می  8000، در راه سفرش به کانگچنجونگا از کاتماندو برایم نامه ای نوشت. این نهمین 1992بهار سال بعد، 

 به نفس داشت. برای او آرزوی موفقیت کردم. مصمم، مشتاق و همراه با اعتماد  یبود. لحن
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 بازنگشت.واندا هرگز 

*** 

دو سال بعد در کاتوویچ، قطب صنعتی لهستان بودم تا جشنواره فیلمی را سازمان دهم. بسیار جشنواره موفقیت آمیزی 

از آب در آمد. صدها نفر با شور و اشتیاق به دیدن فیلم ها می آمدند، از سر و کول هم باال می رفتند و با دوستانشان 

زمستان دلگیر لهستان فضای داخل تاالرهای نمایش مملو از انرژی بود. تعدد تجدید دیدار می کردند. علی رغم 

 دیدهو مثل فوالد آب بسیار شگفتی آور بود؛ کوهنوردان سرسخت، مصمم، درب و داغانکوهنوردان در این شهر صنعتی 

 بهت زده شده بودم.می رسیدند. به نظر 

کوهنوردی لهستان دعوت کردند. یکی  مجمعاه محلی متعلق به بعد از جشنواره تعدادی از کوهنوردان مرا به یک باشگ

 و دیگر از ساختمان های آبی رنگ، با پنجره هایی که دود کارخانه ها اطراف آنها را کدر کرده بود. اما داخل آن گرم

 .که شما را به یاد کنسرت های راک می انداخت داشتشور و حرارتی چنان مقدار زیادی ودکا و با  بود پرنور

بسیاری از هیمالیا نوردان بزرگ لهستان که هنوز زنده بودند در آنجا حضور داشتند: زاوادا، ویلیچکی، هاژر، لوو، 

پاولوسکی و دیگران. با سوابق آنها آشنا بودم، و به نظرم می آمد که اینها کوهنوردان خاصی هستند؛ با بصیرت و 

آنها هیچ ترسی از تالش برای صعود مسیرهای جدید در قلل مرتفع دوراندیش. می توانستم آن را در چشمانشان ببینم. 

بی قرار دهند که همزاد صعود زمستانی این قلل می بود. تالش ائنداشتند. هیچ ابایی نداشتند که خود را در معرض مص

 هایی که اغلب آنها با موفقیت به انتها می رسید.

سان زیادی زندگی خود را فدای کوهستان هایی که عاشق ک در عین حال می شد حزنی را در آن فضا احساس کرد.

آنها بودند کرده بودند. به قدری به آنها ارجاع می شد که قادر نبودید این موضوع را نادیده بگیرید. یرزی کوکوچکا 

کوتاه، می یکی از آنها بود. واندا یکی دیگر. احترام خود به هر دوی آنها را ابراز می کردم و اینکه آنها را، هر چند 

شناختم. سر تکان می دادند و لبخند می زدند اما داستانهای ناراحت کننده ای هم در باره آنها می گفتند. به خصوص 

او تو رو مفتون خودش کرده بود. اما واندا روی دیگه ای هم داشت. خیلی سخت "در باره واندا. یکی از آنها گفت: 

 "ی تونست مثل یک گاومیش کله شق باشه.می شد باهاش کنار اومد. محاسبه گر. او م
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با او مخالفت کردم. البته که او می بایست کله شق باشد وگرنه چگونه می توانست از پس این نحوه زندگی که برای 

دعوا  سربله، درسته، اما او بیش از حد سرسخت بود. "خود اختیار کرده بود بر آید. یک نفر دیگر وارد بحث شد: 

ما دوستش داشتیم اما به نظر نمی اومد که واندا متوجه این موضوع باشه. او فکر می کرد . در رقابت بود. داشت

 "تنهاست. ما رو به عقب می روند. اما ما دوستش داشتیم.

 "کوکوچکا چطور؟ او هم سر دعوا داشت؟"

برای مدتی حواسش به خاطر رقابت  نداشت. کوهنوردی تمام وقت او رو گرفته بود.کردن نه نه، کوکوچکا وقت دعوا "

متری ها پرت شد. اما بعد برگشت...بعد از اینکه همه رو صعود کرد. کوکوچکا به کوهنوردی  8000با مسنر برای صعود 

 "واقعی برگشت. صعود جبهه های عظیم.

 "اما همین بود که او رو به کشتن داد"پاسخ دادم: 

 "وهنورد لهستانبهترین ک –اما او یک کوهنورد واقعی بود "

تند. که در زمان کمونیست ها داش صحبت کردند، در باره گذشته دشوار، و البته همراه با مزایاییآنها در باره تغییر زمانه 

حداقل از بهترین ها. آنها با غرور از اینکه  –بها می داد و از آن حمایت می کرد زمانی که دولت مرکزی به کوهنوردی 

ند هزینه برنامه هایشان را خودشان تهیه کنند صحبت می کردند. کوهنوردان جان خود را نه در آن زمان می توانست

تنها در کوهستان بلکه برای تامین هزینه های کوهنوردی شان هم به خطر می انداختند؛ زمانی که برای تمیز کردن و 

، نه فقط به دلیل خطر سقوط بلکه رنگ آمیزی دودکش ها خود را از ارتفاعات بلند می آویختند. کار خطرناکی بود

همچنین به دلیل محیط سمی و آلوده ای که در آن کار می کردند. همچنین زمزمه هایی در باره قاچاق کاال در آن زمان 

که چقدر پر در آمد بود. اما زمانه تغییر کرده بود و به نظر می رسید در اقتصاد بازار آزاد لهستان جایی  –می کردند 

 .وجود نداشتبرای آنها 

. وارد خیابان های نمور و تاریک شدیم در حالیکه گرمای آن شب بیرون آمدیم صبح باالخره از آن باشگاه 3ساعت 

 نشینی همچنان مرا فرا گرفته بود.
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. داستان هایی که در باره صعودهای گذشته، برنامه های آینده، و می افتادم در کانادا مرتبا به یاد آن شب در کاتوویچ

اره ن داستان های متناقض در باز شنید شنیده بودم را همچون گنجینه ای در حافظه ام نگاه داشته بودم.کشته شدگان 

بعضی از این قهرمانان کوهنوردی پیچیده تر از آن بودند که من  در گم شده بودم. به نظر می رسیدسر واندا و دیگران 

می شد رفتار گرم و خودمانی واندا را با این خاطرات یک جا  فکر می کردم. به خصوص در مورد واندا. خیلی سخت

جمع کرد. با گذشت زمان این موضوع برایم محقق شد که من آن شب در جشنی تلخ و شیرین شرکت کرده بودم که 

 در بزرگداشت دوران طالیی هیمالیا نوردی لهستان برگزار شده بود. دورانی که به سر آمده بود.

سال مملو از خشونت های غیر قابل باور، سرکوب، آشوب های  60وار لهستان فکر می کردم. به تاریخ معاصر دش

ب در زندگی در کنار چنین دوران پرآشو کوهنوردانتوانایی این جامعه به هم پیوسته معجزه آسا.  یتولدباز گسترده، و 

یا  دوران سخت آنها را بلندپرواز تر کرده بود آنسیاسی، و تولید بهترین هیمالیانوردان دنیا مرا سردر گم کرده بود. آیا 

 به آنها آموخته بود در برابر سختی ها خم به ابرو نیاورند؟اینکه 

حال بار دیگر زندگی در لهستان دستخوش تغییرات زیادی می شد. به گمانم به سمت مثبت. می خواستم بدانم 

در کوهستان گرفته بود، یا فقط حواس را تر توان آنها کوهنوردان لهستان چطور با آن مواجه می شوند. آیا رفاه بیش

 آنها را پرت کرده بود؟

در  . باالخره تصمیم گرفتم بیشترندخود کرده بودبه این سواالت تا مدتها بعد از آن شب در کاتوویچ ذهن مرا مشغول 

در باره تاریخ لهستان و سیر آن به جایی که هیمالیا نوردی را در سیطره خود در آورده بود،  –باره آن کند و کاو کنم 

و در باره تناقض های انسانی بزرگترین کوهنوردان آن عصر. واندای واقعی چه کسی بود؟ آیا او می توانست به من 

ی که شخصیت آنها را شکل داده بود اما ؟ کشورنمایمکمک کند تا قلب و فکر این انسان های خارق العاده را واکاوی 

 نمی توانست آنها را در خود نگاه دارد؟

 آزادی.قله آنها به  صعوداین کتاب شرحی است از 
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 از عصای زیر بغل تا کرامپون - فصل اول

 

ه هایتان کود. باشد تا نشما را به زیباترین مناظر رهنمون سازغمزده تو در تو و ه های پرسنگالخ، خطرناک، باشد تا را

 سر به آسمان سایند.

 بندیکتادوارد ابی، 

 

قطعات  .تکان می خوردند فردهای  مگابزرگ در زیر بسیار تخته سنگ های  بودند. ناهمواربسیار راه های مالرو 

زیر یخها زمین را می لرزاند.  دردو الرودخانه برغرش . دیده می شدندضخیم یخ از زیر الیه های نازک شن و ماسه 

تاد و به . ایسپیچیده بود چشمانشدر . درد لنگ لنگان قدم بر می داشتزنی الغر، با گونه هایی فرورفته بر روی آنها 

 . در جیب هایش دو قرص مسکن پیدا کرد و آنها را بلعید.زدتکیه نامتعادل صخره ای 

ل شده تبدیمعروف ترین زن هیمالیا نورد در دنیا  کامال زنانه، به، متخصص تیم های چیبود. واندا روتکیو 1982سال 

لب از دوستان اغرا که هیمالیانوردان دنیا از بهترین کوهنورد زن  12او او باشد: متعلق به می بایست تابستان . این بود

دومین قله بلند دنیا تالش کنند. فقط یک مشکل  K2گرد هم آورده تا برای صعود  او بودندخود و همنوردان سابق 

 عواقب آن و. سال قبل استخوان رانش در کوه های قفقاز روسیه شکسته راه می رفتعصا با واندا   –وجود داشت 

 بود. ساختهاو را رها نهنوز 

، اما واندا، مانند اغلب کوهنوردان لهستان، چنان به مخیله شان راه نمی دهندرا  K2تا شلیدن اغلب افراد حتی فکر 

رویای واندا بود و او می  K2سرسخت بود و چنان شدائدی را می توانست تحمل کند که تصور آن هم دشوار است. 

 تا کمپ اصلی آن صعود کند.حداقل خواست 

هایش عصااز دیگران عقب نماند.  تحمل کرده بود تاکیلومتر راه پیمایی تا کمپ اصلی را  150دردکشان و لنگ لنگان 

قدم بر می داشت. روزی از پس روزی دیگر. روستایی مالرو میان راه  درو  قرار می دادنامتعادل را روی صخره های 

بسیار خوش صورت، تا حدی کوچک اندام، که با عصای زیر بغل  یزن –ها با دیدن او از تعجب خشکشان می زد 
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باربرهای محلی که او را از برنامه های قبلی می شناختند به تحسین شجاعت او می  در دره برالدو به پیش می رفت.

 ."زنده باد واندا، درود بر واندا"پرداختند و بر روی صخره ها می نوشتند: 

 ند. صخره هادهم بدتر می شاز آن ، جایی که راه ها بود به یخچال بالتورو رسیدراه پیمایی بعد از چندین روز حال 

خراب و غیر قابل استفاده می عصاهایش در آن راه پر سنگالخ وقت هر ن قوزک پایش را زخمی کرده بودند. استخوا

یک جفت دیگر از بارهایش بیرون می آورد. تاول کف دست هایش چندین بار پوست انداخته بود. زیر بغلش  شدند

 تقریبا پوستی نداشت.

ه که خستگی امانش را برید. بدون توجه به صخره های بزرگی واندا هنوز چند ساعتی با کمپ اصلی فاصله داشت ک

ع شروای نشست و پاهای زخمی اش را در دست گرفت و به آرامی ان فروافتادنشان می رفت در گوشه هر لحظه امک

 K2. در چنین وضعیتی بود که دوستان کوهنوردش، کوکوچکا و وویتک کورتیکا در مسیر کمپ اصلی نگریستکرد به 

افتند. کوکوچکای شکست ناپذیر که مانند خرس قوی بود او را به روی کولش انداخت و با خود حمل کرد. او را ی

برداشت. بعد از مدتی بارهای خود را عوض کردند و آنقدر این کار را ادامه  اکورتیکای الغر و ظریف عصاهایش ر

 دادند تا او را به کمپ اصلی برسانند.

چندان اعتقادی به برنامه زنانه نداشت، اگرچه احترام زیادی برای  ورک می نامیدند،کوکوچکا، که دوستانش او را ی

و به همین دلیل بود که می  نگریست،یک رقابت ورزشی می همچون کوهنوردی به واندا قائل بود. به نظر او واندا 

با آنها مقایسه شود. اما کوکوچکا فقط می خواست به کوه برود.  در نتیجهخواست تنها با زنان کوهنوردی کند، و 

نوردان مذکر او نیز همین عقیده را داشتند. به هر حال واندا روابط بسیار زیادی داشت و توانسته بود مبسیاری از ه

شان دهند برایهمینکه او و کورتیکا می توانستند خود را به نحوی در این برنامه جای بگیرد.  K2مجوزی برای صعود 

 .بود غنیمت
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در باره حضورشان در آن برنامه صحبت کرده بود. وویتک قول با واندا از آنجا که وویتک او را بهتر می شناخت 

که در برنامه آنها دخالتی نداشته باشند و پا در مسیر آنها نگذارند. می دانست که برای واندا مهم است ک  ه بودداد

 قاماتشود که در برنامه کامال زنانه آنها هیچ مردی دخالت نداشته است. تا آنجا که به م قلمدادحداقل چنین 

اینکه از آن خانم ها در کشوری مسلمان ضمن  ، او و یورک عکاس و خبرنگار تیم بودند،می شدپاکستانی مربوط 

 ند. او نقطه نظرات واندا را درک می کرد و به آنها احترام می گذاشت.ودنممی محافظت 

این امر با روحیه وویتک کامال هم خوانی داشت. برعکس بسیاری از دوستان رک و صریح کوهنوردش او مراقب 

، ی رفتارمعان، بلکه ا زیر نظر می گرفت، نه فقط واقعیت های ملموسحرف زدنش بود. او با توانایی شگرفی مسائل ر

د، در میان کوهنوردان شهره بو "متفکر". او که به از چشمان تیزبین او پنهان نمی ماندند افراد احساسات و طرز تفکر

 .یان کندب زبان و می توانست کنجکاوی حیرت انگیزش را به چندرشد یافته خانواده ای تحصیل کرده و با فرهنگ در 

 در حالیکه هنوز با عصا راه می رود. 1982، در سال K2واندا روتکیویچ در 
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سالگی اش قرار  30بود و آن موقع در اوائل سنین وویتک اهل روستای کوچکی به نام اسکرزینکا در غرب لهستان 

. در آنجا سال های اولیه زندگی را در طبیعت گذراند. نقل مکان آنها به بود آلمانبخشی از . روستایی که قبال داشت

 صیل مهندسی برق در دانشگاهکرد. تحمبتال  یافسردگی کودکبه ویتک را سالگی، و 10شهر جنگزده وراکلو در سن 

سپس با سنگنوردی آشنا شد. استعداد طبیعی او در این ورزش باعث شد به . تاثیری نداشت روحیه اودر تقویت نیز 

بدهند. او به سرعت دریافت که کوهنوردی برای او همانند اعتیاد است. چیزی که  "جانور"به معنی   zwierzاو لقب 

 در زندگی او تاثیر خواهد گذاشت.نمی دانست این بود که چقدر این اعتیاد 

 .تداشقرص و محکم  و تو پر بدنیچابک و فرز، ووتیک و به عکس بود  جوانتر دوستشیک سال از  ،کوکوچکا

گرم و  یجلب توجه می کرد چشمانش بود. چشمانبیش از هر چیز که در او اما آنچه . دمی بود کم حرفآیورک 

و مانند بسیاری از همنوردانش  متولد شد 1948داد. یورک در سال  دوستانه که تبسم خفیفی را می شد در آنها تشخیص

در منطقه صنعتی کاتوویچ در جنوب غربی  می توانست. به این ترتیب را تمام کرد مهندسی برق رشته در دانشگاه

سالگی  17. از زمانی که برای اولین بار در سن خالصه می شدکوهنوردی در زندگی او  مالهستان مشغول به کار شود. ا

 در خود احساس کرد که در سالهای بعد او را به بلندترین قلل دنیا رساند. در کوهستان یبه صخره ای دست زد، نیروی

 .ی بودمهار نشدن

ه برای صعود قله ای ک –با هدفی مشترک  بودند،هر سه در پاکستان  ،یورک، وویتک، و واندا، سه اسطوره کوهنوردی

 است. 8000بلند تر از عدد جادویی بسیاری معتقدند سخت ترین قله 

ن آردان دنیا کرده بود. اما جایگاه آنها در واراده آهنین و انگیزه تمام نشدنی آنها را تبدیل به سه تن از بهترین کوهن

 ، همچون بسیاری دیگرعادی داشت؛ اماشروعی دوران درخشان کوهنوردی آنها  سطح به هیچ وجه از سر اتفاق نبود.

کشوری جنگزده  –داشت یبت بارترین دوران خود قراردر زمانی متولد شدند که کشور در مص آنها ،از هموطنان شان

بودند: آلمان و روسیه. و اگرچه واندا، وویتک  درآوردهزمانه آن را تکه پاره کرده و تحت سیطره خود که دو ابرقدرت 

ی از وحشت ناشاما ، در زمره کسانی قرار داشتند که از آن حوادث جان سالم به در بردندبا خوش اقبالی و یورک 

ال ج: تاریخ جسم و روح آنها را داشتندیکسان  یحکایتبود. تمام این کوهنوردان  جنگ آنها را مقاوم و آبدیده ساخته

 بودند. لهستانینبودند. آنها کوهنوردان  انی عادیبود. آنها کوهنوردداده 
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*** 

، مدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ 1939بود. در سال رقم خورده چهار سال قبل از تولد واندا، سرنوشت لهستان 

جهانی دوم، نازی ها و روسها یک توافق نامه عدم تعرض با یکدیگر امضا کردند که به پیمان مولوتف/ریبنتروپ 

لمت ایوه مسشرا به  "اختالفی"معروف شد. این توافق نامه تصریح داشت که دو کشور به یکدیگر حمله نمی کنند و هر 

ان واستند همزمابتکار این توافق نامه با آلمانی ها بود، چرا که آنها به هیچ وجه نمی خ .نمودو فصل خواهند حل آمیز 

 در دو جبهه بجنگند، بخصوص بعد از تجربه ای که از جنگ جهانی اول کسب کرده بودند.

افق کرده بودند که لهستان تو سریدر همان زمان به طور دو دولت طعنه آمیز بود، چرا که  "عدم تعرض"توافق نامه 

 در صورت حمله از سمتشوروی جماهیر و کشورهای حوزه بالتیک را بین خود تقسیم کنند. به این ترتیب اتحاد 

 سالها وحشت و خونریزی.  آغازی شد برمخفیانه می شد. این توافق حائل دارای منطقه ای غرب 

آلمان نقشه ای را به اجرا گذاشت که نشان می داد تا چه حد در پیشبرد اهدافش کمتر از دو هفته بعد از این توافق 

ان در منطقه سیلسیا که در آن زمان بخشی بآلمانها به یک ایستگاه رادیویی آلمانی ز 1939اوت  31مکار است. در 

ود که به ب یود بلکه تبهکاراز آلمان بود حمله کردند. این حمله کامال ساختگی بود. یکی از آلمانی ها اصال سرباز نب

 اس اس واقعیسربازان  عملیاتتمام از ااو قول داده بودند در صورت همکاری در این نقشه مورد عفو قرار گیرد. بعد 

عد خبر تا توسط پلیس پیدا شود. روز بساختند ش یو در خیابان رها ندونیفرم لهستانی به تنش پوشاندی، او را کشتند

 ی هیچ دلیلی به رایش سوم حمله کرده بودند.ب لهستانی هااین واقعه به گوش جهانیان رسید: 

هجوم آلمان ها به لهستان بعد از این واقعه شتاب گرفت: حمالت هوایی، درست همانطور که برنامه ریزی شده بود 

. در پایان هفته دوم ورشو طول نکشید دفاع لهستان از مرزهایش یک هفته هم و گلوله باران شهرها. اران جاده هابمب

تانک لهستانی؛  150تانک آلمانی در برابر  2600. برتری نظامی آلمانی ها کامال مشهود بود: نمود تسلیمخود را 

ند زیرا می دانستند دابه خود راه ند نگرانیهواپیمای لهستانی. اما لهستانی ها  400جنگنده آلمانی در برابر  2000

 غرب که به تازگی به آلمان اعالن جنگ داده بود حمله ای همه جانبه را علیه آلمان تدارک خواهد دید.

 هرگز نیافتاد. ی کهاتفاق
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، اما درست مطابق با توافق پنهانی که یانلهستان و بقیه جهانمردم در برابر چشمان بهت زده  ،1939سپس در سپتامبر 

و دفاع  گریختاز مرز شرقی لهستان گذشتند. دولت لهستان از ورشو بین شوروی و آلمان صورت گرفته بود، روسها 

چه اتفاقی همه می دانستند . تا آن موقع دیگر روز انجام گرفت 10دفاعی که به مدت گذاشت، وااز آن را به عهده مردم 

ایی . جخود در آوردند تصرفبه و هر کدام بخش هایی از شهر را  توافق کردهنها و روسها با یکدیگر المافتاده است: آ

مجروح رسید. متفقین هیچ کاری  140،000کشته و  60،000. تلفات ارتش لهستان به وجود نداشتبرای پنهان شدن 

 .ه خاطر کنندروسها را به خاطر لهستانی ها آزردنمی خواستند نکردند. 

. روسها شمال شرقی و آلمانها قسمت های غربی را نمایندحال وقت آن رسیده بود که سرزمین ها را بین خود تقسیم 

 "مناطق کار"به تصرف در آوردند و فورا اعالم حکومت نظامی نمودند. آنها سرزمین های تازه به اشغال در آمده را 

 رگ.یا مو می شد در نظر گرفتند: اردوگاه های کار اجباری  نامیدند، و فقط دو نوع تنبیه برای آنچه که جرم شمرده

ا، نازی ه. فرمانده نظامی بیزارندنیز معلوم شد که هر دو طرف به همان اندازه که از یهودی ها متنفرند از لهستانی ها 

هاینریش هیملر، به همه جای کشور سر می زد تا برنامه طبقه بندی و جداسازی افراد را )بر حسب نژاد( به اجرا در 

 و ی کنند. به افراد کارت شناساییبه حاکمان نازی معرف تا خود راآورد. در یک یک روستاها مردم را مجبور کرد 

ی بودند کسانی که از نژاد آلمان. بستگی داشت به طبقه بندی نژادی افرادمیزان آن کوپون غذا بر حسب کالری دادند که 

کالری.  900. یک کارگر لهستانی ندکالری در روز دریافت می کرد 4000 تلقی شده و روزانه "یکدرجه "شهروند 

 یک یهودی معموال هیچ.

. پدر واندا، گزینندانی در آنها سکونت دند تا مقامات آلمسربازان آلمانی لهستانی ها را از خانه هایشان بیرون ران

ه در یک کارخانو  می کردرادوم در جنوب شرقی لهستان زندگی شهری به نام ژبیگنیف بالچوسکی در آن زمان در 

ت . سربازان فقط به او چند ساعاز آنجا فرار کرد تا به زندان نیافتداسلحه سازی به عنوان مهندس مشغول به کار بود. 

از آنجا دور شود به همین دلیل امکان داشت می خواست تا جایی که پدرش برود. سبابش را جمع کند و اجازه دادند ا

، به نام یا به پلونجیانی در شمال شرقی لهستان رفت که بعدها لیتوانی نام گرفت. در آنجا با دختر محلی تحصیل کرده

 .داشتعالقه ترجمه خط هیروگلیف به ماریا پیتکون، ازدواج کرد. ماریا 
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آینده  راننگهمواره یس و خسبه طرز وسواس گونه ای . ژبیگنیف که نداختالف داشتبا هم تقریبا از همان ابتدا آن دو 

 . آنها صاحبه استکه هیچ گاه احترام زیادی برای همسر آزاد اندیشش قائل نبوددر خاطرات خود نوشت زمانی بود، 

 در کشوری از هم پاشیده به دنیا آمد.و  گسیختهاز هم ای ، در خانواده هفرزند خانوادچهار فرزند شدند. واندا، دومین 

*** 

کردند. در شمال شرقی، جایی که خانواده واندا زندگی می تنها آلمان ها نبودند که ترس و وحشت در لهستان ایجاد 

 1940در سالهای  ار کنند.می کرد، روس ها لهستانی ها را به اردوگاه های کار اجباری می فرستادند تا مانند برده ک

به سمت شرق در  خوانده شده بودند "تبهکار"دروغ  واگن های متعدد قطار، مملو از لهستانی هایی که به 1941تا 

پر از لهستانی هایی بود که حتی جای نشستن نداشتند و مجبور  ،. واگنهای دربسته و بدون پنجره حمل دامندحرکت بود

بودند سفری هزاران کیلومتری را سرپا در آن واگنها تحمل کنند. گرسنگی امانشان را می برید. دیوانه می شدند. یخ 

ها به  آوردند. آنهایی که در طی مسیر می مردند را از سقف واگن یمی زدند. حتی بعضی از آنها به آدمخواری رو

میلیون لهستانی را به شرق فرستادند، و تقریبا نیمی از آنها دیگر باز نگشتند.  1،5بیرون پرتاب می کردند. در مجموع 

 بود. اسفناک تجزیه کشور تاریخاز  ییادآور دیگر ندروا داشتلهستانی ها بی رحمی که در حق 

گر هیچ کمکی از دیبرده تبدیل می کردند. لهستان که لهستان را به یک ملت  سازمان یافتهنازی ها و روسها به طور 

 1941ژوئن  22جنگ با حمله آلمان به شوروی در سپس  از خود دفاع کند. نمی توانستکشورها دریافت نمی کرد 

به سوی لهستانی ها دراز کردند. اگرچه این درخواست بی کمک دست ناباورانه . روسها سمت و سوی دیگری یافت

ود لهستان به طور کامل ناب –بود اما پاسخ مثبت به این درخواست لهستان را از نابودی کامل نجات داد  اندازه وقیحانه

 در خاک لهستان به وقوع پیوست. ی سرنوشت سازنشد اما فاصله زیادی هم با آن نداشت زیرا برخی از نبردها

دم آن برنامه ریزی کرده بودند. تخمین زده حاکمان آلمانی علی رغم دغدغه هایشان در مورد روسیه برای لهستان و مر

دوباره "میلیون از آنها را  4بودند را به شرق سیبری منتقل کنند؛  "کمتر مناسب"میلیون نفر از آنها که  20بودند که 

ره د. سربازان آلمانی، خانه ها، زمین های خصوصی، و کارخانه ها را مصااز بین ببرند کنند؛ و بقیه را به سادگی "آلمانی

یی ، اردوگاه ها"تبهکاران". لهستان محل مناسبی برای انواع مختلفی از اردوگاه ها بود: اردوگاه هایی برای می کردند

می شدند، اردوگاه هایی برای دشمنان سیاسی و نژادی، اردوگاه های کار بیرون رانده شان  از سرزمینآنها که برای 
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سازمان یافته. لوبلین، چلمنو، تربلینکا، سوبیبور، بلژک، و آشویتز: نام های که کشتار برده ها، و باالخره اردوگاه های 

 1943تا  1940تنها منحصر به اردوگاه های مرگ نبود. از سال کشتارها . اما این ندگره خورده ا ددمنشیبرای ابد با 

 .دست دادند جانشان را ازبیشتر یهودیان ساکن گتو در ورشو در نتیجه برنامه ای سازمان یافته 

درصد  15بیشتر از  –مردند  میلیون تن از لهستانی ها 6بیشتر از  1945تا  1939سال جنگ، از سال  6در طی 

 لهستانی های عادی بودندآنها . بقیه ه بودندبه طور مستقیم در جنگ کشته شد شاندرصد 10جمعیت کل کشور. فقط 

نه می توان آن چه در پس این یابان ها و اردوگاه ها جان سپردند. که یا اعدام شدند یا بر اثر بیماری و گرسنگی در خ

 .شرایط آن سالها و مردمانی که سعی داشتند خود را زنده نگاه دارندوجود دارد را به درستی درک کرد نه ارقام 

گیدند. جناستقالل کشورشان به دست آوردن برای حمایتی از کشورهای دیگر  گونهبدون هیچآنهایی که زنده ماندند 

ر دبازپس گیری پایتخت آغاز شده بود محتوم به شکست بود. حکومت رایش  رایکه ب 1944شورش ورشو در سال 

به امری . اعدام های دست جمعی ختروز بناهای تاریخی، بیمارستان ها، خانه ها و پلهای شهر را نابود سا 63تنها 

ار نیم میلیون نفر به اردوگاه های کبقیه پایتخت کشته شدند و  نفر از ساکنان 150،000. بیشتر از عادی تبدیل شده بود

اجباری فرستاده شدند. بعد از آنکه شهر از سکنه خالی شد، مهندسان آلمانی هر چه در شهر مانده بود را به آتش 
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. آنها بخصوص توجه ویژه ای ساختند کشیدند و نابود

و بایگانی ها داشتند تا به میراث فرهنگی، کلیساها 

مطمئن شوند هیچ اثری از آنها باقی نخواهد ماند. هیتلر 

ورشو باید از صحنه روزگار محو " دستور داده بود

 اجرا کرد.کلمه به کلمه را و ارتش آلمان آن  "شود

به شهر حمله کردند  1945چند ماه بعد در اوایل روسها 

مدت زیادی طول نکشید تا آلمان ها را از شهر بیرون و 

وب کردند صبرانند. آنها یک رئیس جمهور جدید را من

 ماعال "صلح" 1945 هم 9یک کمونیست. وقتی در  –

از  .گرفته بود شد تمام لهستان در سیطره شوروی قرار

زادی با آشان اما فاصله آزاد شده بودند دست آلمانها 

 بسیار زیاد بود.

ی معاهداتدیگر کشورها شوروی ها با مقامات بلند پایه 

عقد می کردند و هر طور مایل بودند مرزها را تغییر می 

دادند. پلونجیانی، شهری که واندا در آن متولد شده بود، 

سال کشتار  6مانده بودند بعد از که زنده  یحال در لیتوانی قرار داشت و نام آن به پلونج تغییر یافته بود. لهستانی های

و جنگ پر دهشت گویی حسی در بدن نداشتند. آنها دیگر به یاد نداشتند چطور می شود در خیابان راه رفت و ترسی 

اقی نمانده باز تیر خوردن نداشت. ساختار اجتماعی آنها به طور کامل تغییر کرده بود؛ دیگر اثر چندانی از فرهیختگان 

 ن که هیچ. با گذشت هر روز خاطره لهستان در ذهن بازماندگان محوتر می شد.نبود، از یهودیا

*** 

بیشتر اموال شخصی آنها مصادره شده بود و  1946افتاد. تا سال  فاتحبه دست روس های  آنهاخانه اواخر جنگ 

. اما به کجا؟ در نهایت به والدین ژبیگنیف در شهر النکوت پیوستند، شهری در چاره ای جز گریز از آنجا نداشتند

در حال دوچرخه سواری به همراه پدر و  واندا روتکیویچ کوچک

 برادر بزرگترش
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د را بسته که برایشان باقی مانده بوای جنوب و نزدیک به مرز اوکراین. یک بار دیگر ژبیگنیف مختصر اسباب و اثاثیه 

جاده های در گوشه و کنار  تانک ها و خودروهای سوختهآنها تنها نبودند. ولی بندی کرد و همگی عازم سفر شدند. 

ا ت نداز ال به الی آنها در حرکت بودبرای رهایی از فالکت و خیل جمعیتی که به چشم می خوردند دست انداز پر 

 . دنببند زندگی امیدبه در جایی دیگر شاید 

برایشان ه پدری خانبعد از تولد دو فرزند دیگر،  .تا کار مناسبی پیدا کندمی کرد در النکوت به سختی تالش ژبیگنیف 

دها وراکلو یافتند. شهری صدر جا نداشت. به همین دلیل دنبال جایی می گشتند که متعلق به خودشان باشد. و آن را 

شهر پر بود از ساختمان های مخروبه، دیوارهایی  در آن کامال نمایان بود.هنوز آثار جنگ  که کیلومتر به سمت غرب 

. بعضی از ساختمان ها نددمی پوشان، و پنجره های شکسته ای که با کاغذ پاره آنها را سوراخ سوراخ از گلوله باران

. از همه بدتر ساختمان های بلند مرتبه ای سالم مانده بودبه طور کامل تخریب شده و فقط قسمتی از دیوارهای آنها 

 خروبه بود.در آتش سوخته و هیبت ترسناکشان بر خیابان سایه می افکند. همه جا مکه بودند 

 ،آبیده ترکلوله های با ساختمانی  ؛بالژیویچ به خانه ای سه طبقه نقل مکان کرد که بخشی از آن تخریب شده بود

چکه می کرد. اما از نظر مقامات آن محل برای یک خانواده که  یسقفو  نمور و سرد، ی، دیوارهایشکسته ییپنجره ها

آنها را تهدید کردند که افراد بیشتری را در آنجا اسکان دهند. اما ژبیگنیف نفره بسیار بزرگ بود و به همین دلیل  6

مکان  دیگران را از نقلتا  ساختهم می بدتر تعمیر نمی کرد بلکه آنها را را نداشت. او نه تنها خرابی ها  یچنین تمایل

 به آنجا منصرف سازد.

. ژبیگنیف آدم کم حوصله ای بود، عملگرا اخته بودجنگ قدرت دائمی آشوبی در خانواده واندا به پا ساز آن طرف 

از نگهداری ، و پرورش سبزیجات نامعمول در باغچهابداعاتش،  هبوقت خود را نبود و در عوض تمایل داشت 

که به دست می آوردند و آنها را بود ناچیزی پول به شدت مراقب او . اختصاص دهد بزهایشان در طبقه اول ساختمان

دخل و خرج خانه از نگهداری حساب یا می داد. بعد از آنکه به طور کامل اعتمادش را به ماریا در ذره ذره به مار

 داشت.سن سال  4را به واندا سپرد. واندا در آن موقع آن دست داد، وظیفه 

هوه ق به سختی می شد در فروشگاه ها، با آن صف های بی پایان، غذای کافی پیدا کرد. اقالم تجملی مانند شوکوالت و

آنها را هم خویشاوندان دست و دل بازشان  کهمانند عید پاک یا کریسمس به دست آنها می رسید  یفقط در موقع اعیاد
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ود. به همین دلیل به واندا اتکا می کرد. نبفشار عصبی ماریا قادر به تحمل آن همه از خارج برایشان می فرستادند. 

، ایستادن در صف مواد غذایی، و نگهداری از خواهر و جاتکردن سبزیواندایی که بیشتر وقتش به شستن زمین، پاک 

د این نمی گذشت. واندای باهوش به سرعت دریافت که بهترین راه برای آنکه کارهای خانه زودتر تمام شو انشبرادر

ات از آن که بعدها در دوران کوهنوردی هم به کر یاست که آنها را به خواهر و برادرهای کوچکترش محول کند، روش

ما نینا فیس، خواهر آنها ا "رئیس خیلی خوبی بود."بهره گرفت. برادرش، مایکل بالژیویچ، به خاطر می آورد که او 

 ."بود سختگیریاو رئیس "د ناو را تصحیح می ک

حتی در این سن واندا فرصتی نداشت تا یک دختربچه باشد. یک روز در یکی از خرابه ها عروسکی یافت که تقریبا 

یدا پاین بود که سر نداشت. وقتی پدر و مادرش یک کله پالستیکی برای عروسک آن م قد خودش بود. تنها اشکال ه

. سر پالستیکی برای آن عروسک بسیار کوچک و مسخره به نظر می آمد. اما واندای در پوست نمی گنجیدکردند واندا 

 ل بود.کوچک حاال یک عروسک با یک سر داشت. برای مدتی بسیار خوشحا

 . سن نینامی کردنگهداری از مایکل، برادر بسیار کوچکتر از خودش برای واندا مسئله ای نبود اما خواهرش فرق 

نزدیک به سن واندا بود و می خواست همیشه با خواهر بزرگتر باشد، موضوعی که واندا به آن عالقه ای نداشت. واندا 

سالها بعد، واندا به سختی می توانست خاطرات خوشی از آن دوران  ."انگار استقاللم را از دست داده بودم"می گفت: 

اما برای نینا موضوع کمی  "به یاد آورم...فقط حسرت.را بین خودمان عشق و تحمل نمی توانم "را به خاطر آورد. 

 وقتی از خواهر قدرتمندش صحبت می کند لبخند محزونی بر لبانش می نشیند.نینا  .فرق می کرد

 نجا. آمورد عالقه بچه ها بود زمین بازیکه وجود داشت منطقه بزرگ و پر درختی  محل زندگی شان خیابانآن طرف 

از آن جنگل جالب بازی در ویرانه های جنگ که مورد حمله قرار نگرفته بود. اما بود یکی از معدود قسمت های شهر 

ختند و از شنیدن صدای خرد شدن شیشه ها تر بود؛ جایی که با سنگ و و آجر برای خود خانه های کوچک می سا

 زیر پایشان لذت می بردند. قایم باشک، بازی مورد عالقه آنها بود و صد البته پیدا کردن نارنجک های منفجر نشده.

واندا و چند تن از دوستانش یکی از آن نارنجک ها را پیدا کردند. تصمیم  1948بعد از ظهر یکی از روزهای بهار 

از آنجا که واندا تنها دختر در جمع آن پسربچه ها بود او را بگذارند و زیرش را روشن کنند.  یاجاقدر  گرفتند آن را

ا به مادرش ماجر اشک ریزانهیجان راه ندادند و او را گریان و عصبانی به خانه فرستادند. او پربه این بازی ممنوع و 
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توان به سمت آنها دوید تا تمام با  را گفت. ماریا

این بازی شود. اما کار از کار گذشته بود. از مانع 

خوشبختانه محل کشتار با دودی غلیظ از نظر محو 

شده بود. تنها چند ساعت بعد از آن فاجعه 

نبود: همه آنها هیچ اثری باقی نمانده وحشتناک 

زخم ها و اما ، از جمله برادر واندا. ندکشته شد

ناشی از مرگ برادر هرگز واندا را  لمات روحیات

ساله حاضر  7اگر آن پسربچه های ": ساخترها ن

ساله بازی کنند من االن اینجا  5بودند با یک دختر 

 ."نبودم

*** 

در آن دوران ؛ نداشت یکودکی غیرمعمولواندا 

لهستان پر مشقت بود. اولین در برای همه زندگی 

دولت بعد از جنگ را کمیته آزادی ملی لهستان 

(PKWN تشکیل داد. آنها اگرچه لهستانی بودند اما دست نشانده ) می  و برای استالین کار هشوروی بودجماهیر اتحاد

 سپس .ریختندرا پی ها کردند این بود که یک سیستم ضد جاسوسی و ضد خرابکاری روس کردند. اولین کاری که 

هکتاری  20تا  15هکتار را به قطعات  50کردند، به این ترتیب که همه زمین های بزرگتر از  "آزاد"مالکان بزرگ را 

ود ی خیغذامواد تقسیم و آنها را به رعایا واگذار نمودند. اما حتی رعایا هم امنیت نداشتند. به آنها فرمان داده شد که 

 گرفت.می صورت  "اصالحات ارضی"ت کنند. همه این اقدامات تحت عنوان را با گروهان های کارگری قسم

. بودند آوارهدر جاده ها . میلیون ها نفر در طی سه سال بعد از جنگ تعداد زیادی در مناطق جدید اسکان داده شدند

کردند.  کشور فرار میکه از بعضی دیگر پناهندگان لهستانی  بعضی از آنها بازماندگان اردوگاه های کار اجباری بودند.

 و بعضی دیگر که به آنها دستور داده شده بود به بخش های شمالی و غربی نقل مکان کنند.

 بچه هایی که در طی شورش ورشو در خرابه ها در حال بازی اند
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به خصوص سال بسیار سختی بود. محصول خوبی از زمین ها به دست نیامد. در نتیجه برای مقابله با  1947سال 

هم بیشتر شد. آمار اقتصادی به عنوان اسرار قبل از  یوحشت عمومی قوانین و مقرراتی جدیدی وضع شد. کنترل مرکز

روس ها موفق شدند دولت مرکزی را نه تنها در  1948. تا سال در آن باره ممنوع شد و بحث آزاد هدولتی قلمداد شد

ند، شوروی تبدیل کنند. مرزها را بستجماهیر اتحاد لهستان بلکه در تمام کشورهای بلوک شرق به دولتی مشابه دولت 

 .نمودندو خدمت سربازی اجباری را دوباره برقرار برگرداندند امنیتی را به سطح دوران جنگ سطح 

منابع عمومی با مصارف نظامی بود. حتی یک پلیس مخفی به سبک رژیم شوروی تشکیل شد استفاده از اولویت در 

 .تلقی می شدکه وظیفه آن مقابله با اقداماتی بود که غیر قانونی 

رد به آن وضعیت وانفسا توجهی نکند و در عوض به درس خواندن بپردازد. او چند کالس یکی کرد واندا سعی می ک

بلکه به درد آینده هم می می آمد و برای ادامه تحصیل رشته ریاضی را در نظر گرفت چرا که نه تنها به نظر جالب 

ایی که در کالس درس نبود سالگی برای تحصیل در دانشگاه وراکلو پذیرفته شد. زمان ه 16خورد. در سن 

در خانه خودشان . لذت می برد شموهایو از وزش باد در موتورسیکلتش را به جاده های خارج از شهر می راند 

مانده بود و با تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک درآمد کمی به دست می آورد. خواستگارهای زیادی به خانه آنها 

سالگی دنیای  18تا همشاگردی هایش. سپس در سن توجه داشت استادانش  رفت و آمد می کردند اما واندا بیشتر به

 ه بود.اندنرسآسیبی جدیدی را کشف کرد که جنگ به آن 

در ی منطقه ای سنگنورداو را به به نام بوگدان جانکوسکی  ش در دانشگاهصبح شنبه روزی بود که یکی از دوستان

رد که اشاره کاو و به  "همین جا باش"با ورزش سنگنوردی آشنا کرد. بوگدان به او گفت  برد وجنوب غربی لهستان 

ی نصف رسید. اما وقتخواهد نوبت او هم به واندا گفت . به تماشای صعود کنندگان بپردازدروی تنه درختی بنشیند و 

آن ا انتهای تکه بدون طناب تقریبا  مسیر را صعود کرده بود صدای نفس نفس زدن را از تنوره کناری شنید. واندا بود

به باالی صخره صعود کرد، به بوگدان رساند. اتمام تنوره صعود کرده و حاال وحشت زده در تقال بود تا صعود را به 

انتهای طنابی گره ای زد و آن را به سمت واندا انداخت. اما واندا طناب را گرفت و با نفرت آن را به کناری پرتاب 

 را تا آخر صعود کرد.  نمود و مسیر
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به نظر می آمد بدن او برای این کار طراحی شده است: سبک 

و به طور غریزی می دانست چه طور تعادل وزن و قوی بود 

عکسی از واندا در چمنزارهای خود را به روی صخره نگاه دارد. 

زیر آن صخره ها، او را نشان می دهد که با طناب سینه به بدن 

لبخندی به لب دارد و با اعتماد به نفس به  بازو گرفته است،

در باره آن تجربه دوربین نگاه می کند. در دفترچه خاطراتش 

حرکات فیزیکی، هوای لطیف، رفاقت و هیجان "نوشت چنین 

 او را به وجد می آورد. "این ورزش

هر چه او باز هم آنجا بود، روزها از مسیرهای  آخر هفته بعد

دشوارتر باال می رفت و شب ها در غاری می خوابید که آتش 

می دانستم که "از همان اولین لحظه واندا را مسخر خود ساخته بود. او می گفت: کوهنوردی آن را گرم می کرد. 

اولین تجربه کوهنوردی، کشف آزادی افراد ری برای بسیا "کوهنوردی به نوعی مسیر زندگی مرا تغییر خواهد داد.

است. اما برای واندا که فرصتی برای بیان خود نداشت این تجربه می بایست به مراتب قوی تر بوده باشد. او محیطی 

د نابوآن را را یافته بود که قدرت و بلندپروازی اش می توانست در آن به حد اعال برسد، و در کشوری که جنگ 

 را پیدا کرده بود که انسان ها هنوز آن را تخریب نکرده بودند. جاییاو بود، ساخته 

*** 

در جنوب غربی کشور به خصوص بسیار آسیب دیده بود. اینجا جایی بود که یورک کوکوچکا و حومه آن شهر کاتوویچ 

 در سال ساله 6رنامه بود. ب به خود دیدهبعد از جنگ تغییرات زیادی ساله  6و به واسطه برنامه اقتصادی  بزرگ شده

ر د. هدف اصلی این برنامه افزایش تولیدات فلزات آهن و فوالد بود. مرکز اصلی بیشتر این تولیدات آغاز شد 1950

از کاتوویچ به مرز شوروی کشیدند تا تولیدات این کارخانه مستقیما . روس ها حتی یک خط آهن قرار داشت کاتوویچ

ارخانه ک. در اینجا بود که تعداد زیادی از کوهنوردان قهار رشد یافتند. شغل آنها را ها به راحتی به آنجا فرستاده شود

 های فوالد تامین می کرد.

 واندا روتکیویچ جوان صخره نوردی را امتحان می کند
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یاد بدون توجه به اینکه چقدر زاز سیستم موجود بسیار دلزده و عصبانی بودند. ها لهستانی علی رغم رشد اقتصادی 

ت به طور علنی با وضع موجود مخالفنمی توانستند . اگرچه آنها می ماندحقوق آنها ثابت کار می کنند  –یا چقدر کم  –

آنها آنقدر که سیستم را در عمل به زانو در آورده بود. صورت دادند را ملموسی خود را نشان دهند، اما مقاومت غیر 

بود. آنها می ه دترین سطح تنزل پیدا کرپایین  هو کارآیی بمحصوالت از کار می زدند و یا بد کار می کردند که کیفیت 

خواستند انرژی خود را برای کار دومشان، یا برای ایستادن در صف های بی انتهای نان ذخیره کنند. دلزدگی شان از 

جنگ با آلمان، جنگ با شوروی، میدان جنگ بین آلمان و تشدید شده بود:  آنها رفته بودوضع موجود با آنچه بر 

ر. آنها کمترین احترامی برای مقاماتی که امور را می گرداندند قائل نبودند شوروی، حکمرانی شوروی ها، و تجزیه کشو

 زیرا آنها را الیق جایگاهی که در اختیار داشتند نمی دانستند. 

ادی در آن نسیم آزو با این همه در همین وانفسا بود که واندا توانست دنیایی را کشف کند که طبیعت، صخره، دوستی، 

داشت. صعود ها به سرعت از صخره های  چشمگیریه با خیابان های سرد و غمزده تفاوت موج می زد، دنیایی ک

اطراف فراتر رفت. او برنامه هایی به کوه های جورا در شمال غربی کراکو، صخره های آهکی در مرز با آلمان شرقی، 

. شآرام چک اسلوالکی آن زمان اجرا کرد. برای او کوهستان تبدیل شد به واحه ای از او کوه های بلند تاترا در مرز ب

 خواهر او بعدها به یاد می آورد: .پیگرانه بود روشمند و برخورد او نسبت به کوهنوردیدر دانشگاه تحصیلش همانند 

م نکرد. به طور خودکار وارد کوهنوردی مانند دارو در بدن او عمل می کرد. او هیچ وقت حتی در باره آن فکر ه"

بخند با لاو هر روز با اعتماد به نفس تر و زیباتر می شد.  "جریان خون او شد و به طور کامل در بدنش جذب گردید.

 می برد.که بیشترشان مذکر بودند  یهمنوردانهای گرمش هوش از سر 
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 توان و عزم راسخ واندا در این پرتره از وی کامال مشهود است

*** 

سالگی. به  21مصادف شد با فارغ التحصیلی اش از دانشگاه در سن  1964ولین سفر واندا به کوه های آلپ در سال ا

دلیل عفونت شدید یک کیست در دستش خیلی کم کوهنوردی کرد. اما در اینسبورگ با یک پزشک مهربان آشنا شد 

س ترتیبی داد تا در یک کالیتی ناشی از عدم صعود برای جبران احساس نارضابلکه  نمودکه نه تنها دست او را مداوا 

زنی را  و واندااشرکت نماید. سپس با او برنامه ای کوهنوردی در کوه های زیلرتال اجرا کرد. کوهنوردی آموزشی 

که لباس های مندرسی به تن داشت. بعدها این پزشک مهربان در زندگی واندا تاثیر به یافت باهوش و بسیار زیبا 

 ذاشت.سزایی گ
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. مردی از میلیشیا بود که او را برای صرف قهوه به یکی خورد زنگ واندا مدت کوتاهی بعد از بازگشت به وراکلو تلفن

از بهترین قهوه خانه های وراکلو دعوت می کرد. واندا موافقت کرد و در موعد مقرر در آنجا حاضر شد. دو نفر در 

ستن شلباس فرم به او با لحنی تقریبا رسمی خیر مقدم گفتند، مدارک شناسایی شان را به او نشان دادند و او را به ن

 با مقدار زیادی کیک سیب سفارش دادند.  ای غلیظدعوت کردند. سپس قهوه 

در  کوهنوردی بسیار مشهور – یکوهنورد تو"واندا تعریف کردن:  آنکه قد بلندتر بود لبخند محوی زد و شروع کرد از

  "لهستان.

 "ده باشم اما مشهور نیستم.من زیاد کوهنوردی می کنم. شاید کمی شناخته ش ،بله"او با احتیاط جواب داد: 

کل و مشکار کوهنوردی "تکه های بزرگی از کیک گفت: بلع آن یکی که کوتاه تر و رنگ پریده تر بود در میان 

 ". باید خیلی قوی باشی. و زیاد هم سفر می کنی.هیخطرناک

 "م مجبورم زیاد سفر کنم.بشم کوهنورد خوبی بخوا هله من زیاد سفر می کنم. اگب"

اخیرا در اتریش بودی. چطور بود؟ با افراد جالبی برخورد  تو"واندا خم شدند و به آرامی به او گفتند:  به طرف

 "داشتی؟ن

 "خوب، البته. من همیشه با آدمهای جالبی برخورد دارم. طبیعتا کوهنوردها."او خود را به عقب کشید و پاسخ داد: 

 "ی؟بدادامه  ور کاراین  می خواهیو با خارجی ها تماس داری. ی. به خارج سفر می کنی بسیار خوش اقبال تو"

در اینجا بود که واندا باالخره منظور آنها را از این دیدار متوجه شد: آنها از او می خواستند که برای سرویس مخفی 

یگر نتوانست کار کند! همچنان که آنها به سخن خود ادامه می دادند، او خون در رگ هایش می جوشید. تا جایی که د

 ؟ کهنمی خواهی یاز من چ"خود را کنترل کند و از کوره در رفت. مشتش را محکم به روی میز کوبید و فریاد زد، 

اشته از من چنین درخواستی د قی و نفرت انگیزه. چطور می تونینبرای لهستان جاسوسی کنم؟ این کار کامال غیر اخال

 "؟نباشی
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هایی  "داوطلب"شوروی به تجسس و مراقبت ماشین نبود. دشوار وجه برای آنها به هیچ درخواست معلوم شد که این 

 لهستانی هایی که به طور مرتب به خارج از لهستان سفر می کردند. –مانند واندا و کوهنوردانی نظیر او نیاز داشت 

ت خون به از فرط عصبانیرا ببینند که  ییبرگشتند تا وانداآنها به سمت اطراف نشسته بودند میزهای کسانی که در 

. آن دو زیر چشمی و شرمنده به مشتریان دیگر نگاه می راه انداخته بود فریاد ر سر آن دو داد وو ب دویدهچشمانش 

کردند. سعی کردند او را ساکت کنند و به او می گفتند که فقط داشتند حرف می زدند و اینکه موضوع را جدی نگیرد. 

قع . در این موهدایت کردند ب را خواست و بعد دو نفری واندا را به خارج از رستورانآنکه بلندقد تربود صورت حسا

لحن آنها عوض شد. به او هشدار دادند که اگر با کسی در باره این دیدار صحبت کند بهتر است سفر به آلپ یا کال 

 .نماید خارج از لهستان را برای همیشه فراموش

سفر  ند که بعد از هره ای به او نزدیک نشد. بسیاری از کوهنوردان اعتراف کردکسبر خالف بسیاری دیگر، از آن پس 

اغلب شرط دریافت پاسپورت برای سفر بعدی  "همکاری"به مقامات گزارش دهند، و این تا از آنها خواسته می شد 

 شان بود.

که برای مدت های طوالنی به نظر آنها کوهنوردانی از سرویس مخفی به دالیل زیادی به آنها عالقه نشان می داد. 

قرار داشتند. از آن بدتر اینکه این فرهنگ را ممکن بود به  "تهاجم فرهنگی غرب"خارج سفر می کردند در معرض 

به لهستان بیاورند. می بایست آنها را با دقت زیر نظر داشت. در عین حال آنها منابع خوب اطالعاتی از اوضاع و 

ند. از کنگزارش تهیه توانستند در مورد سیاست، وضعیت اقتصادی، و زندگی مردم  میو احوال در غرب نیز بودند 

همه مهمتر اینکه راحت تر می شد با کوهنوردها معامله کرد چرا که سفر به خارج برای آنها بسیار مهم بود، و بدترین 

دام می افتادند. روسای اغلب به راحتی به  کوهنوردان برایشان این بود که نگذارند از لهستان خارج شوند.موضوع 

باشگاه ها به طور مرتب با سرویس مخفی در تماس بودند و همه می دانستند که خبرچین هایی در باشگاه ها وجود 

هنوردان به بعضی از کو به راحتی در باره وضع موجود صحبت می کردند و بعضی دیگر خیر.ردان دارد. بعضی از کوهنو

رویس مخفی اجازه داده می شد که به خارج سفر کنند و به برخی دیگر به طرز اسرار بعد از مالقات با ماموران س

گ آنها از چنخود را آمیزی اجازه داده نمی شد. بسیار بعید به نظر می رسد که هیچ کوهنورد طراز اولی توانسته باشد 

 .باشدساخته  خارج
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*** 

چند صعود با ارزش انجام دهد. همنورد او هالینا کروگر  1967واندا موفق شد در چهارمین سفر خود به آلپ در سال 

اشگاه ب"سیروکومسکا بود؛ زنی پر انرژی که عاشق لطیفه های زشت بود، پیپ می کشید و خوب صعود می کرد. 

ردند نروژ سفر کبه کوهنورد لهستانی. سال بعد آنها نادر برای زنان  یاین صعود بود؛ فرصتدر حامی آنها  "کوهنوردی

 ست،یکی از بلندترین دیواره های اروپاکه  ،متر 3000به طول ین تیم زنان رخ شرقی ترولریگن را تا به عنوان اول

 صعود کنند. آنها تیم قدرتمندی تشکیل دادند: هالینا مغز تیم بود و واندا عضله آن.

صعود شاخصی را در خارج از کشور به انجام رسانده بودند با استقبال فراوانی در  به عنوان دو کوهنورد مونث که

داخل مواجه شدند، بسیار بیشتر از همنوردان مذکرشان که آنها نیز صعودهای با ارزشی را در کوه های آلپ به انجام 

اثیر آن تاما عادی افشانده بود پرمشقت مردم می رساندند. اگرچه موفقیت آنها نور کوچکی از شادی و امید به زندگی 

 بسیار ناچیز بود.مردم بر زندگی شخصی 

سطح زندگی تنها کمی بهتر از دوران جنگ بود. در مقابل مقامات بلند پایه حزب در  1967تا سال  1961از سال 

آنها  خود را غرق ساخته بودند. اتومبیل های پرسرعت، ویالهای خصوصی، و مسافرت های خارجی ترفاه و تجمال

 3500مردم عادی را که به سختی روزگار می گذراندند به سر حد انفجار رسانده بود. متوسط درآمد آنها ماهانه 

دالر آمریکا( بود. حتی اگر می توانستند به خارج سفر کنند پول آنها هیچ  ارزشی در خارج  35زلویت )تقریبا معادل 

 شده بودند. از کشور نداشت و به این ترتیب آنها برده دولت 

 ی کهواره سیمانقساخته شد. این آپارتمان های بد ،میلیون واحد مسکونی، عمدتا در شهرها 3بعد از جنگ در حدود 

بسیار  . کیفیت ساختنددر تمام بلوک شرق رواج داشت ندبا تقلید از روش ساختمان سازی در شوروی ساخته شده بود

انه به هیچ وجه قرابتی با خها این خانه یا سیستم حرارت مرکزی داشتند. واحدها توالت پایین بود و فقط معدودی از 

 .ندهای مجلل نخبه های حزب نداشت

 20قدرت و نفوذ خود را بیش از آنچه بود برآورد کرد و قیمت مواد غذایی را  1970در سال  دسامبر دولت سپس 

تند و اعتصاب های گسترده ای به راه افتاد تا درصد افزایش داد. درست در زمان کریسمس. مردم به خیابان ها ریخ

 اعتراضات به قیمت مواد غذایی محدود نماند.جایی که ارتش به میدان آمد. آتش بس بسیار شکننده ای برقرار شد. 
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نها دولت نه ت از دست رژیم، به خصوص از سانسور شدیدی که همه جا وجود داشت، لبریز شده بود.مردم کاسه صبر 

 رژیم نمی توانست کسی "طرفدار"هزاران نمایشی را کنترل می کرد بلکه اخبار را می ساخت. تظاهرات  جریان اخبار

را فریب دهد. نمایش مسخره آنها توهینی به شعور مردم بود. به خصوص از نظر لهستانی های تحصیلکرده شعارهای 

 .به نظر می رسیدآزار دهنده حزب بسیار 

شرایط و مبود مزمن مواد غذایی، خانه های درب و داغان، مقامات دولتی زورگو، صف های طوالنی، هوای آلوده، ک

زندگی پایین تر از سطح استاندارد مردم را عاصی کرده بود. بسیاری به الکل پناه برده بودند. افسردگی فراگیر بود. 

 خیابان ها پر شده بود از مرده های متحرک.

*** 

. همیشه از نظر مالی در مضیقه بودند. تالش های پدر برای به کند ود را ادارهخمی توانست خانواده واندا به زحمت 

ثبت رساندن اختراعاتش هیچ حاصلی در بر نداشت. با تداوم این وضع بدبینی ژبیگنیف بیشتر و بیشتر می شد. همواره 

اسپانیایی  ه یادگیری زباننگران بدکاری دیگران نسبت به خود بود. به تدریج در دنیای خودش فرو رفت و شروع کرد ب

به جنوب آفتابی اروپا مهاجرت کند.  بسیار ناشاد خود را رها ساخته و لهستان  عذاب زندگی در به این امید که از 

او با مادر ما بسیار "بود و در نهایت از خانه آنها رفت. نینا، خواهر واندا، آن دوره غم انگیز را چنین به یاد می آورد: 

خود را  و ناگهان ... فراموش کندرادر دوره جنگ همه چیز متفاوت بود. مادر هیچ گاه نتوانست اندوه از دست دادن 

به عهده گرفته  راخدمتکار دختر و نقش شوهر، پدر، دوست، در خانواده با شوهرش در خانه ای فقیرانه یافت. واندا 

 ". او قوی ترین فرد خانواده ما بود.بود

 س. واندا خود را وارد قضیه کرد و به عنوان رئیدر گرفتجدایی آن دو بسیار تلخ و ناخوشایند بود و بر سر خانه نزاع 

 حال کوهنوردی و مسئولیتخرید تا بقیه خانواده بتوانند در آنجا بمانند.  یغیر رسمی خانواده، خانه را با پول قرض

 فشار بسیار زیادی به او وارد می کرد.ناشی از این تصمیم مالی 

اج ج، یک ازدوتا جایی که می توانست فشار مالی را تحمل می کرد، اما بدون شک این موضوع بر تصمیم او به ازدوا

با خوش تیپ، قدبلند، مردی وویتک روتکیویچ همسر او  ازدواج کرد. 1970. او در سال زیادی داشتخوب، تاثیر 
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 با یکدیگر آشنا شده بودند. کوهنورد بود و آنها از همین طریقنیز پسر معاون وزیر بهداشت بود. او  ،سیاه یموه های

 رشو رفتند.وگزیدند و مدتی بعد به دلیل شغل وویتک به سکونت طبقه باالی خانه واندا در در ابتدا آن دو 

روسی به کوه های پامیر را از دست  –سه ماه بعد از ازدواج واندا نتوانست فرصت پیوستن به یک هیئت لهستانی 

. مودن دا آن را سرپرستی میمشهور لهستان یعنی آندری زاوا کوهنوردبدهد. صعود آنها صعودی ملی قلمداد می شد و 

شبیه  این سفرمتری لنین بود و این بلندترین قله ای می بود که واندا بر روی آن تالش می کرد.  7134هدف آنها قله 

 فقط با این تفاوت که وویتک به آن دعوت نشده بود. –به ماه عسل بود 
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 مداری کوهنوردی و سیاست –دوم فصل 

 

نکته این است که هر چیزی را زندگی کرد. هم امروز سوالتان را زندگی کنید. به این ترتیب شاید، در زمانی دور، به 

 .بجویید به سوی پاسختان یهارتدریج، بدون آنکه حتی متوجه شوید، 

 نامه هایی به یک شاعر جوانراینتر ماریا ریلکه،  -

 

میراثی غنی در کوهنوردی از خود به چنان این کشور یک کوهنورد لهستانی بودن هرگز ساده نبوده است، با این حال 

برای اورست و حتی ، کوهنوردان لهستانی 1924. در سال که تاثیر آن تا مدتها ادامه خواهد یافت جای گذاشته است

K2 ولشویک های روسیه نگذشته بود و کشور هنوز داشت بر برنامه ریزی می کردند. هنوز مدت زیادی از جنگ با ب

باشگاه "کوهنوردان  1930اوج گرفته بود و تا سال  مرهم می گذاشت. احساسات وطن پرستانهزخمهای خود 

را تاسیس کرده بودند. حتی بعد از جنگ جهانی دوم باشگاه توانست فعال بماند اما وقتی رژیم استالینیستی  "کوهنوردی

از یک آن را را در دست گرفت همه چیز عوض شد. مقامات شوروی کوهنوردی را ممنوع نکردند؛ تنها  زمام امور

تبدیل کردند به یک فعالیت جمعی که  ،می نامیدند "ی بورژوازیپس مانده های کوهنورد"را  که آن فعالیت شخصی

که دسترسی  این بودن عمل به جا گذاشت که ای ی تبلیغاتی رژیم می توانست آن را کنترل نماید. اولین تاثیر دستگاه

دند به شمی رسی و بازجویی قرار می گرفتند و مجبور زبه تاترا بسیار محدود شد. کوهنوردان به طور دائم مورد با

کله شق و سرکشی بودند از هر فرصتی افراد این روش شکست خورد. کوهنوردان که اما دهند. بمرزداران جواب پس 

 تا خود را به مناطق ممنوعه برسانند.استفاده می کردند 

جام به ان "باشگاه کوهنوردی"با روی کار آمدن خروشچف و گمولکا و با کاسته شدن از سخت گیری های سیاسی، 

برچیده کمی  1950در اواسط  "پرده آهنین"اصالحات ترغیب شد اما هنوز قوانین زیادی حکفرما بود. به محض آنکه 

هر چه زودتر خود را به سطح داشتند مایل تکه سخت  ییهای آلپ هجوم بردند. آنها کوهنوردان به سمت کوه شد

وار و دشموفق شدند تعداد زیادی برنامه های شاخص  ،گناهای شدید مالینعلی رغم تهمتایان غربی شان برسانند، 
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ی دسترس و بلندکوه های کوه های هندوکش را کشف کردند که ترکیبی بود از  1960در اوایل سال های و  .نمایند اجرا

دی در از نظر کوهنوردر کشوری ارزان قیمت. امید آنها به دموکراسی در کشور کامال از بین رفته بود و بنابراین آسان 

متصور نبودند. به همین دلیل چشم به فراسوی مرزها دوختند تا از فضای سرد هیچ آینده ای برای خود داخل کشور 

 ی مدتی کوتاه، خالص شوند.و دلمرده کشور، هر چند برا

کشور بر نمی داشت، امکان سفر آنها به داخل در  هاگلوی آنروی همان رژیمی که دستش را از  هجالب اینجا بود ک

سوی آزادی را فراهم می نمود. دولت مرکزی از اینکه به آنها امکان سفر به خارج از کشور را بدهد منتفع می شد زیرا 

 د.یآفرمی موفقیت های آنها برای لهستان افتخار 

سیک و شناخته شده ای بود که نه بر مبنای مدل کوهنوردی کالکه یافت پرورش کوهنوردی در این دوران نوعی از 

مرکز اصلی این فرهنگ در حال را هم مد نظر داشت. ها بلکه تاریخ کوهستان، فرهنگ، هنر و سنت  ،صعودخود تنها 

عد از برشد نه در دفتر باشگاه در ورشو بلکه در پناهگاه کوچکی در دره مارسکی اوکوی کوه های تاترا قرار داشت. 

جا آن. تکامل می یافت این سنت شفاهیدر شب های این پناهگاه و زیر نور شمع بود که  کوهنوردی در طول روز،

جا جایی بود که کوهنوردان لهستانی خود را آن داستان ها، بحث های داغ، آوازها و رویاپردازی ها بود.برای محلی 

 آزاد می یافتند.

 تفشار برای موفقیو آن  ص می کردمنغتنها یک چیز سفر به خارج از کشور می شدند  را که موفق به ییعیش آنها

سختی در بدترین شرایط محیطی، و همینطور روحیه ناب سراین فشار، در کنار تمرینات خوب، اراده پوالدین، و  .بود

 قهرمانی، نتایج بسیار قابل توجهی را به همراه می آورد.

انستند از آن لذت ببرند. مدت زیادی نگذشت که کوهنوردی به تفننی تبدیل شد که تمام طبقات اجتماعی می تو

کوهنوردان خود را صاحب یک خرده فرهنگ در جامعه لهستان یافتند. نویسنده کوهنوردی، جی ای شپانسکی که او 

ز زندگی اای کوهنوردی نماد یا استعاره "را مغز متفکر کوهنوردی در نیمه اول قرن بیستم می دانند در این باره نوشت: 

 ."کوهنوردی خود زندگی است –نیست 

حال همه در باره آن می دانستند. زندگی کوهنوردی زندگی خوبی بود. سفر به خارج، ماجراجویی و اقتصاد زیرزمینی 

گاه ها باشوقتی که حول کوهنوردی شکل گرفته بود روز به روز کوهنوردان بیشتری را به باشگاه ها جذب می کرد. 
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تلفیق شدند قوانین جدیدی وضع شد. به هر کوهنورد کارت رسمی  "کوهنوردان لهستانمجمع "در  1974در سال 

 1979آن کی و کجا اجازه دارد کوهنوردی کند. شبیه به یک گواهی نامه بود. تا سال  هداده شد که معین می کرد دارند

ها فعال شدند و سازمان های  تن می رسید. تعداد باشگاه ها چند برابر و دانشگاه 2400تعداد کوهنوردان فعال به 

 خود استفاده کنند. "فعالیت های ورزشی"خود را تشکیل دادند تا بتوانند از بودجه دولتی برای 

بود. این صندوق  1970در اوایل دهه  "(FASMجوانان )رفاه صندوق "ایجاد در این بین اتفاقات تعیین کننده یکی از 

تا با مالیات کم درآمد اضافه ای کسب کنند و آن را صرف خرید اقالم برای آن ایجاد شد که به جوانان کمک کند 

 زاضروری مانند مبلمان نمایند. برای آنکه بر این صندوق ها کنترلی وجود داشته باشد مقرر شد این درآمد اضافی 

یکه ز در صورتنی کوهنوردی لهستان )نام جدید باشگاه کوهنوردی(مجمع کانال باشگاه های مورد تایید دولت بگذرد. 

ت هم خود را سوسیالیس مجمعمی نامید می توانست یک ارگان مورد تایید باشد.  "سوسیالیست"خود را یک سازمان 

نامید.  کوهنوردان درآمدهای ناچیز خود را به باشگاه واریز می کردند، نه برای خرید مبلمان بلکه برای برنامه های 

 بزرگ کوهنوردی!

باشگاه کار می کردند. آنها وقت  برایباشگاه و  درمع کوچکی در داخل کشور شدند. افراد باشگاه ها تبدیل به جوا

خود را از محیط ناکارآمد خارج جدا ساختند و های آزاد خود را با هم مسلک های خود در باشگاه می گذراندند. 

یی را به کوهستان و ماجراجو دیگر به دنبال پیشرفت شغلی نبودند. رویاهای سرخورده و انرژی های سرکوب شده خود

به  به طریقی از زندگیکوهنوردی ؛ آنها در کوهستان به دنبال چیزی بیش از مفر و پناه می گشتند سرازیر نمودند.

نبود. اصول آنها چیزهایی بود  "جورج اورولی". در کوهستان خبری از اصول زندگی تبدیل شد سوی معنی و هدف

ه بر همه جنبه های زندگی حاکم بود. هر چه کوهنوردان موفق تر می شدند بیشتر که قبل از رژیم های تمامیت خوا

 درونگرا شده و ایدئولوژی و فرهنگ خاص خود را می ساختند. 

بلیغات ت دستگاهدر طی فقط چند سال لهستان به عنوان قطب هیمالیانوردی مطرح شد و دولتمردان هم عاشق آن بودند. 

تبلیغات. به بهترین ها مدال و جایزه داده دستگاه هره برداری می کرد و کوهنوردان هم از دولت از موفقیت های آنها ب

 می شد. صدها نفر دیگر از فرصت استفاده کرده و به به بلندترین کوه های دنیا سفر می کردند.
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 1980ایل سال های اما جامعه کوهنوردی با تناقضی اخالقی روبرو بود. بیشتر کوهنوردان مخالف رژیم بودند و در او

ر همان حال دپیوستند. جنبش همبستگی در تالش برای بازگرداندن دموکراسی به کشور بود.  "همبستگی"به جنبش 

مقاومت در برابر وسوسه پشتیبانی دولت مرکزی از کوهنوردان عضو در باشگاه هایی که خود را سوسیالیست می 

ه دقت زیر نظر داشتند و به آنها پیشنهاد جاسوسی می دادند. بعضی نامیدند دشوار می نمود. مقامات کوهنوردان را ب

لبته با ا اطاعت از دستگاه تبلیغاتی دولت.": می گویددر این باره ها آن را قبول کردند. الک لوو کوهنورد اهل وراکلو 

نا ز هر کسی با این دنیا آشآندری زاوادا بهتر ا "از رژیم بهره ببرند.تا می توانند دیدگاه دوشیدن مقامات، برای آنکه 

بود، اما او از این روش دفاع می کرد و معتقد بود کاری که آنها می کردند فرقی با آنچه که کوهنوردان غربی انجام می 

به طور جمعی با این حال به نظر می رسید آنها  مارک های تجاری. با انواعلباس هایشان  وشاندنپ –دهند نداشت 

 دولت مرکزی می نامیدند. "فرو رفتن تا گردن در لجن"کردند. کوهنوردان آن را  در خود احساس گناه می

علی رغم چالش اخالقی که با آن روبرو بودند انتخاب برای کوهنوردان بسیار ساده بود: یا پشتیبانی دولت را بپذیرید 

 یا قید کوهنوردی را بزنید. 

جامعه جهانی کوهنوردان بهتری می شدند و  می پرداختند به آنآنها کوهنوردی را انتخاب نمودند. هر چه بیشتر 

 را به تحسین وا می داشتند.کوهنوردان 

*** 

 جمعموقتی آندری زاوادا به کوهنوردی عالقه مند شد به باشگاه کوهنوردی ورشو پیوست. این باشگاه یکی از اعضا  

رای کوهنوردی وجود نداشت، پایه ریزی ، زمانی که هیچ محدودیتی ب1930کوهنوردی سراسری بود که در سالهای 

معروف آن زمان عضو این باشگاه بودند. و این باشگاه نقشی تعیین کننده در توسعه و  انشده بود. بسیاری از کوهنورد

نقشی بیش از حد تصور. باشگاه کالس های پیشرفته تئوری و عملی برگزار می  –کوهنوردی در لهستان داشت  تبیین

کرد. در عین حال باشگاه بسیار قانونمند بود. یک کوهنورد مبتدی اجازه نداشت بدون نظارت و قبل از گذراندن 

ج فرد به مدارامتحان های مشخص به کوهنوردی بپردازد. پیشرفت آنها در پرونده شان ثبت می شد و بعد از آنکه 

و  بود همعینی می رسید می توانست در تاترا یا آلپ کوهنوردی کند. اما نه قبل از آن. صعود انفرادی به شدت منع شد
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اگر کسی در حال انجام آن دیده می شد ممکن بود از باشگاه اخراج شود. آنها در این مورد به خود سانسوری می 

 گزارش صعودهای انفرادی را منعکس نمی کردند. "ترنیکتا"پرداختند و در نشریه باشگاه به نام 

ود اما د. اگرچه باشگاه وراکلو فعال و قوی بوسرپیچی ش قوانینگاه و بیگاه از طبیعی بود که  ،علی رغم کنترل شدید

ان هستدر داخل و خارج از لای بود که وویتک کورتیکا عضو آن نبود، حداقل نه در ابتدای امر. با این همه او اعجوبه 

عود کسی که چندین ص – یکی از بهترین سنگنوردان لهستان وقتی مسئوالن باشگاه فهمیدند کوهنوردی می کرد.

حتی یک کالس کوهنوردی را نگذرانده  –شاخص در آلپ، و چندین اولین صعود زمستانی در تاترا انجام داده بود 

رق باشگاه کوهنوردی کرده بود حال خود را مسئول به وحشت افتادند. از آنجا که وویتک گاه و بیگاه با بی است

 به سرعت او را عضو تمام عیار باشگاه نمودند به این امید که کسی از این موضع بویی نبرد. احساس می کردند.

و چیزی نگذشت که تبدیل شد به نورچشمی کند بازی لد بود چگونه با برگ های آنها از آن طرف آندری زاوادا ب

 1959سال  دراولین ترواروس زمستانی رشته کوه تاترا را وقتی بر خالف قوانین باشگاه، باشگاه کوهنوردی ورشو. اما 

او درخواستی برای یافتن همنورد فرستاده بود و باشگاه به دلیل آنکه به خطر افتاد. این موقعیت ممتاز به انجام رساند 

صعود را خطرناک می دانست از اساس با آن مخالفت کرده بود. یک ماه بعد علی رغم این ممنوعیت او این صعود این 

کیلومتر تراورس کردند و مجموع صعود و فرود هایشان به بیش از  75را انجام داد. آنها در مسیری دشوار و پرشیب 

وته بدر که توانایی او در صعودهای زمستانی را  متر رسید. به نظر آندری این صعود موفقیت بزرگی بود 22،000

باشگاه به دلیل سرپیچی او از قوانین باشگاه از انعکاس گزارش آن سر باز زد و او را از کسب آزمایش قرار داده بود. 

 عنوان یک اولین صعود بزرگ محروم ساخت.
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 آندری زاوادا

اگرچه باشگاه در چند سال بعد از آن به آندری اجازه داد در چند سفر به کوهستان های آلپ شرکت داشته باشد اما 

راکاپوشی، واقع در رشته کوه های قراقروم کشور پاکستان، تدارک دیده بود به او قله گذرنامه او را در برنامه ای که به 

ر علی رغم حضوافق آنها باز نایستاد و باالخره در این امر موفق شد. تحویل نداد. او از تالش خود برای جلب نظر مو

باشگاه به او اجازه داد سفری را به کوه های پامیر روسیه  1970دائمی ماموران سرویس مخفی، وقتی در سال 

رت بگریزد. در همان ایام شه "لهستان خلققفسی به نام جمهوری "سرپرستی کند آندری احساس می کرد توانسته از 

 . مایدنبین المللی واندا روز به روز افزایش می یافت و به همین دلیل باشگاه تصمیم گرفت او را به این برنامه دعوت 

مقامات دولتی به این نتیجه رسیده بودند که موفقیت های ورزشی به کشور اعتبار می بخشد به همین دلیل از ورزشکاران 

را دولت تامین برنامه ها . مقداری از بودجه می شدندپشتیبانی به عمل می آوردند. کوهنوردان هم شامل آنها موفق 

حتی کارخانه ها هم به آنها یاری می رساندند.  می کرد، اما ارگان ها و شرکت ها هم در این امر مشارکت داشتند.

ت. بهترین کوهنوردان لهستان با پشتیبانی مالی این ی باشگاه می گذش"صندوق هیمالیا"تمام این فرایند از مسیر 
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کمیته "که عضو آنها را سرپرست برنامه انتخاب می کرد ای هیمالیا نوردی می شدند. هصندوق ها راهی برنامه 

 .برخوردار بودند موقعیت ممتازی اعضاء کمیته ورزشی ازبه همین دلیل باشگاه بود.  "ورزشی

راز تفاوت اساسی وجود داشت. بازیکنان طدیگر رشته ها ورزشکاران هنوردان نسبت به کواما بین پشتیبانی دولت از 

اول فوتبال یا والیبال از تمام امکانات رفاهی مانند خودرو، خانه و حقوق ثابت برخوردار بودند. تمام وقت آنها صرف 

راهم می فبرای دستگاه تبلیغاتی وضع کوهنوردان فرق می کرد. اگرچه موفقیت های آنها خوراکی اما تمرین می شد. 

اما آنها پول بسیاری کمتری دریافت می کردند. در نتیجه کوهنوردان وقت زیادی برای تمرین نداشتند. با وجود  نمود

. ی شدگرفته م آماتوری در نظر یبه عنوان تفنن و فعالیتاز طرف مقامات ورزش این اما  شهرتی جهانی داشتنداینکه 

یرد. را بر عهده بگتکدی یک کوهنورد می بایست امور مالی، بسته بندی، خرید، تدارکات، حمل و نقل، و حتی گاهی 

. و بعد از ماه ها درگیری برای تدارک برنامه، اگر هوا به آنها اجازه می تمرینهر کاری می کردند غیر از  نکوهنوردا

 . می توانستند صعود کنندداد 

به شمار می رفت، و به همین ویژه لهستانی یک موقعیت  ی از طرف باشگاه برای هر کوهنوردمال با این همه حمایت

نهان را پدلیل وقتی از واندا برای این صعود دعوت به عمل آمد بسیاری از همنوردان مذکر نمی توانستند حسادت خود 

وویتک با اولین صعودهای زمستانی اش ورک و بسیاری دیگر صعودهای زیادی در تاترا انجام می دادند، و یکنند. 

نامی برای خود دست و پا کرده بود. اما صعودهای پر اسم و رسم خارجی برای مقامات باشگاه ها بسیار جذاب بود 

 در خارج توجه آندری زاوادا را به خود جلب کرد.خود موفقیت های واندا با و 

 42. همچنین اولین برخوردش با آندری بود که حال در سن واندا هیچ یک از کوهنوردان دیگر در تیم را نمی شناخت

نه تنها به عنوان یک کوهنورد، بلکه به عنوان سرپرستی که الهام بخش  –سالگی در لهستان بسیار مشهور شده بود 

 بود، سیاستمداری که می توانست مشکالت را از سر راه بردارد و فردی خوش برخورد و بسیار خوش تیپ.

دیریتی و روش م هآندری تنها در دانشگاه محل تحصیل اشتراک داشتند. آن دو پس زمینه ای کامال متفاوت داشتواندا و 

که کوهنوردی در آن جایگاه ویژه ای نواده خاندانی اشرافی بود آندری شان مثل روز و شب با هم اختالف داشت. 

و را گاه اولین کوهنورد لهستان می دادند یک ماژیوسکی که اوسکی آغاز می شد.  یاز کنت ماژداشت. و این سنت 
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، به انجام 1818شاعر رومانتیک بود که اولین صعود اوگل دو میدی و ششمین صعود مون بالن را، هر دو در سال 

 .ه بودرساند

خاندانش احساس غرور می کرد: پدر او، فیلیپ، وکیل بود و دکترای روابط به اگرچه خود آندری کنت نبود اما نسبت 

بین الملل داشت، و مادرش زبانشناس و مترجم زبان های روسی و آلمانی. اما این پدربزرگ او، توماژ، بود که بیشترین 

بود و از نظر ریسک پذیری به نوه  هشرکت کرد 1919-1918تاثیر را روی آندری گذاشت. توماژ در شورش سالهای 

مذاکره  از راهتوانست  1920د. بعد از آنکه در سالهای اش شباهت داشت. توانایی فیلیپ بیشتر در سیاست ورزی بو

بک ساختالفات مرزی بین لهستان و آلمان را حل و فصل کند به عنوان کنسول برگزیده شد. از آن پس زندگی آنها 

گزیدند. اما کوتاه زمانی بعد  ونتسکاست بخشی از آلمان حال سیاست مدارها را به خود گرفت و در منطقه ای که 

د. نقل مکان کننبه آنجا  داووس در سویسبه دلیل هوای پاک مجبور شدند تمام خانواده  به بیماری سل شد و مبتال

سال سن داشت. النور، مادر آنها، به  3، در حالیکه آندری تنها درگذشت 1931اما معالجه جواب نداد و او در سال 

قدری از اینکه فرزنداش به این بیماری مبتال شوند وحشت کرده بود که دو پسرش را به لهستان، و به یکی از مرتفع 

ی بیشتر از به منظور کسب درآمدآنها اقامتگاهی آلپی داشتند که  1939ترین نقاط کوهستانی در تاترا برد. در سال 

 اتاق های آن را اجاره می دادند. آنچه النور از راه ترجمه به دست می آورد، 

و دلهره همراه بود.  نیآنها گاه و بیگاه به خاله شان در قسمت آلمانی مرز سر می زدند اما این سفرها همیشه با نگرا

و وحشت و سرکوب دائمی خویشاوندانشان اول اینکه باید ویزا می گرفتتند. تازه بعد از آن می بایست شاهد ترس 

می بودند. گشتاپو وقت و بی وقت به خانه ها می ریخت، اسباب و اثاثیه آنها را نابود می کرد و به آنها دستور می داد 

 آنجا را تخلیه کنند. در نهایت آنها که باقی مانده بودند به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند.

بود. مانده ی دورافتاده در تاترا زندگی می کرد تا حدود زیادی از این حکومت وحشت در امان آندری که در نقطه ا

او تا جایی که می توانست وقت خود را در کوهستان می گذراند؛ میوه های وحشی و قارچ جمع می کرد و هوای 

بیمارستان محلی فراهم کرد. در ترجمه کاری برای او در النور پاک و تازه استنشاق می نمود. در طول جنگ تخصص 

در آنجا مترجم سربازانی بود ک ریه هایشان به دلیل تنفس گازهای سمی آسیب دیده بود. بعضی شب ها جنگجویان 
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شجاع مقاومت جلسات مخفی خود را در اقامتگاه آنها برگزار می کردند. شب های دیگر، او میزبان رسیتال پیانوی 

 ممنوع شده بود. لهستانیاصالت رای آثارش فقط به دلیل آهنگسازی که اج –آثار شوپن بود 

ثیف مجروح، ک –سربازان روسی آن توسط نیروهای روسی بود.  "آزادسازی"بدتر از اشغال سرزمینشان توسط آلمان 

 به خانه های مردم عادی می ریختند و آنها را وادار می ساختند به آنها غذا بدهند.  در این زمان بود –و اغلب مست 

که آندری با بعضی از پارتیزان ها همدست شده بود. او یک مسلسل در میز مدرسه و یک نارنجک در زیر رخت 

 خوابش در خانه پنهان کرده بود.

سالگی به زندان بیفتد. او می توانست صدای هم بندان خود  17به این ترتیب غیر قابل پیشبینی نبود که آندری در سن 

را از سلول های مجاور بشنود، جایی که اغلب دوستان او اعدام شدند. بیشتر بازماندگان به شدت شکنجه شدند. تنها 

سمان زخم های آنها بود. او نیز توسط نیروهای روسی بازجویی کاری که آندری می توانست انجام دهد عوض کردن پان

شد اما احتماال به دلیل سن کم بعد از یک ماه از زندان آزاد شد. مادرش که نسبت به امنیت او بسیار نگران بود او را 

اکلو و ورشو ی وربه مکانی مخفی منتقل کرد تا او بتواند تحصیالت دبیرستانش را به پایان برساند. او در دانشگاه ها

عضویت باشگاه کوهنوردی آنها در آمد. بعد از گذراندن چند کالس به رشته زمین شناسی را برگزید و همانجا بود که 

 کوهنوردی می پرداخت.به ها در آخر هفته  یآموزش

ا بود و وزهاو در دانشگاه چند هیئت علمی زمین شناسی را سرپرستی کرد. وظیفه او سازماندهی، تدارک و گرفتن مج

 فرا گرفت.در پیشبرد امور را ورزی سیاست و در همین برنامه ها بود که همکاری تیمی 

برنامه های بزرگ آمادگی داشت. او به کرات  یزمانی که او و واندا یکدیگر را مالقات کردند او کامال برای سرپرست

ا در بین انواع سازمان ها و دولت ها به پیش سفر کرده بود، به خوبی می دانست چگونه کار خود ربه خارج از کشور 

ببرد، و گروه های زیادی از مردان را در پرخطرترین شرایط ممکن هدایت و سرپرستی کرده بود. در نقطه مقابل واندا 

 خانه را انجام می داد. هایخانواده اش بود که از خواهر و برادرش سرپرستی می کرد و خرید "مدیر عامل"

 دو بلد بودند چطور صعود کنند.هر در عین حال 
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آندری محو آن زیبارویی شد که دل از مردان چند ملیتی تیم پامیر می ربود. مردان هر کدام به نوعی سعی داشتند 

توجه واندا را به خود جلب کنند. شاهزاده خانم تیم بودن در ابتدا جالب بود. اما وقتی به عنوان یک عضو مساوی با 

دازی و آنها در مسابقه مچ اندادن ته نشد نسبت به آن موضع گرفت. او سعی می کرد با شکست دیگران در تیم پذیرف

. آنها به تساخمی کند. این کار فقط او را بیشتر با دیگران بیگانه تثبیت حمل بارهای سنگین تر جایگاه خود را 

اه سرطناب نبودند و اغلب با دوست عادت کرده بودند: زنانی که خوب صعود می کردند اما هیچ گ "دختران کوهنورد"

او می خواست سرطناب برود و خودش قله را صعود  –. این یکی واندا فرق داشت همراه می شدند پسر یا شوهرانشان

 کند!

 7000که حالش از این طرز فکر بد شده بود به این نتیجه رسید که کل برنامه کارایی ندارد. اگرچه موفق شد قله  واندا

بعد از  درستمتری اش را صعود کند اما قسم خورد دیگر هرگز پا به چنین ترکیبی نگذارد. با این حال همین برنامه 

تی برگشت بیشتر وقت خود را به شوهرش اختصاص داد. را گرفته بود. به همین دلیل وق یک ماه وقت اوعروسی 

  .مشغول به کار شددر ورشو همچنین در موسسه محاسبات ریاضی 

بار دیگر تصمیم داشت برنامه ای طوالنی اجرا کند، این بار به کوه های هندوکوش در افغانستان.  1972اما در سال 

متر بلندترین کوه افغانستان. این  7500ه و با ارتفاع بیش از هدف آنها کوه نوشاق بود، دومین کوه بلند آن رشته کو

دومین صعود نوشاق . که روسیه و چین را از پاکستان و افغانستان جدا می سازدمنطقه ای ، داردکوه در واخان قرار 

ر وسال پیش از آن توسط لهستانی ها انجام گرفته بود. تا آن موقع به دلیل جنگ و سلطه شوروی ها بر کش 12

کوهنوردان لهستان از همتایان بین المللی شان عقب افتاده بودند. حال به شدت به این نیاز داشتند که دوباره راه و رسم 

 بگیرند. فراصعود از کوه های بلند را 

استقالل  از دست دادن .نماید برنامه واندا به کوه های پامیر او را به این نتیجه رسانده بود که باید برنامه ای مستقل اجرا

رای به واسطه پذیرش حمایت مالی باشگاه بیش از حد تحمل او بود. به همین دلیل مقداری از درآمد شخصی اش را 

 تامین نماید.خود به صندوق باشگاه واریز کرد تا بتواند از آن طریق بخشی از نیازهای مالی برنامه را 

لهستانی بود به نام جولیان گودلوسکی که در سویس زندگی می کرد. او یکی دیگر از منابع تامین مالی یک ثروتمند 

حامی مالی بسیاری از فعالیت های فرهنگی لهستان بود و به عنوان مثال به مسابقه اجرای آثار شوپن و همینطور 
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ای ه ورزشکاران المپیکی لهستان کمک مالی می نمود. عالقه دیگر او کوهنوردی بود بطوریکه بسیاری از هیئت

کوهنوردی با حمایت او توانستند قدم به کوه های مرتفع بگذارند. حمایت او یک مهر طالیی برای سرپرست برنامه 

کمک کرده؛ شما چقدر  20،000جولیان به ما "بود زیرا او می توانست حال با مقامات تماس گرفته و مدعی شود: 

 "کمک می کنید؟

چرا که بخشی از هزینه های برنامه می بایست با ارز پرداخت شود. این  مشکلترین قسمت کار تامین ارز خارجی بود

مشکل با دعوت از کوهنوردان خارجی مرتفع می شد زیرا آنها می توانستند هزینه خود را با ارز پرداخت نمایند. برای 

م می دادند و تمام لوازم را با ارز داخلی، زلویت، انجام دهند حتی االمکان سفرشان را زمینی انجا هزینهآنکه حداکثر 

این شرایط باعث شد و سوخت را با خود حمل می کردند.  ییغذامواد کوهنوردی، و تا جایی که امکان داشت 

افغانستان به یکی از محبوب ترین مناطق کوهنوردی برای آنها تبدیل شود، حداقل تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی 

 شوب کامل فرو نرفته بود.به آنجا حمله نکرده بود و کشور در آ

 به یک فروشگاه در لهستانچنین نبود که برنامه ریزی یک هیئت کوهنوردی امری به غایت پیچیده و دشوار بود. 

ر جایی دلوازم کفش و از این قبیل  ر، کیسه خواب، لباس پر، بادگیر،بروید و اقالم الزم را بخرید؛ به طور ساده چاد

بایست خود تولید کنند. در یک مرحله پارچه را می خریدند. در مرحله دیگر زیپ.  پیدا نمی شد. همه چیز را می

مادر یا خاله یک نفر آنها را به هم می دوخت. یک کفاش در زاکوپن بود که کفش های آنها را می دوخت و کلنگ 

و مرغابی ها را  هاچیزی نمانده بود که پر غاز"های یخ را در یک آهنگری محلی درست می کردند. واندا می گفت: 

عالوه بر همه این دردسرها مجبور بودند برای هر کاری مجوز بگیرند: یک مجوز برای  "با دستمان بکنیم.خودمان هم 

برنامه بزرگ هر سازماندهی  شوکوالت، و یکی برای بیرون بردن آنها از کشور. کنسرو، یکی برای خرید خرید

 امر دو برابر طول می کشید.کوهنوردی دشوار است اما در لهستان این 

نفره آماده اجرای برنامه نوشاق شد. آنها از طریق شوروی و با یک کامیون  11یک تیم  هبعد از ماه ها دوندگی باالخر

که به زحمت جا برای همه آنها و بارهایشان داشت راهی افغانستان شدند. یک خانم انگلیسی به نام  A-29استار 

بود که با یک لهستانی به نام یانوش اونیژکیویچ ازدواج کرده بود. واندا مجذوب آنها  هم در بینآلیسون چادویک 

ود.  اما بسیار تیز هوش ب –شاید حتی کند  –آلیسون شده بود. او که معلوم بود زن بافرهنگی است در کردار محتاط 
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 ندره به حقوق فردی احترام می گذاواندا طریقه سازش او با تیم لهستانی را زیر نظر داشت. او از کشوری می آمد ک

 آنها که بین تمایل به دموکراسی ؛متفاوت داشتند یفکرتاما حال خود را در میان کسانی می یافت که فرهنگ و طرز 

ری پذیرش نظر دیگولی مطالبه می کردند افرادی که حقوق فردی را  –و تمایل به یک مشت آهنین در نوسان بودند 

به این که ما متفاوت باشیم احترام می گذاشت و فقط از این  آلیسون"واندا در اینباره می گفت: برایشان دشوار بود. 

 "نظر کنجکاو بود.

می کردند. در آن زمان تعداد بسیار کمی از  صحبتآینده با یکدیگر های برنامه او و آلیسون درباره برنامه  لدر طو

دلیل آنها می بایست اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.  زنان  زنان در عرصه هیمالیا نوردی حضور داشتند به همین

با همدیگر نشست و برخاست می کردند، چای می نوشیدند، در یک طناب صعود می کردند و رویاهایشان را با هم به 

موضوع  عاملاشتراک می گذاشتند. آیا به اندازه کافی قدرت داشتند؟ آیا توانایی های الزم را داشتند؟ شاید مهمترین 

سرپرستی بود. آنها می بایست بر ترس ها و ضعف هایشان فائق آیند، از نقاط قوتشان بیشترین بهره را ببرند، و یاد 

اندا به این وشان تصمیم بگیرند، زیرا عدم توانایی در تصمیم گیری از بدترین چیزها در کوهستان است. دبگیرند که خو

 ند کارهای بزرگی در کوهستان انجام دهند.آلیسون می توانو نتیجه رسید که او 

عدها بتیم دیگر به سرپرستی آرلین بلوم نیز در آنجا حضور داشت، هم او که در نوشاق تنها نبودند. یک ها لهستانی 

آلیسون  اوا چارنیکا، –به هدف خود رسید و چهار زن  ورنا را سرپرستی کرد. تیم لهستاناولین صعود کامال زنانه به آناپ

با صعود خوب خود به قله جامعه کوهنوردی را به تحیر واداشتند.  –واندا به عالوه مارگارت یانگ از تیم آرلین و 

برای صعود یک قله را متری صعود کرده بودند چه چیزی می توانست جلوی آنها  7500حال که به قله ای تقریبا 

 متری بگیرد؟ 8000

راهم فبه طور یکجا برای واندا در آن سفر  گیو گروهی از دوستان: همدوردست، کوهستانی هیچان انگیز، منطقه ای 

وزش باد، بوی صخره ای مانند وقایع روزمره  ندباعث می شدزیرا  ندخطرات صعود برایم جالب توجه بود". ه بودآمد

 شعفی بیلذت و چای گرمای ، یا در برابر دغدغه های زندگی آرامشاحساس د، ویر تابش خورشید گرم می شکه ز

 ".حد برایم به ارمغان آورد

*** 
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کرد، آندری برنامه های حتی کسب می و تجربه خود را افزایش داده در حالیکه واندا در کوه های بلند اعتماد به نفس 

سال  .او می خواست سر فصلی از تاریخ کوهنوردی را به لهستان اختصاص دهد؛ در سر می پروراندبلندپروازانه تری 

، موفق شده بود صعود پیشگامانه ای را بر روی کونیانگ کیش در غرب قراقروم به انجام رساند. 1971 قبل از آن،

مستان. در فصل ز –حال تنها چند ماه بعد از بازگشتش از افغانستان برنامه دیگری را به نوشاق سرپرستی می نمود 

از ی ادولت افغانستان نسبت به این برنامه شک و تردید نشان داد و به شکل بی سابقه ای از آنها خواست تا نامه 

باشگاه کوهنوردی لهستان تهیه کنند که در آن قید شود آنها از انجام این برنامه آگاهند و مسئولیت هر واقعه ای را می 

 .بگیرد د توانست این نامه را از باشگاهپذیرند. آندری به هر طریق بو

 

 . از چپ آندری هاینریش، جان استرژینسکی، ریژارد سافیرسکی.1971آگوست  26کوهنوردان بر روی قله کونیانگ کیش، 

آندری بیش از دیگران به اهمیت کاری که در پیش داشتند واقف بود. او به خوبی با تاریخ هیمالیانوردی لهستان آشنا 

ته موسسین این کمیبود. به جا مانده با تشکیل کمیته هیمالیانوردی باشگاه کوهنوردی  1936سال از که راثی میبود، 

قصد صعود ناندا دوی شرقی،  1939جوز داده نشد در سال را صعود کنند اما وقتی به آنها م K2ستند ابتدا می خوادر 

باربران به آنها هشدار دادند اگر پا بر دوستان را نمودند. در منطقه گاروال هنمتر  7434قله ای صعود نشده به ارتفاع 
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روی آن قله مقدس بگذارند الهه نابودی آنها را تنبیه خواهد کرد. لهستانی ها بدون توجه به این هشدار دقیقا همین 

 سال بعد تمام صعود کنندگان قله مرده بودند. 15کار را کردند. تا 

هیمالیانوردی عمال متوقف شد. اما این توقف برای لهستانی ها بیشتر  1939بعد از شروع جنگ جهانی دوم در سال 

 –شوروی بر کشور آنها بود. کوهستان نمادی از آزادی بود جماهیر از دیگران طول کشید و دلیل آن سلطه اتحاد 

ر دوره ای که لهستانی ها عذاب سلطه شوروی را مفهومی که شوروی ها بیشتر از هر چیز از آن وحشت داشتند. د

 1950متری را صعود نمودند. فرانسوی ها در سال  8000قله  14کوهنوردان کشورهای دیگر تمام تحمل می کردند 

 آن را به پایان رساندند. 1964و چینی ها با صعود شیشاپانگما در سال کردند با صعود آناپورنا این روند را آغاز 

این برنامه باعث شد تعداد زیادی برنامه در رشته پا گرفت.  1960مه لهستانی ها به افغانستان تازه در سال اولین برنا

کوه های هندوکش اجرا شود. در طی همین برنامه ها بود که نخبه های هیمالیا نوردی پرورش یافتند. آندری احساس 

نیای کوهنوردی برای خود فراهم کند. صعود زمستانی می کرد لهستان آماده آن است که موقعیتی منحصر به فرد در د

 می بود.راه این در نوشاق اولین قدم 

در ایستگاه قطار ورشو با محموله ای از وسایل فنی و تدارکات به وزن سه تن تیم آندری اعضا  1972دسامبر  29در 

اینکه مبادا این برنامه بیش از اندازه  اما ازرا ارائه داده بود این برنامه خود او ایده چه  . اگرنددور هم جمع شد

. از یک طرف به نظر می رسید صعود زمستانی  به قلل مرتفع دنباله طبیعی در دل بسیار نگران بود بلندپروازانه باشد

 تا آن موقع هیچصعودهای تابستانی آنها باشد، درست مانند صعودهایی که در آلپ یا تاترا صورت می گرفت. اما 

 انجام نشده بود. این کار قدمی بود به سوی ناشناخته ها.به قلل مرتفع  صعود زمستانی

تجسم می کرد. در ذهن کننده و پاهای سرما زده را ویران با قطار بارش سنگین برف، بهمن های سفر در طول آندری 

ه بوقتی از قزاقستان می گذشتند از پنجره قطار به زمین پوشیده از برف و طبیعت غمزده خیره می شد. دمای هوای 

در شب سال نو اما اوقات بهتری داشتند زیرا با شامپاین گرجستانی در نزدیک شهر بود. رسیده درجه سانتیگراد  -30

 اوربورگ از آنها پذیرایی شد.

به  –ز اینکه می دیدند برف کمی به روی آن نشسته نفس راحتی کشیدند. اما هوا سرد بود وقتی به نوشاق رسیدند ا

درجه سرد تر می شد. ساعات روشنایی  10درجه بود و در طول شب  -25سرد. دما در طول روز  وحشتناکیطرز 
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و یخ  بر لب های تکیدهبه کمپ اصلی بازگشتند تا مرهمی چندین روز تالش در نهایت از بعد بی رحمانه کوتاه بود. 

 و دعای کوهنوردان را بخوانند: –زده خود بگذارند 

 ما را در این کوهنوردی یاری فرما. ،خداوندا

 در طوفان، در باران، در بهمن. 

 قدرت تو را همه جا می بینیم. 

 ساعات بی خوابی را در کیسه خواب هایمان می شماریم، 

 باشد که شبی دیگر زنده بمانیم. 

 های صخره ای، سایه برجدر زیر  

 به زودی شعاعی از نور خورشید بر ما خواهد تابید. 

 .به انتها بریم باشد تا شادمانه روز را 

 بر تارک کوه بایستیم و دست به ستارگان بیاساییم. 

 

سرسختی شهره بود، در ارتفاعی قرار داشتند که می به دک پیتروفسکی که ودر اواسط فوریه آندری و همنوردش، ت

ر نیمه دتوانستند صعود قله را در نظر بگیرند. اما دمای هوا باز هم پایین تر آمده بود و باد وحشتناکی می وزید. سپس 

فوریه آندری از خواب برخاست. پوش چادر دیگر شالق نمی زد و سکوت همه جا را فرا گرفته بود.  12شب های 

ن رفت. کوهستان آرام و بدون باد بود. همانجا ایستاد و از سکوت مطلق کوهستان لذت می برد و با تعجب به بیرو

 با میلیون ها ستاره خیره شده بود. این فرصتی بود که به دنبالش می گشتند.رنگ  سیاهآسمان 

صبح  11ری آب برای چای تهیه نمایند. ساعت اچندین ساعت طول کشید تا یخ کفش های خود را ذوب کنند و مقد

ساعاتی بعد در جایی مسطح ایستادند تا برای چای برف آب کنند. آندری متر تا قله فاصله داشتند.  800بود و هنوز 

کوهنورد بلغاری بود  5تقریبا از حال رفت. جسد یکی از بود که از زیر برف بیرون زده کبود شده ای با دیدن دست 
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ستان سال قبل در نوشاق گم شده بودند. دیدن آن دست باعث شد روحیه خود را ببازند. بعد خورشید غروب که در تاب

 سرد تر شد.باز هم کرد و دمای هوا 

و نور نقره ای رنگ خود را بر روی کوهستان تاباند. آنها تصمیم گرفتند ادامه دهند. قله باال آمد کوتاه زمانی بعد ماه 

می آمد و با بی سیم به کمپ اصلی اطالع دادند فقط چند دقیقه با آن فاصله دارند. وقتی به قله به نظر بسیار نزدیک 

شب هم  9یک کیلومتر با آنها فاصله دارد. ساعت از هنوز رسیدند، اما آه از نهادشان برآمد چرا که متوجه شدند قله 

باد بی حس شده سوز صورت هایشان از بود. درست قبل از نیمه شب و در حالیکه شده باد شروع وزش و  گذشته

ساعت صعود و فرود مداوم به چادرشان برگشتند. حاال وقت  17صبح و بعد از  4:30بود به قله رسیدند. در ساعت 

داخل نها را . آندآن بود که ببینند چه بالیی سرشان آمده است. دو انگشت بزرگ پای تودک مثل یک تکه یخ شده بود

 مثل دیوانه ها مالش می داد. اما آندری به نظر نمی آمد آسیبی دیده باشد.بود و  کیسه خوابش قرار داده

متر را به انجام  7000با وجود آسیب های جسمانی موفق شده بودند اولین صعود زمستانی یک قله باالتر از آنها 

غوش باز می پذیرفت و از بعد چه؟ آندری کوهنوردی جوان و قدرتمند بود. و بلند پرواز. او خطر را با آرسانند. 

زش و"لذت می برد. برای او این آزادی یکی از با ارزش ترین موضوعات در زندگی بود.  آزادی که نصیبش می شد 

باد بر روی گونه ها، سرمای زمستان، و گرمای تابستان، لمس سنگ های گرانیت با سرانگشتان...بسیار برایم لذت 

 متری؟ 8000م نداشت. چرا نه یک بعد از نوشاق ذهن او آرا "بخش است.
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 آندری زاوادا و آنا میلوسکا

*** 

تاریخ کوهنوردی را به نام لهستان می نوشت، فصلی از سرمست بود و داشت از موفقیت در نوشاق در حالیکه آندری 

شد. جسد مثله شده پدرش را در باغچه خانه شان یافتند. قاتلین غم انگیز دیگری در خانه مواجه  واندا با واقعه

بودند. واندا، ماریا و مایکل با حالی زار پلیس را  او را کشتهمستاجرهایش بودند که ظاهرا به خاطر مقداری پول نقد 

دت ناگهان از شبه محل جنایت خیره شده بود و واندا تکه شده پدرشان را شناسایی کنند. همراهی کردند تا جسد تکه 
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خشم به کوپه های خاک لگد می زد. قسم خورد که انتقام این جنایت بی رحمانه را بگیرد و بعد با سرعت از باغچه 

 خارج شد و در را محکم پشت سرش کوبید.

او که هنوز مرگ دلخراش برادر بزرگتر را به خاطر داشت، با این جنایت ددمنشانه، دچار ترس و نگرانی دائمی شد. 

ریبه ها او را می ترساندند و احساس می کرد اتفاق بدی ممکن است برایش رخ دهد. می دانست ترس هایش غ

منیت و خود مسئول ابوده به همین دلیل خود را در موقعیت هایی قرار می داد که کامال تنها  ندبیمارگونه و غیر منطقی ا

یره چترس احساس خرج می داد نمی توانست بر . علی رغم تالشی که به مثل رفتن به جنگل در شب ،خود باشد

رای بسرش را به داخل کیسه خوابش فرو می برد تا صدای رعب انگیز خش خش برگ ها را نشنود، صدایی که . شود

 شبیه نزدیک شدن یک هیوال بود.او 

 او و دیگربا این حال در کوهستان کشته شده بودند. نیز بسیاری از همنوردان اولیه واندا  ،برادرپدر و عالوه بر 

قرار گرفتن دلیل آن شاید  که کوهنوردان مقهور ترس از مرگ نشده و به حفظ جان خود توجه چندانی نمی کردند

با افزایش تعداد کشته ها، آنها که زنده می ماندند تصور می کردند فنا زودهنگام در معرض آن همه مرگ و میر بود. 

ز اعتیاد تواند اهرگز نحتی اگر می دانست به موضوع می اندیشید و ایانه تر واقع گر یگاهواندا  با این حالناپذیرند. 

ذیری پریسک واندا فلسفه ای معتقد به اکنون اما . "به مرگ ختم شودممکن است این راه "به کوهنوردی رهایی یابد 

می پذیرفت. هرچه سخت تر تالش می کردند آدمهای بهتری می شدند. موفقیت های آنها در کوهستان باز آغوش  ارا ب

 ، همینطور تعداد کشته های آنها.روز به روز بیشتر می شد

به آلپ سفر کرد. وویتک و یورک هم آن سال در آلپ بودند  1973واندا سرمست از صعود موفق نوشاق، در سپتامبر 

هستان بر روی پتی درو در شامونی فرانسه همه را به حیرت واداشتند. واندا در سویس بود و چشم و با اولین مسیر ل

. او دو کوهنورد زن لهستانی را با خود به همراه داشت زیرا هر چه اعتماد به دوخته بود شمالی آیگرمعروف به دیواره 

ا می شد. او دو دلیل برای آن داشت. اول اینکه ب نفسش افزایش پیدا می کرد تمایل به صعود با زنان نیز در او بیشتر

رس تا زمانی که بر ت"روانی( پیدا می کرد. و چه فرصت رهبری و هدایت )چه از نظر فیزیکی بیشتر همنوردان مونث 

 واندا با بسیاری از زنان کوهنورد "خودم فائق نیایم و خودم خطر نکنم احساس نمی کنم که مسیر متعلق به من است.
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صعودهایش با مردان فرصت رهبری و تصمیم گیری در اما او بود ولی بیشتر آنها با مردان صعود می کردند.  آشنا

 امری که به غایت به دنبال آن بود. اما با زنان کوهنورد او می توانست رئیس باشد. .زیادی نمی یافت

 ت در رقابت های ورزشی بزرگ شده بود. واندا از کودکی با شرکمی شددلیل دوم او بیشتر به موضوع رقابت مربوط 

. او اشدب که همیشه ضعیف تر از آنهاطبیعی است و به نظر او اینکه با کوهنوردان مرد مقایسه شود غیر منصفانه بود: 

ذاتا یک رقابت جو بود و می خواست در شرایط یکسانی به رقابت بپردازد. او می خواست یک گروه از زنان هیمالیا 

 ستقل تربیت کند تا بعد با آنها مقایسه شود.نورد قهار و م

در لهستان ن بعد از آ .واندا همراه با دانوتا واخ و استفانی اگیرزتوف توانستند دهلیز شمالی خطرناک آیگر را صعود کنند

ض تا زمانی که زندگی شما در معر"خبرنگاران به خصوص به این جمله واندا بسیار توجه نمودند: بسیار مشهور شدند. 

دیگر ی لهستانکوهنوردان  ،خبر صعودهای او در دنیای آزاد "نمی توانید طعم واقعی زندگی را بچشید.خطر قرار نگیرد 

 را به وجد آورده و به آنها امید و انگیزه ای می داد تا خود نیز طعم آزادی را بچشند.

، و خبرنگاران به دنبال اخبار دیگر رفتندمشعوف بود اما وقتی فالش دوربین ها خاموش شد از آن شرایط واندا بسیار 

. هیچ وقت پول یا وقت زیادی برای استراحت یا تمرین بین برنامه های بزرگ نمایان ساخت واقعیت بار دیگر خود را

 نداشتند. واندا مجبور بود فورا به سر کار برگردد.

که کوهنوردی با وجود آنکه در ابتدا باعث از طرف دیگر مسئله ازدواجش مطرح بود. حاال دیگر کامال معلوم شده بود 

. چرا که واندا حاال تمرکز زیادی بر روی برنامه های بزرگ ساالنه استفاصله انداخته  بینشانآنها شده بود در آشنایی 

 ازدواج سرنوشت ،کوتاه زمانی بعد از ازدواج ،او بعدها اعتراف کرد که تصمیم او برای رفتن به برنامه پامیراش داشت. 

 آنها را رقم زده بود. او و وویتک تنها بعد از سه سال از یکدیگر طالق گرفتند.

بعضی ها عدم پایبندی او به محیط خانواده را دلیل این جدایی می دانستند اما روش او هیچ تفاوتی با کوهنوردان 

و با زندگی به  –ه او با کوهنوردی همردی که آنها نیز ماه ها از خانه دور بودند نداشت. به نظر می رسید نحوه مواج

. او مستقل بود و بلندپروازی های مشخص و روشنی داشت و به حمایت همسرش اتکا "مانند مردان بود" –طور عام 

می کرد. به خاطر این روش مورد قضاوت بی رحمانه ای قرار می گرفت. شاید به دلیل نقشی که در خانه به عهده 
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ز فوت برادر و پدرش اینکه مسئول دیگران باشد و بر آنها احاطه داشته باشد بخشی از بعد ابه خصوص گرفته بود و 

 وجودش شده بود.

*** 

اگرچه واندا در کوهنوردی به اعتقاد بعضی مثل برق و باد پیشرفت می کرد اما با شکست هایی هم مواجه می شد. 

یت در برنامه های رسمی لهستان را منکر شد . نمی توان اهمیت عضوکردند شکست قلمداد میبعضی آنها را حداقل 

قیت احساس سرخوردگی کرد. موفبسیار  نمودبرنامه صعود زمستانی لوتسه دعوت نرا به به همین دلیل وقتی آندری او 

 7000در زمستان و تابستان تاترا؛ آیگر؛ ترولریگن؛ و دو قله  ی: صعودهایندهای او در میان زنان لهستانی بی نظیر بود

. بعدها شایعاتی به گوش او رسید که عدم دعوت از او نه به خاطر نداشتن تجربه بلکه به خاطر بلندپروازی و متری

که شت دامایل تبه این اعتقاد رسیده بودند که او به قدری به صعود به قله بسیاری بوده است. او اراده بیش از حد 

ازد. از یک زن دیگر برای شرکت در برنامه دعوت آمد، ممکن بود موفقیت بعضی از همنوردان مذکرش را به خطر اند

 اگرچه در یک نقش فرعی.

گترین بزر"موفق به صعود قله نشد. آندری بعدها از آن شکست به این شکل یاد کرد صعود زمستانی لوتسه تیم 

که در دل احساس اما علی رغم ناامیدی  "متر[ 8250سرخوردگی در زندگی ام چرا که ما بسیار به قله نزدیک بودیم ]

و توانست جنبه موفقیت آمیز آن برنامه را پررنگ کند؛ اولین بار بود که در زمستان  می کرد از قدرت رسانه ها آگاه بود

 متر صعود می شد. 8000به ارتفاع باالتر از 

آن زمان لژک سیچی که اعضای باشگاه های کوهنوردی را عمدتا مردان تشکیل می دادند.  1970در اولیل سالهای 

راستش را بخواهید دیدن زن ها در کوهستان "می گوید:  انسال در باره آن دور 30سری در سرها بر می آورد بعد از 

موضوع غریبی بود. مردان آن را تالشی می دیدند تا زنان خود را در کارهایی شریک کنند که تا آن موقع تحت اختیار 

 "های صعود نشده...بنابراین شاید ما...تا حدودی...خودخواه بودیم؟ مردان بود، مثل سفر به قطب، فضا، صعود قله

 واندا از این اوضاع خوشش نمی آمد و تصمیم گرفت با دست خود آن را تغییر دهد.

به عنوان سال جهانی زن نامگذاری شد، به همین دلیل واندا تصمیم گرفت تیمی متشکل از کوهنوردان زن  1975سال 

در پاکستان سازمان دهد. بسیاری از کوهنوردان  3ین قله صعود نشده در آن زمان، یعنی گاشربروم را برای صعود بلندتر
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انند یک که ثابت کند زنان هم می توآننه فقط برای صعود قله بلکه برای واندا لهستانی به این اعتقاد رسیده بودند که 

ر نخست . با اعالم پشتیبانی و تایید همستخاب کرده بودآن برنامه را ان کنند سرپرستیبرنامه بزرگ به قله های بلند را 

 وزیر پاکستان، نصرت بوتو، واندا تحت فشار زیادی قرار گرفته بود تا حتما در آن برنامه موفق شود. 

 

 تیم لهستانی ها در راه سفر به قراقروم

 7000این قله در رشته کوه های قراقروم واقع است و یکی از شش قله گاشربروم است. ارتفاع آنها همگی بیشتر از 

نفر از کوهنوردان  10. برنامه پیچیده ای شده بود چرا که واندا بلندترندمتر  8000متر و دو تا از آنها از ارتفاع جادویی 

نفر از مردان را برای قله  7اس اهل ورشو، یعنی یانوژ اونیسکیویچ زبده زن را سرپرستی می کرد و کوهنورد سرشن

 . نمود سرپرستی می 2گاشربروم 

از همان ابتدا معلوم شد که این برنامه ریزی گیج کننده است. آلیسون، همسر یانوژ، فکر می کرد مردان برای این در 

و تیم زنان بتوانند به آنها کمک کنند. یانوژ  بین محلی های مسلمانآنجا هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی 

آنها به بانوان ما به عنوان زن نگاه نمی "بعدها اعتراف کرد که ترس آنها از این موضوع کامال بدون دلیل بوده است: 

 "شان مونث است. کردند، بلکه آنها را مردان سفیدپوستی می دیدند که جنسیت
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قدرتمند نامی دست و پا کرده بودند:  یود تا آن موقع برای خود به عنوان تیمدو تن از زنانی که واندا دعوت کرده ب

آنا زروینسکا و کریستینا پالموسکا. آنها چند سال قبل با واندا در یک منطقه سنگنوردی آشنا شده بودند و تحت تاثیر 

 جمعمنها برای آنکه حمایت تفکرات واندا در مورد پیشرفت زنان و لزوم کسب تجربیات مختلف قرار گرفته بودند. آ

کوهنوردی را به دست آورند نمی توانستند فقط به چند صعود مهم در تاترا اکتفا کنند. به صعودهای بین المللی نیاز 

 داشتند.

هم به اشتراک گذارند. روش هوشمندانه با مردان و زنان تصمیم گرفتند تقسیم کار کنند و تعدادی از کمپ هایشان را 

جه هم داد، اگرچه نه از همان ابتدا. بعضی ها در تیم به توانایی واندا در سرپرستی شک داشتند و واندا هم ای بود و نتی

 او پاسخ دهند ناپخته به نظر می د اینکه چگونه تعدادی کوهنورد جسور، مصمم، و با انگیزه به روش مدیریتیدر مور

ه آنها دستور داد تا برای صرفه جویی در هزینه های . وقتی بهمراه بودگاه با کله شقی تی که یرسید؛ روش مدیر

 بار حمل کنند، آنها به سادگی او را نادیده گرفتند.میزان معمول پرداخت دستمزد باربران دو برابر 

به یاد می آورد که یک روز سر  ه بودسال 23داشت. لژک که در آن زمان  توقعبه اندازه دیگران درست او از خود 

ناگهان، احتماال به دلیل ارتفاع زدگی، حالش به هم خورد. به بیرون چادر دوید واندا صبحانه در چادر نشسته بودند که 

ای گالیه هیچ جایی بر "خیلی خوب، وقت صعوده."و استفراغ کرد. بعد برگشت و سر و صورتش را تمیز کرد و گفت: 

هزینه نکرده بود و آن هم برنامه ریزی و خون دل و تی یک روز استراحت. واندا آنهمه وقت وجود نداشت، و نه ح

قدر برای او هیچ اهمیتی نداشت چقله.  –نخورده بود تا به تعطیالت بیاید. تمرکز او فقط به یک موضوع معطوف بود 

 تنها مشغله ذهنی او بود. 3گاشربروم . می بایست آن را انجام دهند. باشدوظیفه ای که به دوش داشتند نا خوشایند 

اما چنین نبود که همواره سرسخت باشد. یکی از همنوردانش به یاد می آورد چگونه بعد از یک روز سخت برف کوبی 

وقتی دوربینش از کار افتاده بود اشک از چشمانش جاری شده بود. یا مثال وقتی دیرک چادرشان خوب جا نمی رفت 

 تناقضات بود: قوی و ضعیف، جان سخت و احساساتی، سرد و گرم. ه ای ازعوجممته بود. او از کوره در رفبه شدت 

، بخصوص در زمینه روابط انسانی. وقتی کوهنوردان به انتخاب ندموفقیت های او در کوهستان به سادگی به دست نیامد

ر زمانی بروز کرد که مامور رابط همه چیز شروع کرد به از هم پاشیدن. یک مشکل دیگمبادرت ورزیدند همنوردانشان 

پاکستانی، سعید، عاشق کریستینای ملیح و مو طالیی شد و او را متقاعد ساخت تا با او به قله صعود کند. آلیسون به 
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خصوص از یکدندگی واندا بسیار سر خورده شده بود و شوهرش یانوژ به هیچ وجه با برنامه ریزی و روش واندا در 

و به نظرش اشکاالت اساسی در آنها وجود داشت. کریستینا از واندا دفاع می کرد و معتقد بود موافق نبود کوهستان 

ر و آن را با توجه به اوضاع می توانست تغیی داردروش او بیشتر از آنکه ناشی از یکدندگی باشد در عملگرایی ریشه 

 دهد تا نهایتا بتوانند موفق شوند.

به تصویر کشیده شده است. در یکی از صحنه های پر تنش فیلم  نقطه جوشاختالفات آنها در یک فیلم مستند به نام 

می بینیم که چطور واندا و یانوژ در مورد زمانبندی صعود به قله با یکدیگر بحث می کنند. یانوژ معتقد است آنها می 

ا به نظر من که اعض"ردند. واندا از تصمیم خود دفاع می کند: بایست سه هفته زودتر برای صعود به قله اقدام می ک

من "و اضافه می کند که خودش کامال در آمادگی قرار دارد. یانوژ پاسخ می دهد:  "دچار خستگی مفرط نشده اند.

ی این ز. فقط می خوام بگم برنامه ریدرت بیارهدر مورد تو صحبت نمی کنم. تو که به نظر نمی یاد چیزی بتونه از پا 

من سرپرست نیستم، چون متاسفانه تو سرپرستی، به همین "بعد انتقاداتش را ادامه می دهد:  "صعود خیلی پرخطره.

. برای اینکه سرپرست باشی باید مقدار معینی از هوش نفر ]برای صعود[ باقی مونده اند 7هفته فقط  7دلیله که بعد از 

 "ری.و صداقت داشته باشی. و تو هیچ کدوم رو ندا

 و سرش را پایین انداخت. "بحث کافیه."واندا جواب داد:

اواخر آن شب بیرون رفت تا به تنهایی قدم بزند. الزم بود ذهنش را پاک کند. کوهستان زیر نور مهتاب می درخشید 

. یک ساعتی به کوهستان خیره شد و ساخت که آن نزدیکی روان بود اعصاب او را آرام میرودی و صدای شرشر 

ن است. بیش از هر کسی دیگر. ممن اینجا متعلق به "د برگشت به چادرش و چنین در دفترچه یادداشتش نوشت: بع

به این کوه ها تعلق دارم...آن را نمی توان در قالب کلمات گنجاند. کلمات اهمیتی ندارند. سکوت بهتر از هر چیز 

 "دیگری است.

وشنی در تیم وجود داشت را نادیده گرفت. او به عمد تصمیم گرفت واندا احساس کرد باید قوی باشد و تنشی که به ر

به نظر او تیم آنها نمای کوچکی از جامعه لهستان بود: خود رای باشد؛ مهم نبود اگر کسی از آن خوشش نمی آمد. 

 .تحکمهمراه با و  رهبری مقتدرانه –به عکس آن نیاز داشتند  لیآنها تشنه دموکراسی بودند و



54 
 

اواخر برنامه اغلب اعضا تیم علیه او موضع گرفته بودند. بخشی از تفرقه ای که بین آنها ایجاد شده بود ناشی از وقایع 

او و آلیسون به عنوان اولین طناب برای صعود  کهروز قله بود. تا آخرین لحظه واندا بر این نکته پافشاری می کرد 

گر و آنا اوکوپینسکا یک روز بعد به عنوان تیم دوم وبود که هالینا کرند نمود. قرار بر این هتالش خوا 3گاشربروم 

ه خوبی ببا دوربین تالش خود را انجام دهند. هیچ صحبتی از افزودن مردان به تیم قله در میان نبود. اما از کمپ اصلی 

 نفرشان مرد بودند( عازم صعود قله هستند.  2نفر )که  4می توانستند ببینند که 

 "ندا. سالم واندا. تمام.سالم وا"

 "اینجا همه چیز خوبه. ما داریم برای صعود قله تالش می کنیم. تمام."

 "صبر کن. فقط به ما بگو آیا هر چهار نفرتون دارین برای صعود قله تالش می کنین؟"

 "در این زمان تصمیم بر این مبنا قرار گرفته که هر چهار نفرمون به سمت قله بریم."

ظاهرا این تصمیمش رو تا لحظه آخر "آنا گفت: خبر فضای کمپ اصلی را تمسخر و انزجار فرا گرفت.  با اعالم این

]یانوژ اونیسکیویچ و کریستف زدوویتسکی[ می خوان تا از آقایون رو نکرد. اگر همون اول می گفت که اونها با دو 

به  هالینا تصمیم گرفتندو عد از این موضوع آنا ب ".هما رو فریب دادواندا ...در نمیومد قله رو صعود کنند صدای کسی 

 8000صعود کنند تا اولین طناب کامال زنانه ای شوند که یک قله باالتر از  ار 2قله گاشربروم  3جای صعود گاشربروم 

 آن در کامشان باقی ماند. یمتر را صعود می کند. در نهایت همه چیز به خیر گذشت اما تلخ
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 هرا صعود کرده بودند، و این موضوع باعث شد تا آلیسون چنین در مورد آن اظهار نظر کند ک 2مردان قبال گاشربروم 

ا به قله که آنقدر در باره آن تبلیغ شده بود موفق شد سه تن از آقایان ر 3برنامه تیمی از زنان به قله گاشربروم 

برساند! اما واندا به این جداسازی مردان از زنان که رنگ سیاست ورزی به خود گرفته بود اعتنایی نکرد  2گاشربروم 

شخصی اش برایش باارزش و موفقیتی که ناشی از تالش همگی آنها بود را مورد توجه قرار داد. به خصوص رشد 

کسب می کنید از تجربه چندین سال زندگی عادی ازه زمانی کوتاه و در یک بچنین برنامه ای در تجربه ای که "بود: 

پر بار تر است...برنامه گاشربروم مرا از نظر فیزیکی و روانی آبدیده تر کرد، و مرا برای برنامه های آینده آماده 

 "ساخت.

بی شد بر پیشانی او از خود نشان داد برای همیشه برچس 3و تغییر اولویت هایی که واندا در گاشربروم  عاطفگیبی 

، اما به و توجهی به دیگران نداردهرگز او را رها نکرد. علی رغم انتقاداتی که به او می شد که خودخواه است  که

 3واندا روتکیویچ، و زدیو تویچکی بر فراز قله گاشربروم آلیسون چادویک، 
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قطعا  وا. بگذارد پایش را به هیمالیااگر فردی مطیع و کم حرف می بود می توانست سختی می شود تصور کرد که 

ی انرژی م. به نظر می رسید فضای نزاع به او ای داشتجنگنده روحیه ا ذاتا مدیری الهام بخش مثل آندری نبود، ام

شی از کنند. شاید بخ یکارهمبا یکدیگر  تاداد. نقطه ضعف روش مدیریتی او این بود که نمی توانست افراد را وادارد 

 –این موضوع ناشی از آن باشد که او بر خالف آندری از پایین مدیریت نمی کرد. اگرچه آندری کوهنورد خوبی بود 

 مهاما جایگاهش را در کمپ اصلی می یافت. اما واندا اینگونه نبود. واندا  –و به ارتفاعات باال هم صعود کرده بود 

گاه بلندپروازی های شخصی را بر موفقیت های تیم مقدم می شمرد. اگرچه نمی توان صعود. و  هممی کرد و مدیریت 

گفت که مدیر بی نقصی بود اما بدون شک او اعتماد به نفس را در بین زنان تیمش افزایش می داد. او به آنها شجاعت 

ند. هر توانستند سرپرستی کن این را می بخشید که آینده شان را خودشان بسازند. آنها می توانستند صعود کنند. می

 مردان انجام دهند. –یا بدون  –کاری که اراده می کردند را می توانستند انجام دهند. و می توانستند آن را با 

واندا خود را نه تنها سرپرست بلکه صعود کننده قله قلمداد می کرد. او بعدها اعتراف کرد که اگر قرار بود یک بار 

کند موفقیت تیم را بر بلندپروازی های شخصی مقدم می شمرد. اما او به طور غریزی می  هدایتدیگر آن تیم را 

 دانست که او یک آینده نگر است نه یک مدیر.

 

 1972واندا روتکیویچ و آلیسون چادویک بعد از بازگشت از هندوکش در سال 
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*** 

 "مستقل"بدون کمک مردان یا باربران و توسط زنان به صورت  3بروم رصرار داشت که گاشاعد از بازگشت واندا ب

بسیاری یادآور شدند که تعداد زیادی از مردان در صعود شده است. این ادعا اعتبار او را به شدت زیر سوال برد. 

ردان که م منطقه حاضر بودند و برای تجهیز کمپ ها و آماده سازی مسیر کمک می کردند. حتی این شایعه وجود داشت

ه دعوت بکنشی بود ابتدا قله را صعود کنند. اغراق او در مورد صعود زنان شاید وا "زنان"تیم قله صبر کرده بودند تا 

 سکا.ستانی لوتسه و انتخاب آنا اوکوپیننشدنش به برنامه زم

می بر زخم هاست. وقتی هشکراب شود. اما زمان مر هامدتتا برنامه گاشربروم باعث شد رابطه او با آلیسون و یانوژ 

به زندان افتاد واندا به تحسین شیوه مدیریت او در  1981یانوژ به خاطر فعالیت هایش در جنبش همبستگی در سال 

سفانه . متا"نه فقط یک نفربود راه حل برای همه کسی که به دنبال کم حرف، فکور، دموکرات..."پرداخت:  2گاشربروم 

 سال بعد در آناپورنا کشته شد. 3یسون در آورد زیرا او فرصت زیادی نیافت تا از دل آل

در سفر بازگشت و در راولپندی با دکتر کارل هرلیخ کوفر آلمانی که به روش اقتدارگرایانه در مدیریت معروف بود 

لهستانی برای صعود به نانگاپاربات در سال -اتریشی-او در حال برنامه ریزی برای صعودی آلمانیبرخورد کرد. 

به همین دلیل از او برای شرکت در تیم دعوت و را به خود جلب کرده بود کارل بود. اسم و رسم واندا توجه  1976

 .نمود

برنامه نانگاپاربات به جایی نرسید. کوتاه زمانی بعد از شروع برنامه بر روی جبهه عظیم روپال یکی از کوهنوردان 

عد شد. کارل به تیم دستور داد جسد او را به پایین منتقل کنند و باتریشی به نام سباستین آرنولد سقوط کرد و کشته 

ا که به نظر بود چرنبرنامه را خاتمه یافته اعالم کرد. به نظر واندا این برخورد مناسبی با کشته شدن یکی از کوهنوردان 

سی د. او تنها کاو هیچ کوهنوردی حاضر نیست کشته شدنش باعث شود دیگران بخت صعود به قله را از دست بدهن

 ز همبا "سخت"و آوازه او به عنوان زنی تلقی شد نبود که چنین احساسی داشت، اما واکنش او به نوعی بی رحمانه 

 .افزایش یافت
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 کوهنوردان بدون مرز - فصل سوم

 

 انسان جذب محیطی می شود که با گرایشات وراثتی او همخوانی داشته باشد.

 همسازیای او ویلسون،  

 

وقتی به کوه های بلند صعود می کنید همواره امکان مرگ وجود دارد، فرقی هم نمی کند کوهنورد باتجربه ای باشید 

ان بخت و اقبال متکی اند تا به تجربه. با گذشت زم ها کم تجربه. کوهنوردان در ابتدای دوران کوهنوردی خود بیشتر بی

تر نماید. باید نیاز به بخت و اقبال را کم –از نظر تئوری  –کند که شتر به طرف تجربه سنگینی می یوزنه این معادله ب

 ، تاکتیک و تجربه کمتر کرد اما خطراتی هستند که جاناستراتژیواقعیت این است که بعضی از خطرات را می توان با 

کوهنوردان را به طور تصادفی می گیرند. همه کوهنوردان به این موضوع واقفند و هر کسی باید به شخصه با این 

موضوع کنار بیاید. یورک اعتقاد عمیقی به خداوند داشت و مطمئن بود که خداوند از او محافظت خواهد نمود. اعتماد 

ه نفس اولیه واندا ناشی از قدرت درونی خود او بود که البته نتوانست برای همیشه ادامه یابد. وویتک عیسی مسیح ب

و به این ترتیب تحت سخت ترین  –نه از جنبه دینی بلکه به عنوان نمادی از شهادت  –را سرمشق خود قرار داد 

 .نمایدنست خونسردی و وقار خود را حفظ شرایط و وقتی با خطر مرگ در حد اعال مواجه می شد می توا

از  یوویتک در کودکی با پدرش در مورد بسیاری موارد به بحث می نشست، از جمله مذهب که بخش جدایی ناپذیر

سیده تربه شدت زندگی پدرش بود. وویتک نمی توانست آموزه های مسیحیت را بپذیرد. او از ایده بهشت و جهنم 

کرد و به او می گفت حتی اگر نمی تواند به مسیح اعتقاد پیدا کند حداقل می تواند او را  او را مالمت می ش. پدربود

چطور می توانید کسی که خود را خداوند "به عنوان یک انسان بزرگ بپذیرد. پاسخ صریح وویتک او را شوکه کرد. 

 "، یا انسان!استخدا یک فرد یا می نامد انسانی بزرگ بنماید؟ 

تا احترام به عیسی مسیح در وویتک ایجاد شود. در طی یک اجرای تثاتری موسیقایی با عنوان  سال ها طول کشید

ید و می انسانی که عذاب کش –بود که کم کم به تحسین شخصیت مسیح پرداخت  به نام عیسی مسیحای ستاره فوق 
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دانست در حال مرگ است. آنچه بیش از هرچیز وویتک را تحت تاثیر قرار داد این بود که مسیح اگرچه نمی دانست 

آرامشی ستودنی پذیرفت. شخصیت مسیح وویتک را تحت تاثیر قرار داده بود. حتی با دارد می میرد اما آن را  چرا

 می توان گفت الهام بخش او بود.

اکنون "یکی از مصرع هایی که مسیح در آن اجرا بر زبان می آورد برای او قابل درک بود، آنجا که می گوید: بخصوص 

در هر برنامه کوهنوردی به تدریج ضعیف تر می شوید. شما شوق "وویتک چنین توضیح می داد:  "غمگین و خسته ام.

ی فرا می رسد که شوق و شور صعود جای خود خسته و غمگینید. غمگین و وحشتزده. زمان حالاما  داشتیدزیادی 

صعود هر قله بلندی باعث می شود احساسات ناخوشایند در شما ایجاد شوند و شما  "را به خستگی و غم می دهد.

حتی  –باید بتوانید آنها را مدیریت نمایید. برای آنکه کوهنورد باشید باید بتوانید با شرایط سخت و احساس ناامیدی 

وقتی هوا ناگهان تغییر پیدا می کند، وقتی لحظه ای دچار توهم می شوید، وقتی روبرو شوید.  –انه ترسهای حقیر

قوایتان تحلیل می رود یا دوستی را از دست می دهید، باید از ذره ذره وجودتان برای صعود انگیزه ای بسازید تا 

برای آنکه کوهنورد باشید باید بدانید که به ندرت می توانید طعم موفقیت را به  بتوانید براین غم و اندوه غلبه نمایید.

 سرعت بچشید.

کسی که در نهایت تبدیل شد به یکی از بهترین کوهنوردان لهستان، و یکی از معدود کسانی که آنقدر  –وویتک برای 

 .حاصل شد به کندیموفقیت  –زنده ماند تا بتواند خاطراتش را مرور کند 

وقتی هنوز جوان بود به همراه خانواده اش از روستا به شهر جنگزده وراکلو مهاجرت کرد. همانند واندا و آندری او 

 بود و با نام مستعار هنریک یکه نویسنده متبحر ،تادژ کورتیکا ش،کوچه های مخروبه دل او را آشوب کرده بود. پدر

داشت. او با اولین اثرش در باره مستخدم رستورانی در شهر  ورسل به نویسندگی می پرداخت، به این مهاجرت اصرار

 که در باره مشتریان مشهور دوایر افسون شدههم در میان ادبا و هم در میان مردم به شهرت رسیده بود.  ،تاریخی کراکو

ق العاده خار تواناییو همیشگی آن رستوران بود سر و صدایی در لهستان به پا کرده بود. او که تا حدودی منزوی بود 

. بعد از آن اثر توجهش را به آلمانی هایی معطوف کرد که در آن زمان در منطقه داشت مسائلای در زیر نظر گرفتن 

وراکلو زندگی می کردند. برای تادژ زندگی در وراکلو به معنی دسترسی به انتشاراتی ها و زندگی در کنار دیگر 

 بود. فرهیختگان بود. برای وویتک آنجا مثل جهنم
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در کنار پنجره اتاقش می نشست و به بارش باران بر خیابان های سرد و بی روح خیره می شد. دلش برای رنگ و 

بوی جنگل بسیار تنگ شده بود. او گرفتار افسردگی کودکان شد و کابوس هایی در باره ارواح خبیثه می دید. وویتک 

بر قرار کند. یک یا دو قدم به سوی آنها بر می داشت و بعد  در مقابل آنها می ایستاد و می خواست با آنها ارتباط

فریاد زنان از خواب می پرید. هر شب یک قدم بیشتر بر می داشت. کابوس ها نوید ترس های غریزی را می دادند 

 که بعدها با آنها مواجه می شد: ترس از سقوط، ترس از مرگ. هر گاه با آن ترس در کوهستان مواجه می شد به یاد

 کابوس های دوران کودکی اش می افتاد.

وویتک دبیرستانش را تمام کرد و مانند واندا در رشته مهندسی برق دانشگاه وراکلو پذیرفته شد. درست شبیه واندا و 

ه وقتی ب"ی روبرو است: هیورک از همان اولین باری که از صخره ای صعود کرد می دانست که با موضوع قابل توج

شروع کردم به  بارهیکبه صخره ای نزدیک شدم و به آن دست زدم احساس کردم من را به سوی خود می کشد. 

 "صعود.

. برای مدتی تالش کرد به عنوان تعمیرکار تلویزیون نمودوراکلو را ترک  1971او درسش را تمام کرد و در سال 

به قدری از این کار منزجر شده بود که خود عالقه ای به این کار ایجاد نماید.  مشغول به کار شود اما نمی توانست در

وقتی چند ماه بعد تلویزیون خودش خراب شد به جای آنکه خودش آن را تعمیر کند یک تعمیر کار را خبر کرد. 

ه ارهای سنتی حوصلسپس دوباره تالش کرد تنفر خود از کار یدی را با کار در کارخانه فوالد لهستان کاهش دهد. ک

در هر کاری اندیشه ورزی را پیشه می کرد. او به پیچیدگی نیاز  ،او را بی نهایت سر می برد. درست مانند کوهنوردی

 داشت، حل مسئله، یافتن مسیر، و چالش های دیگری که بتواند عالقه او را به آن کار تداوم بخشد.

ران زندگی پیدا کرد. مثل بسیاری دیگر از کوهنوردان لهستانی که در این موقع بود که وویتک راه جالب تری برای گذ

مشغول شد. غذا، لوازم کوهپیمایی، و اجناس ارزان قیمت لهستانی را  "تجارت"به آسیا مسافرت می کردند او هم به 

، ه لهستانت ببه آن نیاز داشتند را به دست آورد. بعد از بازگشسیار می توانست در آنجا بفروشد تا ارز خارجی که ب

د با ارز خارجی قدرت خری ،قرار داشتشوروی جماهیر در سیستم اقتصادی که به شدت تحت تاثیر سیستم اتحاد 

د. وویتک بعدها این روش درآمد زایی را گسترش داد و از افغانستان پالتو پوست گوسفند می خرید یدا می کرپزیادی 

 می فروخت.  فرانسهو با کمک دوستان کوهنورد فرانسوی اش در 



61 
 

 150دالر می خرید و با سود زیادی به قیمت  30پالتو پوست گوسفند در آن زمان بسیار طرفدار داشت. او آنها را 

دالر در ماه در لهستان زندگی کرد بنابراین سود حاصل از این  25دالر می فروخت. در آن زمان به راحتی می شد با 

می شد. او در سیستمی دست و پا گیر که برای هر کاری به مجوز نیاز داشت تجارت فقط به گذران زندگی محدود ن

رشد کرد و توانست قوانینی که بازار سیاه را ممنوع می کرد را دور بزند. او به این کارش بسیار افتخار می کرد زیرا نه 

 .الزم نبود برای آن صرف نمایدوقت زیادی هم  تنها به او اجازه می داد زندگی مورد دلخواه خود را پیگیری کند بلکه

ی به کوهنوردتماما در رشته برق و الکترونیک را به طور کامل به دور انداخت و توجه اش را فکر اشتغال به زودی 

 معطوف ساخت.

صادرات می توانست آن -به سرتاسر دنیا سفر می کرد و به دلیل تجارت غیر رسمی واردات 1970در نیمه دوم دهه 

برای آنکه بتواند گذرنامه اش را بگیرد باید ثابت می کرد که ارز کافی برای این هش بود زندگی نماید. طور که دلخوا

اقامت های طوالنی در خارج از کشور در اختیار دارد. با توجه به سود زیادی که از فروش پالتوهای پوست گوسفند 

به دست می آورد به راحتی  می توانست حساب بانکی 

خارجی پر کند. عالوه بر صعودهای مسیر اش را با ارز 

جدید زمستانی در تاترا او صعودهای دشواری در آلپ 

 و کوه های نروژ را به انجام رساند.

بیشتر کوهنوردان لهستانی، حتی آنها که قاچاق می 

کردند، از نظر مالی در مضیقه قرار داشتند. به خصوص 

شتند باید برای غذا و اقامت تا وقتی در خارج اقامت دا

آنجا که مقدور بود کمترین هزینه را انجام دهند. قبله 

کوهنوردی، یعنی شامونی در فرانسه، برای لهستانی ها، 

مشهور بودند به طرز وحشت انگیزی  "خست"که به 

حتی از انگلیسی ها هم که ها گران قیمت بود. لهستانی 

 1974وویتک کورتیکا، 
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 شان بودند.  رجاخمابقه دست و پنجه نرم می کردند بیشتر مواظب در آن زمان با بیکاری و رکود بی س

در یکی از سفرهایشان به شامونی، گروهی از لهستانی های بی پول یک اتراق گاه دلپذیر یافتند که به طرز عجیبی 

خندان از . آنها خوشحال و Camping Interdit فقط یک تابلو در آنجا قرار داشت کسی از آن استفاده نمی کرد. 

اینکه جای به آن خوبی را پیدا کرده بودند در آنجا چادر زدند و وارد شهر شدند. یک پلیس که آنها را زیر نظر 

 رو به آنها کرد و گفت: داشت باتحکم

 "صبح به خیر آقایون. شما کجا اتراق کرده اید؟ شما رو در محل کمپ ها ندیده ام."

 "هستیم.در محل کمپ ها اتفاقا چرا "

 "کدوم یکی؟"

 )به فرانسوی یعنی چادر زدن ممنوع. م.( Camping Interditاسمش هست همون که "

به نظر می رسید هرچه شرایط سیاسی و اقتصادی در لهستان بدتر می شد اشتهای کوهنوردان برای انجام صعودهای 

کم و بیش به گوش می رسید. اگر چه خیلی از گردشگران نیز به ها بهتر افزایش پیدا می کرد. خبر دزدی از فروشگاه 

 معمجلهستانی ها جرم بزرگی شمرده می شد زیرا آنها به نمایندگی از این موضوع برای این کار اقدام می کردند اما 

ت در بکوهنوردی لهستان به آنجا اعزام می شدند. به هر حال گرسنگی کشیدن در کوه های آلپ از آن زندگی پر مصی

 لهستان بهتر به نظر می رسید.

بین لهستان و  ارشته کوه تاترحتی برای کوهنوردی در کوه های تاترا هم باید از این اداره به آن اداره می دویدند. 

درصد آن داخل لهستان است. عبور از مرز غیر قانونی بود اما آن قدر مسیر  30آن زمان قرار دارد؛ فقط  چکسلواکی

به . مقاومت کنند هاآنصعود آن طرف مرز وجود داشت که لهستانی ها نمی توانستند در برابر وسوسه  صعود نشده در

خش بود و کوهنوردان فعال در هر فصل از صعودهای بی ب لذت "مرز دوستی"عالوه شکستن قوانین و عبور از 

 در آن طرف مرز به خود می بالیدند.  شانشمار

ژرگورز چواال برای انجام یکی از این صعودها به به نام اهل کاتویچ  یورد جواندر صبحگاهی گرم و تابستانی کوهن

آن طرف مرز رفت. او معموال موقع صعود یک کاله ایمنی ساختمانی به سر می گذاشت اما اخیرا برادرش از ایتالیا 
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صعود آن را به رنگ نارنجی درخشانی داشت. در آن  که مخصوص کوهنوردی برایش فرستاده بودایمنی یک کاله 

کاله ایمنی ساختمانی کهنه و سیاه ژرگورز با دقت آن را به روی کوله پشتی اش بست. و او هم  دوست دخترش داد

 رنگ را در کوله خودش جای داد.

رسیدند. دوست شان متری  150بعد از مدتی به پای دیواره صبح زود به راه افتادند و بدون مشکلی از مرز گذشتند. 

دخترش کوله اش را باز کرد تا کاله را از آن در بیاورد. روز گرمی بود و دستانش از عرق خیس شده بود. کاله از 

! ژرگورز فحشی زیر لب داد. راه چاره چکسلواکیدر سمت  –متر به دره زیر پایشان سقوط کرد  200دستش لغرید و 

ساعت فرود در آن هوای گرم و از میان سنگ های  4ی شده و بعد از به هر زحمت –ای نبود جز اینکه فرود بروند 

الخره شیب دره کم شده و کاله را که بین دو صخره گیر اند. بدریزشی و شیب های لغزان خود را به پایین دره رسان

آوردند  هایشان را درروان بود. لباس هم آنجا کرده بود پیدا کردند. آسیبی ندیده بود و هنوز کامال نارنجی بود. نهر آبی 

 و به آب زدند.

 دو دقیقه بعد یک مرزبان به آنها نزدیک شد. او کاپیتان باگنیاک بود که به سختگیری و قانون مداری شهره بود.

گذرنامه ، صبح به خیر"کاپیتان به آنها نزدیک شد و در حالیکه سعی می کرد از سر احترام به آنها چشم نیندازد گفت: 

 "ها لطفا.

وباره صبح به خیر کاپیتان. خوبه شما رو د"گرفتاری پیدا می کرد گفت: ورز که اولین بارش نبود که با مرزبان ها ژرگ

 "مالقات می کنیم.

 "خواهش می کنم، گذرنامه هاتون رو نشون بدین."

ن طرف م بود که ایآنها گذرنامه داشتند اما از یک کشور دیگر، و متاسفانه بدون روادید. و البته مشکل لباس هایشان ه

و آن طرف روی بوته ها پخش شده بود. التماس کردند که آنها را نادیده بگیرد و داستانی در باره اینکه کاله نارنجی 

 .را به هم بافتندسقوط کرده بود  چکسلواکیبه ناباورانه آنها از لهستان سقوط کرده و 

نی، از گرما کالفه شده بود و حوصله جر و بحث نداشت. به آنها قبل از آبتدو، البته  کاپیتان باورش نشد؛ او هم مثل آن

دستور داد لباس هایشان را بپوشند و بعد آنها را با خود به پاسگاه مرزبانی برد. در آنجا از آنها بازجویی کردند، 
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نمودند  بالانان استقاز آنها کم و بیش شبیه به قهرمدوستانشان کتکشان زدند و بعد آنها را در مرز لهستان رها ساختند. 

 مسیر جدید.بدون کاله نارنجی ولی با  –

 

 یرزی کوکوچکا در مرز لهستان و چکوسلواکی با ماموران در حال مذاکره است.

*** 

کردند بلکه چه در داخل و چه در خارج از لهستان روز به می آن محدویت ها را تحمل نه تنها  کوهنوردان لهستان

برای  1972وویتک به خصوص به عنوان کوهنوردی با استعداد شناخته شده بود و در سال روز شکوفاتر می شدند. 

محل تمرین صعودهای بلند برای لهستانی ها. هدف این برنامه که توسط باشگاه  –اولین بار به افغانستان سفر کرد 

متر بود: آچر  7000دو قله بلند و باالتر از سپرده شده بود، ریژارد کوزیول به آن  یکراکو برنامه ریزی شده و سرپرست

که تا آن موقع انجام داده بود چیز زیادی در باره صعود در ای علی رغم صعودهای متبحرانه وویتک و کوه تز.  چیوک

آن ارتفاعات نمی دانست؛ تجربه او منحصر می شد به ارتفاعات بسیار پایین تر در تاترا و آلپ. او چند گزارش در 

به طور مرحله ای برپا می  3و  2و  1ودهای بلند خوانده بود و به طور کلی می دانست چطور کمپ های باره صع

را همچون صعود آنها متری روبرویش. با ناپختگی  7000بیست و چند ساله و دو قله  یشوند. حال آنجا بود، کوهنورد



65 
 

ل برقرار شده، بدون اکسیژن و بدون طناب . به روش آلپی: بدون کمپ های از قبانگاشت صعود کوه های لهستان می

 ثابت.

می دانستند که ابتدا باید بدن خود را با هوای رقیق ارتفاعات هم هوا کنند. بعد از هم البته این قدر را کوهنوردان 

سه روز صعود مدت صعود کردند و بعد رخ شمالی را در  چیوکید بر روی رخ شمال غربی آچر دهوایی، یک مسیر ج

یکی از اولین صعودهای فنی به روی قله های بلند به روش آلپی است که البته کمتر  چیوکصعود قله آچر   نمودند.

را صعود  1رینهولد مسنر و پیتر هابلر به همین روش قله گاشربروم  1975سه سال بعد در سال  –شناخته شده است 

از نظر فنی ساده تر از مسیر آچر  1وی گاشربروم کردند که سر و صدای بسیار بیشتری به راه انداخت.  اگرچه مسیر ر

 قرار داشت توجه بسیار زیادی به خود جلب کرد. 8000بود اما از آنجا که باالتر از عدد جادویی  چیوک

 151گروه لهستانی با  13هندوکش به حد اعال رسید. های در سالهای بعد اشتهای کوهنوردان لهستانی برای رشته کوه 

 یافت.افزایش کوهنورد  193گروه و  22این اعداد به  1977به افغانستان سفر کردند. در سال  1976 کوهنورد در سال

مسیر جدید باز کنند. هندوکش تبدیل شده بود به مدرسه  29قله را صعود کردند و موفق شدند  102در آن تابستان 

 صعودهای بلند برای لهستانی ها.

آندری برای صعود زمستانی لوتسه نیز بود اما صعودهای بزرگ ملی به دل او ننشست. این  1974وویتک عضو تیم 

تالش می کرد و  K2احساس او سال بعد هم تقویت شد. او عضو تیمی بود که برای صعود یک مسیر جدید بر روی 

متری قله رسیدند. به  200می شد. آنها به توسط یکی دیگر از سرپرستان بزرگ لهستان یعنی یانوژ کورژاب هدایت 

که چه بر سر اینو رای گیری های مخفی بحث  .بود "دموکراتیک"نظر وویتک روش سرپرستی یانوژ بیش از اندازه 

کسی، با چه کسی، و به کجا باید صعود کند در آن پایانی نداشت. اگرچه روش آندری بیشتر با تحکم همراه بود اما 

رد نمی تواند با روند کند برنامه و سلسله مراتب موجود در تیم های بزرگ کنار بیاید. می وویتک احساس می ک

 دانست که باید راه خودش را پیدا کند.
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در ورشو. آندری زاوادا سرپرست تیم در سمت چپ ایستاده است. وویتک کورتیکا نفر دوم از سمت راست به  1974تیم لوتسه سال 

 .نگاهی چدی به او می نگرد
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 1974متر( لوتسه منتظر هوای خوب هستند. تیم لهستانی پاییز/زمستان  7300) 3تادک پیتروسکی و وویتک کورتیکا در کمپ 

*** 

بار دیگر به افغانستان بازگشت، این بار با  1977به صعودهایش در خارج از کشور ادامه داد و در سال  وویتک

)اشاره به جنبش مقاومت بدون  "نسل گل ها"کوهنورد جوانی اهل انگلستان به نام آلکس مک اینتایر. او که با 

 ،بدوی داشت؛ موهای مجعد بلنداهری ظاوج گرفته بود. م.( پرورش یافته بود  1960خشونت که در اواخر دهه 

یمی عضو تآمریکایی به نام جان پورتر -کوهنورد انگلیسییک و عاشق حشیش. آنها به همراه درخشان آبی چشمان 

برنامه مبادله کوهنورد بین مجمع کوهنوردی لهستان و انجمن کوهنوردی بریتانیا قالب در بودند که توسط آندری و 

ند، خود نداشتکوهنوردان این کشورها هیچ اعتقادی به سد ایدئولوژیک موجود بین که بود. از آنجا شده تدارک دیده 

همنوردی با یکدیگر را گامی کامال طبیعی در گسترش ارتباطات قلمداد می کردند. به عالوه بیکاری فزاینده در بریتانیا 

 یشان باقی نگذاشته بود.و دستمزدهای ناچیز در لهستان انگیزه ای برای ماندن در کشورها
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شت دبا پشت سر گذاشتن کوهنوردان در ورشو مالقات کردند و با قطار به سمت مسکو روان شدند. به مدت پنج روز 

ز در ساحل آمودریا رسیدند که رمِکوه های اورال و دریای خزر به شهر باستانی تِو بعد و اورسک،  های وسیع ولگا

دجه برنامه شان در کمترین مقدار بسته شده بود زیرا قیمت ها در افغانستان هم به در مرز افغانستان قرار داشت. بو

به مقداری ارز خارجی نیاز داشتند. لهستانی ها عالوه بر تجربه سازماندهی چنین  با این همهاندازه لهستان پایین بود. 

یی ها هم ارز خارجی به همراه می آوردند. برنامه هایی هزینه بلیط قطار، وسایل، و مواد غذایی را پرداختند. بریتانیا

 این روش به نفع همه بود.

در قطار در باره اصطالحات کوهنوردی صحبت می کردند، لطیفه می گفتند، و از تنقالت لهستانی می خوردند. فقط 

وس ها ماه بعد ر 18مجوز نداشتند. ترمز جایی بود که تنها یک مشکل وجود داشت: خارجی ها برای سفر به ترمز 

و مک  –که اسمش را گذاشته بودند پورترویچ  –از آنجا به افغانستان حمله می کردند. برای گذشتن از مرز به پورتر 

 .پاسخ دهند سررا با تکان دادن صحبت نکنند و هر سوال ای گفتند کلمه  –حال مک اینتایرسکی  –اینتایر 

حقه شان تا زمانی که به مرز افغانستان برسند و گذرنامه آنها خواسته شود کارگر افتاد. نه پورتر و نه مک اینتایر مهر 

باید  "جاسوس انگلیسی"نداشتند. مرزبانان داد و فریاد به راه انداختند که دو برای ورود به افغانستان های الزم را 

ز به طول انجامید و به نظر می رسید برنامه مبادله کوهنورد به پایان خود دستگیر شوند. بحث و جدل با آنها چند رو

. بریتانیایی ها می بایست به مسکو برگردند و مجوزهای الزم را بگیرند و مجمع کوهنوردی لهستان هم به استرسیده 

 حساب پس بدهد.در ورشو نوبه خود می بایست به خیلی ها 

برات روشن ا بی !ببین"گفت: به او را به کناری کشید و  مسئول ه شده بود مرزبانوویتک که از تاخیر در برنامه کالف

کنم. اگه این موضوع رو بخواهی پیگیری کنی باید چند روز مشغول نوشتن گزارش بشی و دست آخر هم مافوقت 

مه هنادیده بگیری گه اما ا"مرزبان سری به نشانه تایید تکان داد. احتمال آن بسیار زیاد بود.  "مواخذه ات می کنه.

مرزبان که از  "چیز حله. تو بقیه روزت رو به خوبی و خوشی می گذرونی و ما هم راهمون رو می گیریم و می ریم.

فقط چند لحظه در باره این دو گزینه تامل کرد و نتیجه گرفت که پیشنهاد وویتک  ه بودآن همه جر و بحث خسته شد

د و تاکید کرد که سرشان را پایین بیندازند، امدارک الزم را مهر زد و به آنها داست. با صورتی عبوس  ین راه حلبهتر

 .نکنند از جایی عکس نگیرند و به هیچ کس نگاه هم
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که  اعفیمضبا نیرو و روحیه سوار کامیونشان شدند و از اینکه از آن مخمصه نجات یافته بودند نفس راحتی کشیدند. 

پورتر ان که. رخی که جندَرخ شمال شرقی کوه بَ –رای صعود بسیار دشوارشان شدند یافته بودند سرگرم برنامه ریزی ب

 لوبمغرا سال قبل گروهی دیگر از لهستانی ها جبهه ای که  ."زشت اما جذاب  –عظیم "آن را چنین توصیف می کرد 

 ساخته بود.

ندری آاما ابتدا می بایست آندری را متقاعد کنند زیرا صعود بندکه در برنامه آنها قرار نداشت. به عنوان سرپرست 

مسئول همه اعضا بود و اگر کسی زخمی یا کشته می شد او در دادگاه کوهنوردی می بایست حساب پس بدهد. او 

رگی که در برنامه هایش اتفاق افتاده بود سر و کار داشت و قبال با دو تا از این دادگاه های تمام نشدنی به دلیل دو م

به خصوص اگر پای کوهنوردان خارجی در میان باشد. بندکه حتی  ،می دانست که این موضوع شوخی بردار نیست

 ددر همان دره قله مورد نظر آنها، کوه مَندَرَس، نیز قرار نداشت. اما وویتک و دیگران دالیل خودشان را مطرح ساختن

باالخره موافقت کرد؛ او برق شوق را در چشمان آنان دیده بود و آنها را به خوبی درک می کرد. وقتی کامیون و آندری 

ها به زباک رسیدند گروه به دو بخش تقسیم شد: آندری و همنوردانش به سمت دره قله مندرس ادامه مسیر دادند و 

ایل شان را برداشتند و آماده شدند تا چهار روز را تا پای وس وویتک، جان ولف، جان پورتر و آلکس مک اینتایر

 کمپ اصلی قله بندکه پیاده روی کنند.

اشتیاق شان فرونشست  –متر صخره های ریزشی و یخچال های آویزان  2200 –وقتی به پای جبهه ممنوعه رسیدند 

غرش ناشی از ریزشهای مداوم تقریبا آلکس که معموال بسیار خون سرد بود از و جای خود را به خوف و وحشت داد. 

است ی : کافرا در دل او انداخته بودوحشت بیشترین بود. غیر قابل پیش بینی بودن ریزش ها افتاده به هول و وال 

تر به یک میلی ماست یک میلی متر به سمت چپ باشد تا فقط زوزه آن را در کنار گوشتان بشنوید؛ کافی ریزش 

 را بیرون بریزد. تا مغزتان سمت راست باشد

بعد از پنج روز هم هوایی جان ولف به بیماری برونشیت مبتال شد. سه نفر بقیه مرتب به پای جبهه رفت و آمد می 

به هیچ وجه "کردند. به تدریج با آن جبهه مخوف بیشتر آشنا می شدند. نویسنده لهستانی توماژ هرتسوگ نوشته است: 

ه صبر و حوصلاما  "صعود کرد. بلکه باید با صبر و حوصله آن را شناخت.نمی توان یک رخ عظیم را به یکباره 

 می رسید و به بازگشت فکر می کرد.سر وویتک کم کم داشت به 
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تجربه نادری را به همراه و فکر کند. آن قدم زدن بی هدف  –یک شب در کمپ اصلی از چادر خارج شد تا قدم بزند 

گریست. نمی ایستاد و به آن جبهه عظیم می گاه قدم می زد و گاه طبیعت گذاشت. داشت که تاثیر عمیقی بر رابطه او با 

درک قدرتمند رسید که کوهستان دور و برش مانند نوعی موجود زنده است. در همان حال احساس این به ناگهان 

شنیدم  از آن نمیبسیار به آن نزدیک بودم اما پاسخی "ناامیدی می کرد و نمی توانست راهی برای صعود آن پیدا کند. 

ه صحبت کرده بود، و او آن را نشنید. به نظرش می رسید آن محل بخصوص سعی می کرد با او صحبت کند، شاید هم "

تجربه قدرتمند یک بود. نمی دانست کدام یک واقعیت دارد، اما آن پدیده، اگر چه آزار دهنده، صعود بندکه را به 

 .نمود تبدیلروحانی 

. در مورد روش صعود بحث کردند و بعد از گفتگویی پرداختندو سنگ یخ  یروند ریزش هابه بررسی  سه نفرهر 

ریح و دشوار بین جان و وویتک باالخره تصمیم ص

بر روی جبهه را شش روز گرفتند صعود کنند. 

ا ی آن مرتبسپری کردند، جبهه ای که نوع صخره ها

سنگ های ریزشی آهکی تا برج از  –تغییر می کرد 

در باالتر سنگ های  ،هایی از سنگ های دگردیسی

متر پیشانی یخی  700، و در آخر تخته ای و سوزنی

تا قله. مجبور بودند در مورد روش صعودشان 

خالق باشند. هر روز صبح با تابش آفتاب، یخی 

هایی که آن سنگ های ریزشی را به هم متصل می 

کرد ذوب می شد و آبشاری از ریزش های سنگ 

دیر  شروعدند تا ریزش ها کمتر شود. علی رغم را به دنبال می آورد. به همین دلیل تا اواسط بعد از ظهر صبر می کر

 .شدند طول طناب می 12موفق به صعود هر روز ، آن سه کوهنورد با استعداد به طور متوسط هنگام

بعد از سه روز روی جبهه در کارگاهی جمع شدند و به بحث در باره گزینه های موجود پرداختند. چند میخی که 

م می می خواستند فرود بروند میخ کبعدا ند. برای صعود به اندازه کافی داشتند اما اگر برایشان باقی مانده بود را شمرد

کوزیول )سرپرست(، بدنارز، و کورتیکا بعد از فرودی نفسگیر به کمپ 

آنها مسیری جدید به روش سبکبار  متر( بازگشته اند. 7015اصلی کوه تز )

 صعود کردند.
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آنجا دقیقا جایی بود که می بایست تصمیم خود را بگیرند و درست در آن کارگاه احساس کردند که دیگر آوردند. 

متری به  700پیشانی یخی بود.  به صعود به آنها نیرو و توان بخشیده عزمشانتنشی ندارند. آرامشی درونی ناشی از 

 نقاب های در هم پیچیده برف و یخ منتهی می شد و آلکس به هر ترتیبی بود توانست راهی از داخل آنها پیدا نماید.

طول مسیر دشوار و خطرناک به عنوان یکی از باارزش ترین صعود ها در هیمالیا تا آن  60صعود در موفقیت آنها 

آنها بر ترس اینکه از آنها با تخصص خود به این صعود کمک کرده بود و از همه مهمتر  هر کدام زمان شناخته شد.

 این بار در هندوستان. –خود فائق آمده بودند. آن سه کوهنورد سال بعد چالش دیگری را برای خود در نظر گرفتند 

*** 

صعود سمت متر در منطقه گاروال هیمالیای هند قرار دارد. قله مثلثی شکل آن از هیچ  6864چانگابانگ به ارتفاع 

آسانی ندارد زیرا از همه طرف با دیواره ها بلند یخی و گرانیتی احاطه شده است. ممکن بود به خاطر مسائل اداری 

مربوط به مجوز اصال پا به منطقه نگذارند. روزها و 

زها مجبور شدند از پله های این اداره به آن اداره رو

اغذ از پیچ و خم کبعد از گذار باال و پایین بروند تا 

نتی س –بازی به ارث مانده از دوره استعمار بریتانیا 

 –بودند مانده پایبند به آن که هندی ها به خوبی 

بگیرند. باالخره یک نفر را پیدا کردند  شان رامجوز

اتالف وقت منزجر بود و به آنها  که از این همه

 مجوزشان را داد.

دو سال قبل صعود شده بود اما قله جبهه غربی آن 

وویتک، آلکس، و جان به همراه یک لهستانی دیگر 

تف زورک می خواستند مسیر جدیدی سکریبه نام 

را بر روی جبهه جنوبی آن صعود کنند. با خود فقط 

 آلکس مک اینتایر کوهنورد جوان بریتانیاییمیخ، سه پیچ یخ، و تعداد کمی وسایل محافظتی،  35
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به همراه مواد غذایی برای هشت روز برداشتند و صعود خود را آغاز نمودند. شب ها یا بر روی ننو می خوابیدند یا 

وی شیب های یخی می کندند. صعودی هیجان انگیز در حالیکه زیر پایشان بر روی طاقچه های کوچکی که بر ر

متری دادند که نفس را در سینه هایشان حبس می  25صدها متر خالی بود در پیش داشتند و چند بار سقوط های 

ی نم؛ او دیگر به سراغ هیئت های بزرگ ه استکرد. بعد از هشت روز وویتک می دانست که راه خودش را پیدا کرد

 . از همه مهمتراست صعود، خالقیت، و انعطاف پذیری بود که مختص گروه های کوچکعزم رفت. او عاشق استقالل، 

 از یحاال می دانست چه چیزی واقعا او را به سر شوق می آورد: مسیرهای پیچیده و فنی بر روی دیواره های عظیم

جه به استقالل مالی که به دست آورده بود می دانست می با شکل های منظم هندسی. و با تو ؛ دیواره هایییخ و سنگ

 .دهد احساس زنده بودناو با که تواند راهی را انتخاب کند 

 

 دگاه بعد از بازگشت از چانگابانگوکورتیکا، زورک، پورتر و مک اینتابر در فر
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 پاچه –فصل چهارم 

 

تنها  ... تیدپای بیفتید، راه بروید تا جایی که از پای بیفاز ی که از پای بیفتید، کار کنید تا جایی که یعشق بورزید تا جا

 خطر مهلکی که روح آدمی را تهدید می کند سکون است. جهان از آتش ساخته شده است.

 سربازی از جنگ بزرگ –مارک هلپکین 

 

توجه مرد جوان را به خود  که فقط می خواست یک قهوه بخورد ،دختری جوان با موهای مشکی ،سلینا اگرودینسکا

همه میزها پر بود.  .با دوست دخترش وارد قهوه خانه ای در کاتوویچ شدند سلیناب کرد. در آن روز سرد و نمور لج

ند. دمی خواستند آنجا را ترک کنند ولی سه مرد جوان از جایشان بلند شدند و صندلی هایشان را به آنها تعارف کر

یکی از آنها یورک کوکوچکا بود. دخترها قبول کردند و نشستند. یورک و دوستانش به هم نگاهی انداختند و فکر 

 .بود ند؟ خیلی هم خوبدشمی کردند آنجا را ترک کنند. چه می شد اگر به آن دخترها ملحق 

شتر سلینا که تا حدودی خجالتی بود بی شدند.و به گفتگو با دیگران مشغول  هدست هایشان را با لیوان قهوه گرم کرد

می رسید: ساکت، به نظر خواهان  داد نگاه کند و گوش بدهد. یکی از مردان جواناوقات حرف نمی زد. ترجیح می 

عارف به سلینا ت نفرآنجا را ترک کنند. دو  تاگرم، تا اندازه ای مرموز، با چشمانی مهربان. یک ساعت بعد بلند شدند 

 کردند که او را برسانند. او دعوت یورک را پذیرفت. و این آغاز رابطه آنها بود.

یورک مواجه شد. همان لحظه دریافت که آنجا  "قبیله"در اولین قرار مالقاتشان در باشگاه کوهنوردی کاتوویچ او با 

کی از مناطق سنگنوردی اطراف رفتند، فعالیتی که . آخر هفته به یدارد و قلب او در کوهستان قرار استخانه دوم او 

سلینا هرگز تکرار نکرد زیرا از ارتفاع می ترسید. اما اقامت در کوهستان، داستان هایی که گفته می شد، تل آتش و 

 سلینا کشش کوهنوردی را درک می کرد و احساس می کرد او را پذیرفته اند. رفاقت بی ریا مسحور کننده بود. 

اتوویچ هم مانند باشگاه وراکلو یکی از قطب های کوهنوردی لهستان بود. در طول هفته یورک کالس های باشگاه ک

تئوری مربوط به کوهنوردی را می گذارند، و هر یکشنبه بخش عملی هنر صعود را فرا می گرفت. بعد از چند ماه 
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هفته ای شرکت کند، که در آن هم قبول مدرک سنگنوردی اش را گرفت. بعد به تاترا رفت تا در یک دوره سنگین دو

تنها یک نوآموز بود، اما  خود در این زمان از دوران کوهنوردییورک شد. حال آماده بود تا سرطناب صعود کند. 

ا به راحتی باو بدن  داشت.سابقه  د می داد. او یک ورزشکار قدرتمند بود که در ورزش بکسآینده درخشانی را نوی

 ردی تطابق پیدا می کرد.نیازمندی های کوهنو

به خدمت سربازی فراخوانده هفته ها در تاترا می ماند و مسیرهای هرچه دشوارتری را صعود می کرد. یک سال بعد 

ش ارت "یک مصیبت بزرگ در زندگی ام.": کردآن چنین یاد از که ای  هفقشد و در آن دوران خوش وقفه ای افتاد. و

 دوباره به تاترا بازگشت.سربازی  پایانرد، اما به محض دو سال از زندگی او را به سرقت ب

وتر اسکوروپا بر روی یک مسیر زمستانی در یبه محض بازگشت با مرگ در کوه مواجه شد. او به همراه دوستش پ

اقی بکه به اعتقاد بسیاری یکی از مشکلترین مسیرهایی بود که تا آن موقع صعود نشده مسیری ، تالش می کرد تاترا

 انجامه ببود. پیوتر سقوط کرد و کشته شد. تنها سه هفته بعد یورک بازگشت و چندین اولین صعود زمستانی را مانده 

 .رساند

. با این حال چند مرتبه ای توانسته بود سفری با کند زیاد به آلپ سفرنمی توانست یورک به دلیل مشکالت مالی 

یک تیم از سیلسیا او را برای صعود  1974اترا آشنا شده بود. سپس در سال وویتک را تدارک ببیند. او با وویتک در ت

ارتفاع زده شد. در حالیکه از قله فاصله متری  4500به قله مک کینلی در آالسکا دعوت کرد. در آنجا در ارتفاع 

 .است ور شدهزیادی داشت دردکشان به داخل چادر خزید و متعجب بود از اینکه چطور بدن جوان و قدرتمندش مقه

 خود را به قله رساند.هر طور بود ، و تحمل بی اندازه درد فراوان به کمک اراده پوالدین، قدرت بدنی

گرفتار ارتفاع زدگی شد. و دوباره با یکدندگی و پشتکار فراوان به تنهایی خود  1976بار دیگر در هندوکش در سال 

 متری کوه تز رساند. 7000را به قله 

از خصائل او خوشم می آمد. او آدم "در تمام این مدت او و سلینا یکدیگر را مالقات می کردند. سلینا می گوید: 

او یورک را می دید که چطور روز به روز عالقه اش به کوهنوردی بیشتر  "زیاد عصبی نبود.و ساکت و متعادلی بود، 

وقتی در کوهستان بود همیشه به "کوهنورد آگاه بود.  به خوبی از خطر عشق ورزیدن به یک . در همان حالمی شود
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س ، اما در پاو فکر می کردم، چرا که می دانستم امکان کشته شدن در کوه وجود دارد. سعی کردم در باره آن فکر نکنم

 "ذهنم می دانستم که این ورزش می تواند خطرناک باشد.

زنی جذاب که در عین حال سنتی و  –یورک در وجود سلینا زنی را می دید که می توانست شریک زندگی او باشد 

بسیار مذهبی بود. آنها می توانستند خانواده ای 

تشکیل دهند، صاحب فرزند شوند، در باغچه شان 

شکر گذار خداوند به خاطر  ، وگل و گیاه بکارند

. با سلینا می توانست این کارها را نعماتش باشند

و کوهنوردی کند. واقعا می توانست؟  –انجام دهد 

اری بسیدلیل اینکه انجام هر دو بسیار دشوار بود و 

از کوهنوردان چه در لهستان و چه دیگر کشورها 

ین . اولگذاشتند همین مسئله بود کوهنوردی را کنار

نطور ازدواج واندا به جدایی منجر شده بود، همی

ازدواج آندری. فرد در خانواده بزرگ کوهنوردی 

احساس تعلق و محبت می کرد، اما رابطه خانوادگی 

و فشار ناشی از آن متفاوت بود. سلینا و یورک هر 

دو مخاطرات این ورزش را درک می کردند. و سلینا 

به طور غریزی می دانست که موفقیت آن زناشویی 

د که در خانه تنها به او بستگی خواهد داشت. او بو

می ماند. او بود که می بایست بچه هایشان را بزرگ 

بود؛ مابقی به کوهستان تعلق داشت. با خواهد کند. می دانست که یورک مرد خوبی است، اما فقط مالک بخشی از او 

 با یکدیگر ازدواج کردند. 1975این همه آنها عاشق یکدیگر بودند و بعد از سه مالقات در ژوئن 

 

*** 

 آالسکا آمده استسلینا به بدرفه یرزی کوکوچکا قبل از سفر به 
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تا آن موقع چندین برنامه بزرگ کوهنوردی به رشته کوه های بلند برگزار شده بود: هیئت واندا به گاشربروم ها در 

، و برنامه ای 1976در سال   K2، هیئت کورژاب به 1974، تالش زمستانی بر روی لوتسه در سال 1975سال 

که سه نفر از پنج کوهنورد تیم در هنگام بازگشت از قله مرکزی کشته شدند.  1975برودپیک در سال  دردلخراش 

حال یورک به برنامه باشگاه کوهنوردی کاتوویچ پیوسته بود که قصد داشت گرده شرقی نانگاپاربات را صعود نماید. 

 8000بهه راخیوت تالش نمایند. در ارتفاع اولین نگاه به آن مسیر باعث شد نقشه شان را تغییر دهند و بر روی ج

متری بر روی این جبهه با یک نوار صخره ای مواجه شدند که مانع آنها از ادامه صعود گردید. یورک غمگین و شکست 

 خورده از آنجا بازگشت.

توانند درخواست مجوز کرد. از آنجا که ممکن بود ن 1979کوهنوردی لهستان برای صعود لوتسه در سال  مجمعسپس 

مجوز لوتسه را بگیرند برای قلل مرکزی و جنوبی کانگچنجونگا نیز درخواست مجوز کردند. خوشبختانه برای هر سه 

آنها مجوز صادر شد. حال با مشکلی مواجه بودند. با این سه مجوز چه کار کنند؟ آدام بیلژوسکی سرپرست برنامه 

 . مودن نیز برای آن صعود دعوترا در نانگاپاربات یورک لوتسه بود و علی رغم تجربه دردناک آالسکا و شکست 

ص مختمثل هر کوهنورد دیگر لهستانی یورک نیز می بایست به نحوی هزینه برنامه اش را تامین کند؛ راه حل او 

از هر  که می دیدرا بود. او که در قلب صنعتی لهستان رشد یافته بود برج های دود گرفته کارخانه ها  "کاتوویچ"

. این برج ها هر چند وقت یک بار می بایست تمیز و رنگ شوند. و از همین جا یورک و یک اند ف سر برآوردهطر

 کنند. تامین نسل از کوهنوردان لهستانی توانستند هزینه برنامه هایشان را 

رخانه ها را در با یکی از مدیران این کا می بالید. او خاطره یکی از جلساتیورک مذاکره کننده خوبی بود و به آن 

کتابش به رشته تحریر در آورد. آنها به دفتر آن مدیر رفته بودند تا بتوانند برای برنامه لوسته پول در بیاورند. پرچم 

از  بود. آنها از الی پنجره می توانستند یکیدر آنجا پر از کتاب های لنین  یآویخته و کتابخانه ابر دیوار اتاق لهستان 

 بودند. حاضر نه را ببینند. به همان دلیل در آن دفتربرج های کثیف کارخا

یورک به سرعت پیشنهاد کرد آن برج را رنگ بزنند. مدیر هم شروع کرد به صحبت کردن در باره شرکتی که متخصص 

 وانجام آن کار بود. البته به خوبی می دانست آن شرکت چه مبلغ زیادی برای انجام آن کار مطالبه خواهد نمود. 

 "فکر می کنید این کار چقدر طول بکشه؟"ن را هم کند انجام می دادند. برای همین مهمترین سوال را پرسید: کارشا
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یورک از پنجره نگاهی به برج زنگ زده انداخت. او حتی قبل از اینکه پا به کارخانه بگذارد جواب این سوال را می 

 "شاید هم بتونیم در یک هفته تمومش کنیم. .هفته حدود دو"گفت: کرد و بعد دانست. اما در آن لحظه کمی تامل 

 "بیشتر از یک هفته طول می کشه تا بتونید داربست ها رو نصب کنید."مدیر به ناپختگی یورک پوزخندی زد و گفت: 

 "ما از داربست استفاده نمی کنیم."یورک به سرعت جواب داد: 

 "پس چطور این کار رو انجام می دین؟"

 "با طناب."

 –می بایست تصمیش را بگیرد. می دانست که آن برج به رنگ زدن احتیاج دارد مدیر ه حال بسیار جالبی بود. این را

حداقل برای این کار خیلی هم زود. قانونی برای آن وجود داشت. همچنین می دانست شرکت مقاطعه کاری دولتی 

خت اما ممکن بود همان ها پاسخ سریعی باشند . او این دو جوان را نمی شنابیشتر زمان صرف خواهد کردچهار برابر 

برای مشکل او. به هر حال این کار با مخاطره همراه بود. او می بایست در این باره فکر کند. در همان حال نمی بایست 

 آنها را از دست بدهد؛ می بایست کمی وقت تلف کند.

 به آنها قهوه تعارف کرد.

 آنها قبول کردند.

را  او قبال مشابه این وضع وه فقط برای این است که مدیر کمی وقت فکر کردن داشته باشد.یورک متوجه شد که قه

از آسمان به زمین افتاده بودند. واقعا مشتاق بود! یورک  "مشکل بسیار بزرگ"دیده بود. مشخص بود که آنها برای این 

مبلغی بسیار  –بر متوسط حقوق ماهیانه بود برا 200مبلغ قرارداد را هم می دانست: یک میلیون زلویت. این مقدار پول 

 زیاد. اما این دقیقا مبلغی بود که برای برنامه لوتسه به آن نیاز داشتند.

 "حتما می دونید که ما یک شرکت دولتی هستیم ... نمی تونیم با افراد ... شخصی قرار داد ببندیم."مدیر گفت: 

واریز می شد. آنها کتابچه  "صندوق رفاه جوانان"رار داد به حساب آنها برای این موضوع هم راه حلی داشتند. مبلغ ق

 قوانین مربوطه را هم به همراه داشتند تا اگر الزم بود مواد آن را به مدیر نشان دهند. 
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بسیار خوب، بسیار خوب. ولی اول باید نظر دفتر حقوقی رو هم بپرسم. اگه همه چی خوب پیش بره، کی می تونید "

 "کنید؟شروع به کار 

 برد برای دو طرف بود. –این وضعیت برد 

 

 کوهنوردان لهستانی که به کمک رنگ آمیزی و تمیز کردن برج ها و دودکش ها گذران زندگی می کنند.

*** 

اولین برخورد یورک با هندوستان بسیار بهت آور بود. بودجه دو دالر در روز آنها را مجبور ساخته بود در بدترین 

اقامت کنند: اتاق های کثیف با تخت های چوبی و موش هایی که در همه جا پرسه می زدند. مهمان خانه های بمبئی 

اع می کرد. اما کوکا کوال خیلی گران بود. با گذشت زمان در ابتدا یورک از خوردن و آشامیدن غذا و آب محلی امتن

محلی و معاشرت با مردم بیشتر  یکمی خیالش راحت تر شد و ترس یک اروپایی از آسیا را از دست داد و از غذا

 لذت می برد.
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ی کمپ متر 5400در کمپ اصلی لوتسه یک بار دیگر می بایست با هم هوایی دشوارش دست و پنجه نرم کند. ارتفاع 

اصلی باعث سر درد و تهوع او شده بود. اما متوجه شد که بعد از چند روز حرکت و فعالیت به محیط عادت کرده و 

حالش بهتر می شود. فعالیت مداوم باعث می شد جریان خون سریع تر شده و اکسیژن بیشتری به پاهای قدرتمندش 

 .وارد شود. به نظر می رسید چاره یورک فعالیت زیاد باشد

در هنگام صعود به لوتسه یورک نمی توانست این موضوع را نادیده بگیرد که مسیر آنها در بخش های زیادی با مسیر 

متر. در آن نقطه دو مسیر از هم جدا می شوند: سمت چپ  7300حداقل تا ارتفاع  –صعود به اورست یکسان است 

ن قله یخیالپردازی می کرد. باالخره اورست بلند تر قله اورست، سمت راست قله لوتسه. او در باره تعویض قله ها

از طرفی سرش هنوز درد می  دعوت شده بود.به آن او برای صعود  مجوز صعود لوتسه را داشتند و بود. اما آنها دنیا

 کرد.

بعد از آنکه متوجه شد خیالپردازی در باره اورست راه به جایی نمی برد رو به سوی لوتسه کرد و در باره آن بلندپروازی 

د غول بودند که صعواستوار می شود آن را بدون اکسیژن صعود کرد؟ در آن موقع بیشتر افراد بر این عقیده آیا نمود. 

ائم مغزی خواهد شد. همنوردانش در کمپ اصلی به او هشدار می دادند: های هیمالیا بدون اکسیژن باعث اُسیب های د

رک اما یو "حاال می بینی، نصف سلول های خاکستری ات رو از دست می دی و تبدیل می شی به یک موجود کودن."

ی مچیزی بیش از قله لوتسه را طلب می کرد. قسمتی از شخصیت او اجازه نمی داد به صعود عادی قناعت کند. او 

 ".آورد شوق می ر سرب چیزی است که مرا یا هیچ. این آورمبه دست  ارها من باید یا بهترین "گفت: 

دو تن از همنوردانش در صعود به قله از کپسول های اکسیژن استفاده کردند. آندری چوک می خواست بدون اکسیژن 

ماسک هم برداشت. ده کیلو وزن اظافه در کوله صعود نماید. همینطور یورک. اما برای روز مبادا دو کپسول اکسیژن و 

 پشتی. 

. بعد از یک ساعت فاصله آنها با آن و دو نفر بدوناکسیژن اضافی هر چهار نفری شروع کردند به صعود: دو نفر با 

یکدیگر زیاد نبود. یورک تصمیم گرفت بارش را همانجا خالی کند. حال راحت تر قدم بر می داشت اما بعد از سه 

. یورک ه بودمتر فاصله آنها باز هم بیشتر شد 8000بعد از فاصله آنها با دو نفری که اکسیژن داشتند بیشتر شد.  ساعت
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کرده بود. ده قدم. استراحت. خم شدن به روی کلنگ یخ. تنفس عمیق. خود را به تنفس و ریتم آن معطوف تمرکز 

 یق. ننشین.حت. خم شدن به روی کلنگ یخ. تنفس عماننشین. ده قدم. استر

از کوله پشتی نشانه اولین گروه پیشاهنگی کوهنوردی و همینطور پرچم  سپسسختی نفس می کشید، به بر روی قله 

باشگاه کاتوویچ را در آورد و با آنها عکس گرفت. هیچ احساس وجد و شعفی از صعود به قله نداشت و فقط می 

 دانست باید چند عکس بگیرد و به پایین باز گردد.

کار  و در باره صعود فکر کند. به سازتوانست و بعد از خوردن مقداری چای و سوپ تازه  3بعد از بازگشت به کمپ 

بدنش توجه کرد و اینکه کم مانده بود فعالیت آن متوقف شود. حال به تدریج به آرامش می رسید. وقتی روز بعد بقیه 

 حال هم هوا شده بود و ذهنشهد کمی بیشتر در کوهستان بماند. سرازیر شدند او از این کار امتناع کرد و گفت می خوا

ار در یک برای اولین بتیره و تار نبود. در آن باال احساس بسیار خوبی داشت پس چرا می بایست به سرعت برگردد؟ 

 .زندگی در ارتفاعات –طعمی از زندگی که بعدها زیاد آن را چشید  –کوه مرتفع احساس سالمت و قدرت می کرد 

کوهنوردان شادمان از موفقیت شان در حال بازگشت از دره خومبو در روستای نامچه اتراق نمودند. در حالیکه در 

آقای مسنر داره میاد! آقای "حال باز کردن وسایلشان بودند دو شرپا دوان دوان از مسیر باال آمدند و فریاد زدند: 

را  پا، لباس هایشدید چگونه شرپاها چادر رینهولد مسنر را بر برای یورک بسیار جالب بود که می "مسنر داره میاد!

هم به زودی رسید. یورک از اینکه می دید آن  "مرد بزرگ".کنند ، چراغی آویزان، و رختخوابش را آماده میخشک

 ستاره دنیای کوهنوردی مثل همه افراد عادی دیگر است خیالش راحت شد.فوق 

اینکه لهستانی کجا را صعود کرده بودند و مسنر می خواست کجا برود )آمادابالم( بعد از مدتی گپ و گفتگو در باره 

صحبت به نانگاپاربات کشید. یورک به مسنر گفت که چطور دو سال پیش در نانگاپاربات وقتی به گردنه ای در ارتفاع 

 متری رسیده بود یک چراغ پیشانی پیدا کرده است. 8000

 "نی؟یه چراغ پیشا"ینهولد پرسید: ر

بله. یه چراغ پیشانی معمولی. من نتونستم بفهمم چطور از اونجا سر در آورده چون مسیر ما یک "یورک پاسخ داد: 

 "مسیر جدید بود.
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جبهه جنوبی را صعود  1970در سال  ،به یورک گفت که او و برادرش، گونتربه لرزه افتاده بود.  رینهولد به وضوح

کرده بودند و بعد از هم جدا شدند. مطمئن بود این همان جایی بوده است که برادرش باطری چراغش را عوض کرده 

ارزش باشد چرا که رینهولد بعد از آن حادثه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود که  با یبود. می توانست موضوع

تنها گذاشته است. این چراغ می توانست ادعای او را مبنی بر اینکه  صعودقله و هنگام  برادرش را در طرف دیگر

. از یورک خواست که چراغ پیشانی را ثابت کند گونتر هنگام فرود و در جبهه روپال جان خود را از دست داده است

ست پرسید. همچنین اضافه کرد که آن به او بدهد و چند سوال هم در مورد اینکه دقیقا کجا و چگونه آن را پیدا کرده ا

 را برای کتابی که می نوشت نیاز دارد.

یورک به خانه بازگشته بود. روز بعد به آندری زاوادا تلفن زد تا خبرهای خوب را به او بدهد. او  1974دسامبر  4تا 

و به دری دقیقا کسی بود که ا. آنبود و حاال به دنبال صعودهای بیشتررسانده اثبات به توانایی خود در ارتفاعات را 

دنبالش می گشت. آندری به او تبریک گفت و بعد پیشنهادش را مطرح ساخت: اورست در زمستان. اورست! یورک 

اما مشکلی در زمستان.  –به او پیشنهاد شده بود صعود آن حال و به آن قله خیره شده بود، تمنای آن را داشت،  

یگر حرکت کنند. با وجود اینکه دعوت به آن برنامه فوق العاده بود، بطوریکه به وجود داشت. می بایست تا دو هفته د

ما مجبور بود آن را رد کند. سلینا باردار بود و فرزندشان در ماه ژانویه به اومت کرد، اسختی می شد در برابر آن مق

 د.ناماین بار در کنار او ب دنیا می آمد. او قبال یک فرزند دختر را سقط کرده بوده بنابراین یورک الزم بود

اما آندری یک برگ دیگر در آستین داشت: او مجوز یک برنامه دیگر به اورست را در بهار داشت و یورک می توانست 

در صورت تمایل به آن بپیوندد. آنها برای مسیری جدید تالش می کردند و این موضوع یورک را به سر شوق می 

 آورد.

 به دنیا آمد و یورک هنگام تولد اولین فرزندش در کنار آنها بود. 1979نو ماچیک کوکوچکا در شب سال 
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 هت تریک روی اورست –فصل پنجم 

 

، و ی شان را در سر می پرورانیمکه رویاحکایاتی که می خوانیم،  حکایاتیتی در دل دارند: احکای ها تمام کوه

 .نقل می کنیم که خودمانحکایاتی 

 کوهنوردمایکل کندی ، 

 

ینگ سچندین صعود بزرگ بر روی اورست انجام گرفته بود. ادموند هیالری نیوزلندی و شرپا تن 1970اواخر دهه   تا

سال طول کشید تا اولین زن  25از طریق گردنه جنوبی قله را صعود کردند. تقریبا  1953نورگی اولین بار در سال 

ی با بود که هیئتی به سرپرستی کریس بانینگتون بریتانیایکوهنورد به نام جونکو تابه آن را صعود کند. در همین سال 

ر . سه سال بعد رینهولد مسنر و پیتر هابلندشکستن قفل جبهه عظیم جنوب غربی دنیای کوهنوردی را متحیر ساخت

 اتریشی تصورات ذهنی در باره محدودیت ها را از بین بردند؛ آنها موفق شدند برای اولین بار اورست را بدون کپسول

 اکسیژن صعود نمایند.

همگی نقشی از خود بر اورست ترسیم کرده بودند. اما  –بریتانیایی ها، اتریشی ها، ژاپنی ها، نیوزلندی ها، نپالی ها 

شنه صعود ت ،ک ملتینه تنها کوهنوردان بلکه لهستانی ها به عنوان تا آن موقع هیچ لهستانی بر قله آن نایستاده بود. 

 .اورست بودند

و  1950در سال های دهه  ،دیگر سیاست در این سرشکستگی تاریخی نقش داشت. بعد از جنگ جهانی دوم یک بار

هیچ فرصتی برای صعود رشته کوه های مهم وجود نداشت. سیستم سوسیالیستی آن را ممنوع ساخته بود و هر  1960

، صعود می شدندبر روی اورست ها  "اولین"گونه انجام اولین صعود را ناممکن می ساخت. و در حالیکه مهمترین 

 لهستانی ها تازه داشتند جان می گرفتند.
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ان زماز می بایست  –و آنها را پشت سر گذارند  –ند انبه حد کوهنوردان بقیه دنیا برسخود را اگر می خواستند 

ز بود و آماده بود امجمع کوهنوردی لهستان نیز این موضوع را درک کرده  ،. عالوه بر کوهنوردانشان بکاهند یادگیری

 تالش های آنها حمایت به عمل آورد.

به پاکستان بازگشت تا تالشی بر روی  1977. او در سال به گوش می رسید در همان حال آوازه واندا هر چه بیشتر

در زمستان. این صعود  –نانگاپاربات به عمل آورد و سال بعد به آلپ رفت و رخ شمالی ماترهورن را صعود کرد 

 زنانه دستاورد بسیار بزرگی در کوه های آلپ به شمار می رفت. حال بسیاری او را یکی از بهترین کوهنوردان کامال

زن دنیا می دانستند. او در اروپا دوستان کوهنورد زیادی پیدا کرده بود و به طور مرتب به صعودهای مختلف دعوت 

اده سازی، تمرین، جمع آوری هزینه، مسافرت، صعود حال زندگی او در صعودهای بزرگ خالصه شده بود: آممی شد. 

آرامش  کلمهو استراحت بعد از آن. او در دفترچه خاطراتش اعتراف می کند تنها جایی که می توانست به معنی واقعی 

داشته باشد در کوهستان بود. در آنجا، در کمپ، در کنار کسانی که مانند او فکر می کردند، در هوای پاک کوهستان، 

 احساس می کرد در خانه است. ،فارغ از مشکالتی که در لهستان با آن روبرو بودند و

فرصت صعود اورست بلکه به کمک آلمانی ها  ،مجمع کوهنوردی لهستانجانب نه از بخت او گل کرد.  1978در سال 

رای بزرگ بین المللی ب گروهیک بام دنیا دعوت کرده بود. او به را یافت. دکتر کارل هرلیخ کوفر او را برای صعود 

سرپرست تیم باشد. انتخاب او به معاون صعود مسیر گردنه جنوبی تدارک دیده بود و از واندا می خواست دستیار 

ار قوی واندا بسیاما مذاق بعضی از اعضای تیم خوش نیامد زیرا به نظر آنها واندا آمادگی چنین مسئولیتی را نداشت. 

شود. این فرصتی بود برای او که بلندترین قله دنیا را صعود نماید؛ دیگران برتری جویانه  تر از آن بود که مقهور رفتار

با این همه نمی توانست این احساس خود را نادیده مانع او شوند.  ی نمی کردند، قادر نبودندهمراهکه با او چند مرد 

 بگیرد که بعضی از آنها از همان ابتدا مخالف حضور او بودند.

ین تا به حال چن"خوبی از اصطکاک بین اعضا تیمش آگاه بود و در این باره در گزارش برنامه اش نوشت: کارل به 

ی به دلیل این تلق تبه عقیده او ریشه مشکال ".مبود ندیدهام، اجرا کرده که تنشی در هیچ کدام از آن همه برنامه ای 

نمی تواند کارها را به طور برابر با کوهنوردان مرد تقسیم  ،داردکه روحیه مستقل و با اعتماد به نفسی با بود که واندا 
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ی اعریان ترین احساسات خودخواهانه مردانه تبدیل شده بود به نمایش بحث ها جر و "نماید. و چنین نتیجه گرفت: 

 "که من در عمرم شاهد آن بودم.

از مسئولیت های او مراقبت از کوهنورد  که واندا در دومین تیم حمله گنجانده شد. یکیآغاز گردید مشکالت از جایی 

زنی بود که در تیم قرار داشت. وقتی معلوم شد آن زن نمی تواند تا قله صعود نماید کارل از واندا خواست که او را به 

کسی باشد؛ آمده بود که صعود کند.  "راهنمای"که نیامده بود او واندا از این کار سر باز زد. کمپ اصلی بازگرداند. 

 واندا به صعود ادامه داد. "هر کاری می خواهی بکن."ل که کفرش در آمده بود گفت: کار

نیز ادامه پیدا کرد؛ معاون سرپرست یعنی زیگی هاپ فاور از او متر  7900مشاجرات تا گردنه جنوبی در ارتفاع 

رداری لوازم فیلم ب ،اختسخواست تا یک کپسول اکسیژن اضافی تا قله به همراه ببرد. او اعتراض کرد و خاطر نشان 

ه اتفاق ببا عصبانیت حرف های درشتی به او زد و زیگی . را سنگین می کننداش دارد به اندازه کافی کوله همراه که 

له قفاصله زیادی تا  .همنوردانش او را تنها گذاشته بودند .برگرداند. واندا تنها مانده بود یروواندا کوهنوردان دیگر از 

ایستاده بود و به او گفت حاضر است یک کپسول اضافی را برای  ی. اما شرپا مینگما کناربود زده ولی وحشتنداشت 

 .نداو حمل کند. دیگران بعدا از همین قضیه نتیجه گرفتند که زنان برای صعود به اورست بسیار ضعیف

 احتماال کمبود اکسیژنکه چندان رفتار دوستانه ای با او نداشتند.  یبعد از همنوردان هدقیق 15واندا قله را صعود کرد؛ 

باعث شده بود که آنها یکدیگر را ببخشند زیرا عکس های قله نشان می دهد که چگونه ویلی کلیمل او را در آغوش 

بی رسید در گردنه جنو 4گرفته است. اما حس همبستگی در راه بازگشت بار دیگر ناپدید شد. وقتی واندا به کمپ 

نتوانست کیسه خوابش را پیدا کند. در حال نیمه بیهوش به این طرف و آن طرف می گشت اما هیچ کس دست کمکی 

رض با این ف ،کیسه خوابش را به او داد –اسطوره کوهنوردی اتریشی  –به طرف او دراز نکرد. درآخر کورت دیمبرگر 

در پیش داشتند تحمل نماید. واندا به محض آنکه به کمپ اصلی  که او تنومندتر است و بهتر می تواند شب سردی را که

 رسید از هیئت جدا شد. از اینکه قله را صعود کرده بود خوشحال بود اما دیگر نمی توانست آن تیم را تحمل کند.

  او قله را صعود کرده بود؛ هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت.
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در این تیم هیچ امر غیر معمولی وجود نداشت. کارل کوهنوردان را بر اساس تجربه شان انتخاب  ،علی رغم انزجار واندا

کرده بود نه بر اساس سازگاری شان با یکدیگر. همانند بسیاری از برنامه های دیگر او، در اینجا نیز کوهنوردان هرگز 

بلندپرواز بود و اورست، اورست بود. اگرچه با  به عنوان یک تیم متحد عمل نکردند. هر یک از آنها به اندازه دیگری

به همان اندازه از رقابت نشات می گرفت. فقط تعداد رفتارشان ولی  برخورد می کردندواندا تا حدی پرخاشجویانه 

ه ببا اعتماد به نفس، که به رده مدیریت جهش کرده بود،  و محدودی می توانستند به قله صعود کنند و این زن با اراده

 "خواننده اول زن"یک مردان نشان می داد  آن

 .است

را واندا ، ش، و منزوی ساختنآن مرداناما رفتار 

نانه ل تیم های کامال زبیش از پیش نسبت به تشکی

مصمم ساخت. بعد از اورست او کامال به این نتیجه 

رسید که یک زن نمی تواند در تیمی از مردان انتظار 

وا جنگ و دعطرفی از از  .رفتاری برابر داشته باشد

برای به دست آوردن آنچه حق خود می دانست 

 خسته شده بود.

با  در مواجهه با مشکل یا عدم توافقواندا روش 

بود. به خصوص در کوهستان کسی، مقابله با او 

یا مصالحه را نمی پذیرفت. از نظر واندا  عقب نشینی

مصالحه به معنی نشان دادن ضعف بود. اما مشاجره 

نده خسته کنخود بر سر عقیده پای فشردن دائمی و 

 بود؛ حتی آدم راسخی مانند واندا نیز بعد از مدتی از آن همه جر و بحث از پا می افتاد.

اوقات یکدنده بود اما به خوبی می توانست از جذابیت زنانه اش به نفع واندا رفتار یکنواختی نیز نداشت. اگرچه اغلب 

ن مردش همنورداگری اغوابا . داستان های بسیار زیادی از او بر سر زبان هاست که چگونه بردبهره  خود پیشبرد منافع

واندا روتکیویچ بر روی قله اورست،  اولین زن اروپایی و اولین لهستانی 

 صعود کننده به قله 
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ی کامال محو زیبایی و دکتر یک تیم بریتانیای K2. در یک برنامه وا می داشته انجام امور دشوار یا کسل کننده را ب

ابهت او شده بود. یک روز وقتی صدای جیغ و فریاد واندا از چادر بلند شد با سرعت به سمت او دوید. معلوم شد که 

است. دکتر مدتی مدید موهای ژولیده و بلند او را شانه کرد تا باالخره توانست آن شپش را پیدا دیده واندا یک شپش 

آرایش کرده، با کفش روز منتظر گرفتن مجوز بود، او  17رد مکزیکی کارلوس کارسولیو کند. یک بار دیگر که کوهنو

به اداره مربوطه رفت و ساعتی طول نکشید که مجوز به دست بازگشت. بهترین لباس تابستانی اش های پاشنه بلند و 

 واب نداده بود.می دانست چگونه از سیستم بهره برداری کند. اما این روش در اورست ج ،اگر می خواست

ه او کسانی که باین رفتار اما  .داستان های زیادی از رفتار اغواگرانه او، از جذبه گرفته تا مکر زنانه، نقل محافل بود

نزدیک بودند را آزار می داد. آنها نمی دانستند باید منتظر کسی باشند که سرسخت و به اندازه آنها فرصت طلب است 

 یا نرم و عاشق پیشه.

اکتبر  26است. در کسب کرده علی رغم تلخکامی بعد از اورست، او می دانست چه دستاورد مهمی با صعود به قله 

و اولین لهستانی بود که اورست را صعود کرده بود. در تمام مدت  ،او سومین زن در کل دنیا، اولین زن اروپایی 1978

واندا به قله جنوبی رسیده است ... واندا به گردنه " ود.صعود چندین خبر به مجمع کوهنوردی لهستان مخابره شده ب

و در  "رسیده است ... واندا به گردنه جنوبی رسیده است ... واندا در حال صعود است ... واندا به قله رسیده است!

م دنیا اهمان حال که این خبرهای هیجان انگیز از کوهستان فرا می رسید لهستانی ها منتظر خبر مهم دیگری بودند. تم

چشم به کاردینال های واتیکان دوخته بودند که می خواستند پاپ جدیدی انتخاب نمایند. یک لهستانی نیز در آخرین 

 فهرست قرار داشت.

واندا با نگرانی نسبت به واکنش کوهنوردان کشورش از موفقیت او در اورست به لهستان بازگشت. او حتی از منشی 

تم به طور ح "واکنش آقایون چی بوده؟ عصبانی اند؟"سوال کرده بود:  ،ویکتوروسکامجمع کوهنوردی لهستان، هانا 

و نه یک مرد دندان به هم می ساییدند  ،افراد زیادی از اینکه اولین لهستانی صعود کننده به اورست یک زن بوده است

دانی بعضی از کوهنورد کرده بود، بعد از اینکه اولین لهستانی اورست را صعوباره حرفی نزد. این اما در عمل کسی در 

قله "عالقه خود را از دست دادند. بعضی حتی یک قطعه کوچک هم در باره آن ساختند:  ،بودندآن که در فکر صعود 

  "، بعد بقیه.اول واندارو کی می زنه؟ 
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مت تان را به سه قسکوهنوردی لهس"در همین موقع بود که آلک لوو موقعیت و شهرت واندا را با این توصیف نشان داد: 

اینکه  وجود،و بعد به خنده می افتاد. با این  "واندا روتکیویچ. – 3بانوان  – 2آقایان  – 1می توان طبقه بندی کرد: 

متری، یعنی کانگچنجونگای مرکزی و  8000توجهات را به سمت خود جلب می کرد و اولین صعود دو  مهواندا ه

 سیاری را دلخور کرده بود.تقریبا هیچ بازتابی نداشت، ب ،جنوبی

از یک جهت آنها حق داشتند دلخور باشند؛ از نقطه نظر کوهنوردی صعود آنها بر روی کانگچنجونگا دشوارتر و مهمتر 

دی کوهنوربه نوعی از صعود را انجام داده بودند. از طرف دیگر آنها  "اولین"آنها واقعا  –از صعود واندا به اورست بود 

ن مدعی آاین چیزی بود که  ،: کوهنوردی به خاطر خود آن نه به خاطر شهرت. خوببود خالصانه ترمی پرداختند که 

خود را نیز مطرح می ساخت. او موقعیت لهستان در تاریخ کوهنوردی را به خوبی  ی،واندا عالوه بر کوهنورد بودند.

 کرده بود. به عنوان اولین لهستانی. درک می نمود؛ اورست را می بایست کسی صعود نماید. او آن را صعود اندیگر

ندا واهمواره گفته شده است که "هانا ویکتوروسکا به هیچ وجه این گالیه ها را قبول ندارد. در این باره می گوید: 

 "دارد. او همه را ضربه فنی کرد.یکجا زن را  25بلکه  ،10نه  ،5اراده و توان نه 

من از این خوش ی خاب کارول کاردینال وتیال به عنوان ژان پاپ پل دوم.روز صعود قله توسط واندا مصادف شد با انت

دموند اتوسط چنین اتفاق نادری آرزوی هر کوهنوردی است. شاید بتوان آن را تنها با خبر صعود اورست  تر نمی شد.

 همزمان با تاجگذاری ملکه الیزابت دوم جوان مقایسه نمود.  ،هیالری

*** 

از لهستان بازدید نمود. هیچ کس نمی توانست استقبال مردم را پیش بینی نماید:  1979ن ژان پاپ پل دوم در ژوئ

غرور ملت به اوج رسیده بود. بعد از ده ها سال تحقیر. میلیون ها لهستانی به خیابان ها سرازیر شده و احساسات خود 

 ،روسک خیمه شب بازی یک قدرت خارجیعنه . پاپ قرار داشتند را تخلیه می نمودند. باالخره در کنار رهبری واقعی

بود. او زبان به انتقاد و نکوهش باز نکرد، بلکه از عشق، بخشش دست یافته آن جایگاه به خود بلکه بر اساس لیاقت 

 و ایمان سخن گفت.
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، در مرکز توجه جهانیان سراغ نداشتناگوار، کشوری که جایگاهی در جهان برای خود ای گذشته با ناگهان کشوری 

قرار گرفته بود. از نظر اقتصادی وضعیت اسفناکی داشتند؛ از نظر سیاسی مایه سرافکندگی بودند؛ اما در جایی که واقعا 

 آنها رهبری جهان را بر عهده داشتند. اعتماد به نفس مردم به حد اعال رسیده بود. –ایمان قلبی  –اهمیت داشت 

واندا و پاپ با یکدیگر همزمان شده بود، بنا شد آن دو با یکدیگر مالقات کنند. وقتی  ز زندگیترین روبزرگکه از آنجا 

اینکه من و تو درست در یک روز به باالترین جایگاه دست ": گفت پاپ هدیه کرد اوواندا قطعه سنگی از قله را به 

نقطه عطفی در لهستان رقم زد، چرا که  ،این دو اتفاق پرسرور و نشاط بخش ".، باید خواست خدا بوده باشدیمفتیا

 مردم توانمندی و امید را در خود بازیافتند.

 ،. به دلیل انتخاب پاپ ژان پل دومسهیم بودند اعتماد به نفسکشور نیز در این افزایش خارج از لهستانی های مقیم 

لهستان جایگاه وِیژه ای یافته بود و  لهستانی های بی شماری که در خارج زندگی می کردند از مشکالت و مصائب 

اما پشتیبان مردم بودند نه حزب حاکم. لهستان ناگاه به  ،لهستان و مردم آن بیش از گذشته آگاهی یافته بودند. آنها

فراگیر  یتغییراتدهه ای با  .آماده می ساخت – 1980دهه  –عد لهستان را برای دهه بتحوالت چشم دیده می شد. این 

 نمی گنجید.کسی که در تصور 

واندا با صعود به اورست اولین لهستانی و اولین زن 

اروپایی بود که پا بر بام جهان می گذاشت. اما آندری 

بلندپروازتر از این اوصاف بود. او می خواست از 

پا را فراتر بگذارد: آنچه امکان پذیر قلمداد می شد 

را در سر می  او رویای صعود اورست در زمستان

 .پروراند

های و رخ کوهنوردان لهستان همواره در دیواره ها 

تاترا به تمرین صعودهای زمستانی می کوه های 

پرداختند. صعود زمستانی به همان اندازه سنگنوردی 

مالقات زان پاپ پل دوم و واندا روتکیویچ بعد از صعود به قله ین چه کسی اول"پرطرفدار بود. این که پرسیده شود 

 اورست
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ر ب "چه کسی اولین صعود را انجام داده است؟"به همان اندازه که پرسیده شود  "صعود زمستانی را انجام داده است؟

یعنی ترکیبی از سنگ و یخ و برف که باید با دقت در میان آنها  ،تاترا اغلب ترکیبی اند مسیرها درسر زبان ها بود. 

مسیریابی کرد. صعودها در آنجا دشوارند، چه از نظر سختی مسیر و چه از نظر ذهنی، چرا که زدن کارگاه و میانی 

 .است برای حمایت هنگام صعود به سختی امکان پذیر

ی کند تا مگر شکافمی های های بزرگ و ضخیم سطح سنگ را از برف پودر پاک  کوهنورد مجبور است با دستکش

برای زدن میانی یا برای نوک کرامپون هایش پیدا نماید. بعد با تبر یخ به رگه ای از یخ بین سنگ و خاک ضربه می 

خ، سنگ زیر آن را زند و خود را کمی باال می کشد. و بعد یکی دیگر اما این یکی به سنگ می خورد؛ الیه نازک ی

بود. به سختی تالش می کند تعادل خود را حفظ نماید، بعد تبر خود را در جای دیگر می زند تا باالخره نموده پنهان 

تا جایی که بتواند گیره خوبی پیدا کند. حاال باید کرامپونش را  می نشیند و موفق می شود خود را باالتر بکشددر یخ 

ه از برف پاک شده بود قرار دهد. وزنش را بین دست و پایش تقسیم می کند و مواظب باال آورده و در گیره ای ک

است که تعادلش را از دست ندهد. پاهایش را صاف می کند تا دستانش به نقاط باالتری برسند. و این کار را به دفعات 

 تکرار می کند تا سانتیمتر به سانتیمتر خود را باال بکشد.

ا آماده برای صعود به مرتفع ترین قلل دنیرا که فرد گران قیمتی تجربه  –ه کوه های تاترا است این نحوه صعود در رشت

دیگری که در صعودهای زمستانی تاترا به دست می آید بقا در موقع شب مانی های با ارزش می نماید. تجربه 

ان سرپناه(. شب مانی اضطراری به چناضطراری است )سپری کردن شبی در کوهستان بدون برنامه قبلی و اغلب بدون 

تبدیل شد که کوهنوردان طراز اول در باره اینکه چه کسی شب مانی بیشتری انجام داده  1970امر متداولی در دهه 

: شب مانی در داخل چادر به حساب نمی ه بوداست با یکدیگر به رقابت می پرداختند. قوانین خاصی هم وضع شد

مانی یک امتیاز کم می کرد؛ قرار دادن پاها در داخل کوله پشتی بیشترین امتیاز را داشت. آمد؛ استفاده از کیسه شب 

آندری هاینریش بود؛ هیمالیانوردی که به سرسختی شهره بود و از صدها شب  "رقابت در شب مانی"برنده نهایی این 

 به خود می بالید.اضطراری مانی 

یاتی که از هندوکش به دست آورده بودند به نظر می رسید لهستانی ها با آن همه صعودهای زمستانی در تاترا و تجرب

آماده انجام صعودهای دشوارتر باشند. و اگرچه تا آن زمان صعودهای بسیار جالب توجهی در هیمالیا انجام گرفته بود 
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ه روی لوتسمتری در زمستان صعود نشده بود. آندری از تجربه صعودش بر روی نوشاق و تالش بر  8000اما هیچ 

می دانست که در حالیکه به موفقیت بسیار نزدیک بودند، متر بر روی آن،  8250و صعود تا ارتفاع  1974در سال 

متری امکان پذیر است. او به دنبال دستاوردی جدید در حد و اندازه جهانی بود و می  8000صعود زمستانی یک 

 بیایند.دانست که کوهنوردان لهستانی می توانند از پس آن بر

مجوز صعود در زمستان بالخره اما مقامات نپالی چندان متقاعد نشده بودند. آنها آندری را دو سال منتظر ساختند تا 

 8رسید و آنها می بایست صعود را در فاصله به دست شان نوامبر  22. مجوز بالخره در به او دادند 1979را در سال 

ند فورا سفر را آغاز کنند. چند هفته بعد بسیار جنون آمیز بود و آندری دسامبر آغاز نمایند! مجبور بود 1روز در 

مجبور بود پول کافی از مجمع کوهنوردی لهستان بگیرد تا کوهنوردان را با هواپیما به کاتماندو برساند؛ فرصت کافی 

 کوه برسانند.تحمل می کردند که هر چه زودتر خود را به پای برای سفر با کامیون نبود. فشار بی حدی را 

آندری معتقد بود که اولین الزمه موفقیت در یک صعود بزرگ داشتن لوازم مناسب است. اما در آن دوران چنین نبود 

یچ کدام از این دو وجود نداشتند، وارد یک فروشگاه لوازم کوهنوردی شد. هدر دست کارت اعتباری بتوان با یک که 

با تالش فوق العاده و افراد بانفوذی که می شناخت توانست لباس . آندری نه کارت اعتباری و نه فروشگاه کوهنوردی

های پر، طناب ثابت، و چادر معمولی را تهیه کند. اما اجاق خوراکپزی، کلنگ، کارابین های سبک وزن، کپسول 

های  اکسیژن، و طناب کوهنوردی را می بایست از خارج وارد می کردند، و به سرعت. او کفش های مخصوص صعود

 داده بود.در اسرع وقت را مرتفع را قبال طراحی کرده و حاال به یک کفاش سفارش ساخت چندین جفت از آنها 

آن شخص آندری بود. او تا آن موقع با شخصیت مجذوب کننده  ،اگر کسی می توانست آن برنامه را جمع و جور کند

سخنران شناخته شده ای بود که با شرح داستان های جالب پیام روشنی به کوهنوردان لهستانی می  خود، و مقتدرانه

ه و کاری می کرد کنمود داد: دنیا منتظر شما است. او افراد را بر می انگیخت و اعتماد به نفس را در آنها تقویت می 

ن وتمندانه کارآفرین ثروتمند لهستانی، یعنی جولیابه ایده های او باور پیدا کنند. او حتی توانست توجه و حمایت سخا

 . نماید گادلوسکی، را جلب

کوهنوردان بسیار زیادی بودند که بعد از مالقات با آندری به این باور می رسیدند که آنها نیز قادرند کار درخشانی در 

می دانست باید به دقت به انتخاب هیمالیا به انجام رسانند. او مشکلی در جذب کوهنورد به برنامه هایش نداشت اما 
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نفر از بهترین کوهنوردان لهستانی تهیه کرد و برای هر کدام پرسشنامه ای فرستاد و عالقه  40فهرستی از اعضا بپردازد. 

م دو تی ،آنها را به صعود اورست در زمستان و یا صعود مسیر جدید در اورست در بهار بعد جویا شد. از آن فهرست

شهامت اهل وراکلو برای صعود در بهار انتخاب شد.  د. کریستف ویلیچکی، کوهنوردی بلند پرواز و بارا انتخاب نمو

بعد سه تن از کسانی که برای زمستان انتخاب شده بودند به دالیل شخصی از شرکت انصراف دادند و در نتیجه کریستف 

 فرصت آن را یافت که در زمستان بخت خود را بیازماید.

*** 

در  .ه استدر دهکده کوچکی به نام اسکالرکا پرزیکودزیکا در کنار دریا و جنگل به دنیا آمد و 1950ویلیچکی سال 

اد می چنین یکه از آن پیشاهنگی در آمد )گروه بود که او شکوفا شد. او عاشق طبیعت بود و به عضویت  آن محیط

ه هدایت هر تابستان بدو ماه در و  گردیدگی او تبدیل (. پیشاهنگی به بخش مهمی از زند"روپوشی کوچک و زیبا"کند

اینکه چطور چادر بزنند، آتش روشن کنند، ماهی بگیرند، و . او در باره طبیعت آموخت، پرداختدیگر پیشاهنگان می 

 و جهت یابی کنند. 

ر د چگونهغذا بپزد و آن را تقسیم نماید، و یاد گرفت چطور در گروه عمل کند،  ، همچنینای عملیهعالوه بر آموزه 

هدایت تیم را یک . همچنین یاد گرفت چطور ردامحیط کوچک کمپ به محدوده های شخصی دیگران احترام بگذ

 رهبر بود. برای او زندگی پیشاهنگیمدیر و . حتی پیشاهنگان بزرگتر به او احترام می گذاشتند؛ او ذاتا یک نماید

 د که او را برای کوهنوردی در آینده آماده می ساخت.بهترین آموزشگاهی بو
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 کریستف ویلیچکی جوان در لباس پیشاهنگی

، دنداشتاگرچه محیطی که او در آن پرورش یافت با محیطی که واندا در آن بزرگ شد از زمین تا آسمان با هم فرق 

. یدا کردپ زندگی آن دو با یکدیگر تالقی، وقتی هر دو در دانشگاه وراکلو به تحصیل رشته مهندسی برق پرداختنداما 

 آنها هر دو عضو باشگاه کوهنوردی وراکلو بودند و واندا که از او بزرگتر بود بعضی از فنون اولیه کوهنوردی را به او

 .یاد داد
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و در همان اولین فصل سنگ نوردی سقوط کرد و سه تا از مهره  و سر نترسی داشت کریستف فرد ماجراجویی بود

در  وبرادرش می خواست ازدواج کند موقعی که در درست  ،ای پشتش شکست. پزشکان تا گردن او را گچ گرفتنده

به کوهنوردی مشغول است. برای آنکه بتواند به مراسم عروسی برود از دوستانش او مادرش نمی دانست که حالیکه 

خواست لباس های شهری برای او به 

مارستان ن بیاز بالکسپس بیمارستان بیاورند. 

فرار کرد، قسمتی از باالی گچ گرفتگی ها را 

با چاقو برید و لباس های معمولی را روی آن 

ه بخود را پوشید و توانست درست سر موقع 

 د. انعروسی برس

 بار دیگر با بدشانسی روبرو شد؛سه سال بعد 

ال کوهنوردی در حدولومیت های ایتالیا در 

اصابت کرد. بر اثر  شسربود که سنگی به 

شد و برای چند  خرداش ضربه کاله ایمنی 

لحظه از هوش رفت. اما به جای بازگشت به 

صعود ادامه داد و در حالیکه لباس هایش از 

قبل از  کمی ندعرق و خون خیس شده بود

قله اتراق کرد. روز بعد یک پزشک زخم های 

او را بخیه زد و به او گفت از صعود پرهیز 

توصیه خوبی که فورا آن را نادیده  –کند 

 گرفت.

به هندوکش رفت  1977در عوض در سال 

ود متری کوه شکاور صع 7084پیتکویچ مسیر جدیدی را به روش آلپی بر روی قله همراه با آلک لوو و یورک  و

 1977کریستف ویلیچکی در کوه های تاترا، 
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نمود. حال احساس می کرد برای صعودهای پرچالش تر آماده است. او ثابت کرده بود که توانایی صعودهای دشوار 

چطور سختی ها را تاب بیاورد. به عالوه در همکاری تیمی  درا دارد، دارای اعصاب پوالدین است و به خوبی می دان

اورست  79/80ه او عضو موثری در تیم صعود زمستانی بسیار فهمیده بود. آندری زاوادا کامل حتم داشت کآدمی 

 خواهد بود.

 لژک استاد دانشگاه بود اما حقوقیکی از همنوردان کریستف بود.   ،با قد بلند و موهای روشن ،اهل ورشو ،لژک سیچی

به بخت که آن داشت نشان از دالر در ماه نمی توانست او را در لهستان نگاه دارد: دعوت او به آن برنامه  20ناچیز 

در پذیرش آن درنگ نکرد، حتی در ماه دسامبر. لژک جوان و قدرتمند بود اما به  ه است لذانشان دادخوش او روی 

افی برای او ک ،نظر نمی آمد انتخاب اول برای صعود قله باشد. برای او این موضوع اهمیتی نداشت. همانند کریستف

 نماید.کمکی کوهنوردان با تجربه تر بتواند به در تیم حضور داشته و بود 

روز توانستند سه کمپ  10ژانویه در قسمت جنوبی کوه برپا ساخت. در طی فقط  پنجمکمپ اصلی خود را تیم لهستان 

. در این موقع جبهه هوایی است قبال کسی این کار را انجام ندادهمتعجب شده بودند که چطور اول را برقرار سازند و 

چهره زمستانی اورست را نشان داد. آنها به کمپ اصلی بازگشتند تا دوره هوای بسیار تند و بادهای فوق العاده سرد 

 .کند راز منطقه عبوبد 

 ابآندری از تجربه قبلی اش بر روی اورست به خوبی می دانست که کوهنوردان بعد از روزها دست و پنجه نرم کردن 

بگذرانند تا دست و پاهای یخ زده خود را در حمام داغ گرم کنند.  کمپ اصلیدر کوهستان سرد نیاز دارند مدتی را 

ر به دلیل دمای هوا جدا به همین دلیل این بار از لهستان با دستان پر آمده و یک وان پالستیکی به همراه آورده بود.

بابت آب  مشکلی از پالستیکی ترک برداشت ولی آندری یک الیه آلومینیومی به همین منظور از کاتماندو خریده بود.

داغ وجود نداشت چرا که اجاق ها به طور دائم روشن بودند و قالب های بزرگ یخ را برای چای و پخت و پز به 

 جوش می آوردند. به این ترتیب کوهنوردان می توانستند در بازگشت به کمپ اصلی تن خود را به آب داغ بزنند.

فراز کمپ نصب شده بود. متخصص این امور )و اولین مربی واندا(  متر بر 20آنتن بزرگ آلومنیومی به ارتفاع  ود

وگدان ببقیه کوهنوردان مراقب بود ابزارهای ارتباطی درست کار کنند. نام داشت که به کمک بوگدان جانکوسکی 
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همچنین مسئول سه فرستنده راه دور، هشت بی سیم، ضبط صوتی که برای ضبط تماس ها بین کمپ ها استفاده می 

 .نددنیافتاده بو کارهیچ کدام از بنزینی، دینام ها و باطری ها بود. زیر نظر او برق ، یک ژنراتور شد

 

 بوگدان جانکووسکی و مرکز ارتباطات در کمپ اصلی صعود زمستانی اورست

اورست  خارج از منطقه مخابره می کرد تا لهستانی ها از تالش آنها بر رویبه او همچنین به طور روزانه خبرها را 

یا زوس"آگاهی پیدا کنند. پیام ها دو طرفه بود. هانا از لهستان پیغام های مهم خانواده ها را به اعضا تیم می رساند: 

 "یک دندان باال و یک دندان پایین درآورده ... چه خبر از کوه؟ آیا یادتون هست که جوراب های گرمتون رو بپوشید؟

 بود که چند ماه بعد در بهار صفی از کوهنوردان خارجی جلوی آن تشکیل می مرکز ارتباطی بوگدان به قدری کارآمد

 شد تا از آن استفاده نمایند.

اما بهترین تکنولوژی های دنیا هم نمی توانست با زمستان اورست هماوردی کند. برای هفته ها باد به تن کوهنوردان 

ند که هنوز قادر بودند دایت فقط چهار نفر باقی مانشالق می زد و روح و جان را از بدنشان خارج می ساخت. در نه
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در آن شرایط سخت به فعالیت بپردازند. از جمله دوتن از جوان ترین کوهنوردان: کریستف و لژک. آندری مانند مهره 

اتوانی نهای شطرنج آنها را جابجا می کرد تا ترکیب جادویی را بیابد. او به این نتیجه رسیده بود که مشکل اصلی نه 

 فیزیکی بلکه مانع ذهنی است که آنها را از صعود باز می دارد.

بازگشت.  3فوریه کریستف، والنتری فیوت و لژک به گردنه جنوبی رسیده بودند. لژک مدت کوتاهی بعد به کمپ  11در 

ای توانستند دیرک ه آمریکایی به همراه داشتند اما در آن باد تندی که می وزید نمیقوی دو نفر باقیمانده یک چادر 

پیچیده آن را سر هم کنند. در نتیجه به یک دیرک رضایت داده و درمیان زباله های گردنه جنوبی به درون چادرشان 

خزیدند. چادر به قدری بد زده شده بود که تمام شب مجبور شدند در آن طوفان شدید دیرک چادر را با دستان خود 

دند و به آنها روحیه می دادند. صبح روز بعد لژک پیشنهاد با آنها صحبت می کرمهار کنند. از کمپ اصلی تا دم صبح 

ین ا امه دهند. اما بقیه تیم به شدت بابه قله نزدیک بودند صعود خود را ادبسیار کریستف و والنتری  از آنجا کهداد 

به سر  کریستف و والنتریند که صحبت کرده بودند می دانست آن دو. آنها که تمام شب را با پیشنهاد مخالفت ورزیدند

 معنایی جز خودکشی نخواهد داشت.شان حد توان خود رسیده اند و صعود 

 ایجاد شده بود.چرخشی در روحیه تیم ری متوجه اهمیت آن لحظه شد: آند

بازگشت. والنتری تا کمپ اصلی پایین آمد. آندری  2کریستف در پاهایش سرمازدگی داشت و برای مداوا به کمپ 

یک سرپرست و مدیر در چنین  ": به خود می گفت دانست که کنترل اوضاع دارد از دست خارج می شود. او می

 که خود دست بهجز آناگر می خواستم برنامه را نجات دهم چاره ای نداشتم  !احساس ناتوانی می کندچقدر لحظاتی 

ده بود و حال پیشنهاد می داد خود قله را صعود صعود نکر 3آندری به باالتر از کمپ  "کار شوم و به صعود اقدام کنم.

 . به نظر فکر احمقانه ای می رسید اما دو روز بعد او و یک کوهنورد دیگر در گردنه جنوبی بودند.نماید

آندری در وضعیت صعود قله قرار نداشت اما می بایست به آن وانمود کند تا دیگر اعضا تیم روحیه خود را بازیابند. 

 هر چه بیشتر می گذشتچیز هم او بود که اول بار ایده صعود اورست در زمستان را مطرح ساخته بود.  گذشته از همه

اما درست همانند یک ژنرال خوب ارتش او نیز برای آنکه ناچیزتر می شود، رویای او احتمال تحقق به نظر می رسید 

 باال بزند.خود آستین ها را می بایست سربازان را به کاری غیرممکن وادارد 
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ود؛ ی باقی نماند بزیاد بازی شطرنج ادامه یافت: باال و پایین، چپ و راست. اما کوهنوردان فرسوده شده بودند و زمان

حق صعود کس فوریه هیچ  15: بعد از فوریه خاتمه یافته بود. دستورات کاتماندو کامال روشن بود 15مجوز آنها روز 

ت کمپ های خود را جمع آوری کنند و به پایین بازگردند. آندری می دانست که ندارد. از آن تاریخ به بعد می بایس

ز را تا درخواست تمدید مجو ه بودیک باربر را به پایین فرستادقبال ام حق صعود نخواهند داشت بنابراین 15بعد از 

رما، الفه شده بود: باد، س کبه وزارت جهانگردی برساند. چیزی که نمی دانست این بود که آن باربر از آن برنامه کامال

آن باربر برای آنکه هر چه زودتر از آن برنامه خالص شود فقط برای دو . یی برای آن متصور نبودانتهاو تالشی که 

 روز تقاضای تمدید کرد. دو روز دیگر آن عذاب به انتها می رسید.

یم دوتن از جوانان تتنها بازگشته بودند و آنها فقط دو روز وقت داشتند. آندری و دیگران به کمپ اصلی  در نتیجه

له صعود اصال قرار نبود من کسی باشم که به ق"یعنی کریستف و لژک بر روی کوه باقی مانده بودند. کریستف می گوید: 

وقتی به آنها خبر رسید که فقط دو روز  "در محل مناسب قرار داشتم. ،می کند. به طور کامال اتفاقی در زمان مناسب

واهند داشت می دانستند که گزینه دیگری در مقابل ندارند: لهستان، لهستان بود و اورست، اورست. مجبور وقت خ

 بودند آن را صعود کنند.

درجه رسید. هوا  -42فوریه به گردنه جنوبی رسیدند. آن شب درجه هوا به  16کریستف و لژک برای بار دوم در 

، شروع به صعود نمودند. برای آنکه شانآخرین روز مجوزدر ام، یعنی  17ابری بود و باد همچنان می وزید. صبح روز 

سریعتر بتوانند صعود کنند بار خود را به حداقل رساندند و هر کدام فقط یک کپسول اکسیژن با خود حمل نمود. قدم 

ه اش استفاده از اندوختبه قدم از شیب ها باال می رفتند. کریستف دیگر قادر به حس پاهایش نبود ولی همچنان و با 

صعود را ادامه می داد. به ندرت با هم سخن می گفتند. به آن نیازی نداشتند. می دانستند چه چیزی را باید انتظار 

 بکشند.

از آن لحظه به بعد غیر ممکن بود بتوان در کمپ اصلی آرام و صعود آنها را نظاره می کردند.  –بقیه تیم منتظر بودند 

را  جای خودیاس فشار روانی بسیار شدید بود. هر لحظه که می گذشت امید و "آندری می گفت: در جایی نشست. 

در  "به یکدیگر می دادند. با گذشت چند ساعت هنوز خبری از آنها نبود. دیگر نمی توانستیم نگرانی را تحمل کنیم.

ع ولی خبری از آنها نبود. شرو "ریستف؟الو، الو، لژک، ک"بعد از ظهر سعی کردند با آنها تماس بگیرند.  2:10ساعت 
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کردند به شرط بندی بین خود در باره اینکه آیا آنها موفق خواهند شد یا خیر. درباره تعداد انگشتان آنها که می بایست 

 . یک یا دو انگشت را باید قطع کنند؟ارزش داشته باشد . شاید فداکاری آنهاشوخی می کردند قطع شود

 "صدای من رو می شنوید؟ صدای من رو می شنوید؟ تمام."از پشت بی سیم شنیده شد: صدای لژک  2:25ساعت 

 "نخیر. دوباره تکرار کن."

 "حدس بزنید ما کجاییم!"

 "کجایید؟ تمام."

 "روی قله. روی قله."

 "هورا. هورا، روی قله. روتون رو می بویسم. یک رکورد جهانی. تمام."

او می خواست دری دست خود را باال برد و همه را به سکوت دعوت کرد. کمپ اصلی پر شد از غریو شادی اما آن

آن دو  "آیا سه پایه رو می بینید؟"صدایی بغض آلود از پشت بی سیم گفت:  شود که آنها به قله رسیده اند. بامطمئن 

ارند حداقل روی قله به جا بگذ –او را مطمئن ساختند که کنار سه پایه ایستاده اند و قول دادند که یک دماسنج حداکثر 

 تا صعودشان ثابت شود. 

آندری به سرعت یک پیغام برای هانا در مجمع کوهنوردی لهستان فرستاد که او نیز ساعت ها بود با نگرانی منتظر 

 ،یعنی قله اورست ،فوریه پرچم لهستان بر روی بلند ترین نقطه جهان 17امروز، "شنیدن خبری از صعود آنها بود. 

رار گرفت. به این ترتیب تیم لهستان یک رکورد جهانی را در صعودهای زمستانی ثبت کرد. ارادت همه اعضا تیم را ق

 "بپذیرید. تمام.

از  ، هفته ها پیش دستداشتندصعود اورست در زمستان  ی به جزلژک و کریستف هر دو اعتراف می کنند که اگر هدف

انگیزه آنها را به حد اعال رسانده بود. آنها به طور بی سابقه  –ریت آندری و مدی –تالش برداشته بودند. اما آن هدف 

 ای تالش کرده بودند. اما قله انتهای برنامه آنها نبود و می بایست خود را به پایین برگردانند.
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ن به صورت بورا ، وبود. یخ زدگی پاهایشان بدتر شده کپسول های اکسیژن آنها خالی شدهبرگشتند جنوبی  قلهوقتی به 

عینک های جوشکاری آنها در چنین شرایطی اصال به درد نمی  هایشان سیلی می زد و جلوی دیدشان را می گرفت.

. باطری های چراغ های پیشانی شان هم دیگر کار نمی کرد. بنابراین مجبور شدند آن شیب های دشوار را ندخورد

اش را به سختی حرکت می داد عقب می افتاد. هر راهی که در تاریکی مطلق فرود بروند. کریستف که پاهای یخ زده 

 به ذهنش می رسید را امتحان می کرد: رو به شیب، یک طرف به شیب. باالخره به چهار دست و پا افتاد.

بعد از رسیدن به چادر کریستف می بایست فورا به وضع پایش برسد. تمام شب را صرف آن کرد که آنها را روی اجاق 

وی بر ر ، گاهچند روز بعد هر طور بودطی گرم کند. 

خود را به کمپ اصلی ها، دست پاها و گاه به کمک 

رساندند. از آنها مانند قهرمانان استقبال شد. لحظه 

به همراه لژک به کمپ اصلی اورست ای که کریستف 

رسید بزرگترین موفقیت دوران کوهنوردی اش رقم 

. دوستانش در کنار او اشک شوق از ه بودخورد

گونه هایشان سرازیر بود. اگرچه آنها خود به روی 

قله نایستاده بودند ولی احساس می کردند این 

. سفرهایی که بعد از استصعود متعلق به همه آنها 

یمالیا انجام شد هیچ کدام از نظر جو دوستی، آن به ه

مدیریت، و تالش گروهی به پای این صعود نرسید. 

  برای کریستف این تازه آغاز دوران کوهنوردی بود.

هفته ها بود که مردم در لهستان از طریق اخبار 

ی از ل شدند. اما نشانه هایشبانگاهی صعود آنها را دنبال می کردند. کریستف و لژک به سرعت به قهرمانان ملی تبدی

حسادت خود را با بیان اینکه احساس بعضی ها حسادت در بخشی از جامعه جهانی کوهنوردی قابل تشخیص بود. 

تا دو سال بعد مسنر صعود آنها را در زمستان قبول نداشت و  این صعود بدون مجوز انجام شده است ابراز می داشتند.

کریستف ویلیچکی و لژک سیچی در کمپ اصلی اورست دو روز بعد از 

 1980فوریه  17اولین صعود زمستانی، 



100 
 

. اما فتفوریه خاتمه می یا 15زمستانی در نپال در تاریخ های  دوره فصل صعوددر آن  به این استناد می کرد که

رده من خودم رو درگیر این خ"تاریخ نگار هیمالیانوردی، یعنی الیزابت هاولی صعود آنها را تایید می کرد و می گفت: 

ود را تایید کردند مسنر نیز صعبعد از آنکه هاولی و کوهنوردان دیگر نقاط جهان آن صعود  "گیری های نابجا نمی کنم.

سپس وزارت جهانگردی نپال نامه ای نوشت که در آن قید شده  .غیر قانونیصعودی به زغم او  –آنها را قبول کرد 

 تانزمسباشه، من دیگه کوتاه میام. اونها قله رو در "بود آنها قله را در زمستان صعود کرده اند. مسنر باالخره گفت: 

 "صعود کرده اند.

 :پیامی دادفوریه چنین  17حتی پاپ هم وارد قضیه شد و در تاریخ 

 

شادمانی خود را ابراز کرده و اولین صعود بلند ترین نقطه جهان در تاریخ هیمالیا نوردی زمستانه را به هموطنانم 

 تبریک می گویم.

برای آقای آندری زاوادا و دیگر اعضا تیم در چنین ورزش ممتازی موفقیت های آتی را آرزو دارم. ورزشی که به 

 مقهور ساختن طبیعت خداوند به نمایش می گذارد. برای را  ویبهترین نحو شرافت انسان و توان 

زندگی و در همه شما فضائل انسانی را ، درسی باشد برای می کند طلب راامیدوارم این ورزش که روحیه قدرتمندی 

 ارتقا بخشد.

 ، آرزوی موفقیت دارم.همه جوانب زندگیتمامی صعودهای تان، در  در

 

 1980فوریه  17واتیکان، 

 پاپ ژان پل دوم
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از  و قصد داشت بهار گرفته بود. آندری یک مجوز دیگر برای بر نمی داشتند اورستدست از سر هنوز  ی هالهستان

ده نماید. اما چه کاری می توانستند انجام دهند که با صعود اخیر واندا، یا صعود زمستانی شان هماوردی کند؟ آن استفا

فقط یک راه حال وجود داشت: صعود مسیر جدید. و برای این منظور آندری به یورک و تیم او نیاز داشت. یورک 

حال برای بهار آمادگی کامل داشت و به همراه بقیه تیم  برنامه زمستانه را به دلیل تولد فرزندش از دست داده بود اما

به کاتماندو سفر کرد و بی صبرانه منتظر بود تا برنامه شروع شود. اما مشکالتی وجود داشت: آنها پولی نداشتند، 

ول طسرپرست آنها هنوز در لهستان بود و به طرز اسرار آمیزی مجوز آنها ناپدید شده بود. آنها نمی دانستند چقدر 

با یک مجوز راهپیمایی سفر دست روی دست بگذارند خواهد کشید که مشکل مجوز مرتفع شود اما به جای اینکه 

 خود به طرف کمپ اصلی را آغاز کردند.

ی پای بخصوص وقت ، معروف شده بوداست –و حتی شلخته  –تا آن موقع آندری کم و بیش به اینکه تا حدی نامنظم 

. در وسط کتابخانه بزرگ کوهنوردی اش یک میز بزرگ قرار داشت که با برگه های کاغذ آمدمی کاغذ بازی در میان 

ه اگر گرفتن مجوز ببرای یورک تعجبی نداشت را پیدا می کرد اما مجوز الخره اپوشیده شده بود. کوهی از کاغذ. ب

 روی میز آندری در ورشو قرار داشت. جایی . مجوز احتماال تاخیر می افتاد

ر مجوز و ماموبا  ه پای اورست رسیدند بدون مجوز صعودشان را شروع کردند. وقتی آندری در اواسط آوریل وقتی ب

صعود کرده بودند. حال صعودشان قانونی بود. آنها بر روی مسیری بین گرده  3رابط به کمپ اصلی رسید آنها تا کمپ 

یک نوار صخره ای برخوردند. آنجا  همتری ب 8000و در ارتفاع  4تالش می کردند. در کمپ جنوبی و یال جنوبی 

بسیار فنی و پر شیب. او بعدها  –برسد  5مشکلترین قسمت مسیر بود. یورک تخمین می زد که سختی آن به درجه 

دشوار بود که در یک نقطه خودم را خیس کردم. گاهی چشمانم سیاهی  یدرقصعود آن مسیر در آن ارتفاع به "گفت: 

 "می رفت.

او و ریسیک گاژوسکی قسمت های دشوار را صعود نموده و ثابت گذاری کردند تا زوج بعدی بتوانند آخرین کمپ 

متری برپا نمایند. از آنجا که تیم تمام مسیر را ثابت گذاری می نمود پیشرفت آنها به طرز آزار  8300را در ارتفاع 

 ،سازندذاری کنند و آنجا بر روی یال آخرین کمپ را بر قرار متر ثابت گ 8600دهنده ای کند بود. قرار بود تا ارتفاع 
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و بدون نصب طناب ثابت برای قله  5اما معلوم شد وقت کافی برای این کار ندارند. یورک پیشنهاد کرد که از کمپ 

 اینکه بدون اکسیژن صعود نمایند. کار پر خطری می بود. -تالش کنند. آندری چوک یک پیشنهاد دیگر هم داشت  

کوهنورد نخبه  9بعد در باره اینکه چه کسی اولین تالش را برای صعود انجام دهد بحث طوالنی صورت گرفت. 

بودند که همگی توانایی و انگیزه صعود را داشتند. اما این برنامه بزرگی بود که به روش سنتی حاضر لهستانی در تیم 

د. آندری توانایی خارق العاده ای داشت که روحیه سازماندهی می شد؛ سرپرست می بایست تصمیم نهایی را بگیر

بدون آنکه نشان دهد رهبر است. او می  نمایدرهبری  –و در صورت نیاز آن را تغییر دهد  دادهافراد را تشخیص 

توانست کوهنوردان را متقاعد کند که نقشه های او نقشه های خود آنهاست، حتی اگر چنین نبود. کوهنوردانی که در 

ا او هم عقیده نبودند در نهایت درایت تصمیمات او را در می یافتند. آنها به قضاوت های او احترام می گذاشتند. ابتدا ب

 ، و آنها هم از این نام بدشان نمی آمد. "پسران آندری"به آنهایی که زیاد با آندری کوهنوردی می کردند می گفتند 

پ د، سکوت پر معنایی بر کمد ارائه داکه چه کسی باید اول صعود کنبعد از آنکه هر کوهنوردی نظر خود را در باره این

حکمفرما شد. باالخره آندری به سخن آمد. یورک و آندری چوک اولین زوج بودند چرا که در بهترین وضعیت آمادگی 

 جسمانی قرار داشتند.

روز بعد یورک کامال ماده نمایند. به چادرهایشان رفتند تا خود را برای صعود آتصمیم جان از این آنها با شور و هی

با قدرت صعود نمود. آنجا می بایست در باره حمل اکسیژن تصمیم بگیرند: استفاده کنند یا  5سرحال بود و تا کمپ 

نه؟ در حالیکه آنها مشغول درست کردن چای بودند از کمپ اصلی مرتبا با آنها تماس می گرفتند و از آنها می خواستند 

ببرند چرا که ضریب امنیت و موفقیت صعود را باال می برد. از روی بی میلی شیر کپسول های اکسیژن اکسیژن با خود 

 شان را باز کردند و خوابیدند.

صبح ترک کردند. یورک جریان اکسیژن را در یک تا دو لیتر در دقیقه تنظیم کرد. به دلیل  5آخرین کمپ را در ساعت 

بعد از ظهر به قله جنوبی رسیدند. ریه های یورک  2عتشان کند بود و ساعت حجم زیاد برف و یک نوار صخره ای سر

تنگ شد و به سختی می توانست تنفس کند. وقتی سعی کرد شیر اکسیژن را بیشتر باز کند متوجه شد که کپسول خالی 

سیژن بدون اکشده است. کپسول آندری هم خالی شده بود. به همدیگر نگاه کردند: صعود یا فرود؟ تصمیم گرفتند 

صعودشان را ادامه دهند. با کمپ اصلی تماس گرفتند و خبر تصمیمشان را به آنها اطالع دادند، بدون اینکه نظر آنها را 
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یاهی بود که س نماخودبود، چشمان  خودمانمتعلق به  این ریه ها"در این باره بپرسند. یورک چنین استدالل می کرد: 

 "بود.مطرح خود ما  بودن یا نبودنمی رفت، 

حداکثری و تسبیحی که لژک و کریستف چند ماه -بعد از ظهر به قله رسیدند. امیدوار بودند دماسنج حداقل 4ساعت 

قبل در صعود زمستانه روی قله کار گذاشته بودند را پیدا کنند ولی تیمی از باسک قبال آنها را با خود به پایین برده 

صب کردند و یک ساعت بعد با پرچم باسک به پایین سرازیر شدند. یورک به بود. آن دو پرچم لهستان را در آنجا ن

شب  9دلیل کمبود اکسیژن تصور می کرد بر روی ابرها قدم بر می دارد یا گاه بدن خود را در کنارش می دید. ساعت 

 ساعت به داخل چادرشان خزیدند.  16و بعد از سپری کردن 

 ا استقبال همنوردان شان روبرو شدند که صعودشان را به آنها تبریک می گفتند.ب بازگشتندروز بعد وقتی به کمپ اصلی 

اما تنشی که در کمپ وجود داشت قابل پنهان کردن نبود. علی رغم سرپرستی قوی آندری رفتارهای نامناسبی هم 

 برای صعود قلهوجود داشت. معلوم شد که جنک کروباک و وژک روژ می خواستند بدون آنکه به دیگران اطالع دهند 

ود حتی اگر خود قله را صعهر کسی موفقیت تیم را موفقیت خود می دانست، اقدام کنند. دوره ای از هیمالیا نوردی که 

به سر آمده بود. حال دستاوردهای شخصی مهمتر از دستاوردهای تیمی بود. این وظیفه سرپرست تیم بود نکرده باشد، 

و سطح توقعات را مدیریت کند. گاهی سرپرست موفق می شد اما نه نگه دارد که به هر طریق ممکن تیم را دور هم 

 این بار.

زوج قله. برنامه به پایان رسیده بود. بخت  مگر وقتی آندری از موضوع با خبر شد همه را به بازگشت از کوه فراخواند

وحیه د. روحیه تیم بسیار با رصعود اورست از طریق مسیر جدید برای هفت کوهنورد نخبه لهستانی از دست رفته بو

رک یوولی اگرچه زیاد به روی خودشان نمی آوردند تیم بعد از صعود زمستانی قله در چند ماه قبل تفاوت داشت. 

 ناراحتی عمیق آنها را کامال می توانست حس کند.

بازگشت پیروزمندانه ای به لهستان داشتند. خبرنگاران به فرودگاه آمده بودند و مدال دستاورد برجسته ورزشی به آنها 

اما جامعه کوهنوردی صعود آنها را  صعود زمستانه یا صعود واندا بازتاب نداشت. اگرچه صعود آنها به اندازه اعطا شد

در آن مشغول به کار بود پالکاردی نصب کرده بودند که روی آن نوشته  بسیار با ارزش شمرد. در کارخانه ای که یورک

 ."فاتح اورست"شده بود 
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ر اورست رکوردی بصعود کننده به . واندا به عنوان اولین زن اروپایی نشانده بود خود را بر روی اورستمهر لهستان 

ند. و حال یک مسیر جدید بر روی آن گشوده جا گذاشته بود. لهستانی ها اولین صعود زمستانی آن را انجام داده بود

 بودند. مجمع کوهنوردی لهستان احساس رضایت می کرد.

باشند. بعضی از مقامات بلند پایه از این همه پیروزی بر از این موفقیت ها رضایت کامل داشته اما چنین نبود که همه 

می  ا شکبه آنهو  هی را با دقت زیر نظر داشت، و متخصصین تبلیغات جامعه کوهنوردبه ستوه آمده بودندروی اورست 

اگرچه لهستان از انتخاب پاپ، از صعود واندا و پیروزی های دیگر بر روی اورست به خود می بالید، اما این . کردند

لب به خود ج ات راتوجه تا آن اندازهبودند. اینکه افرادی  انفرادیآنها وقایعی  واقعیت همچنان پا برجا بود که همگی

ا آنها بمعلوم شد که حق هم  –. مقامات از این موضوع دل خوشی نداشتند رفتنند قطعا روند خطرناکی به شمار می ک

 .بود
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 جنبش همبستگی تا حکومت نظامیاز  –فصل ششم 

 

 زندگی است که وقف آن می کنید.از  مقداریارزش هر چیز معادل 

 والدنهنری دیوید ترو ، 

 

لهستان در لبه پرتگاه آشوب قرار داشت. وقتی حزب قیمت مواد غذایی را افزایش داد اعتصابات  1980تابستان 

ماق و چگسترده ای در کارخانه ها به راه انداخته شد. البته اعتصاب غیر قانونی بود و حکومت تالش کرد با حربه 

هیچ کس بر روی یک فرد بسیار مصمم اما نه این بار. آنها را خنثی کند، کاری که در گذشته جواب داده بود. هویج 

 نکرده بود. لخ والسا.باز حساب 

یت تا آن موقع بارها به دلیل فعالو  .کشتی سازی گدانسک کار می کرد راو هم سن واندا بود و به عنوان برق کار در بند

ی سازی لنین انجام گرفت والسا خود های زیرزمینی اش به زندان افتاده بود. وقتی آخرین اعتصاب در کارخانه کشت

را به آنجا رساند و رهبری آن را به عهده گرفت. بیست هزار کارگر در داخل کارخانه محصور شده بودند و هزاران 

می پرداختند. نه تنها لهستان، بلکه تمام دنیا به کارخانه کشتی  اعتصاب کنندگانبه تشویق حصار آن نفر خارج از 

 ته بود.سازی لنین چشم دوخ

وقع هیچ کشور تاثیر گذاشت. تا آن مسراسر اعتصابات در  والسا به توافقی دست یافت که بر طی چندین روز بعد تیم

ینجا به آن اطالق شد. همینطور شعار معروف آنها: همبا این وسعت انجام نگرفته بود و نام همبستگی از  فعالیتی

 تولد انجمن صنفی کارگران اولین قدم لهستان به سوی دموکراسی بود. "متحد شوید. –کارگران همه کارخانجات "

. زنان ساعت ها در صف می ایستادند تا کم نشده بود زندگی روزمرهچیزی از مشقت علی رغم آن شور و هیجان، 

این  نها نکته مثبت آنمی ایستادند. تزین ندر صف های ببه طور مشابه جیره ناچیز غذایی شان را بگیرند. مردان هم 

بود که مردم عادی می توانستند با یکدیگر صحبت کنند. و زیاد هم صحبت می کردند: در باره جنگ، خانواده هایشان، 

حزب حاکم، جنبش همبستگی، و البته امیدها و آرزوهایشان. هر چه بیشتر با یکدیگر احساس نزدیکی می کردند عزم 
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ی شد. به مرور زمان رژیم سوسیالیستی کمونیستی در می یافت که نابود ساختن شان به تغییر وضع موجود بیشتر م

 چقدر دشوار است.  سرسختلهستانی های  نسنهمچنین و و آرزو  امید

سالو میلوژ برنده جایزه رسید؛ یکی دیگر از هموطنان آنها، به نام چِخود در همان ایام امید مردم بار دیگر به اوج 

 نوبل.جایزه . ابتدا پاپ و حاال گردیدبه سوی لهستان معطوف دوباره ه جهانیان نوبل ادبیات شد. نگا

*** 

قهرمانان صعودهای اخیر اورست از اشتهار خود لذت می بردند.  اعتماد به نفس در میان مردم موج می زد،در حالیکه 

ولیکن در کنار این شعف، زندگی شخصی واندا به سالخ خانه شباهت داشت. شهرت صفتی نیست که از درون شما 

برخیزد؛ شهرت از خارج کسب می شود، و مردم با زاویه نگاه مشخصی آن را به شما اعطا می کنند. هر چه شهرت 

کوهنوردان لهستانی تنهاتر می یافت. به نظر واندا علت پذیرش دیگر بیشتر رنگ می باخت او خود را در میان واندا 

 سرد دیگران چیزی نبود جز حسادت. دیگران علت آن را تعصب سرسختانه وی در مورد فمینیسم می دانستند.

شناخته تر می شدند و کوهنوردان موده بود در همان حال زنان کوهنورد دیگری که او آنها را پرورش داده و تشویق ن

راحت تر آنها را می پذیرفتند. آنا ژروینسکا و کریستینا پالموسکا زوج قدرتمندی را شکل داده بودند و چندین قله 

بلند هیمالیا را صعود کرده بودند. به نظر می رسید که امیدهای واندا نسبت به تشکیل یک تیم قدرتمند بانوان رنگ 

 خود او در آن حضور نداشت.با این تفاوت که به خود می گرفت؛ واقعیت 

اگرچه شهرت زیادی داشت ولی از نظر مالی بسیار تحت فشار بود و به کرات از این آپارتمان به آن یکی نقل مکان 

از راما ظاهرا نمی توانست در یک رابطه د می گرفتو علی رغم آنکه گاه و بیگاه دوست پسری مجرد بود می کرد. 

 خانهلباس ها، عکس های با ارزش، و وسایل کوهنوردی اش را از این خانه به آن مدت باقی بماند. مثل یک کولی، 

داوم مفکر باز به اوضاع بنگرد و به تدریج در نگرانی  ابه دوش می کشید. در چنین فضای پرآشوبی دیگر قادر نبود ب

. شب ها مرتب از خواب بیدار می شد، دائما نگرانی داشت و در تردید به سر می برد. روزها کارایی چندانی فرو رفت

ه، بود خستشده به یاد بیاورد به چه کسی چه چیزی را قول داده است. او زن جوانی نداشت و به زحمت می توانست 

؟ تشبا او بودند. بودن بر فراز اورست چه احساسی دابریده، الغر و ناشاد. اما همچنان خبرنگاران به دنبال مصاحبه 
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هر چه "؟ واندای مشهور چه صعود دیگری در سر داشت؟ او می گفت: تدارک دیده بودبرای آینده چه برنامه ای 

 ". انگار اصال در باره من نبودند.نسبت به آنها بیگانه تر می شدمبیشتر آن داستان ها را تکرار می کردم، 

 

 از صعود به اورست مجبور است جواب تلفن های زیادی را بدهدواندا بعد 

به او پیشنهاد کرد تا خاطرات شخصی خود را  1978در اواخر سال از آنجا که فرد مشهوری شده بود یک ناشر 

 بنویسد. بدون اینکه واقعا بداند نوشتن زندگی نامه چقدر زمان می برد آن را پذیرفت. موعد مقرر فرا رسید و گذشت.

 د.نمی دانست چطور بنویسواندا  خیلی ساده بود؛ ناشر فکر می کرد برای واندا این موضوع اهمیتی ندارد، اما واقعیت

نمی دانست نوشتن داستان شخصی چه کار دشوار و زمانبری است. باالخره ناشر مجبور شد یک خبرنگار باسابقه به 

. اوا به دنیای کوهنوردی عالقه داشت و بسیار نمایدین امر کمک د تا به واندا در اننام اوا ماتوژوسکا را استخدام ک

 یواندا خانم شیکی بود. او از تجمالت"بود از اینکه بتواند با زن پرآوازه ای مثل واندا کار کند. به عقیده او:  خوشوقت

 "مانند عطر و لباس های زیبا لذت می برد.

هر روز با هم مالقات می کردند: نهار، چای، قدم زدن، مصاحبه و ضبط. به این ترتیب با یکدیگر دوست شدند ولی 

ناشر از کندی کار بسیار دلخور بود و آنها را تهدید کرد که کل قرارداد را منفصل می کند. اوا پیشنهاد کرد که طی دو 

ی روزمره کار را به انتها برسانند. واندا موافقت کرد و توانست هفته کار فشرده در جایی دوردست و به دور از حواش

با کمک دوستان بانفوذش در دولت به یک اقامتگاه تفریحی در دریای بالتیک دسترسی پیدا کند. گرفتن ویال کافی 
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د: گیرنن بوپنبود و کارهای زیادی باقی مانده بود. جنبش همبستگی اوج می گرفت و می بایست برای هر چیزی ک

 دریای خروشان بالتیک قرار گرفته بود. آنو در کنار خاکستری  –آبی  ی به رنگدر ساحلبنزین، غذا، هتل. اقامتگاه 

صحبت می کردند. اوا  و در باره کوه ها، صعود، نوشتن و دوستان شان دو روزها را در ساحل خلوت آن می گذراندند

 همه آنها را ضبط می کرد.

قرار داد کتاب را به جایی برسانند واندا به این درک می رسید که عالقه اش به کوهنوردی  در حالیک تالش می کردند

را از دست داده است. او نتیجه گرفت که باید کوهنوردی را به طور کامل متوقف نماید. به نظر می آمد صعود اورست 

برای ادامه زندگی اش نداشت؛ کوهنوردی  پایان منطقی برای دوران کوهنوردی هر چند کوتاه او باشد. اما هیچ نقشه ای

رد. بود. حال احساس خال می ک ساختهتا آن موقع تمام زندگی او را تعریف کرده بود. نه تنها تعریف بلکه آن را لبریز 

واندا به هیجان و خطر عادت کرده بود. ریزش آدرنالین در شریان هایش به او انگیزه ادامه زندگی می داد. تصمیم 

 به دنبال جایگزینی برای کوهنوردی باشد.گرفت که 

. نشان دهده عالقبه موسیقی روز سعی می کرد مثل بسیاری دیگر از کوهنوردان او نیز به جنبش همبستگی پیوست. 

این فعالیت ها جالب توجه بودند اما هیجان انگیز خیر. او که راننده متحوری بود سال بعد با پولی که از یک فیلم به 

بود در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کرد. ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایی، تنها سه ورزش را دست آورده 

 ارجمند می شمرد: اتومبیل رانی، کوهنوردی و گاوبازی. واندا فقط گاوبازی نکرده بود.

د، کاری هیه کنی اتومبیلش الستیک های جدید تایک روز بعد از ظهر در مالقات با دوستانش به یاد آورد که باید بر

ه دفترچی را که می خواست به دست می آورد. بنابراین که در آن زمان تقریبا غیر ممکن بود. اما واندا معموال چیز

تلفنی را برداشت و به رئیس یکی از بزرگترین کارخانه های تولید الستیک زنگ زد. کافی بود اسم خود را به زبان 

دا می دانست واند. داد چهار الستیک نو برایش بفرست ند و او هم به او قولبیاورد تا بتواند با شخص رئیس صحبت ک

وقت نیاز از آوازه اش استفاده کند. آن رئیس هم برای مدتی می توانست در مهمانی هایش این ماجرا را در چطور

 بسیار شگفت زده شده بودند. اواین همه نفوذ دوستانش از . نمایدتعریف 

گیرایی خود را از دست داد و همانطور که می شد پیش بینی کرد واندا دوباره بعد از مدتی مسابقات اتومبیلرانی 

کوهنوردی را آغاز نمود. شور و عالقه ای که از زمان نوجوانی در او ریشه دوانده بود را نمی شد به این راحتی از او 
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برنامه بسیار بلندپروازانه ای به بلندترین کوه پاکستان  1981ل گرفت. صعودهایش را از تاترا شروع کرد. سپس در سا

، را تدارک دید که این بار نیز قرار بود مختص زنان باشد. برای این پروژه حمایت K2و دومین قله بلند جهان، یعنی 

 های مرموز و متعجب کننده ای دریافت کرد. 

ند تا تولد او را جشن بگیرند. بعد از چند ساعت خوردن تعدادی از دوستانش در آپارتمانش جمع شد 1981فوریه  4

ده بود و سراغ واندا و نوشیدن زنگ در خانه به صدا در آمد. مرد جوانی که هیچ کس او را نمی شناخت دم در ایستا

ی زیاد مقدارداخل نامه احتیاط آن را گرفت و به آرامی گشود.  بارا می گرفت. وقتی واندا را دید یک نامه به او داد. 

شب سعی کردند بفمهند چه کسی در ادامه که فردی ناشناس آن را اهدا کرده بود! واندا و دوستانش قرار داشت پول 

آن پول را فرستاده است. در آخر به این نتیجه رسیدند که احتماال خانمی پولدار اهل زاکوپن آن مبلغ را اهدا کرده 

 .K2امین مالی اولین برنامه واندا به تبرای است. این نامه پر از پول سرآغازی شد 

بهار آن سال به اتفاق گروهی بین المللی برای برنامه ای تمرینی رهسپار قله البروس در کوه های قفقاز شد. آن برنامه 

در آن ی از همه کشورهای بلوک شرق نکوهنورداو فدراسیون کوهنوردی اتحاد جماهیر شوروی تدارک دیده بود را 

اسلواکی، بلغارستان، آلمان شرقی، روسیه و لهستان. قوانین نامانوس و روش منحصر بفرد روس  چکحضور داشتند: 

ورات دست"ها برای اداره کمپ بیشتر شبیه پادگان های نظامی بود تا یک کمپ کوهنوردی. هر روز صبح کوهنوردان 

 ند.را در دفترچه تمرینات بنویس خود را دریافت می  کردند. هر شب می بایست با دقت گزارش پیشرفت خود "صعود

ان سنجاقی با نشانه جنبش را به پیراهن شبسیاری از آنجا که جنبش همبستگی در لهستان بسیار محبوب شده بود 

داشتند. روس ها پیشنهاد کردند که سنجاق هایشان را با هم از آنها . تمام کوهنوردان لهستانی یکی می کردندالصاق 

ند آنها نشانه چه چیزی هستند؟ د از آنها پرسیدند که آیا می دانهم که به سر ذوق آمده بودنعوض کنند. لهستانی ها 

 ، بله، می دانند.که روس ها هم به آرامی پاسخ دادند

بعد از تشریفات رسمی شروع دوره که در آن کنیاک بسیار عالی بلغاری نوشیده شد لهستانی ها بازی شیطنت آمیزی 

به سرشان زد: روسها فقط در صورتی آن سنجاق ها را دریافت می کردند که به روی بشکه های بار بلغاری ها بایستند 

. بعد با خرسندی آن را قبول کردند –بخصوص گرجستانی ها و  –بیشتر روس ها  "برژنف باید برود."و فریاد بزنند: 

 ، سنجاق ها را به پیراهن آنها الصاق می کرد.آن جمع از آن واندا، معروف ترین کوهنورد
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ان یکی از ارگ –اما یکی از کوهنوردان از انجام این کار سرباز زد. معلوم شد که او مدیر کمیسیون ورزشی بوده است 

های دولتی. اما آن بیچاره خیلی دلش می خواست یکی از آن سنجاق های پر دردسر را داشته باشد. چه کار می 

توانست بکند؟ او و واندا چند دقیقه ای با هم پچ پچ کردند و در نهایت به راه حلی دست یافتند. واندا به همراه او به 

واندا اعالم کرد همه چیز طبق قراری که گذاشته بودند انجام شده است. هیچ داخل اتاق دیگری رفت. وقتی بازگشتند 

کس به طور قطع نمی دانست چه اتفاقی در آن اتاق افتاده است ولی وقتی برگشتند آن عضو کمیسیون روسی لبخند 

 به پیراهنش. به لب داشت و یک سنجاق با نشان همبستگی

ن متوقف شد. هنگام صعود یکی از کوهنوردان از باال سقوط کرد و با واندا چند روز بعد آن خنده ها و بازی ها ناگها

متر بر روی شیب سر خورد. همان موقع فهمید که حادثه وخیمی اتفاق افتاده  200عاقب آن واندا نیز تبرخورد نمود. م

 است؛ استخوان ران او خرد شده بود.

 ا با یک آمبوالنس به بیمارستانی در آن نزدیکی منتقل شد. پزشکانیک تیم امداد او را به پایین کوه منتقل کرد و از آنج

تا استخوان ها را مرتب در جای خود نگه دارند. واندا به  ندپای او را شکافتند و در آن یک قید فلزی کار گذاشت

کرد که  سمحض اینکه از بیهوشی به در آمد حس کرد که اشکالی در کار پزشکان وجود داشته است. به پزشکان التما

نگاه دیگری بیندازند و حتی اگر الزم است دوباره استخوان ها را مرتب کنند. آنها ارزیابی او را قبول نداشتند و کار 

دیگری انجام ندادند. اما حق با واندا بود، و خیلی زود معلوم شد که استخوان ها باید دوباره شکسته شده تا به طور 

که می خواست به هر شکلی شده از آن بیمارستان خارج شود در آخر متوسل به او  صحیح در جای خود قرار گیرند.

 اعتصاب غذا شد.

وقتی مایکل برادرش او را برای اولین بار بعد از حادثه دید، با زنی رنجور و وحشت زده مواجه شد که لباس های 

خواهد پرداخت. از آن بدتر اینکه کوهنوردی خون آلودی به تن داشت. او یقین داشت که واندا دیگر به کوهنوردی ن

ممکن بود معلول شود. مایکل و تمام کسانی که واندا را می شناختند می دانستند که این موضوع قطعا او را نابود 

 خواهد کرد.

*** 
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درست در نقطه مقابل وضعیت نابهنجار واندا، وویتک در آن سر دنیا در نپال و در پای رخ غربی ماکالو قرار داشت. 

 یکصادارات او آسیبی نرسانده بود، و او کماکان زندگی خود به عنوان  –مبستگی به تجارت وارادات ش هجنب

گ برنامه های بزر. اما در آن لحظه او به همنورد نیاز داشت. مدت ها بود که فکر پی می گرفتکوهنورد بین المللی را 

و ترجیح می داد در گروه های کوچک و سبک کوهنوردی کند. این موضوع باعث می شد بسیار  را از سر بیرون رانده

نها موضوع تانعطاف پذیر باشند: می توانست بر روی ماکالو تالش کند یا به جای دیگری برود. واقعا اهمیتی نداشت. 

 حائز اهمیت صعود بود.

یا یورک! بلند شو ب"فصل بهار بود و وقتی نامه ای از نپال رسید یورک در حال باغبانی در باغچه کوچک شان بود. 

 6700اینجا. من و آلکس مک اینتایر و چند نفر دیگه پای رخ غربی ماکالو هستیم. به جایی نرسیدیم؛ فقط تونستیم تا 

 "ک.وویت –سه؟ ... روی تو حساب می کنم! تهم جبهه جنوبی لو متر صعود کنیم. اما مطمئنم که قابل صعوده. شاید

یورک لبخندی زد. خیلی راحت می شد او را قانع 

کرد. او مقداری پول از باشگاه کاتوویچ قرض گرفت 

و رفت که در صف کوپن مواد غذایی بایستد. او به 

این کوپن ها نیاز داشت تا مواد غذایی مورد نیازش 

یار بیشتر از سهمیه دو کیلو که بسرا تهیه نماید 

گوشت و یک کیلو شکر در ماه بود. بعد می بایست 

خرید کند اما فروشگاه ها خالی بودند. بعد به سراغ 

رفت که تا سقف پر بودند از اجناس  ی اصلیانبارها

مختلف. از روی کنجکاوی پرسید این همه مواد 

غذایی برای چه منظوری در آنجا نگهداری می شد. 

ما ا بودند. دولتیآنها ذخایر که نبار پاسخ داد مدیر ا

ه شدبازی  واردن های جادویی یورک نیز با آن کوپ

 بود.
 1981وویتک کورتیکا و آلکس مک اینتایر در ماکالو، 
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 هوقتی با یک چرخدستی پر از کنسروهای گوشت از انبار سوپرسم خارج می شد یکی از رهگذران با لحنی آمران

یورک باالخره موفق شد از دست جمعیتی که  "پول خوبی بهت می دم.اینها رو می فروشی؟ از کجا آوردی؟ "پرسید: 

احاطه اش کرده بودند خالص شود و محموله اش را در صندوق عقب ماشینش خالی کند. اما می بایست همه این 

ج امواد غذایی را به زیر زمین آپارتمانش ببرد و مواظب باشد هر چه کمتر جلب توجه نماید. شایعاتی در باره او رو

ند آن شایعات چندان هم بی پایه نبود "این کوکوچکا که طبقه نهم می شینه توی بازار سیاه مواد غذاییه."یافته بود: 

چرا که بعضی از کوهنوردان حتی قبل از اینکه پایشان را به کوهستان بگذارند بعضی از مواد غذایی را به فروش می 

ر یکی دیگمر بود، و البته خوردن آن همه مواد غذایی در برنامه نیز رساندند. یکی از جذابیت های کوهنوردی همین ا

. همه می دانستند که کوهنوردان در برنامه ها از نظر خورد و خوراک وضعیت بسیار بهتری از از جاذبه های آن بود

 مردم عادی داشتند.

نها نوشت که محتوی چه چیزی یورک مواد غذایی را به انباری اش برد، و آنها را در چندین جعبه چید و روی آ

بشکه ها راهی کمپ اصلی هستند. به خصوص دقت می کرد که خوراکی محبوبش را از قلم نیندازد: پاچه خوک. 

ماکالو شدند. در آنجا یورک، آلکس مک اینتایر و وویتک گیاه خوار حریصانه آنها را می بلعیدند. وویتک در پاسخ 

 –می گذاشتند می گفت گیاه خواری او مثل کاتولیک بودن لهستانی هاست دوستانش که در این باره سر به سرش 

ر عالقه ، به خاط"پاچه"مناسب باشد. در همین سفر بود که یورک یک لقب دیگر هم گرفت: آن موقعیت تنها زمانی که 

 بی اندازه او به پاچه خوک.

 7800روی شیب های دشوار خود را به ارتفاع  تصمیم گرفتند به جای رفتن به یک قله دیگر روی ماکالو کار کنند. از

متری مواجه شدند که در بعضی قسمت ها شیب منفی داشت. به لحظه  500متری رساندند ولی در آنجا با یک دیواره 

در یک صعود لحظه خاصی فرا می رسد که افراد "حساسی رسیده بودند. یورک در خاطراتش در آن باره نوشته است: 

که انگیزه صعود در حال از بین رفتن است. سرعت می بینند ای به زبان آورند به هم نگاه می کنند و بدون اینکه کلمه 

من "وویتک سکوت را شکست:  "کم می شود؛ هر کاری کندتر انجام می گیرد و با مقاومت بیشتری مواجه می شود.

یورک از آنها خواست ادامه دهند، شاید از یک طرف دیگر  "برای صعود نمی بینم. نمی تونیم صعودش کنیم. شانسی

 قابل صعود باشد. اما وویتک با تجربه ترین عضو تیم بود و دیگران حرفش را قبول کردند.



113 
 

 

 1981وویتک کورتیکا، یرزی کوکوچکا و آلکس مک اینتایر در ماکالو، 

. در کمپ اصلی یورک همچنان اصرار داشت. با وویتک هم عقیده بود که آن دیواره برای آنها قابل به پایین برگشتند

بود. نه وویتک و نه آلکس عالقه ای به تغییر کرده صعود نبود ولی می توانستند قله را صعود کنند. اما روحیه آنها 

از همنورد قدیمی خودش، وویتک،  مسیر دیگری، مگر مسیر جدید روی جبهه غربی، نداشتند. یورک به خصوص

شان یه هدف اولنمی توانستند بسیار سرخورده شده بود. به نظر می رسید هر روز انعطاف ناپذیرتر می شود و حال که 

کامال خود را کنار کشیده بود. اما این کوه، صرف نظر از مسیر، ارزش صعود را داشت. وویتک مخالفت را صعود کنند 

وویتک یکه خورد ولی می دانست  "در این صورت من خودم به تنهایی تالش می کنم."فت: کرد. در آخر یورک گ

 یورک تصمیم خود را گرفته است. چیزی نگفت.

معمولی داشت؛ در  ییورک تصمیم فوق العاده متحورانه ای گرفته بود. او چه در آالسکا و چه در هندوکش نمایش

ستفاده و بر روی اورست از اکسیژن اضافی ا کرده ؛ لوتسه را به سختی صعودبرنامه نانگاپاربات به قله صعود نکرده بود

متری را به تنهایی، بدون اکسیژن، آن هم از مسیری که کمترین  8000که یک قله  دادکرده بود. حال پیشنهاد می 

 .نمایدشناختی از آن نداشت صعود 

صعودش را شروع کرد. بعد از آن با بررسی مسیر و  حوالی ظهربه این امید که تا شب خود را به پای جبهه برساند 

بعد از ظهر به پای جبهه رسید. دلیلی نداشت که در آنجا  3یک شبمانی تصمیم می گرفت که چه کار کند. ساعت 
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متوقف شود و به همین دلیل با چادر کوچکش صعود خود را ادامه داد. شرایط بسیار عالی بود و وقتی شب شد نور 

شب یک چادر پیدا کرد که از یکی از برنامه ها به جا مانده و بیشتر آن زیر  11روشن کرده بود. ساعت ماه مسیر را 

 برف مدفون شده بود. شادمان از این یافته خود، مقداری از برف داخل را بیرون ریخت و به داخل آن خزید. 

به آرامی کمی چای درست کرد  ابید.خوو زمانی که هنوز وقت کافی برای برگشت داشت صبح روز بعد  11تا ساعت 

اگرچه  ،با آسمانی کامال صاف و کبود رنگ مواجه شد و بعد بارش را بست که فرود برود. اما وقتی از چادر بیرون آمد

هنوز کمی باد می وزید. کرامپون هایش را پوشید، کوله اش را به دوش انداخت و شروع کرد به راه رفتن. به جلو و 

 پایین؟ به عقب. باال یا

یورک صعود کرد. به طرف گردنه ماکالو و جایی که یک چادر را در هنگام هم هوایی در آنجا گذاشته بودند. بعد از 

یک خواب خوب و گذراندن شبی بدون باد صعود خود را به طرف یال صعود نشده شمال غربی آغاز نمود. یورک به 

اهد شد و یا اینکه اصال قابل صعود هست یا خیر. در ارتفاع هیچ وجه نمی دانست بر روی یال با چه چیزی مواجه خو

بر روی برف ها صاف کرد و چادرش را زد. به داخل چادر خزید و مشغول درست کردن چای  سکوییمتری  8000

. در این موقع احساس بسیار غریبی داشت که گویی دارد برای دو نفر چای درست می کند و اینکه تنها نیست. شد

 خواست با این شخص صحبت کند. ارتفاع و فعالیت فیزیکی تاثیر خود را گذاشته بود.حتی می 

 10از آن شبح خبری نبود. او صعود خود را به روی یال ادامه داد در حالیکه با خود تنها دوربین، دیگر صبح روز بعد 

به خوبی از عواقب تصمیمش  متر طناب، سه عدد میخ، دو عد پیچ یخ، و لباس های محافظش را به همراه داشت.

 .دوباره ای در کار نبود. او فقط به خودش اتکا داشت شانسکوچکترین اشتباهی صورت گیرد. نمی بایست مطلع بود. 

وقتی به یک قسمت دشوار رسید تکنیک صعود انفرادی با طناب را به کار برد. یک میخ به دیواره می کوبید، انتهای 

متر صعود می نمود، یک میخ دیگر می کوبید، سر دیگر طناب را به آن می بست،  10 طناب را به آن متصل می کرد،

فرود می رفت، طناب را آزاد می کرد، میخش را در می آورد و با حمایت طنابی که از باال آویزان بود دوباره صعود 

متر سقوط می کرد. اما  20می کرد. به این ترتیب در صورت سقوط، و به شرط آنکه میخ از جا کنده نشود، حداکثر 

متر بسیار باالتر بود و تاثیر ارتفاع را به خوبی احساس می  8000این روش کند و خسته کننده بود؛ حال از ارتفاع 

 کرد. 
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عصر به سر قله رسیده بود. عروسک یک کفشدوزک که متعلق به پسرش بود را روی قله گذاشت، چند  4:30ساعت 

به سرعت. شب فرا می رسید و ماه تا چند ساعت دیگر باال  –د با پایین برگردد عکس گرفت و می دانست که بای

نمی آمد. اگرچه آسمان پر از ستاره بود اما ستاره ها نور چندانی از خود ساطع نمی کردند. اواخر آن شب خود را به 

او  وویتک از وارد شدپ ، بی رمق و رنجور خود را به کم. وقتی خستهرسید چادرش رساند و روز بعد به کمپ اصلی

 "خوب چطور بود؟"پرسید: 

 همان کافی بود. "به قله رسیدم."یورک پاسخ داد: 

در روزهای بعد در حال نوشیدن و خوردن بود و شکم 

خود را با پاچه خوک پر می کرد. همین موقع بود که 

 8000موضوعی به ذهنش رسید: او تا آن موقع سه قله 

ها لهستانی بود که چنین متری را صعود کرده بود. تن

رکوردی داشت. او نمی توانست از خیالبافی در باره 

  متری های بیشتر دست بردارد. 8000صعود 

برنامه ماکالو به یورک و وویتک فهماند که علی رغم 

توانایی های فوق العاده شان بر روی کوه های بلند، از 

د و نمی ش رندبا یکدیگر اختالف دانظر فکری و عملی 

آنها را یک زوج بی نقص در نظر گرفت. به نظر می 

که ، در حالیاسترسید یورک از وویتک ریسک پذیر تر 

داشت نه بیشتری برای وویتک هدف و مسیر اهمیت 

تحت هر شرایطی و از هر مسیری. رسیدن به قله 

ی بین آن دو بود. و این اختالفات سر منشاء برخوردهای بالقوه عملکرد آنها در ماکالو نشان دهنده تفاوت های اساس

 .ای گردید

*** 

 1981یرزی کوکوچکا در ماکالو، 
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از محبوبیت و نفوذ جنبش همبستگی. حال که بود انعکاسی ناشی از آن و خوشبینی ها در زمینه کوهنوردی موفقیت 

د؛ کوهنوردان سیربالقوه خود را دوباره کشف می کردند هیچ چیز به نظرشان غیر ممکن نمی  مندی هایتوان مردم

ن موقع اهمبه مقامات، چرا که تا هشداری بود دعا بودند. اما این تغییر اساسی روحیه این م لهستانی بهترین دلیل بر

عاجز و درمانده شده بودند. باالخره تصمیم همبستگی هم از تحت کنترل درآوردن فعالیت های مربوط به جنبش 

 ریختندبه خیابان ها  1981دسامبر  12گرفتند برای کنترل مجدد لهستان از گزینه نظامی استفاده کنند. سربازان در شب 

 مواجه شدند.با خیابان های مملو از تانک برخاستند ام از خواب 13و وقتی مردم روز 

 هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. تمام فروشگاه ها و ادارات بسته مردم روحیه خود را از دست دادند.

مربوط به گذشته. به نظر می آمد مجبورند مانند دوران بعد اموری بودند . هیچ چیز کار نمی کرد: تلفن و اتوبوس شد

کردیم به دام افتاده ایم  احساس می"از جنگ دوباره از اول شروع کنند. یورک  آن دوره را چنین به خاطر می آورد: 

 "... احساس می کردم درون قفس قرار دارم.

 یستف که یکی از فعاالن همبستگی بود در آنشده و به زندان افتادند. کرده ها هزار نفر با اتهامات ساختگی بازداشت 

ارتمان عت به آپشب اول سرکوب به طرف دیگر شهر راند تا از احوال یکی از اعضا همبستگی مطلع شود. بعد به سر

را مخفی یا نابود کرد. بسیاری از دوستانش بازداشت مربوط به جنبش خود برگشت و تا صبح مدارک و مستندات 

شدند. بازداشتگاه هایی به همین منظور برپا شد که ضرب و شتم و مرگ و میر در آنها فراوان به وقوع می پیوست. با 

رانی تبدیل شد به خاطره ای دوردست. ارتش در عمل بر علیه مردم برقراری حکومت نظامی، آزادی فعالیت و سخن

 بود. یورک نیز مانند بسیاری از هموطنانش کامال سرخورده شده بود.داده جنگ  ناعال

*** 

درصد سقوط کرد.  15. متوسط درآمد سرانه بیش از پیش تنزل یابدحکومت نظامی باعث شد سطح زندگی مردم 

دالر آمریکا رسید و قدرت خرید مردم باز هم کاهش یافت. گو اینکه قدرت خرید چندان  میلیارد 30بدهی دولت به 

. با وجود آنکه لهستان غنی از منابع طبیعی بود در آن در دسترس نبود اهمیتی نداشت چرا که چیز زیادی برای خرید

علیه لهستان و اتحاد جماهیر ی بعد از مدتدوران به شدت از ناکارآمدی و کمبود مواد غذایی رنج می برد. آمریکا 

 شوروی تحریم هایی وضع کرد تا به آنها برای تغییر وضع موجود فشار بیاورد.
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*** 

قرار بود یک عمل  مام امور را در دست گرفت واندا برای سخنرانی در آلمان شرقی به سر می برد.وقتی ارتش ز

عمل جراحی لغو شد. با ناامیدی به دکتر شارفتر  رکشوجراحی دیگر بر روی پایش انجام گیرد ولی به دلیل شرایط 

 .به او یاری برسانددر اینسبورگ تماس گرفت با این امید که شاید به دلیل سابقه کمک قبلی، این بار هم 

ن در آ دکتر شارفتر از همسرش جدا شده بود و با دو پسرش در کوه های تیرول زندگی می کرد. آن مرد آرام، مهربان

تحت تاثیر جذابیت واندا قرار گرفت و او را ترغیب کرد در غرب بماند. پسرهایش عاشق شده بود و سخت تنها  موقع

لهستان را ترک نماید. با خود فکر مایل بود داستان های پرهیجان و ماجراجویانه او شده بودند و واندا نیز به شدت 

ن های لهستان جوالن می دادند بسیار بهتر بود. چند ماه کرد چرا که نه؟ این مرد فوق العاده از تانک هایی که در خیابا

بعد آن دو با یکدیگر ازدواج نمودند. او حال شهروند اتریش بود و با گذرنامه جدید اتریشی اش می توانست آزادانه 

 ز اوبه همه جا سفر نماید. دکتر شارفتر ترتیب عمل جراحی را داد و بعد از آن نیز در دوران طوالنی مدت نقاهت ا

به  و برای صعودی کردمراقبت نمود. او که برای بازگشت به کوهستان روزشماری می کرد از فرصت هایش استفاده 

K2  برنامه ریزی نمود. 1982در سال 

را فلج کرده بود در نتیجه خبری از منابع مالی معمول نبود، به همین دلیل او به دنبال  کشوردر لهستان حکومت نظامی 

مالی تجاری برآمد. به زودی یک فرد بانفوذ را پیدا کرد که ایده او را می پسندید؛ رینهولد مسنر. واندا جذب حامیان 

همسفر مسنر در سخنرانی هایش شد و از فرصت پیش آمده و همینطور تایید مسنر استفاده کرد تا برای برنامه اش 

دیگران  برقه وافری که به این پروژه نشان می داد حامی مالی پیدا نماید. اگرچه هنوز با عصا راه می رفت، اما عال

و موفق شد چندین حامی مالی پیدا کند که حاضر بودند مبالغ متنابهی به برنامه کمک نمایند. حامیان می گذاشت ر یاثت

 رینبی دغدغه تکه به طور ناشناس به او کمک کرده بود، باعث شدند او از نظر مالی یکی از  شخصیمالی، به عالوه 

 برنامه هایش را اجرا نماید.

برنامه ریزی می نمود. علی رغم حکومت نظامی، جامعه کوهنوردی مصمم بود  K2واندا تنها کسی نبود که برای صعود 

به دولت نشان دهد میدان را خالی نکرده است. آنها می دانستند که کوهنوردی به آنها یاری رساند تا دوران سخت 

رند. حال عزم خود را جزم کرده بودند که برای کوهنوردی هر هزینه ای را بپردازند. پس از جنگ را پشت سر بگذا
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اگر تسلیم حکومت می شدند برای همیشه روحیه خود را می باختند. با مقاومت در برابر حکومت نظامی، حکومت 

ها کوهنوردان لهستانی در خود احساس ضعف می کرد و از آن مهمتر کوهنوردان از ارزش های خود دفاع می نمودند. آن

 .کسی نمی توانست مانع آنها شود، سفر کنندبودند: اگر می خواستند به خارج از کشور 

تالش می کردند. از آنجا که پای واندا به کندی  K2واندا و تیمی که از زنان تشکیل داده بود بر روی مسیر آبروزی 

واقعیتی تلخ برای کسی که تا آن حد  –گی نخواهد داشت بهبود پیدا می کرد معلوم بود که خود او برای صعود آماد

فی بود. برایش کافعال انگیزه داشت. اما او یک سرپرست هم بود. اگر می توانست یک تیم از زنان را به قله برساند، 

 و به طور مستقل صعود نمایندآن دو اگرچه وویتک و یورک هم در مجوز او قرار داشتند اما قرار گذاشته بودند که 

روی رخ شرقی یا جنوبی صعود نمایند. یانوژ کورژاب نیز تیم بزرگی از بهترین بر امیدوار بودند که مسیر جدیدی 

کوهنوردان لهستان را گرد هم آورده بود تا مسیر جدیدی روی یال شمال غربی صعود نمایند. در میان آنها کریستف 

 ویلیچکی و لژک سیچی نیز قرار داشتند. 

بر روی یال شمال شرقی تالش کرده بود اما این اولین باری بود که یورک و واندا آن کوه  1976وویتک قبال در سال 

پر ابهت را از نزدیک می دیدند. نظاره آن کوه بسیار بر آنها اثر گذاشته بود. یورک با دیدن این کوه که به شکل بی 

لهره ای شد که تا آن موقع آن را تجربه نکرده بود. او با آوازه نظیری به یک هرم متقارن شباهت دارد دچار چنان د

یخت می انگبر این کوه که بدون تبعیض کوهنوردان را به کام مرگ می کشاند آشنا بود. وحشتی که این کوه در دل 

 .وحشت حکومت نظامی را کم اهمیت و ناچیز جلوه می داد

د. وویتک و یورک الزم بود قبل از شروع صعود اصلی شان هم تیم واندا صعودش بر روی یال آبروزی را آغاز نمو

به قله برودپیک که در آن نزدیکی بود قدم نگذارند هوا شوند و از آنجا که به واندا قول داده بودند بر روی مسیر آنها 

ا برای ر رسمی آنهرفتند. آنها هیچ قصدی برای صعود قله نداشتند، اما در خفا، امکان آن را نادیده نمی گرفتند. به طو

 از تیم زنان در آنجا حضور داشتند. "گرفتن عکس"

تا خود قله. طبیعتا این صعود غیر قانونی بود زیرا آنها مجوزی برای  –بدون کمترین جنجالی از کوه صعود کردند 

انست د آنها بخصوص برای یورک جذابیت خاصی داشت و آن را متعلق به خود می "صعود دزدکی"برودپیک نداشتند. 

 چرا که نمی توانستند در باره آن با کسی صحبت کنند.
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روز بعد صحبت کردند، اگر چه به طور ناخواسته. آنها با مسنر که در حال صعود برودپیک بود برخوردند.  درستاما 

رسید آنها پمسنر یورک را به خاطر نمی آورد اما به اندازه کافی با وویتک آشنا بود تا سر گفت و گو باز شود. او از 

ده صعود کر "قله حوالی"تا  "هم هوایی"کجا بوده اند، و وویتک هم با انتخاب کلمات مناسب توضیح داد که برای 

سیار ب"بودند. مسنر مصر بود بداند آیا قله را صعود کرده اند یا خیر. وویتک هم همان جواب مبهم را تکرار کرد که 

ه قرار است و با لبخندی به وویتک قول داد که موضوع را سربسته نگهدارد . مسنر فهمید موضوع از چرفته بوند "باال

 و در باره آن با کسی صحبت نکند. 

 ی معطوف ساختند. درآن دو پیشرفت ناچیزی بر روی رخ شرقی داشتند. به همین دلیل تالش خود را به رخ جنوب

. تیم واندا نیز وضعیت مناسبی نداشت، شاید به این دلیل که واندا از پایین مدیریت می آنجا نیز بخت با آنها یار نبود

 عصاهایش را نمی توانست از خود دور نماید. –کرد 

 3کریستینا پالموسکا از اینکه واندا آنها را تحت فشار می گذاشت ناراحت بود. روش مدیریتی واندا که در گاشربروم 

او را به دردسر انداخته بود. او با ورود خود به کمپ اصلی با عصا سطح توقعات را بسیار شکل گرفته بود بار دیگر 

، نماید جداتوانسته خود را از بدنش واندا باال برده بود و حاال از تیم انتظارات بی اندازه ای داشت. به نظر می رسید 

 در نظر می گرفت. او همین فلسفه را به افرادرو پیش  کارانجام به این ترتیب که اعضا بدنش را به عنوان ابزار برای 

در تیمش هم تعمیم می داد و در نتیجه آنها در مقابل آن موضع می گرفتند. کریستینا چنین لب به شکایت می گشود: 

 "هیچ کس حاضر نیست مانند ابزاری برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شود."

روز  69بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. بعد از  2ینا کروگر در کمپ و بعد حادثه ای دردناک به وقوع پیوست؛ هال

تالش، تیم زنان باالخره تسلیم شد. حتی باوجود آن تراژدی، واندا سرسخت باقی مانده بود. زیباترین کوه دنیا به 

 آرزوها و بلندپروازی های آنها پشت کرده بود. او می بایست بازگردد و کار را به پایان برساند.

در همان زمان تیم بزرگ و باتجربه تر مردان، به سرپرستی یانوژ کورژاب به آخرین پله صعود خود رسیده بود، جایی 

ی به سمت قسمت های شمالی تغییر مسیر دهند. آنها به تیمدرگیری با صخره ها که تصمیم گرفته بودند برای پرهیز از 

مجبور شدند در آن ارتفاع با آنها درباره تقسیم مسیر بین خود  ژاپنی برخوردند که دهلیز شمالی را صعود می نمود و
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به مذاکره بپردازند. ژاپنی ها به سمت راست رفته و درست قبل از خراب شدن هوا موفق شدند قله را صعود نمایند. 

 متری بازگردند. 8200لهستانی ها بسیار به قله نزدیک بودند اما مجبور شدند از ارتفاع 

ت خورده لهستانی به اسالم آباد بازگشتند و در آنجا متوجه شدند خبر صعود برودپیک درز پیدا کرده هر سه تیم شکس

است. مقامات بدخلق واندا را در مورد آن صعود بازخواست کردند اما او همان داستان اولیه را تکرار کرد: یورک و 

از این رسید می س می گرفتند. به نظر عک K2وویتک تنها عکاسان تیم بودند و از روی شیب های برودپیک از 

 .شده اند قانعتوضیح 

قبل از بازگشت به لهستان به دهلی سفر کردند تا مقداری از اجناسی که از لهستان قاچاق کرده بودند را در آنجا 

هنورد وگردانند. در سفارت لهستان در دهلی بود که یک کازالبسه و قهوه بخرند و به لهستان بآن بفروشند و به جای 

جوان لهستانی به نام آرتور هاژر با سه تیم لهستانی و ستاره های آن برخورد کرد؛ ویلیچکی، کورتیکا، روژ، سیچی، 

و کورژاب. او به خصوص تحت تاثیر صورت الغر و عینک تیره کورتیکا قرار گرفته بود. او به خاطر می آورد که آن 

وت سپری کند در حالیکه به موسیقی جاز گوش می داد و حمام سکدر کوهنورد مشهور می توانست چندین روز را 

 آفتاب می گرفت.

شب هنگام کوهنوردان برای صرف شام دور هم جمع شدند و کوهنوردان معروف داستان های خود را نقل می کردند. 

ویلیچکی "یب کنند. جوان ترها، مانند آرتور، فقط گوش می دادند. به قول آرتور الزم نبود آنها را به صحبت کردن ترغ

ه بتا از صعودهایش تعریف کند. او احساس می کرد باید در باره آنها  نمایداحتیاجی نداشت کسی از او درخواست 

آرتور می خواست بداند چرا برنامه ها شکست خورده اند. آنها لوازم یا غذا کم نداشتند. دلیلی که  ".بپردازد صحبت

کرده بودند خرابی هوا بود اما آرتور می دانست که ژاپنی ها که در همان زمان به طور رسمی برای شکست شان عنوان 

 با آنها در منطقه بودند در همان شرایط آب و هوایی موفق به صعود قله شده بودند.

کریستف در باره این صحبت کرد که همراه سه نفر دیگر، و در قالب دو تیم دونفره، در یکی از کمپ های باال بودند. 

از کوهنوردان به روشنی عالئم بیماری ارتفاع را از خود نشان داد. او نمی توانست یک جمله با معنی بگوید و  یکی

ر . روز بعد حال او بدت"سکو"یا  "بیل"توانست بگوید  به خصوص در یافتن کلمات مشکل داشت. در این حد می

وند در چه وضعیتی قرار دارد. اما حاال سردرد شده بود. سعی کردند از او در باره جدول ضرب بپرسند تا متوجه ش
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شدیدی گرفته بود. معلوم بود که او باید هر چه زودتر به پایین برگردد اما هیچ کس نمی خواست به همراه او برود. 

آنها آماده حمله به قله بودند و برگشت از آنجا بخت مجددی برای آنها باقی نمی گذاشت. کریستف گفت که بعد از 

 ر و بحث، باالخره او قبول کرد که با او برگردد اگرچه هم طناب او نبود.مدتی ج

کریستف دیگر صحبتی نکرد و اتاق را سکوت فراگرفت. کوهنوردان جوان تحت تاثیر ازخود گذشتگی او قرار گرفته 

رف نظر سادگی ص بودند. داستان کریستف از نظر آنها غیر قابل قبول می نمود. نمی شد پذیرف او از صعود قله به آن

 کرده باشد.

بعد از خوردن چای، کریستف این موضوع را روشن کرد که پیشنهاد او برای بازگشت آنقدر ها هم از سر فداکاری 

نبوده است. او می دانست که بخت صعود قله برای او بسیار ناچیز بود. قله بسیار با آنها فاصله داشت. چرا انرژی خود 

ت بازگردد و خود را آماده تالش دیگری نماید، و در همان حال به عنوان یک کوهنورد را صرف کند؟ او می توانس

فداکار که حاضر است صعود خود را فدای دیگران نماید در نظر گرفته شود. معلوم شد نظر کریستف در باره بخت 

یگر در تیم د هدایت می کرد،را به پایین  است. در حالیکه او همنورد بیمارشبوده  نزدیکناچیز صعود قله با واقعیت 

 . حق با او بود، اما آیا صداقت هم داشت؟شکست خورد صعود به قله

را ادامه داد اما آرتور دیگر به آن گوش نمی داد و سعی می کرد از ماجرایی  K2کریستف صحبت خود در باره صعود 

ستان کریستف در کوه همچونکه شنیده بود سر در بیاورد. از اینکه می دید چطور ممکن است کوهنوردان قابل احترامی 

بود،  کامال خالف گفته شده. برای سال ها به او مطالبی گیج و سرخورده شده بود رفتار غیر صادقانه ای داشته باشند

اینکه در کوهستان ارزش های واالیی حکمفرماست. او تا آن موقع چند سال سابقه کوهنوردی داشت و فکر می کرد 

ی مقلل همه چیز تغییر  مرتفع تریندر چطور "اخالقیات و برادری در کوهنوردی را می شناسد. از خود می پرسید: 

 "با یکدیگر در تضاد قرار دارند؟کند؟ آیا تئوری و عمل تا این حد 
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 با یکدیگر یا به تنهایی – مفصل هفت

 

کوهستان شکوه شخصیت ما را نمایان می سازد. وقتی با کوه ها در طبیعت وحشی روبرو می شویم به اوج فروتنی 

هب گیرد. شاید مذ می رسیم. چه بر قله کوه بایستیم و چه در کوه پایه های آن قدم بزنیم ابهت آن وجود ما را فرا می

 .باشد ینجا آغاز شدههماز 

 طبیعت سرکشتری تمپست ویلیامز، 

 

 همدمی به خوش مشربی تنهایی نیافته ام.

 والدنهنری دیوید تورو، 

 

ورت صبا آلکس فکر می کرد که آلکس مک اینتایر بهترین همنورد او خواهد بود. موهای مجعد و صورت گرد  وویتک

د؛ نیز با یکدیگر بسیار متفاوت بودن یاز نظر شخصیتآن دو قرار داشت. کامال در تضاد وویتک کشیده و تن الغر 

آلکس صرف نظر از وحشتی که از ریزش سنگ داشت، آدمی کم و بیش خونسرد بود، در حالیکه وویتک عصبی 

 ود.می نممزاج، بی قرار و بیمناک 

رایش ، بمیگسارییعنی قبل از صعود، شب خیالپردازی آلکس در کوهستان را می ستود، و استراتژی وی  ویتکو

 ر حالت بدمستی مواجه می شد. او چنین استداللد. به نظر می رسید آلکس با وقایع مهم زندگی بود بسیار جالب توجه

تعداد ود صع  طیدر کمبود اکسیژن رفته باشد، از صعود تعداد زیادی از سلول های مغز از بین  قبلمی کرد که وقتی 

 تئوری سرگرم کننده ای که هیچ رنگی از منطق در آن وجود نداشت. –کمتری از آنها را می تواند از بین ببرد 

نگاشته شده است از آن هم مضحک تر بود. اولین پیشنهاد او این بود  ماونتیناستراتژی هم هوایی آلکس که در مجله 

عشق ورزی برای ساعت ها به وسیله شنا روی مشت و باال "که مقدار زیادی سیر بخورند. از دیگر روش ها این بود: 



123 
 

لیانوردی اوویتک و آلکس هیم "رفتن از تپه با یک انگشت پا، و گوش دادن به واگنر در ضبط صوت قابل حمل ژاپنی.

متر )دومین تالش  8485را با صعود رخ شرقی دائوالگیری و دو تالش بر روی رخ صعود نشده غربی ماکالو به ارتفاع 

 ( به مرزهای جدیدی ارتقاء داده بودند. 1981به همراه یورک در سال 

در  2به  1شربروم تراورس گا –وویتک فکر جدیدی در سر داشت که می خواست با هر دوی آنها در میان بگذارد 

 کسانی بودند که قابلیت انجامهمان قراقروم. برنامه متحورانه ای که ناشناخته های زیادی در بر داشت اما این سه نفر 

. یک هفته قبل از مالقاتشان وویتک در سفارت انجام آن به خرج دهندآن را داشتند. توافق کردند که تالشی برای 

 بازگشته بودند.  K2کوهنوردان به تازگی از  لهستان در دهلی بود. گروهی از

 "وویتک، خبر آلکس رو شنیدی؟"یکی از آنها پرسید: 

 "نه، چی شده؟"

 "آلکس در آناپورنا کشته شد."

وویتک آخرین بار در سفر ماکالو آلکس را دیده بود و قرار گذاشته بودند در اولین فرصت برنامه خود را اجرا نمایند. 

آیا هرگز تو را دوباره خواهم دید؟ بله، "چنین نوشته بود:  ماونتیناو در باره توانایی های بی نظیر آلکس در مجله 

که در صعودهایم  یحتما. تا یک هفته دیگر آلکس را با همه وقار و اعتماد به نفسش مالقات خواهم کرد، چیزهای

هم همواره کمبود آنها را احساس می کردم. او را خواهم دید و او مرا به این باور خواهد رساند که بار دیگر خوا

 "توانست وقار خود را بازیابم.

 بود.مرده با این تفاوت که حال آلکس 

با بهت و حیرت از این حادثه برای تراورس گاشربروم ها رو به سوی یورک نمود. علی رغم از دست دادن آلکس و 

هار لهستان رشد با وجود تفاوت های فردی، زوج آنها غیر قابل مهار بود. آنها به طور پیوسته در میان کوهنوردان ق

کرده بودند و اکنون در باالترین نقطه آن ایستاده بودند. آنها بهترین بهترین ها بودند، تیمی رویایی که به قدری با 

یکدیگر در هماهنگی قرار داشتند که به ندرت الزم بود با هم سخن بگویند. با وجود تفاوت های شخصیتی چشمگیری 

وج پیر خوشبخت می توانستند هفته ها با یکدیگر سر کنند. دیگر کوهنوردان آنها که با یکدیگر داشتند همانند یک ز
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را می دیدند که چگونه با هم در یک چادر کوچک می خوابند، پخت و پز می کنند و فشار عصبی خطرات، ارتفاع، و 

با  که در روش ها د. چنین هماهنگی علی رغم تفاوتینمایندشواری های مسیر یابی را با کمک یکدیگر مدیریت می 

و یورک اراده و اعتماد به نفس آن تیم بود. پذیرش و شناخت توانایی های فردی  "مغز متفکر"هم داشتند. وویتک 

 علت موفقیت آن دو به عنوان یک تیم بود.

احتی نار کمیوقتی من با تمام وجود عذاب می کشیدم، یورک تنها "وویتک به تفاوت های بین خودشان می خندید: 

وحشت کرده بودم یورک هنوز هیچ احساس ترسی به خود راه نمی داد. وقتی هراس  عمیقاشان می داد. وقتی من ن

برنامه ریزی و آماده سازی دقیق مکمل  "وجود مرا فرا گرفته بود تازه یورک کمی احساس نگرانی می کرد.  سراسر

صعودهای دشوار مکمل قدرت و توان فوق  روش تهاجمی و شهودی یورک بود. بدن الغر وویتک و توانایی او در

ه بود که من در عمرم دیدیورک از نظر روانی یکی از قدرتمندترین کوهنوردانی "العاده یورک بود. وویتک می گفت: 

ت نظیر نداشت. شخصیتی که نمونه کسانی است که در برج حمل در تحمل شدائد و شهامت در مقابل خطرا بودم. او

نیازی درونی و کور به حرکت رو به جلو. افرادی با این خصیصه وقتی با مشکلی مواجه می شوند،  –به دنیا آمده اند 

 "را خرد می کنند یا گردن خود را می شکنند.مانع با سر به آن حمله می کنند به طوریکه یا آن 

ی خود را دنبال می کردند . آنها زندگی رویایقرار داده بودندبه مدت سه سال آن دو هیمالیا نوردی را در سیطره خود 

ی م "جادویی"و به همین دلیل شادمان ترین لحظات زندگی شان را می گذراندند. کریستف ویلیچکی زوج آنها را 

 خواند.

*** 

ه ک تا جاییبرای تامین مالی این جادوگری، وویتک و یورک بازرگانی بین المللی خود را به حد اعال رساندند و 

بتوانند برای برنامه بعدی خود پول فراهم کنند برای این کار وقت می گذاشتند. مانند بسیاری دیگر از کوهنوردان 

لهستانی، آن دو اجناس ارزان قیمت روسی، مانند کفش ورزشی، پیچ یخ تیتانیومی، کیسه خواب پر، و کریستال های 

ارز خارجی به فروش می  در قبالا می بردند و در آنجا ساخت بوهم را همراه با وسایل کوهنوردی خود به آسی

رساندند. هنگام بازگشت، با جیب های پر از ارز خارجی، اجناسی که در لهستان پیدا نمی شد را وارد کرده و به 

فروش می رساندند. کوهنورد آمریکایی، گِرِگ چایلد به یاد می آورد که چند تا از کوهنوردان لهستانی می خواستند 
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ادر بسیار پیشرفته او را به پشیزی بخرند. گرگ احساس می کرد که لهستانی در مورد خرید اقالم آنها با قیمت های چ

بودند. لهستانی ها سعی می کردند در غربی ها احساس گناه ایجاد کنند  –و گاه گستاخ  –پایین بیش از اندازه مصر 

 فقیر.ها چرا که آنها ثروتمند بودند و لهستانی 

ی از غربی ها به کوهنوردان لهستانی پیشنهاد می کردند از کشور فرار کنند. چرا که نه؟ چه چیزی را از دست می بعض

دادند؟ بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می رسید. لهستانی ها موفق شده بودند در آن کشور ناکارآمد 

سید ولی به هر حال برای آنها کار می کرد. از آن مهمتر آنها سیستمی اقتصادی بسازند که اگرچه نامانوس به نظر می ر

لهستانی بودند؛ لهستان وطن آنها بود. آنها در باره فرار از کشور بذله گویی می کردند ولی تعداد بسیار کمی در عمل 

 به این کار دست زدند.

 دی به آسیا می رفت تا مایحتاج الزمکوهنور "وسایل"کامیون های بزرگی که شبیه به کامیون های نظامی بود، پر از 

برای کوهنوردان را به آنجا حمل کند. اما حتی ماموران مرزی هم می دانستند چه خبر است، و مسخره بازی در مرز 

 گاهی از حد می گذشت.

 ما با آنها"آلک لوو، اهل وراکلو، در مورد روش مورد عالقه او برای رفع و رجوع اوضاع در مرز چنین می گفت: 

بعد از مدتی که استکان ها پر و خالی می شد ماموران گمرک باالخره مهر اصلی را به  "مشروب خوری می کردیم.

مدارک آنها می زدند و آن را به فردی از آنها که کمتر از دیگران مست بود می دادند و از او می خواستند که آنها را 

نستند بود. آنها می توا زندگیوش زندگی نبود: کوهنوردی خود وارسی کند. کوهنوردی تنها یک تفنن نبود، تنها یک ر

با سود حاصل از این تجارت خود غذا، لباس، اتومبیل، و حتی خانه بخرند. داستانی وجود دارد که یکی از این 

کوهنوردان قاچاقچی با یک بسته آدامس از لهستان خارج شد، آن را در هند فروخت و این خرید و فروش را آنقدر 

 دامه داد تا در نهایت توانست یک مرسدس بنز بخرد!ا

 یش می آمد.پ نیزقاچاق کاال تبدیل شده بود به تجارتی پرسود برای کوهنوردان لهستانی. اما هر از چند گاه مشکالتی 

*** 
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ز مریورک و وویتک با کامیونی پر از وسایل کوهنوردی و مواد غذایی برای برنامه گاشربروم ها به  1983تابستان 

بین پاکستان و هند در نزدیکی آرمیتسار رسیدند. اما در بشکه هایشان چیزهایی غیر از وسایل کوهنوردی نیز داشتند: 

متری تا مرز پاکستان  200ویسکی. به طور معمول به مرز می رسیدند، از گمرک هند می گذشتند، فاصله  بطریچند 

می دادند، و در آخر سر از مرز پاکستان نیز عبور می  یرا طی می کردند، بارهایشان را خالی و در کامیونی دیگر جا

  کردند.

بودند و همکاری نمی کردند. به آنها دستور دادند بشکه اما این بار تفاوت داشت. ماموران گمرک هند مشکوک شده 

 ول کنید بابا. ما"ها را در مرز هند پیاده کنند، و اصرار داشتند همگی آنها را بازرسی نمایند. ووتیک اعتراض کرد: 

اهی ز نگمامور گفت که او فقط دستور را اجرا می کند. بعد ا "داریم از کشور شما خارج می شیم. داخل که نمی آییم!

کنجکاوانه به بشکه ها به طرف رئیسش رفت و گزارش داد که به نظر می رسد بشکه ها مشکلی ندارند. رئیس او را 

 را بازرسی خواهند کرد.بشکه ها مواخذه کرد که با شلختگی کارش را انجام داده است و گفت با هم 

ی مواد غذای"لب شده بودند. ویسکی در زمره یک یک بشکه ها را تا انتها بازرسی می کردند. وویتک و یورک منق

به شمار نمی رفت، از ملزومات کوهنوردی هم که قطعا نبود. تعداد ویسکی ها زیاد بود. یورک به گوشه ای  "ضروری

 . سرباز زدرفت و سیگاری آتش زد و از فکر کردن در باره بالیی که ممکن بود سرشان بیاید 

یورک می توانست عصبانیت و ترس را در صدای او  "نبال چی می گردین؟د"شنید. وویتک بود.  یصدای فریاد

 "می خواهین همه چیز رو ببینین؟ بفرمائید!"تشخیص دهد. 

. در داخل آنها چندین بطری ویسکی را با دقت در داخل کیسه خواب ها ندسه بشکه باقی مانده بود که باز نشده بود

خاب کرد و محتوای آن را بیرون ریخت. خوشبختانه بطری ها از داخل کیسه پنهان کرده بودند. یکی از بشکه ها را انت

خواب ها بیرون نیفتادند و بلوف او کارگر افتاد. ماموران گمرک از جنجالی که وویتک به راه انداخت به این نتیجه 

د ه پاره می کنرسیدند که دارند وقتشان را تلف می کنند. قطعا این کوهنورد کله خراب که خودش وسایلش را تک

 چیزی برای پنهان کردن ندارد. بازرسی شان را متوقف کردند و به آنها اجازه دادند بروند. 

 یورک و وویتک خود را از دست ماموران هندی خالص کردند و به سمت ماموران پاکستانی رفتند.
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 "الکل با خودتون دارید؟"

 "نخیر قربان. نداریم."

و  خارج شدرا گرفتند و با سرعت از آنجا دور شدند. شبه زندان در آسیا از مغزشان  باالخره با حقه بازی مدارکشان

 جای آن را تصاویر کوهستان گرفت.

ا راما مشکالتشان هنوز تمام نشده بود. وقتی به پاکستان رسیدند دو کار باید انجام می دادند. اول اینکه ویسکی ها 

 . مایندنکنند. دوم اینکه مجوز گاشربروم ها را تهیه فراهم اصلی  بفروشند تا پول کافی برای راهپیمایی تا کمپ

فروش ویسکی ها آسان بود. وویتک می دانست کجا و به چه کسی آنها را بفروشد. تا حدی هم جالب و سرگرم کننده 

ه ک المیاقساعت های اولیه صبح و در نور کم سوی چراغ؛ نوشیدن یک یا دو جرعه ودکا؛ و انتخاب  یبود: در تاریک

می نوشیدند و می خندیدند. احساس می کردند مثل دزدان یکدیگر باید آن روز به فروش می رساندند. به سالمتی 

 دریایی هستند.

حال نوبت گرفتن مجوز از وزارت گردشگری بود. به طرز جالب توجهی آنها عالقه ای به گاشربروم ها نداشتند و 

بیشتر می خواستند در باره برودپیک بدانند. شاید بدخلقی شان به خاطر ماه رمضان بود یا شاید فقط گرما آنها را 

 کالفه کرده بود. 

 "آیا قله رو صعود کردید یا نه؟آقایون سال گذشته برودپیک چطور بود؟ "

 کرده بودند، ولی بدون مجوز و بدون اینکه آن را گزارش کنند.  صعود 1982البته که برودپیک را در سال 

 "کدوم قله؟"وویتک پاسخ داد: 

قاعدتا واندا بعد از برنامه گزارش داده بود و موضوع را حل و فصل نموده بود. اما حال معلوم می شد که نه به طور 

کامل. شاید کتاب مسنر در باره صعود برودپیک بود که خبر را درز داده بود. مقامات اصرار داشتند که تشریفات اداری 

 می خواستند که آنها را تمام کند. به طور کامل انجام نشده است و حاال از وویتک 
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می پیچد تا توضیحی مبهم و دوپهلو بدهد. آخر سر هم گزارش به خودش یورک می دید که چگونه وویتک مثل مار 

نوشت که نمی شد از آن چیزی سر در آورد. بعد از چند ساعت کلنجار رفتن باالخره موفق شدند  یبسیار بد خط

 ها بگیرند.از گاشربروم  یکیمجوز را برای 

به محض اینکه به کمپ اصلی رسیدند قسمت دوم نقشه خود را به اجرا درآوردند: نامه ای نوشتند و برای گاشربروم 

ن نقشه ای در سر داشتند اما حال وانمود می کردند از سر بی حواسی فراموش تقاضای مجوز کردند. از اول چنی بعدی

ا رلی این بود که نمی خواستند از همان ابتدا پول مجوز برای هر دو برای هر دو مجوز بگیرند. دلیل اصاند کرده 

بپردازند. آنها امیدوار بودند نامه درخواست مجوز کمی بعد از آنکه دومین قله شان را صعود کرده بودند به وزارت 

رک، بازار مگردشگری برسد، و توقع داشتند که پاسخ هم مثبت باشد. شعبده بازی عجیبی بود: ویسکی، ماموران گ

 به خاطر پول. ات وزارت گردشگری، حواس پرتی. همگیسیاه، مقام

. برای بخشید میاحساس آرامش بعد از آن همه داد و ستد و کش و قوس با مقامات مختلف حاال کوهنوردی به آنها 

راورس کامل روی هم هوایی چندین مرحله صعود کردند تا پاها و ریه هایشان را برای صعود آماده نمایند. بعد یک ت

انجام دادند؛ همان که مجوزش را داشتند. حال احساس می کردند برای صعود رخ جنوب غربی گاشربروم  2گاشربروم 

 آماده اند. 1

کیلوگرم. یورک در  300یک گروه سوئیسی که منطقه را ترک می کرد مواد غذایی اضافه شان را به آنها داد: حدود 

شدن بارش برف، او هر روز دست به تر بود. با طوالنی خوردن و غذا پخت و پز به سر می برد. او عاشق  بهشت

تجربه تازه ای می زد. ساردین با سس پنیر، شوکوالت مذاب، بیکن با سیب زمینی. هر روز از میان انبوهی از مواد 

 غذایی چیزی را برای غذای آن روز انتخاب می کردند.

ردند، در باره برنامه های آینده، خانواده، سیاست، و البته در باره غذا. یورک وقتی غذا نمی خوردند با هم صحبت می ک

 نوعی گوش خوک مخصوص –می توانست تا ابد در باره غذا صحبت کند: فیله ماهی مورد عالقه اش، گوالنکای ترش 

 ، مگر آنکه درو بهتر از همه چیز پاچه خوک. هر روز که می گذشت عالقه شان به صحبت کمتر می شد –لهستانی 

د. بعد از دو هفته بارش برف هر کدام به داخل چادرهایشان رفتند که کمتر باعث ناراحتی دیگری شوند. اشباره غذا ب

 وویتک کتاب می خواند و یورک اغلب می خوابید.
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. تاس کردهبرای هر دوی آنها مسلم بود که آن همه برف که بر روی کوه جمع شده بود یک دام مرگبار برایشان پهن 

یورک هر شب با کابوسی در باره بهمنی که از کاسه پایین کوه سرازیر می شد از خواب می پرید. بعد ذهنش به خانه 

 را از دست می داد.آن کوه شد. بعد از سه هفته شکنجه با این کابوس ها عالقه خود به آنجا و رخ می معطوف 

وای صاف پرفشاری که نوید چندین روز بدون طوفان را می داد. از بعد هوا باز شد. نه فقط هوای باز موقتی، بلکه ه

کاسه ای عظیم، ترسناک، که به طرز خطرناکی  –چادرهایشان خارج شده و به یک نقطه از آن کوه چشم دوختند 

 انباشته از برف بود. عبور از آن به منزله خودکشی بود. همینطور که به آن می نگریستند متوجه حرکت ناچیزی در

 . صدای غرشند. عظیم تر می شدند. توده های برف که بر روی هم حرکت می کردند. موج بر می داشتشدند باالی آن

خفه ای به گوششان رسید. بهمن بزرگی که در پیش چشمان آنها از کوهستان سرازیر می شد. اگرچه آن کاسه کامال 

آن انباشته شده بود. به هم نگاه کردند و بدون گفتن  از برف پاک نشده بود ولی حداقل مقدار بسیار کمتری برف روی

 . فردا صعود می کردند.در مورد صعود به توافق رسیدند کلمه ای

اما وقت زیادی نداشتند و قرار بود باربران صبح روز بعد به آنجا برسند. چکار کنند؟ کامال هم هوا بودند و هوا عالی 

ش رسید، گذرنامه ها و پول هایشان را مخفی کرد و نقشه ای روی کاغذ بود. همینطور کوه. وویتک فکر بکری به ذهن

کشید که کوه را نشان می داد و با یک فلش جایی که آنها می بودند. امیدوار بودند باربرها آن را پیدا کنند و با غذای 

 اشند.د نشده داشته باضافه ای که در آشپزخانه داشتند بتوانند مدتی صبر کنند تا آنها تالشی بر روی آن رخ صعو

جوالی صعود خود را آغاز نمودند. در همان اول می بایست از پای آن کاسه ترسناک بگذرند.  30صبح روز  3ساعت 

مغز خودمان را تعطیل و مستقیم به سمت خطر حرکت کردیم. ده دقیقه "را چنین توصیف می کند: وضعیت وویتک آن 

 "بعد خطر از سرمان گذشته بود.

یک دیواره پیچیده آنها را وادار کرد تا فرود بروند و یک شبمانی ولی صعود آماده حمله به قله بودند  و روزبعد از د

که فکر آن را نمی کردند. یکی از کرامپون های وویتک از پایش درآمد و به پایین افتاد دیگر داشته باشند. بعد اتفاقی 

ادرشان برگشتند تا ببینند چه کاری می توانند انجام دهند. علی سقوط کرد. شوخی بردار نبود. به هر زحمتی بود به چ

رغم این واقعه روز بعد تصمیم گرفتند صعود خود را ادامه دهند. کمی بعد از حرکت وویتک صدای یورک را شنید که 
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کرده  رکمی سقوط کرده و در یک توده برف گیمقدار از سر خوشحالی فحش می داد. کرامپون را پیدا کرده بود! فقط 

 بود.

متربود و وویتک از فرط فشاری که به  8000وقتی به یال جنوبی رسیدند مسیر باز هم مشکل تر شد. ارتفاع باالتر 

او آمده بود دچار توهم شده بود. یک مرد ناآشنا ظاهر شده بود که یک کوله بزرگ به پشت داشت و در مسیر اشتباه 

 کند اما او ساکت بود.ا او گفتگو حرکت می کرد. وویتک سعی کرد ب

غروب به قله رساندند. وویتک به  7:30باالخره آن شخص موهومی ناپدید شد و یورک و وویتک خود را در ساعت 

انداخت و احساسی مبهم اما بسیار آشنا را در ارتباط با هستی تجربه کرد. او نگاهی دریایی از قلل مرتفع قراقروم 

 کامال در آرامش قرار داشت.
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 ، قله شرقی2کورتیکا بر روی گاشربروم  وویتک

ازیر سرعت از قله سر هیورک به او یادآور شد که هنوز کارشان تمام نشده است؛ آنها با باربران قرار گذاشته بودند. ب

ن به طرز غذاهای باارزش نزده بودند اما پول هایشا نآشدند و خود را به باربران رساندند. جالب بود که دست به 

 نداشتند. به سالمت پایین آمده بودند و باربر هم داشتند.نگرانی . اما از این بابت ناپدید شده بودمرموزی 
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 از مسیری جدید به کمپ اصلی رسیده اند 1وویتک کورتیکا و یرزی کوکوچکا بعد از صعود گاشربروم 
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هیچ چیزی در باره تقاضای در هنگام بازگشت می بایست برنامه خود را به وزارت گردشگری گزارش دهند. آنها 

نشنیده بودند اما فرض کرده بودند که با پرداخت هزینه مجوز هیچ مشکلی وجود نداشته باشد. فرض شان مجوزشان 

اشتباه بود. مقامات با عصبانیت می گفتند که آنها در حالیکه برای یک قله مجوز داشتند دو قله را صعود کرده اند. 

روز دوندگی  10ش کاری خود توضیح دادند و التماس کردند که آنها را ببخشند. بعد از یورک و وویتک در باره فرامو

 .خروج از کشور را برایشان صادر کردندو اجازه  هباالخره مدارک مربوطه را به آنها داد

دو قله  یبعد از بازگشت به لهستان، چنانچه انتظار داشتند، استقبال خوبی از آنها صورت گرفت: دو مسیر جدید بر رو

ه آنها هزین –متری توسط یک تیم دو نفره و به روش آلپی. البته یک مشکل کوچک ولی مهم وجود داشت  8000

مجوز برای قله دوم را پرداخت نکرده بودند. یورک و وویتک یک قبض پرداخت مجوز را به مجمع کوهنوردی لهستان 

 دادند با این امید که همه چیز به خوبی پیش برود.

اعضا کمیته، ولی نه همگی آنها، معترف بودند که در مقابل دستاورد باارزشی که برای کوهنوردی لهستان به دست اغلب 

آمده بود هزینه یک مجوز ناچیز به شمار می رود. اما یکی از اعضای تند مزاج کمیته حاضر نبود به سادگی از این 

 له باعث شود نتوانند دیگر از کشور خارج شوند.موضوع بگذرد و آن دو از این نگران بودند مبادا این مسئ

نها به آبرخورده بود. به مشکالتی با مقامات مجمع کوهنوردی لهستان آندری زاوادا نیز قبال در ارتباط با مسائل مالی 

چادر را از کشور خارج  10اگر  خصوص نسبت به وسایل حساس بودند چرا که آنها را متعلق به خود می دانستند.

چادر را به کشور بازگردانند. آندری و دیگران توضیح می دادند که یکی در شکافی افتاده  10کرده بودند می بایست 

بوروکرات ها را اقناع می کرد. شاید در باره قاچاق به ندرت است و یکی را طوفان پاره کرده است. اما این توضیحات 

شاید فکر می کردند بعید است که چادرها در انتهای شکافی باشند و احتمال بیشتری می  ه بودند.کاال چیزهایی شنید

 رفت که در فروشگاهی در کاتماندو با قیمتی گزاف برای فروش عرضه شده باشند!

آنها در نهایت مجمع کوهنوردی هزینه مجوز آنها را پرداخت و بعد از آنکه به شدت آنها را توبیخ کرد دست از سر 

 برداشت.

*** 
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ز. حداقل مجو بابار دیگر به پاکستان بازگشت تا برای صعود برودپیک تالش نماید، این بار  1984تیم رویایی سال 

چنین تصور می کردند. برنامه اولیه این بود که به یک تیم سوئیسی برای رسیدن تا پای کوه ملحق شوند، اما وقتی به 

ه شدند. مقامات که احتماال سال گذشته را هنوز در خاطر داشتند به آنها اجازه اسالم آباد رسیدند با مشکل مواج

ندادند از مجوز سوئیسی ها استفاده کنند. به دنبال راه چاره ای می گشتند که به آرتور هاژر برخوردند. هاژر که به او 

ی کرد. ا به برودپیک سرپرستی مجوانی قدرتمند، با موهای سیاه رنگ، و ریشی انبوه تیم دیگری ر "فیل"می گفتند 

آنها قبال قله را صعود کرده بودند اما اینبار می خواستند یک تراورس کامل بر به این ترتیب آنها به تیم او پیوستند. 

 بیندازند. 4روی سه قله انجام دهند و سپس نگاهی به گاشربروم 

 ستانی اورست مشهور شده بود. در واقع در بیسدر تیم یانوژ، کریستف ویلیچکی هم حضور داشت که بعد از صعود زم

ی و بودند: کورت دیمبرگر اتریشحاضر کمپ کمبودی از نظر ستاره نداشتند. مرتفع ترین زوج فیلم برداری در آنجا 

تاره های سپرفروغ ترین . و سه تن از بود جولی تولیس بریتانیایی. اسطوره کوهنوردی، رینهولد مسنر نیز در آنجا

 یورک، وویتک، و کریستف.لهستان: 

نقشه اولیه یورک و وویتک این بود که یال صعود نشده جنوبی را صعود کرده و بعد هر سه قله را تراورس نمایند. 

اولین صعود شناسایی یال جنوبی معلوم ساخت که صعود آن دشوار و غیر عملی است. چندین روز بعد را به بحث در 

گرچه یورک چندان تمایلی نداشت، اما باالخره طرح وویتک را انتخاب کردند، یعنی باره گزینه های دیگر پرداختند. ا

 صعود از یال شمالی، صعود قلل شمالی و بعد مرکزی، صعود قله اصلی و بازگشت از رخ غربی.

 نام کریستف ویلیچکی. کریستف ثابت کرده بود که یک نابغه کوهنوردی است. او با مشکلی بهاما یک مشکل داشتند:

و به ا ش بود، ترکیبی که باعث می شد او خود را به درستی کوهنوردی برتر بپندارد.واستعداد، سریع، بلندپرواز و باه

طور قطع با صعود برودپیک از مسیر عادی، که هدف تیم لهستانی بود، ارضا نمی شد. وویتک به این نتیجه رسیده بود 

 رودپیک بپیوندد. وویتک ترجیح می داد تیمی دو نفره باشند نه سهبه تیم آنها برای تراورس باست که کریستف مایل 

 نفره. وضعیت دشواری بود.

زیر نظر داشتند. کریستف با چشمانی غمگین و مژه های بلند، صدای آرام غلط انداز، چهره  هر سه کوهنورد یکدیگر را

کی در از این چادر به آن یو سراسیمه  انرژی بیش از حد،با پنهان شده بود،  پشت سبیلی ضخیمآفتاب سوخته ای که 
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در کمپ اصلی آرام و قرار نداشتم و نمی "رفت و آمد بود. حتی خود کریستف می دانست که تا حدی مضطرب است: 

ر ارتباط دوویتک بر عکس او، کامال به برنامه شان تمرکز کرده بود و وقتی کاری  "توانستم خود را در جایی بند کنم.

، موسیقی گوش می داد، و یا می کتاب می خواندنمی داد، به آرامی به داخل چادرش می خزید و  برنامه انجامبا 

 نوشت. یورک آشپزی می کرد.

بدون اینکه مستقیما در باره این مسئله صحبت کنند مدتی را در کمپ اصلی پرسه می زدند و از این در و آن در 

ش خواهند کرد یا سه نفره؟ در نهایت وویتک از کریستف پرسید: صحبت می کردند: باالخره دو نفره برای تراورس تال

 "برنامه ات چیه؟"

 "من یک برنامه دارم، نگران نباش."

ریستف رسید و به ک شوویتک بیشتر شد. در این موقع فکر بکری به ذهنو فشار عصبی ناراحتی اما چه برنامه ای؟ 

چرا خیلی سریع قله رو صعود نمی کنی؟ ببخشید که تو رو دعوت نمی کنم، تیم ما دو نفره است. اما تو می "گفت: 

 "تونی صعودی به همون اندازه متحورانه داشته باشی. کمپ ها رو از قبل برپا و بعد قله رو در طی یک روز صعود کن.

. در پیش خود فکر ننمودرد هم غیر ممکن قلمداد کرد. اما آن را به طور کامل  ارامر کریستف این برنامه  یدر ابتدا

می کرد شاید بتواند آن را انجام دهد، اما یک موضوع او را نگران می ساخت: اینکه از حال برود. اگر بیش از حد 

ها تشکیل  و رباطها وان ، استختعضالبدن او را درصد  80 –سریع صعود کند چه؟ اگرچه بدن او مثل یک پرنده بود 

 شود.او  یوشهاما نگران بود که فعالیت بدنی بسیار سنگین در شرایط رقت زیاد هوا ممکن است باعث بی – می داد

روز  "من برنامه خودم رو دارم."دو هفته گذشت. وویتک بار دیگر به او نزدیک شد. کریستف هنوز اصرار داشت که 

رد که قصد دارد قله را در طی یک روز صعود نماید. چنین وانمود کرد که او خود بعد به چادر وویتک رفت و اعالم ک

 "باشه، خیلی عالیه."و من من کنان گفت:  خوردبه این فکر افتاده است. وویتک اولین پاسخ خود را فرو 

دیگری  ربه کاسرشان وویتک و یورک عازم تراورس بزرگ خود شدند و بازی های کمپ اصلی را پشت سر گذاشتند. 

چ داشت و نتیجه آن به هیدر بر گذاشته بودند که ناشناخته های فراوانی پا بود. آنها به یک ماجراجویی واقعی گرم 
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وجه قابل پیش بینی نبود. می بایست از جان و دل مایه بگذارند. وقتی از قله شمالی عبور می کردند و به گردنه قبل 

 کن بود. اگر طوفان از راه می رسید به دام می افتادند. از قله مرکزی می رسیدند، بازگشت غیر مم

کرده آن را تجربه ندر تمام دوران کوهنوردی تا کنون که مواجه شد فرازمینی ای  پدیدهوویتک با  ،بین دو قله ،آن باال

چند صد یورک می خواست بود.  عصر 3تازه و ساعت قرار داشتند متری  7600در ارتفاع  دو قله و  . آنها بینبود

متری پایین تر بروند اما وویتک مطمئن بود برای زدن چادر به دردسر خواهند افتاد و اصرار داشت همانجا اتراق کنند. 

حالت شوریدگی  یاد می آورم که به همنظره ای بسیار زیبا و فوق العاده داشتیم. گویی می توانستیم تمام دنیا را ببینیم. ب"

ظیر با کیفیتی بی ن و و نمی توانستم به داخل چادر بروم. تجربه ای شگرف –رخیدم دور خودم می چ –افتاده بودم 

 "بود. تجربه ای عمیقا روحانی. البته که کوه ها همواره زیبا هستند اما این بار متفاوت بود.

رده عادت کاگرچه همراه با یورک بود اما نمی توانست در این تجربه تصویری با او شریک شود. آنها به قدری به هم 

دن برف و آب کربودند که نیازی به سخن گفتن پیدا نمی کردند. در نتیجه یورک که عملگراتر بود در چادر ماند و به 

کردن غذا مشغول شد و وویتک در بیرون چادر قدم می زد و از نشئگی آن تجربه روحانی لذت می برد. با هر آماده 

و سایه های عمیق و پنهان زیبایی های خود را نمایان می شدند، ون ملکوهستان مشخصه های تغییری در میزان نور 

ما را زیبایی مانند نور لیزری است که ش"می ساختند. وویتک نمی توانست به خوبی شرور آن تجربه را توصیف کند: 

 شمالی وفرا گرفتم، در میانه آن تراورس، جایی بین قله آنجا به جهان اولی متصل می سازد. این چیزی بود که 

 "مرکزی.

بعد  .، شدت باد افزایش یافتنیازمند بودعبور از آن به دقت زیادی و  تر می شدیال دشوار درست زمانی کهروز بعد 

طرناک پنج فرود خگردنه در سمت دیگر قله.  تا، یعنی فرود امن شدنداز آنکه به قله رسیدند با مشکل دیگری مواجه 

باد با شدت بسیار زیادی زوزه می کشید گویی به داخل جهنمی سرد و  یکهالحو دلهره آور در پیش داشتند و در 

 .فرود می رفتندبیرحم 

و بعد در حالیکه از طریق مسیر نرمال در حال بازگشت بودند، و  کشان کشان خود را به قله اصلی رساندندروز بعد 

االتر کمی بای تمرکز خود را از دست داد. ، وویتک برای لحظه در باالترین ارتفاعاتچندین روز سپری کردن بعد از 

در حال تراورس بود که به یک طناب ثابت قدیمی برخورد کرد و یک لحظه برای حفظ تعادل آن را در  2از کمپ 
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دست گرفت. طناب پاره شد. بر روی شیب یخزده لغزید و با سرعت به پایین سقوط کرد. نوک کرامپون و کلنگش به 

انست خش بیندازد؛ باالخره با تالش بیش از حد موفق شد سرعت خود را کم کند و درست روی یخ بلور فقط می تو

یت احساس رضایافته بود نجات  به طرز عجیبی، با اینکه از مرگ حتمیخود را متوقف سازد.  پرتگاهدر لبه یک 

 . این هم بخشی از صعود بود.نداشت خاصی

وویتک و یورک هر دو به چنان آرامشی در آن از بیخ گوش، خطر  نگذشتو علی رغم دورافتادگی، هوای منقلب، 

تراورس مرتفع دست یافته بودند که حاضر بودند هر چه داشتند را تقدیم این صعود و هدفشان نمایند، و حتی در این 

به آن  می فهمیدند ورا کیلومتر در مدت پنج و نیم روز  10راه جان خود را فدا نمایند. آنها معنی تراوارسی به طول 

ارج می نهادند. آنها می دانستند که بر روی مسیرهای شبیه به این است که بیشترین انگیزه را برای صعود پیدا می 

 .داردنمایند: مسیرهایی که به نهایت از خودگذشتگی و تعهد نیاز 

وقتی به کمپ اصلی بازگشتند همه آن دو را احاطه کرده و تبریک می گفتند، وانتظار داشتند به داخل چادرهایشان 

او داخل چادر آشپزخانه رفت و یک ظرف بزرگ ماکارونی بخزند و از خستگی از حال بروند. اما یورک گرسنه بود. 

ای آنکه به داخل چادر برود و خستگی صعود را از تن کرد، آنقدر که کفاف کل کمپ را می داد. آخر شب به جآماده 

به در کند به دیگران پیوست و تا ساعاتی از صیح به بازی ورق مشغول شد. کریستف سرش را به نشانه تحسین تکان 

 "ناپذیر بود.از نظر فیزیکی او خستگی "می داد: 

*** 

دقیقه صعود کرد، سریعترین  10ساعت و  22مدت در حالیکه آن دو بر روی تراورس بودند، کریستف برودپیک را در 

و اولین صعود یک روزه. هیچ کس حتی تالشی برای چنین صعودی بر ها متری  8000صعود در تاریخ صعود قلل 

 متر فرود در مدت یک روز. 3000متر صعود و بیشتر از  3000روی غول های هیمالیا انجام نداده بود. بیشتر از 

صعود خود را آغاز نمود. در کوله پشتی کوچکش این اقالم را گذاشته  1984ژوئیه  14شب او درست بعد از نیمه 

پالستیک، دو میخ، یک میخ یخ، سه فیلم، دوربین، تکه بود: یک مقدار لباس پشمی اضافه و یک لباس ضد باد، یک 

شد، چراغ پیشانی اش را  آب پرتقال. از چادر خارجیک چراغ پیشانی، یک باطری اضافه، مقداری غذا، و دو لیتر 

تنظیم کرد، زانو زد و کرامپون های تیز خود را به کفشش بست. بعد آن یکی. روکش دستکش را به روی دستکش 
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که ماشینی ه بشبیه پشمی کشید، دو کلنگ یخش را برداشت و شروع به صعود کرد. تبدیل شده بود به ماشین صعود، 

 تولید نماید. راخاص تا محصولی است به دقت تنظیم شده 

. علی رغم سرعت زیاد نمی توانست بدنش را گرم کند. بود هوا بسیار سردو ماه کامل شیب های برفی را روشن کرده 

تیم یانوژ منتظر باال  2کم کم حس خود در انگشتان پایش را از دست می داد به همین دلیل تصمیم گرفت در کمپ 

 آمدن خورشید بماند و کمی مایعات بنوشد.

از اینکه دو ساعت را از دست داده بود ناراحت بود و با ظهور اولین طلیعه های خورشید حرکت خود را با سرعت 

بعد از ظهر به قله رسید، و  4استفاده می کرد. ساعت قبال صعود کرده بودند ادامه داد. او از جای پای همنوردانش که 

اوتند. افکار شما متف هستیدو منزوی وقتی تنها "تعمق نماید.  در آنجا، تنها، فرصتی یافت تا در باره دستاورد خود

احساس می کردم که به حضور انسان دیگری نیاز دارم... فرد باید یاد بگیرد  بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی

رقابتی  شمانند هر ورز –این صعود تجربه ای روحانی نبود، بلکه یک صعود سرعتی بود  "چطور با تنهایی کنار بیاید.

دیگر. او چاره دیگری جز اینکه به صورت انفرادی این صعود را انجام دهد نداشت چرا که هیچ کس دیگری نمی 

توانست پا به پای او قدم بردارد. چند عکس گرفت، چند تایی سنگ برداشت و با سرعت راه بازگشت را در پیش 

 بازگشت. شب به کمپ اصلی 10:30گرفت. از کنار دوستانش گذشت و ساعت 

ه چدنبال  –باالخره در داخل چادر از حرکت باز ایستاد. تمام بدنش می لرزید. به این طرف و آن طرف نگاه می کرد 

نظر می  دقیقه قبل آن را ترک کرده بود. عجیب به 10ساعت و  22؟ همه چیز دقیقا به همان شکلی بود که بودچیزی 

تازه به ثبت رسیده بود. کریستف به خودش ثابت کرد که می  جز اینکه یک رکورد رسید. هیچ چیزی عوض نشده

به این ترتیب که قبل از آنکه به کمبود اکسیژن بخواهد واکنش نشان دهد به قله صعود کرده فریب دهد تواند بدن خود 

حتی مثال جرا – نانچه به هر دلیلیو باز گردد. اما او کورکورانه این صعود را انجام نداده بود. او به خوبی می دانست چ

مدتی متوقف شود جان خود را از دست خواهد داد. اما او بدن خود  –کوچک یا بروز مشکلی در ارتباط با ارتفاع 

 را به خوبی می شناخت و به آن با دقت گوش کرده بود.

در طی دو سال بعد نه وویتک و نه کریستف هرگز در باره تجربیاتشان بر روی برودپیک با هم صحبتی نکردند. وویتک 

و به  نداشتاحساس خوبی کامال شخصی بوده است، تصمیم کریستف در صعود قله به مدت یک روز اینکه در باره 
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 و موفقیتبرای حل مشکل در کمپ اصلی او  ایدهبه حداقل توقع داشت اما همین دلیل در باره آن صحبتی نکرد. 

ند چ می شد؟ تقدیرو از آن ایده را مطرح ساخته است چه می شد اگر گفته می شد او این . اشاره ای شود کریستف

ر باید بگویم ایده صعود برودپیک د"سال بعد مصاحبه ای از کریستف در رادیوی ملی شنید که او را میخکوب کرد: 

 "وویتک مطرح ساخت. واقعدر یک روز را 

موضوعی که می توانست در رابطه آنها خدشه ترمیم وویتک خوشحال شد. تلفن را برداشت و از کریستف به خاطر 

. او به خوبی می دانست که یکی از بزرگترین چالش های هیئت های کوهنوردی مدیریت غرور تشکر کرد وارد سازد

رودپیک از بهترین ها بودیم: یورک، کریستف، و من. از این بابت من بسیار در بهمه ما "و بلندپروازی است. می گفت: 

سر جای خود باقی مانده بود. ما بر را به پایان بردیم در حالیکه دوستی هایمان ها به خود می بالیدم. اما این صعود 

 "غرور خود را مدیریت کردیم. هر کدام از ما موفق شد کاری جالب توجه انجام دهد.

دفاع او ساده بود: او می خواست قله را اما بعضی ها به کریستف به خاطر صعود سرعتی اش انتقاد می کردند،  اگرچه

 کاری بود که انجام داد.همان به روش جدیدی صعود نماید و این دقیقا 

*** 

باال  اهتراورس برودپیک آخرین صعود بزرگ یورک و وویتک به یکدیگر بود. درست بعد از آن صعود تنش بین آن

دوخته بودند.  4گرفت تا جایی که در نهایت به حد انفجار رسید. آنها چند سالی بود که چشم به رخ غربی گاشربروم 

بیشتر افراد معتقد بودند که صعود آن جبهه عظیم، پرشیب و فنی توسط یک تیم دو نفره غیر ممکن است. اما وویتک 

یک مسیر قابل صعود در آن پیدا کرد. وقتی یورک به موضوعی باور پیدا می توان توانسته بود یورک را قانع نماید که 

 .بر نمی داشت آنسر می کرد، دیگر دست از 

وجود دارد. بعضی از کوهنوردان  –و متناقضی  –در این باره که چطور رابطه آن دو به هم خورد روایت های گوناگون 

فتند بعضی ها می گضی دیگر می گفتند که هوا عالی بود. حاضر در منطقه می گفتند که هوا داشت خراب می شد؛ بع

وویتک بیش از اندازه نسبت به آن جبهه نگران شده بود، بعضی دیگر می گفتند که یورک عالقه خود به صعود آن را، 

متر ارتفاع داشت، از دست داده بود. با وجود سردرگمی و درشت گویی ها، یک مورد  8000به این دلیل که کمتر از 

متری ها را  8000را می توان به قطعیت گفت و آن اینکه در میانه جر و بحث هایشان یورک گفت که قصد دارد همه 
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که او و رینهولد مسنر هر دو در سر می پروراندند، و در همان موقع بود که وویتک احترامی که  یصعود نماید، هدف

 برای یورک قائل بود را از دست داد.

به  ماونتینمتری های خود را تکمیل می کردند را در مجله  8000بت به کسانی که کلکسیون خود نس تحقیروویتک 

او از اینکه یورک هم در چنین دامی  ."مصرف گرایی در احساسات بیماریقربانی های "این صورت شرح داد که 

یه روز یه کله خراب می مطمئنم "شد: تر هم بسیار سرخورده شده بود. ناراحتی اش بعدها کمی عجیب افتاده است 

، . هیتونه همه اونها رو در طی یک سال صعود کنه. به تنها چیزی که نیاز داره یک هلی کوپتر و شانس هوای خوبه

روز قلل چوآیو و شیشاپانگما را  6د لورتان و ژان تروله سوئیسی در طی تنها روقتی ارها "احمق ها! کار ساده ایه.

روز دیگر وقت داشتند  359د این نظر او را تا حدی تایید نمودند. به این ترتیب آنها از طریق مسیر جدید صعود کردن

قله دیگر را صعود نمایند. البته بعدها اعتراف کرد که موضوع را به سخره گرفته بود، اما همچنان بر این عقیده  12تا 

 بود که از نظر تئوری این کار شدنی است. 

من  1984در سال "حبت می کرد سعی می کرد آن جدایی دردناک را توضیح دهد: اما وقتی در این باره جدی تر ص

و یورک تا حدی از یکدیگر خسته شده بودیم. همچنان رابطه خوبی با هم داشتیم اما مشکل اصلی بسیار ساده بود. 

 "متری بود. 8000قله  14او در حال رقابت با مسنر برای صعود تمام 

متری ها نبود که وویتک را ناراحت کرده بود؛ موضوع بزرگتر از اینها بود. یورک  8000اما این فقط موضوع صعود 

همواره می گفت کوهنوردی یک نوع ورزش است و در هر ورزشی شما باید ثابت کنید که از بقیه بهترید. یورک در 

 رقابت در کوهنوردیبا ک اما وویتجوانی به رقابت های مشت زنی می پرداخت و از این بابت می شد او را درک کرد. 

 یتثابت کنید که بهترین هستید انسانبخواهید کامال بیگانه بود و نمی توانست آن را درک نماید. از نظر او اگر شما 

ورزشی وجود دارد او را نگران می ساخت زیرا نتیجه آن عذاب  "همسابق"خود را از دست داده اید. رقابتی که در یک 

او به آن عادت داشت. بلکه عذاب روحی و روانی مد نظر او بود. کوهنوردی به او  –ی کشیدن بود. نه عذاب جسم

 رها سازد. از غرورش کمک کرده بود تا خود را 

مقاومتی کالسیک در باره تمایل به حفظ جان "وویتک در باره چیزی که در او انگیزه ایجاد می کرد چنین می گفت: 

عرفان بود. موفقیت یا  او کوهنوردی تالقی مولفه هایی از ورزش، هنر، و . برای"و نیازی برای آزمون فناپذیری
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ن منبع چالش اصلی در این بود که چگونه آ. و عضالنی بستگی داشت تا قدرت فیزیکیشکست بیشتر به الهام درونی 

چون خود زندگی بد و هممانند میل به رقص در شما اوج می گیرد و کاهش می یا"او می گفت: الهام را به چنگ آورد. 

شباهت داشت، به این معنی که عامیانه از نظر او جمع آوری قلل به مادی گرایی  "رار آمیز باقی می ماند.پدیده ای اس

 رفته شوید.پذیآن و به عنوان بخشی از  –رارآمیز بودن آنها را بپذیرید قلل را تصاحب کنید به جای آنکه اسشما باید 

متری های خود ادامه می داد و وویتک  8000دو کوهنورد باالخره توافق کردند که با هم توافق ندارند. یورک به صعود 

به جستجوی مسیرهای جالب توجه. وویتک اعتراف می کرد که حداقل یورک در باره بلندپروازی خود کامال صداقت 

صد یورک خالص تر از قصد خود او بود، زیرا او همواره در داشت. در واقع به این می اندیشید که شاید از این جهت ق

دو  بین عدم توافقاینکه چه چیزی واقعا به او انگیزه می دهد با خود درگیری داشت. موضوع جالب توجهی بود. اما 

دند. ردیگر هرگز به عنوان یک تیم دو نفره با هم صعود نک به آخر خط رسیدند. در نهایتستاره کوهنوردی شدید بود و 

زوج کوهنوردی ما شبیه به زن "اگرچه دوست یکدیگر باقی ماندند اما وویتک آن وضعیت را چنین خالصه می کرد: 

 "که از هم جدا شده اند؛ هر یک از ما جذابیت خود را برای دیگری از دست داده بود.بود و شوهری 

*** 

یک از آن دو مسیر متفاوتی را برای بازگشت هر  1984در سال  4بعد از دعوای یورک و وویتک بر سر گاشربروم 

جایی تخلیه نماید هنگام خروج از در در نظر گرفتند. یورک که می خواست انرژی ناشی از سرخوردگی خود را 

متری و صعود نشده بیارچدی را برای اولین بار صعود نمود. سپس به سمت گردنه ماشربروم ال رفت  6700منطقه قله 

آن عبور می کرد. به او اطمینان دادند که آن مسیر قابل عبور است و بهتر است فقط محض اطمینان که به ندرت کسی از 

یخچال پیدا کرد، متری با خود همراه داشته باشد. بعد از آنکه به سختی راه خود را در پیچ و خم های  10یک طناب 

در انتهای یخچال ببیند. اما بین او و آن ، می توانست یک چمنزار را محسوب می شد کاری خطرناک برای یک نفرکه 

فرش سبزرنگ یک آبشار یخی قرار داشت: صدها قطعه یخ به بزرگی یک خانه بر روی هم تل انبار شده که هر لحظه 

احتمال فروافتادنشان می رفت. گویی بر روی نوک پا راه می رود خود را به آخرین قسمت رساند. حال فقط یک 

بود. یک پیچ یخ زد، طنابش را به آن متصل نمود و آن را به پایین انداخت. پنج متر کوتاه بود  دیواره یخی باقی مانده

 و به پایین دیواره نرسید.
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کوله اش را به پایین شیب پرتاب کرد. ابزار فرود خود را آماده ساخت، طناب را از داخل آن رد کرد، و به آرامی خود 

شاید کش طناب به کمکش می آمد. یکی از کلنگ های یخ را در دست داشت را به انتهای آن یک رشته طناب رساند. 

های سطح یخ فاصله داشت. ناگهان به انتو مترصد آن بود که بتواند آن را به یخ بکوبد، اما شیب منفی بود و طناب از 

 ورد کرد و کلنگطناب رسیده بود. در یک لحظه از طناب جدا شده و سقوط آزاد کرد. با صدای خفه ای به زمین برخ

یخ را به سطح زمین کوبید. بخت با او یار بود که بر روی یخ سفت فرود آمده بود نه یک پل برفی. به خود تکانی داد، 

 کوله اش را برداشت و به سرعت به سمت چمنزار پایین دست روان شد و به روی آنها ها دراز کشید. 

ه ماشربروم ال دست کمی از تجربه تراورس برودپیک نداشت. البته در واقع یورک از هر موقع دیگری شادتر بود. تجرب

بدون جر و بحث و یا مذاکره. تمام تصمیمات را خود به تنهایی می بایست بگیرد. خیالش راحت شد، نفس عمیقی از 

 د و به خواب عمیقی فرو رفت.یاکسیژن اضافی که در هوا بود کش

*** 

ی بازگشت، جایی که به عنوان شخصیتوم ال بود، وویتک مستقیم به لهستان در حالیکه یورک در حال گذر از ماشربر

شناخته می شد. اگرچه نام او برای شهروندان غیر کوهنورد لهستانی شناخته شده نبود، اما بقیه دنیا او  منحصر به فرد

داده  مالیا نوردی را تغییررا یکی از کوهنوردان برتر لهستان، و حتی بهترین کوهنورد دنیا می شناختند. او ماهیت هی

بود چرا که ثابت کرده بود می توان مسیرهای دشوار بر روی کوه های بلند را در قالب تیم های دو نفره صعود نمود: 

 متری ها بودند.  8000تا از آنها بر روی  6جبهه عظیم در هیمالیا را صعود نماید که  13او در نهایت موفق شد 

تقریبا هر کوهنورد لهستانی در باره او عقیده خاص خود را داشت. لژک  ، ولیمی شناختنداگرچه مردم عادی او را ن

سیچی، همنورد کریستف بر روی اورست در زمستان، در باره او می گفت که او قوی ترین شخصیت در میان سنگنوردان 

اله ای رمزآلود به دور کوهستان لهستانی را داشت؛ عالوه بر دستاوردهای بزرگش در هیمالیا نوردی او کسی بود که ه

ی دیگر یک "نبود.پر شر و شور او چندان مثل من "کشیده بود. کریستف که همیشه عملگرا بود در باره او می گفت: 

یسک ، کسی که از ر. برای بسیاری او یک معما بوداو کمی باهوش تر از بقیه کوهنوردان بود"از کوهنوردان معتقد بود 

 باهوش، پراحساس،"مسنر در باره او می گفت  "الیکه مشکلترین جبهه ها را صعود می نماید.اجتناب می کند در ح

ه قدری : مردی بیک شخصیت منحصر به فرد بودوویتک  و به همین دلیلتمام این نظرات درست بودند  "و یک انسان.
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 –پردازش می نمود در مغز خود مقادیر زیادی اطالعات و ایده ها را می پرداخت پیچیده که حتی وقتی به استراحت 

 با اندیشیدن، احساس کردن و لمس کردن آنها.

بعد از هر یک از صعودهای بزرگ، طرز تلقی وویتک نسبت به زندگی عادی به طور کامل تغییر می کرد. کوه ها 

ره را می همانند جاروی بزرگی عمل می کردند که تمام زباله ها، چیزهای بی اهمیت، و مزاحمت های زندگی روزم

وویتک وقتی از کوه بر می گشت گویی آدم دیگری شده است. تجربیات او از این بابت شبیه به ماجراجوی  .ندزدود

چرا "نروژی، بورگ اوسلند، بود که عالقه وافر خود به پیماش های انفرادی به مناطق قطبی را چنین توصیف می کند: 

ان به هم "م واقعا چه کسی هستم.یدم. می فهمده به یک حیوان می ش... شبیندمی کردتکه تکه  که آن برنامه ها مرا

ترتیب، وویتک به نظر می رسید بعد از یک صعود بزرگ نسبت به زیبایی های زندگی حساس تر شده باشد. او 

 فرازهای منفی زندگی را راحت تر می پذیرفت: ضعیف تر، پیرتر، و بیمارتر شدن.

نداشتند، و در نهایت به یک برنامه بزرگ احتیاج داشت تا روح خود را بار دیگر اما این احساسات هیچ گاه دوامی 

ند. کروح خود را پاالیش فعالیت های دیگر مانند باغبانی، زندگی خانوادگی، و طبیعت با او تالش می کرد جال دهد. 

چنان توانست بار دیگر می اما در آخر این کوهستان بود که او را به چنان احساس قدرت و توانی می رساند که 

ی وند بنامد؛ بیشتر آن را به پاسخکسب کند. از آنجا که فرد مذهبی نبود نمی توانست آن را خدارا روحانی  یاتتجرب

ابتدایی ترین حقایق را در باره خود کشف می کرد: چه کسی شبیه می دانست. از طریق کوهنوردی او  روح گرایانه

بود، چه چیزی بود، به کجا می رفت. این ادراک، نگرش او را نسبت به زندگی به طور اساسی تغییر داد. سپس این 

 "انستوهک تطریق"و در چندین نشریه در باره آن نوشت. آن را  ارائهنگرش را در یادداشتی به جشنواره فیلم کاتوویچ 

 نام نهاد.

ر سامورایی. شمشی تطریقمیانی بودایی و طریقت از سنت های فلسفی و مذهبی در شرق گرفته شده بود:  طریقتایده 

شمشیر سامورایی بسیار تاثیر گرفته بود و به نظر او بسیاری از خصیصه های آن با کوهنوردی طریقت به خصوص از 

س احساروانی، یا مفهوم روش و -امت، در جستجوی کمال فیزیکیروبرو شدن با مرگ، نیاز به شه"مشترک بود: 

س ، و تنفمراقبهروشی از زندگی بود که به وسیله قوانین اخالقی و روش های عملی نظیر رژیم غذایی،  ".افتخار

کوهستان می توانست به شخص کمک نماید تا به درجات باالتری  تطریقتعریف می شد. با پیروی از این رهنمون ها، 
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. برای وویتک این کوهنوردی بود که او را به شناخت از خود رهنمون می برسد کمالبه دست یابد، حتی  روشنبینیاز 

 ساخت، که ترکیبی بود از رشد فیزیکی و روحانی.

ی ترس و دلهره، خستگی، ناامیدی، گرسنگی و تشنگ –ارج می نهاد  ناخوشایند بوداو به تجربیاتی که برای اغلب افراد 

را که بعد از سپری نمودن مدتی مدید در چنین شرایطی، احساسی از اعتماد و سکون را در خود احساس می چ –

 کرد. نوعی آرامش.

ساس بر احمحیط کوهستان در این سلوک نقش به سزایی ایفا می کرد چرا که در آنجا بود که وویتک می توانست 

ود که تنوع فضایی ب "جوهره"یعت را دریابد. مقصود او از طب جوهرهتمرکز نماید و حتی می توانست  حقیقتدریافت 

در کوهستان با آن مواجه می شد: صخره ها، شکاف ها، آب و یخ و تمام تنوعی که می شود از آنها سراغ گرفت. در 

دشت دی دو بعنمای با کوهستان سه بعدی طبیعت را ادراک نماید.  اوج ظرافتفضای سه بعدی کوهستان می توانست 

. اما وقتی از آن بلندی های بسیار مرتفع باز می گشت معجزه دیگر طبیعت را می در تقابل قرار داشت هموار های

بعد از  ،توانست مشاهده نماید: رنگ سبز. وویتک همانند بسیاری دیگر از کوهنوردان، از مشاهده مجدد زندگی

 به وجد می آمد.بازگشت از بلندی های خالی از حیات 

کوهستان را شکل داده بود. چرا که به عقیده  طریقتفلسفه بود که احساس ارتباط با کوهستان بیش از هر چیزی 

این قدرت اعجاب آور شما را مایل می سازد "وویتک قدرتی در آن محیط نهفته بود که وجود روح را نوید می داد. 

 "آدمی تاثیر می گذارد. که بخشی از آن روح شوید. تجربه محیط کوهستان بر اعماق وجود

*** 

همان زمان که وویتک و یورک درگیر روش های متفاوت خود بودند، واندا نیز با مشکالت خاص خود دست و پنجه 

معلوم شده بود که قلب او نه در اتریش و در کنار همسرش هلموت، بلکه در هیمالیا قرار  1985نرم می کرد. تا سال 

کرد. هلموت که یک طبیعت گرای خالص بود از پذیرش بسیاری از می  ناراحتاو واندا را شخصیت خاص دارد. 

او از حیوانات در خانه شان جوالن بدهند.  نظیر صابون نیز سرباز می زد و اجازه می داد ،راحتی های عادی زندگی

رد آماتور است نه حرفه واندا انتقاد می کرد که حامیان مالی او را لوس کرده اند و به او غر می زد که هنوز یک کوهنو

 ای. 
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دوران نقاهت را بعد از جراحی های پا می گذراند اتریش جایی راحت به نظر می رسید اما حاال که واندا زمانی که 

یک زندان. او در باره اینکه صاحب فرزند شوند گاهی صحبت می کرد اما تبدیل شده بود به سالم و قوی شده بود 

 صاحب فرزند شوند و نه حاال. حتی گاهی بعدیاو معتقد بود باید بعد از برنامه بزرگ چنانچه خواهرش نینا می گفت 

برای سرگرمی در این باره فکر می کرد که اگر کوهستان زندگی او را تسخیر نکرده بود زندگی او به شکلی در می 

د را با فرزند ببیناو تصور اینکه واندا، دوست  ،اوابرای ؟ می بود تر "عادی"و . آیا زندگی ساده تری می داشت، آمد

هر چیزی در ارتباط بود با کوهستان...اگر زندگی عادی داشت...به طور قطع دیوانه می برای او ": می نمود مضحک

نینا اینگونه فکر نمی کرد و معتقد بود واندا نیز مانند هر زن دیگری خواسته هایی از زندگی داشت: خانه، شوهر  "شد.

او تناقضات واندا را درک می کرد. واندا نمی توانست خانواده ای داشته باشد. هزینه آن بسیار بیشتر از و فرزندان. اما 

 توان او بود. 

هلموت اعتراف می کرد که شرایط سیاسی لهستان آنها را به تصمیم گیری شتابزده ای واداشته بود. اما بعد از سه سال 

و ااگر صبر ایوب هم داشته باشید نمی توانید در کنار واندا زندگی کنید. حتی "ازدواج برداشت او از واندا تلخ بود: 

که هیچ مالحظه ای در قبال دیگران نداشت، و فقط کسانی را در اطراف خود می پذیرفت که او آدم خودخواهی بود 

د واندا از احساسات او معتقد بو "را بال و پر دهند و با تمام توان و تا حد مرگ از او و ایده هایش حمایت نمایند.

عمیق برخوردار نیست و بعد از مدتی به این نتیجه رسیده بود که واندا قادر نیست رابطه محکم عاطفی برقرار نماید. 

 اگرچه این واندا بود که موضوع طالق را پیش کشید اما هلموت به سرعت آن را پذیرفت.

را با سخنرانی و نوشتن در باره صعودهایش مشغول کرد. یک بار دیگر واندا تنها شده بود. به ورشو بازگشت و خود 

 در آن موقع او بدون شک یک کوهنورد حرفه ای بود.

بار دیگر به پاکستان بازگشت تا یک غول دیگر، یعنی نانگاپاربات، را صعود نماید، نهمین قله بلند  1985سال بعد، 

به برنامه رفته بود: آنا چروینسکا، کریستینا پالموسکا،  K2در  دنیا و یکی از ارزان ترین آنها. او با سه تا از همنوردانش

 ولف، که همه او را مروکا می نامیدند. همه آنها به جز مروکا قله را صعود کردند.  –و دوبروسالوا میودوویچ 

 دستاورد بزرگی قلمداد می شد. اما ،کسانی که از بیرون به آن نگاه می کردند صعود زنانه آنها به نانگاپارباتبرای 

وی، . آنها قوجود داشت ماجرای واقعی تا حدی متفاوت بود. در آن موقع بین آن بهترین زنان کوهنورد لهستان رقابت
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برای صعود باقی مانده بود. واندا  "اولین"بلندپرواز و در انتخاب اهدافشان هوشیار بودند؛ همچنان تعداد زیادی 

در برنامه نانگاپاربات از او سوء استفاده شده است، زیرا مسئولیت سازماندهی انرژی زیادی برای  احساس می کرد که

صعود در او باقی نگذاشته بود. همنوردان او چنین عقیده ای نداشتند. آنها خستگی او را ناشی از عوامل دیگری می 

 مشغولیتی که برای تامین پول برای خود تدارک دانستند: پای ناکار، سن، عدم توانایی او برای تمرین کافی به دلیل

دیده بود، و البته سرخوردگی او از زندگی زناشویی. کریستینا معتقد بود که واندا همچون قبل قوی و قدرتمند ظاهر 

 نشده بود. نانگاپاربات آخرین باری بود که تیم قدرتمند چهارنفره آنها با یکدیگر صعود کردند.

 ای دوران حیات طبیعی خود رسیده بود.تیم دیگری که به انته
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 مرد سوم –فصل هشتم 

 

 ؟که همواره در کنار توست تسیک این

 .قرار داریم وقتی می شمرم، فقط من و تو در کنار یکدیگر

 اما وقتی به جاده سفید پیش رو می نگرم

 در کنار تو راه می رود. سومی فرد همواره

 "ناکجا آباد"تی اس الیوت، 

 

رخ  ؛داشتمشغولیت های ذهنی خودش سر در پی در حالیکه یورک مسابقه خود با مسنر را پی می گرفت، وویتک 

معروف است چرا که  "دیواره درخشان"به  4متری گاشربروم  2500یکی از آنها بود. رخ شرقی  4شرقی گاشربروم 

یخ که هیچ سنگ و ثلثی بسیار زیبا از نواری از سنگ مرمر از میان آن می گذرد که در نور غروب می درخشد. م

واری به دلیل دشتا آن زمان پنج تالش برای صعود آن انجام گرفته بود که ساده ای برای صعود آن وجود ندارد. مسیر 

 .یچ کدام موفق نشده بودند بیش از نیمی از آن را صعود کنندهصعود 

ه . در نهایت به این نتیجه رسیده بود کصعود آن پیدا کندسعی می کرد راهی برای سپرده و وویتک دیواره را به خاطر 

کلید صعود آن دهلیزی بزرگ است که کمی سمت راست مرکز آن قرار دارد. تعجب می کرد که چطور پنج تیم قبلی 

آن شخص را مستقیما به قلب دیواره می رساند. چپ آن صعود نکرده بودند، چرا که شیب تند و متمایل به طریق از 

آن دهلیز بهمن هایی که از باالتر سرازیر می شد را در خود جمع می کرد، اما وویتک معتقد بود با وجود شرایط  اگرچه

مناسب می توان آن را به سرعت و با امنیت خاطر صعود کرد و به این ترتیب از صعود برخی از صخره های دشوار 

 .گردد بود پرهیز میزده که تیم های قبلی را پس 
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بود او همراه با یورک آن را صعود کند اما در نهایت این رابرت شاور اتریشی بود که همنورد او در صعود  ابتدا قرار

در گراتس اتریش به دنیا آمده بود و هیمالیا نوردی  1953روزه آنها به روی آن دیواره شد. شاور در سال  11تاریخی 

، مسیری جدید بر 1کرده بود. بعد از آن گاشربروم  متر( آغاز 7458با صعود پوماری کیش ) 1974خود را در سال 

، اورست، ماکالو، برودپیک، و همچنین آیگر را در زمستان صعود کرده بود. رابرت قطعا برای صعود روی نانگاپاربات

آمادگی داشت. بعد از آنکه در باره صعود آن با وویتک صحبت کرد، هر دو معتقد شدند که تیم خوبی را  4گاشربروم 

ای صعود آن تشکیل خواهند داد. در ابتدا قرار بود در قالب تیمی سه نفره تالش کنند، اما یک اتریشی دیگر به نام بر

 از شرکت در برنامه منصرف شده بود. ،جورج باچلر در آخرین دقایق، ظاهرا به دلیل اختالفاتی با رابرت

دیواره را از پای آن بررسی کردند و از اینکه می دیدند به دلیل فصل خشک شدند منطقه وقتی وارد وویتک و رابرت 

آن سال برف کمی بر روی آن انباشته شده است نفس راحتی کشیدند. هوا همچنان خوب باقی مانده بود و از آنجا که 

 آنها به پیش بینی وضع هوا دسترسی نداشتند در این مورد به غریزه خود اتکا کردند. 

، مقداری غذا، سوخت و یک شب مانیشان تنها لباس، یک طناب، چند قلم لوازم کوهنوردی، یک کیسه در کوله 

شروع به صعود آن دهلیز نمودند. وقتی در میانه های دیواره به طناب اجاق حمل کردند و با سرعت و بدون حمایت 

کردند. در اینجا بود که مشکالت  صخره های مرمر رسیدند طناب را از کوله شان خارج کرده و یکدیگر را حمایت

 آغاز شد.

صخره هایی که در زیر نور به رنگ شیری در می آمدند چنان صاف و بدون شکاف بودند که به ندرت می شد در آنها 

ی . وویتک در پیدا کردن جای میان، کار گذاشتکه بتواند توان تحمل سقوط آنها را داشته باشد ، آنقدرمحکمیمیانی 

بود تا واقعی زیرا هر دو به خوبی می دانستند هیچ کدام از میخ هایی که  "روانی"میانی های آنها بیشتر ناموفق بود. 

کوبیده بودند توان تحمل یک سقوط را نخواهد داشت. هر حرکتی کامال حساب شده و با دقت انجام می گرفت. هیچ 

. باال و باالتر. وویتک آن تصویر هولناک را صعود سریعی در کار نبود. می بایست تعادل خود را همواره حفظ کنند

 "چقدر زیبا، طناب بلند هولناکی که آویزان است و تاب می خورد!"چنین توصیف می نمود: 

حال به نظر می رسید که خود را در یک دام مرگبار گرفتار کرده اند. وویتک از صعود به ناشناخته ها وحشت داشت 

ن خود را با صعود هر چه باالتر حفظ ا بپذیرد. می خواست هر طور شده شأاما هنوز نمی توانست شرم بازگشت ر
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مانع را پشت سر می گذاشت نفس راحتی می  نماید، حتی اگر کاری کامال غیر منطقی به نظر می رسید. وقتی یک

مجبور می  د، وکه توانسته بر ترس خود غلبه کند، اما بعد با یک مانع دیگر برخورد می کرقدردان این بود که کشید و 

 شبیه به تروریسم روانی بود. –شد دوباره با وحشت دست و پنجه نماید 

در طاقچه های باریک،  و شب مانی های ناراحت ،در هوای سردبعد از شش روز صعود مسیرهای دشوار و خطرناک 

 به آخرین شیب برفی رسیدند که به قله منتهی می شد. 

 

 کورتیکا/شاورو مسیر  4جبهه غربی گاشربروم 
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آن شب هوا خراب شد. تمام شب برف دور کیسه شب مانی شان جمع می شد و خطر آن می رفت که آنها را از روی 

پرتاب نماید. تمام روز بعد منتظر ماندند تا بارش برف تمام شود اما چنین اتفاقی نیفتاد. به پایین آن طاقچه باریک 

 بود. حال دیگر غذا و سوخت برایشان باقی نمانده

نصب برای میخ برایشان باقی مانده بود و  10فقط متری قرار داشتند. فرود غیر ممکن بود چرا که  7800در ارتفاع 

د نیاز داشتند. تنها کاری که می توانستند انجام دهند این بواین به تعدادی بسیار بیشتر از کارگاه فرود تا پای دیواره 

 که منتظر شوند تا هوا باز شود.

می افتادند چرا که ارتفاع و کمبود  هوشیار وم هم گذشت. بارش برف ادامه یافت. به طور مرتب به حالت نیمهروز د

هر دو احساس می کردند روح کوهستان با آنها در ستیز است. . باقی نگذاشته بود بدن های فرسوده شانرمقی در آب 

است که سرعت آنها را کم کرده است. هر بار که  رابرت فرد سومی را می دید و می گفت هم او بودهدر این موقع 

ل ه بهمنی از کنار آنها می گذشت رابرت فکر می کرد آن شخص سوم سعی می کند او را از روی طاقچه به قعر دره

 . بدهد

آنها کمبود خواب داشتند، گرسنه و تشنه بودند و تحت شدیدترین فشار عصبی قرار داشتند. تعداد کثیری از کوهنوردان 

بدخواهی می شخص که او را شخص سومی را در شرایط مشابه در کنار خود دیده اند اما توهمات رابرت از این نظر 

یگانه بود. در بیشتر مواقع این شخص سوم با شما همکاری می کند که مثال فرد مجروحی را به پایین حمل نمایید.  دید

 .کننده می یافت تهدیدرابرت این شخص را  ،اما احتماال به دلیل عمق وحشت

وویتک به طرز غریبی با این شرایط دست و پنجه نرم می کرد: هر از گاهی نیشگونی از پای خود می گرفت تا ببیند 

آیا هنوز می تواند درد را حس کند یا خیر. در آن شرایط وهم آلودی که داشت به این نتیجه رسیده بود که تا چند 

با این کار خود را از نظر روانی آماده می کرد که به ه تکه یخی تبدیل خواهد شد. روز دیگر آن قسمت از ران پایش ب

به خود آسیب می "یخی بیجان شود. جانی کَش آوازی در این باره دارد،  هزودی بر روی آن طاقچه تبدیل به قطع

 "زنم... تا که دریابم هنوز احساس می کنم.
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قع کمکی به کسی نمی کرد؛ اگر جا می زد یعنی تصمیم گرفته بود بمیرد. اما وویتک تسلیم نشده بود. جا زدن در آن مو

 صمیمتداشت، اما  آمادگیوویتک برای مرگ  ابر ستاره ای به نام عیسی مسیح شخصیت اصلی نمایشنامه همانند آن 

 به مردن نگرفته بود. این دو با یکدیگر بسیار متفاوتند. 

ای پیش رویشان را در نظر آوردند. وقتی وویتک احتمال هرزیدند گزینه همچنان که بر روی آن طاقچه به خود می ل

 فرود از دیواره را مطرح ساخت، رابرت روحیه خود را باخت و اعتمادی که نسبت به وویتک داشت را از دست داد.

سرطناب انرژی می گرفت. بعد از آنکه آن همه مسیرهای دشوار را عملگرا و محتاط رابرت تا آن موقع از وویتک 

ارتباط خود با واقعیت را از دست داده بود؟ البته که رابرت دیگر عالقه ای به صعود قله حال صعود کرده بود آیا 

 نداشت اما فرود از آن نقطه غیر ممکن بود. مجبور بودند خود را به سر یال برسانند. 

رسیده  تیجهنکرده بود و به این تعمق  افکار وویتک کم کم رنگ خطرناکی به خود می گرفت. او اغلب در باره مرگ 

برایش مسلم بود که در آنجا جان خود را از دست بود که مهمترین چیز این است که دائما در باره آن روند آگاه باشد. 

خواهد داد بنابراین دغدغه او این موضوع نبود. اما برایش مهم بود که بفهمد این هدیه که نام آن زندگی است چگونه 

 می رود. از دست 

تجربه مقدس آخرین  –سرگرم می کرد نگران رابرت بود. این لحظه مرگی قریب االوقوع همچنان که خود را با ایده 

دهد ا از دست ببسیار اهمیت داشت. نمی خواست رابرت آن تجربه گران بها رترسناک بود ولی  –نفس های زندگی 

. وویتک با خود کلنجار می رفت که آیا این بحث را با کرد در غیر اینصورت آن را بی حرمتی به رابرت قلمداد می

، همراه با مکث، و صدایی آرام، خسته و نست در برابر آن مقاومت نماید. با تردیدرابرت باز کند یا نه و باالخره نتوا

 "رابرت، من ... من.. می خوام ..."گفت: عاجزانه 

می دونم به چی فکر می کنی. من آماده ام. من براش "کرد:  صدایی ضعیف اما لحنی محکم قطع رابرت حرف او را با

 "آماده ام. نگران نباش.

 آسمان از ابر پاک شد.آن شب دمای هوا کاهش یافت. 
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صبح روز بعد در حالیکه خورشید تن های یخ زده آنها را گرم می کرد به وارسی اجزای بدن خود پرداختند. انگشتان 

خود را مالش می دادند، و پاهای خود را دراز می کردند و سعی می کردند انگشتان  یخود را باز می کردند، شانه ها

پای خود را در کفش های یخ زده تکان دهند. از تابوت برفی خود را خارج ساختند و در برف عمیقی که تا زیر 

شتند. حال روز هشتم کمرشان می رسید به سمت باال صعود کردند. آنها برای مدت پنج روز غذا و سوخت به همراه دا

شما هیچ گاه با یک شکم پر به "بریتانیایی، داگ اسکات، گفته است:  بزرگبرنامه بود. اما همچنان که کوهنورد 

 "درجات اعلی نمی رسید.

ه کنند. نیازی به بحث در بارکاری باید که چه شکی نداشتند وقتی اواخر بعد از ظهر آن روز خود را به یال رساندند 

اگرچه ضعیف شده و در وهم قرار داشتند اما قدرت تشخیص و قضاوتشان عالی بود. به باال نگاه کردند و  آن نبود.

متر با آنها فاصله داشت را از نظر گذراندند و شروع کردند به فرود از یال صعود نشده  25تراورس ساده تا قله که تنها 

بود جای خود  آزار دادهکه چندین روز آنها را  نگرانی به محض آنکه فرود خود را آغاز کردند احساسشمال غربی. 

 داد. ی گنگهاخیال را به اشباح و 

هر قدم در آن برف عمیق به تالشی طاقت فرسا نیاز داشت. نیروی عجیبی از لگن لرزان آنها آغاز می شد، برداشتن 

ود را چند سانتیمتر به جلو سوق پای شان را به باال می کشید، به مانعی از برف بر خورد می کرد، سعی می کرد خ

، و پا را به زمین فشار دهد. سعی می کردند با کمکی که از نیروی جاذبه می گرفتند خود را قدم به قدم پایین تر داده

رند. رابرت ایستاد، نفسی کشید، و به روی کلنگ یخ تکیه داد. به باال نگریست و کالغی را دید که در باالی سرشان بب

که بدون تقال در هوا به دید در همان حال خود را آن کالغ با نگاهی طلسم کننده به آنها می نگرد. د و پرواز می کن

 که به کوه چسبیده می نگرد.فردی پرواز در می آید و به پیکر نیمه جان 

 وویتک دوباره شخص سوم را دید که بازگشته است.  راه، سپس در نیمه های

حالیکه چشمان خود را تنگ کرده تا از اشعه خورشید آن را محافظت نماید گفت: بود و در افتاده   برفبه روی 

 "رابرت می خوام یه چیزی بهت بگم که خیلی عجیبه."

 "می دونم منظورت چیه."رابرت ایستاد و به روی کلنگش خم شد و نفس زنان گفت: 
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 "تو هم شخص سوم رو حس می کنی؟"

 "آره."

می رسید و آنها روحیه مضاعفی برای حفظ جانشان یافتند. توهمات رابرت جالب  این بار شخص سوم مهربان به نظر

او از میان یک خیابان از این نظر که خود را در میان جمعیتی می دید که به گرمی او را احاطه کرده بودند.  ،شده بود

ی مزه کرد. بعد به یک، جایی که خوش طعم ترین سوسیس های عمرش را وارد شدبه یک فروشگاه بزرگ پرسه زنان 

از گوشت خوک سرخ شده در  یاز بهترین رستوران های شهر زادگاهش، گراتس، وارد شد و در آنجا با غذای لذیذ

پذیرایی شد. آنقدر خورد تا شکمش درد گرفت و بعد از سر سیری چشمانش خمار شد. این تصورات جان تازه  ،کره

 ارد که به خاطر آن بترسد.ای در او دمیده بود و احساس می کرد چیزی ند

ی آشنا زوویتک سر خود را چرخاند و تصور می کرد صدای باربارا استرایسند را می شنود که در حال خواندن آوا

است. ایستاد و از فرط تعجب سر خود را تکان داد. موسیقی محو شد. قامت خود را راست کرد، و حرکت به سمت 

واست دلش می خ . چند بار دیگر این قضیه تکرار شد.و یک بار دیگر محو شدپایین را ادامه داد. موسیقی بازگشت. 

بداند منبع آن موسیقی کجاست. به نظرش می رسید که نمی بایست به توهمات مربوط باشد چرا که در آن صورت آن 

ع می صدا قط را دائما می شنید. اما این یکی فرق داشت. وقتی حرکت می کرد آن را می شنید و وقتی می ایستاد آن

فکر می کرد شاید صدای کشیده شدن طناب به روی برف و قدم بر داشتن او باشد که این صدا را در ذهن او شد. 

 د. نتداعی می ک

وقتی به چادرها رسیدند دیگر رمقی برایشان باقی نمانده بود. وویتک  توهمات شان متوقف شد. پایین تردر ارتفاعات 

استرایسند فکر می کرد و سعی می کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است. اگرچه در این باره می  یدائما در باره موسیق

دن در وقتی ب ،اما به این نتیجه رسیده بود که بخش هایی از مغز "صدای از کار افتادن ماشین بدن آدمی بود."گفت: 

مکان  اینبه ردی به او این امکان را می داد تا فعالیت خود را آغاز می کنند. هیمالیا نو ،بحرانی ترین شرایط قرار دارد

 هدیه ای دیگر از ورزشی بود که انتخاب کرده بود. نیزهای غیر قابل دسترس و مرموز دست یابد. این 

*** 
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بود. اما با گذشت زمان ارزیابی او تغییر بسیار ناراحت را صعود نکرده اند  4سالها از اینکه قله گاشربروم تا وویتک 

لحظاتی وجود دارند که کاری که در دست داریم به آخرین "کرد و نه تنها آن را پذیرفت بلکه آن را تقدیر می نمود. 

ه این ب "مرحله پایانی نمی رسند، و این نشان دهنده ضعف انسانی است، همان چیزی که انسانیت را زیباتر می سازد.

سید که شکست در دراز مدت می تواند منافع زیادی به همراه داشته باشد. زندگی منحنی های گوناگونی برداشت ر

دارد که بعضی از آنها رو به سوی پایین می روند. ضعف، بیماری، از دست دادن عزیزان، پیر شدن. شکست و تحقیر 

 . شوید آمادهخواهید شد اجه د تا در برابر چنین مواردی که قطعا روزی با آن مونبه شما کمک می کن

فهم او نسبت به مرگ بود. در طی آن نصیبش شد  4پاداشی که از صعود گاشربروم وویتک بعدها گفت که بزرگترین 

ساعاتی که مجبور بود در کیسه شب مانی به مرور خاطراتش بپردازد، به حالتی از آرامش و وقار در برابر مرگ دست 

. اما آن روزهای ترسناک به طور ه استزندگی آماده ساختادامه برای مواجهه با را و که احساس می کرد ا ه بودیافت

 احتیاطاز آن پس تاثیر گذاشته بود، چرا که  اش قطع بر روی روش کوهنوردی او در آینده و میزان خطر پذیری

 .ه باشدهمنورد او چنین عملکردی نداشتممکن بود که حالیبه خرج می داد، در بیشتری 

*** 

نامید. وویتک به این نامگذاری با دیده تردید می نگریست  "صعود قرن"جامعه بین المللی کوهنوردی صعود آنها را 

حتی به آن  "لذت بی انتهای خلقت یک اثر؛ تله ای بی نقص؛ وهم انگیز؛ تیغ."و برای آن توضیحات متفاوتی داشت: 

آیا کسی " ."زن قرن را انتخاب کند؟زیباترین سی می تواند مگر می شود شعری را شعر قرن بنامیم؟ آیا ک"می خندید: 

آن  1995هیچ کس دیگری تا سال  "را صعود کرده است تا وهم ما نسبت به آن را تایید کند؟ 4دوباره گاشربروم 

 دیواره را صعود نکرد؛ کره ای ها از مسیری متفاوت و با روش محاصره ای بار دیگر دیواره درخشان را صعود کردند.

ولی بهتر از  ،انجام شده باشد 1985صعود سال صعودهایی هم عرض ممکن است حتی تا امروز بسیاری عقیده دارند 

 آن، احتماال خیر.

اما تحسین بی نظیر جامعه کوهنوردی از آن صعود، مبالغه ای بی معنی نبود. بلکه نشانه ای بود از مجموعه ای جدید 

مسیر و نوع صعود اهمیت نداشت. مسنر هم در باره این صعود نظر داد و آن را  از شاخصه های عملکرد: قله به اندازه

صعودی تراز اول خواند. داگ اسکات آن را صعود آلپی بی نقص بر روی سنگ و یخی بسیار دشوار نامید که تا آن 
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 "اثری کامل"ها همانند گرفته بود. وویتک از این تعریف و تمجیدها نتیجه گرفت که صعود آننموقع در آن ارتفاع انجام 

ودن کم یا زیاد بفقط در هنر است که "بوده است، نشانه ای از آنکه کوهنوردی بیشتر به هنر شبیه است تا ورزش. 

 "یک قطعه کمال یک اثر را تعیین می کند.حتی 

با هم صعود علی رغم عملکرد فوق العاده ای که در آن صعود از خود نشان دادند، وویتک و رابرت هرگز بار دیگر 

به گونه ای متفاوت به یاد می آورد با یکدیگر را نکردند. حتی مدتی به دلیل اینکه هر یک قسمت هایی از برنامه 

فشار ا باختالف پیدا کردند. متاسفانه پیوندی که در آن ارتفاع به دلیل فاصله نزدیکشان تا مرگ ایجاد شده بود 

 .از هم گسیخت ارتفاعات پایین تر

*** 

واال در معنویت دست یافته و دید خود را بسیار گسترش داده بود، اما، همچون بسیاری دیگر از ای وویتک به درجه 

کوهنوردان عالقه مفرط او به کوهنوردی به رقیبی سرسخت در مقابل زندگی شخصی او تبدیل شده بود. مدت کوتاهی 

سال بود که در کراکو با یکدیگر زندگی  14اگرچه رد. همسرش، اوا، تقاضای طالق ک 4بعد از بازگشت از گاشربروم 

می کردند اما او از غیبت های مکرر وویتک خسته شده بود. احساس تنهایی می کرد. از عالقه مفرط وویتک نسبت 

مل برای همسر شما قابل تح"به کوهنوردی به ستوه آمده بود. وویتک با لبخندی محزون تصمیم او را تایید می کرد: 

 "که نیمه های شب با رویاهایی از کوهنوردی بیدار شوید.نیست 

مشکل او تنها خواب دیدن نبود. بسیاری اوقات در طول روز، زمانی که در باره قسمتی از یک صعود یا یک مسیر 

می نامید  "پمپ جادویی"خیالپردازی می کرد چند قطره کوچک عرق سرد از کف دستانش خارج می شد. او آنها را 

 از پمپ جادویی"داخلی که قطراتی از عرق را از پوستش خارج می ساخت. به تندی در باره آن می گفت: پمپی  –

 "چرا که باعث شکست اولین ازدواجم شدند. متنفرم،

ازدواج هایی که یک طرف آن زندگی خود جدایی از اوا، تنها شکست زناشویی وویتک نبود. مطمئنا بسیاری دیگر در 

سرنوشت مواجه شده اند. در چنین شرایطی به سختی می شود زندگی پایداری با همین  ده استی کرکوهنوردرا وقف 

تشکیل داد. وویتک معتقد بود که کوهنورد واقعی باید قلب بسیار بزرگی داشته باشد، بتواند عذاب بی انتها را تحمل 

ای ظر او کوهنوردی از این بابت به فعالیت هنماید، انگیزه بیکرانی داشته باشد، و خود را وقف این فعالیت نماید. به ن
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خالقانه، نظیر شعر یا موسیقی شباهت داشت. در آنها نیز اگر شخص بخواهد شاعر یا موسیقی دان جدی باشد فشار 

زیادی به زندگی زناشویی وی وارد می آید. اما او این واقعیت را که غیبت های طوالنی، و خطر بسیار زیاد مرگ، 

 ی اند را کمرنگ جلوه می داد.همذات کوهنورد

تنها سفرهای طوالنی و عالقه مفرط او نسبت به کوهنوردی نبود که بین وویتک و شریک زندگی اش فاصله می 

 ،در حالیکه در آرامش کامل قرار داشت .انداخت. بلکه هر بار که او از برنامه ای باز می گشت، آدم متفاوتی شده بود

امش درونی او از وقایع عادی زندگی سرچشمه نمی گرفت و کامال با کوهنوردی درآمیخته اما تغییر اساسی تر بود. آر

 وقتی". او در این باره چنین توضیح می داد: ساخترا از دیگر کوهنوردان مجزا می او بود. و این موضوعی بود که 

توماژ هومر، کوهنورد اهل اسلوونی، نیز عقیده  ".است در آرامش کامل قرار دارید، محیط اطراف شما بسیار متفاوت

داشت که هر صعودی او را بی اندازه تغییر می داد. به عقیده او آنها باعث تکامل ذهن او می شدند. در اینجا نیز، این 

احساسی از اقناع که نمی "موضوع بسیار شخصی است. کوهنورد اتریشی، کورت دیمبرگر، در باره آن می گوید: 

را  اوچشمان برق و وقتی همسران وویتک  "د آن را در قالب کلمات بگنجانید...در چشمان شما جلوه می کند.توانی

 را از دست داده اند. اومی دیدند می دانستند که برای مدتی 

 وویتک برای آنکه به چنین درجه ای از آرامش دست پیدا کند، نیازی نداشت حتما به موفقیت دست یابد. او از بسیاری

که در آنها شدید ترین احساسات از این دست را  – K2بار تالش بر روی  4مانند  –از شکست هایش یاد می کرد 

 تجربه کرده بود.

هفته ها باد شدید در ، بعد از K2گاه آن زیبایی ها از طبیعت بر می خواست و گاه از ایده ها. گرگ چایلد شبی را در 

به اطراف قدم می زد و به چادر وویتک نزدیک شد  ؛به یاد می آوردچنین ی در کمپ اصلقله و دلخوری ناشی از آن 

به جای آنکه از بدشانسی نسبت به هوا گالیه کند، داشت به تقویت زبان وویتک که با نور یک شمع روشن شده بود. 

که از  ندشتفرانسوی خود می پرداخت. به عقیده او موفقیت های پشت سر هم خطرناک بودند. وقتی باقی نمی گذا

 رد.نهایی لذت بزیبایی سپری کردن شبی به ت

ارزش و  صعود آنها خاتمه یافته است، ینند که موفقیت آنها با آخردبسیاری از کوهنوردان لهستانی و غیر لهستانی معتق

ه یا تحت فشار به این باور رسید –آنها به عنوان یک انسان تنها در گرو موفقیت های متوالی است. آنها قانع شده اند 
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را دارد. نتیجه آن این شده است که بسیاری از ، اعم از جراحت یا مرگ، که کسب موفقیت ارزش هر ریسکی – اند

برادران، و فرزندان مجبورند درد عشق ورزیدن به شهدای کوهنورد را تحمل کنند. وویتک  ان،همسران، والدین، خواهر

مختلفی می نگریست، موضوعی که بدون شک باعث شد خانواده او به چنین سرنوشتی دچار به اهدافش با معیارهای 

 نشوند.
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 هنر عذاب کشیدن –فصل نهم 

 

هیچگاه تا آن اندازه در خود احساس غرور، ی شنوند، و رنج و درد، نوای کامال متضادی را م از ...کسانی هستند که

ات زندگی رهنمون می سازد! آنها ظرنج آنها را به واالترین لحشادی یا سلحشوری نمی کنند؛ در واقع درد و 

 ...انندقهرمان

 طربناک خرد –فردریک نیچه 

 

وقتی یورک و وویتک بار دیگر با یکدیگر مالقات نمودند یورک پیشنهاد داد صعود دیگری با هم داشته باشند. او از 

متری هستند. آیا وویتک  8000شت، که هر دو از قلل تالش هایی زمستانه بر روی قلل دائوالگیری و چو آیو خبر دا

پاسخ منفی داد. اما یورک قطعا به این دلیل که به صعود زمستانی عالقه ای نداشت عالقه ای نشان می داد؟ وویتک 

 عالقه مند بود، به خصوص دو صعود در طی یک فصل. آنها می توانستند به کلکسیون او افزوده شوند.

فاصله زیادی با یکدیگر قرار دو قله ای که متری در طی زمستان،  8000برنامه یورک به غایت غیر معمول بود: دو 

داشتند. به همین دلیل او در باره نقشه خود با سرپرستان این دو هیئت کامال صادق نبود؛ می دانست که هیچ کدام از 

تقسیم نماید چندان رضایت نخواهند داشت. آندری زاوادا، سرپرست  صعوددو  ینآنها از اینکه او تمرکز و توان خود را ب

، چرا که برای یورک احترام فوق العاده ای با کسی مطرح نکرده بودتیم چو آیو، در این باره ظن برده بود اما آن را 

هزینه برنامه  چه کسیپذیرای این ایده نبود. در مورد اینکه قائل بود. آدام بیلژوسکی، سرپرست تیم دائوالگیری چندان 

یورک را باید بپردازد بحث نه چندان خوشایندی در گرفته بود چرا که یورک سهم خود از پاک کردن دودکش ها را 

نمی ز بایت نام یورک را در زمره نفراتی قرار دادند که حساب زیادی بر روی آنها . در نهابگیرد بر عهدهنمی توانست 

بارهای  –کافی برای حمل بشکه ها نداشت، دو تا از بشکه ها را جا گذاشتند  شد، و وقتی کامیون حمل بار جای

 یورک.
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یورک در مورد بارها اعتراض زیادی نکرد، و در عین حال کمترین تغییری در برنامه خود نداد. او کم حرف، تودار، و 

 رفت. وقتی تصمیم می گرفت مستقل بود. او اگرچه اهل جر و بحث نبود، ولی به هیچ عنوان زیر بار هر حرفی نمی

کاری را انجام دهد هیچ چیز نمی توانست او را از اجرای آن منصرف سازد. اگر دیگران موافق آن نبودند، او کار خود 

 را می کرد، به تنهایی.

قدرت، سالمتی، و آمادگی جسمانی اعجاب آور به او اجازه می داد تا هر چیزی را که اراده می کرد به دست آورد، 

نرخ موفقیت او در کوهستان به قدری باال بود که دیگران . رف نظر از اینکه دوستانش چه مقدار به او یاری رسانندص

 . حتی آنندفرض می کردند او همواره و بدون استثناء موفق خواهد شد. شکست های نادر او غیر قابل باور می نمود

در می رفت، اما برای لحظاتی بسیار کوتاه. وجود یورک در هر هنگام زبان به گالیه نمی گشود. گاه و بیگاه از کوره 

 تا خود قله. همین و –باال می رفت  تیمی به تک تک اعضا اعتماد به نفس دوچندانی می بخشید. یورک از کوه ها

 بس.

*** 

داشت و به زودی خود را به نپال رساند. خاصی تیم دائوالگیری بدون او برنامه خود را آغاز کرد. اما او منابع مالی 

در کاتماندو به تیم چوآیو ملحق شد و نقشه خود را بر مال نمود. او می خواست ابتدا با تیم دائوالگیری صعود نماید و 

بعد از آن خود را به تیم چوآیو رسانده و قبل از اتمام برنامه برای صعود قله تالش نماید. بعضی از اعضای تیم 

کانادایی چوآیو به این موضوع اعتراض کردند زیرا آن را غیر منصفانه می دانستند. تمام کار شاق نصب طناب -لهستانی

وستن پیهای ثابت و برقرار نمودن کمپ ها بر عهده آنها بود در حالیکه آنها به کمک یورک در این باره امیدوار بودند. 

وایی فوق بود. در ه زمستانیحمیل می کرد. باالخره این یک صعود فقط در انتهای آن فشار مضاعفی به آنها تبرنامه به 

العاده سرد، کارهای زیادی بود که باید انجام می دادند. کمک تک تک اعضا حائز اهمیت بود، و یورک یکی از قوی 

 ترین آنها.

ی رای آوردند. همه نگاه بحث در این باره ادامه یافت. باالخره در باره آن رای گیری کردند: مخالف و موافق به تساو

خیره شد. هر کدام از آنها برای اینکه در این تیم باشد  "پسران زاوادا"ها به آندری، سرپرست برنامه، دوخته شد. او به 

بسیار زحمت کشیده بود. آنها دودکش ها را رنگ زده بودند، به سختی تمرین کرده بودند، و با زنان و فرزندانشان 
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سپس ا زاوادبازنگردند. آنها مستحق رفتاری عادالنه بودند. است ممکن می دانستند حالیکه کامال وداع کرده بودند در 

فوق العاده. برق انتظار در چشمانش نمایان بود، همینطور چهره مصمم و سوپر کوهنوردی  –انداخت  به یورکنگاهی 

خودم رو گرفته ام. یورک می تونه بره دائوالگیری. ما در چوآیو منتظرش  یممن تصم"تن قدرتمند او. باالخره گفت: 

 یناآندری می توانست افق هایی فراتر از  "خواهیم موند. این ایده بزرگیه، حتی دیوانه وار. اما ممکنه عملی باشه.

یی دست او به کارها تیم را ببیند. او می دانست یورک کوهنوردی استثنایی است. کوهنوردی با بصیرت. اینصعود و 

می زد که هیچ کس دیگر امتحان نکرده بود. در تصور آندری نمی گنجید که بخواهد جلوی او را بگیرد. این مثالی بود 

را بپذیرد  این واقعیتاز وضعیت کالسیکی که شاگرد از استاد پیشی می گیرد و آندری آنقدر بلوغ داشت که نه تنها 

 .بلکه آن را سپاس دارد

دسامبر بود. به دفتر  20ار خود را بست و با اولین اتوبوس راهی پخارا، بزرگترین شهر قبل از دائوالگیری شد. یورک ب

فا بلیط خرید؛ شهری که به دائوالگیری رنفره فوکر به مقصد م 20خرید بلیط وارد شد و برای پرواز با یک هواپیمای 

 واز کند شرایط هوا می بایست عالی باشد.باز هم نزدیک تر بود. اما برای آنکه فوکر بتواند پر

دو روز گذشت. پروازی در کار نبود. روز سوم چند تا از مسافران سوار هواپیما شدند و آماده مسافرت بودند. آن 

ام یورک دیگر صبر خود را از دست داده بود. آنجا در پخارا، در اتاقی سرد و خالی، به  24پرواز نیز منتفی شد. روز 

ستانش، در شب کریسمس، مهمترین شب سال برای خانواده، تنها مانده بود. افکارش متوجه خانه، سلینا، دور از دو

می توانست طعم لذیذ سوپ دو فرزندش و محیط گرم خانه ای شد که بدون او اعضا فامیل را در خود جای داده بود. 

، شمعی د. به تنهایینگوشه قرار داشته باشباید در هر سنتی آلو را زیر زبانش بچشد. تزئینات و هدایای کریسمس 

روشن نمود، یک پاکت سوپ را به جوش آورد، یک قوطی ساردین را باز کرد، سطری از انجیل را خواند و چنانچه 

 رسم مذهبی شان بود یک بیسکویت در دهانش گذاشت.

ویی د که برنامه او برای صرفه جپرواز منتفی شد. مشخص شده بوهم بار این روز کریسمس بار دیگر در فرودگاه بود. 

 روز تمام مسیر تا دائوالگیری را پیاده طی کند. 5. او می توانست در طی آن است در زمان برنامه نقش بر آب شده
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روز بعد طبق معمول به فرودگاه رفت و به روی صندلی هواپیما نشست. اما این بار هواپیما از زمین برخاست. آن 

هواپیمای کوچک از میان دره طوالنی و باریک ارتفاع می گرفت. هواپیما همچون کره اسبی سرخوش که جست و 

 دعا بردارد. یورک تنها می توانست دست به درحالیکهخیز می کند، تکان می خورد 

در مرفا یک باربر را پیدا کرد که حاضر بود بار او را تا کمپ اصلی حمل کند، اما با دو برابر دستمزد نسبت به تابستان. 

د که مسیر همچنین مدعی شباربر یورک با خوشحالی پذیرفت که آن مبلغ را بپردازد زیرا باربر به نظر قبراق می رسید. 

د کرد که آشپزی را هم انجام دهد. گذر زمستانی دشوار می بود و آنها می بایست از دو را می شناسد و حتی پیشنها

ی نم متر عبور نمایند. اما وضعیت آنها به سرعت رو به وخامت گذاشت. باربر راه را  5000گردنه با ارتفاعی بیشتر از 

ه ای یورک راه برود در حالیکمی توانست پا به پسختی ، به زحمت حتی می توانست چای درست کند و به شناخت

 شده بود.. آن باربر وبال گردنش می کرد حملهم بیشتر بار را بلکه بر عهده یورک بود برف کوبی نه تنها 

ست. و به بقیه تیم پیو خود را به روستا بازگرداند "راهنمای"بعد از چهار روز به کمپ اصلی رسیدند. یورک باالخره 

باقی مانده بود. کوهنوردان همچنان ده بودند کمپ دوم را برقرار نمایند. مقدار زیادی کار آنها تا آن موقع تنها موفق ش

تا آن موقع سه هفته بود که بر روی کوه فعالیت می کردند، و دغدغه یورک عدم هم هوایی نسبت به دیگران بود. او نه 

برپایی کمپ ها و نصب طناب ثابت به آنها کمک بلکه می بایست در کار صعود نماید تنها مجبور بود پا به پای آنها 

 کند.

او وضعیت بدن خود را به دقت زیر نظر داشت و مواظب بود با سرعت به ارتفاعات نرود. در چند روز اول ضربان 

بار در دقیقه می زد، که ضربان عادی او در سطح دریا بود. بعد با گذشت چندین روز و صعود  70قلب او حدود 

بار در دقیقه کاهش یافت. بیشتر افراد وضعیت عکس آن را تجربه می  48به ضربانش تفاعات باالتر تدریجی به ار

بیشتر   اش کنند اما به نظر می رسید بدن یورک برای ارتفاعات ساخته شده است؛ هر چه باالتر صعود می کرد کارآیی

می ساخت به عالی ترین سطح کارآیی دست  می شد. گویی کوهستان به او میزانی از آرامش می بخشید که او را قادر

 یابد.

روزها از پی هم از کوه باال و پایین می رفتند در حالیکه تا کمر در برف فرو رفته و به طور دائم با خطر ریزش بهمن 

 متر برپا کرده با این امید که آخرین کمپ آنها قبل از حمله نهایی به سوی 7000را در ارتفاع  4مواجه بودند. کمپ 
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آندری چوک، یانوژ شورک، و یورک حمله به سوی قله را آغاز نمودند اما تا ظهر تنها موفق شده بودند به  قله باشد.

 متر برسند. می دانستند آن روز به قله نخواهند رسید بنابراین یکسره به کمپ اصلی بازگشتند.  8000ارتفاع 

. اگرچه مسیر انتخابی آنها بر فراز یال شمال شرقی ع نمی شدقط بارش های زمستانی ادامه پیدا کرد و در بیشتر روزها

و چادر های برف کوبی ها ر فنی دشوار نبود، و همه کمپ ها را هم بر قرار ساخته بودند، اما حجم زیاد برف، ظاز ن

ای آنها را متر می رسید. شب ها بادهای بی اندازه سرد چادر ه 15آنها را می پوشاند. میزان دید به ندرت به بیش از 

و وسایلشان را صد ها متر به اطرف می پراکند، و کوهنوردانی که از تعجب خشکشان زده بود مجبور می  هپاره کرد

خود  زیر شالقباد آن را به د که نداخل کیسه خواب هایشان خزیده و نظاره گر دیرک های چادرشان باشبه شدند 

 .می گرفت

صعود کند.  4باالتر از کمپ به رک را در تیم دوم قرار داد. تیم اول نتوانست بیلژوسکی دو تیم حمله انتخاب کرد و یو

قرار داشتند و آماده بودند حمله خود به سمت قله را آغاز نمایند. وقتی به محل  2یورک و آندری چوک در کمپ 

 هنگام امه داده و دیربنابراین به صعود خود اد ندرسیدند مشاهده کردند که چادرها در زیر برف مدفون شده ا 3کمپ 

رسیدند. با توجه به تجربه قبلی می دانستند که اگر بخواهند تالش جدی برای صعود  4در هوایی بسیار سرد به کمپ  و

داشته باشند باید کمپ خود را کمی باالتر ببرند. اما روز بعد بهمنی به آنها برخورد کرد و چیزی نمانده بود که آنها را 

بیرون پریدند. خوشبختانه  در زیر فشار برف مسطح شده بود،ان که ماید. با وحشت از چادرشبا چادرشان مدفون ن

، بنابراین چادرها را از زیر برف بیرون کشیدند، دیرک ها را صاف کرده نددیرک چادرها نشکسته و فقط خم شده بود

ه می وزید. خستقوا متر منتقل نمودند. حال بر روی یال قرار داشتند، جایی که باد با تمام  7700و کمپ را به ارتفاع 

  بودند اما آماده حمله به سمت قله، و این تنها موضوعی بود که اهمیت داشت.

را کمی  آنهاسعی می کرد و  و پاهایش را مالش می داد هز عجیبی ساکت بود. از یورک روی برگرداندآندری به طر

 . پاهایش شروع کرده بودند به یخ زدن، اما او نشانه ای مبنی بر بازگشت از خود بروز نمی داد.گرم کند

له به هر ق همچنان ادامه داشت. صبح روز بعد از چادرهایشان بیرون خزیده و به سمت قله حرکت نمودند. بارش برف

ای که می رسیدند متوجه می شدند قله اصلی باالتر است. قدم به قدم خود را بر روی یال قله و در زیر نوری کم سو 

 حال می بایست حواس خود را جمع کنند. نمی توانستندشیب یال بسیار تند شد. غافلگیرانه بعد به پیش می بردند. 
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ناسب وقت تلف کنند زیرا از سرما یخ می زدند. به همین دلیل با روش میانی های متحرک و برای زدن یک کارگاه م

 تنها گزینه پیش رویشان بود. ،نه چندان ایمناقدام به صعود نمودند. این روش به طور همزمان 

ه و نگاه انداختبه یک بلندی دیگر رسیدند و در آنجا چوب یک پرچم راهنما را یافتند. گیج شده بودند. به اطراف 

. حرف زیادی با هم نزدند. صورت هایشان با الیه ای از یخ آنها به قله رسیده بودند :نقطه ای باالتر از خود نیافتند

پوشیده شده بود. یورک به سرعت چند عکس گرفت و 

بعد از  4بعد به سرعت سرازیر شدند. حتی تا ساعت 

ظهر به خود زحمت ندادند تا با کمپ اصلی تماس 

 بگیرند.

روزهای زمستان کوتاهند. تاریکی به سرعت همه جا را 

فرا گرفت و یورک و آندری راه خود را بر روی یال بی 

پایان گم کردند. به دور خود می چرخیدند، و بعد از 

ممکن است به روی شیب های تند  اینکه متوجه شدند

منحرف شوند از حرکت باز ایستادند. شب مانی 

متر  8000اضطراری در زمستان و در ارتفاع باالتر از 

شوخی بردار نیست، اما آنها راه چاره ای نداشتند. در 

برف پودر حفره ای کندند و به درون آن خزیدند و پاهای 

 -40هوا دمای . را به داخل کوله هایشان فرو بردند خود

درجه سانتی گراد بود. هیچ چیز برای نوشیدن یا خوردن 

نداشتند. یورک فقط بر یک موضوع تمرکز کرده بود: 

اینکه بیدار بماند. گهگاه چرت می زد و بعد ناگهان 

از خواب می پرید. فکر می کرد ساعت ها گذشته و از سرما یخ زده است در حالیکه فقط چند دقیقه وحشت زده 

یرزی کوکوچکا و آندری چوک تالش برای صعود به قله 

 دائوالگیری در زمستان را آغاز می کنند
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. به یکدیگر ضربه می زدند تا جریان خون در دست ها و پاهایشان ادامه پیدا ی نداشتوابش برده بود. شب تمامخ

 به نفس کشیدن و زنده ماندن تمرکز می کردند.امیدوار می ساختند. دیگری را کند. به آرامی سخن گفته و 

ت چمباتمه برخاستند. نیم ساعت بعد به باالخره طلوع شد. دست ها و پاهای خود را خم و راست کرده و از حال

چادرشان رسیدند و بار دیگر با کمپ اصلی تماس گرفته و آنها را از دل نگرانی درآوردند. در آن موقع یک نفر از 

 وضعیت فیزیکی آنها سوال کرد و آندری پاسخ داد که هیچ احساسی در پاهایش ندارد. 

بعد از ظهر بود که از چادر بیرون  2آندری را مالش دادند. ساعت طی چند ساعت بعد چای درست کردند و پاهای 

آسان خواهد بود و می توانند خود را به آنجا و  2آمده و به سمت پایین حرکت کردند با این فرض که مسیر تا کمپ 

نمی آمد حتی  ریا حتی پایین تر برسانند. اما نمی دانستند چقدر خسته اند. به قدری سرعت فرودشان کند بود که به نظ

 برسند. احتماال مجبور بودند یک شب مانی دیگر در هوای آزاد داشته باشند. 3بتوانند به کمپ 

ر د. احساس می کرد ندطاقت یورک تقریبا طاق شده بود. شب مانی ها در آن ارتفاع باال مشکل و مشکل تر می شد

می خواست همه آنها را یکجا مصرف کند. در فقط توان چند شب مانی در زمستان را خواهد داشت و نزندگی اش 

را دنبال کند. بعد از مدتی رد یورک خود را وادار کرد برخیزد و رد پای آندری این موقع آندری از نظر ناپدید شد. 

 ها ناپدید شدند. پا

ببیند. باشد تراورس کرد. هیچ چیز نمی توانست  3وحشت کرده بود. به سمت جایی که فکر می کرد باید محل کمپ 

فریاد زد. پاسخی نشنید. به روی یال بازگشت و دوباره فریاد زد. کامال سر در گم شده بود. به طرف پایین یال سرازیر 

 شد، در حالیکه مطمئن بود مسیر را گم کرده است. اما مسیر درست کدام بود؟ آندری کجا رفته بود؟

فرود می رفت. در این موقع بود که فهمید مجبور است هوا تاریک شد یورک هنوز روی یال بود و کورکورانه  وقتی

ر را یک شب دیگمی تواند  ، مطمئن بودیک شب دیگر را در هوای آزاد سپری کند. اگرچه بی اندازه فرسوده شده بود

در آن شرایط دوام بیاورد. اما می خواست در جای گرمی باشد؛ هیچ چیز را با یک نوشیدنی داغ عوض نمی کرد. 

. شاید از این شب جان سالم به در نبرد. در یک لحظه زمین زیر پایش خالی شد و ه بوده نفسش متزلزل شداعتماد ب

ی مبه پایین سقوط کرد. کلنگ یخش را به یخ کوبید و با کمک آن از سرعت خود کاست و در نهایت توقف کرد. 

ز وز باد در امان بماند و کوله اش را بادانست که باید از حرکت باز ایستد. سکوی کوچکی بر روی شیب کند تا از س
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به روی کوله پشتی ام نشستم و مبارزه برای بقاء بار دیگر ". از دستش افتاد. سازدکرد تا چراغ پیشانی اش را خارج 

 "آغاز شد.

در روستایی پرنور می دید که در کلبه متر پایین تر  4000آن شب توهمات به شدت به سراغش آمده بودند. خود را 

ی گرم و نرم در حال خوردن و نوشیدن است. در همان خواب و بیداری گاه و بیگاه صاف می نشست و مواظب بود ا

 . به وضعیتخارج می ساخت که چیز دیگری از دستش نیفتد. باد گرمای ناچیزی که در بدنش مانده را از اندامش

 رخوت و مدهوشی وارد شده بود.

ره مورسکی اوکو از برابر چشمانش گذشت. شش نفر پشت میزی نشسته بودند، تصویری از کلبه مورد عالقه او در د

شمعی روشن بود، و یک کتری بزرگ چای در جلویشان قرار داشت. می گفتند، می خندیدند، و برای هم داستان 

یا آ آیا کسی به آینه دست زده است؟"تعریف می کردند. دیر وقت شب صدایشان را پایین آوردند. یک نفر پرسید: 

یورک به دیگران نگاه کرد تا واکنش آنها را ببیند. بعضی انگار سوال را متوجه نشده اند. نگاهی  "نگاهی انداخته اید؟

انداختند. یورک هم همینطور. آنها می دانستند که نزدیک شدن به خط باریک قرمز چه احساسی دارد. آنها می دانستند 

ظات زندگی را باز هم تجربه کنند. یک فنجان چای تخیلی دیگر برای باز خواهند گشت تا یکی از مهیج ترین لح

 خودش ریخت تا دستانش گرم شوند.

 هنوز یورک زنده بود. رسید و سحرگاه

رساند و با صدای ضعیف هم تیمی هایش را صدا زد. آنها از چادرهایشان بیرون دویده  2خود را کشان کشان به کمپ 

رسیده بود، اگرچه دست و پاهایش به شدت  2ند. آندری هم به سالمت به کمپ و با دیدن یورک نفس راحتی کشید

شدند، و خوشحال بودند که می دانند برای آن روز چه برنامه  1سرما زده شده بودند. بار خود را بستند و راهی کمپ 

 ای خواهند داشت.

د، بود. مجبور شدند شب مانی داشته باشننرسیدند. برف بسیار عمیق بود و سرعت آنها را بسیار کند کرده  1به کمپ 

وجود اجاق، سوپ، هوای کمی گرمتر، و اکسیژن با البته برای یورک بود. در هوای آزاد که سومین شب مانی پیاپی 

بیشتر به سختی دو شب قبل از آن به نظر نمی رسید. اواخر بعد از ظهر روز بعد باالخره به محل امن و راحت کمپ 

 اصلی رسیدند.
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ها و پاهای آندری وضعیت بسیار بدی داشتند. همه تیم دست به کار شد تا او را هرچه سریعتر با ارتفاعات  دست

آخرین وعده غذایی را با یکدیگر خوردند و سرازیر دسترس باشد برسانند. در پایین و جایی که امکانات پزشکی 

نزدیک ترین راه برای رسیدن به آن گذر از شدند. همه به جز یورک. او یک قله دیگر را می بایست صعود کند و 

 گردنه فرانسوی ها بود و نه سرازیر شدن با بقیه تیم.

هفته ها بود که برف می بارید بنابراین جای تعجب نداشت که تا سینه در برف فرود برود. علی رغم تالش فراوان 

بازگردد  دا کرده بود. یک گزینه این بود کهدر نتیجه به موفقیت در اجرای نقشه اش تردید پیپیشرفت چندانی نداشت و 

 . اما روزها می گذشت و تیمبرودو از آنجا به کمپ اصلی چوآیو بازگشته و به تیم خودش ملحق شود، به کاتماندو 

ژانویه  25چوآیو مدت زمان زیادی در آنجا باقی نمی ماند. اگر می خواست به آنها برسد می بایست عجله کند. حال 

 فوریه به اتمام می رسید.  15چوآیو بود. مجوز 

گویی تونل حفر می کرد، یک متر یک متر. مبارزه ای مذبوحانه که گاه او را به مرز گریستن پیش می  ،در برف عمیق

 برد. بعد از یک روز تمام برف کوبی وقتی سرش را برگرداند هنوز می توانست محل شب مانی قبلی خود را ببیند.

ث شده باع، یدر هنگام فرود از دائوالگیرجزئی ینه می کرد که بد و بدتر می شدند. سرمازدگی هر شب پاهایش را معا

عفونی شده و چرک بد بویی از آن خارج می حال بزنند. تاول ها هر روز بزرگتر می شدند. تاول بود اکنون پاهایش 

 مه می داد.کرده و به راه خود اداو پانسمان شد. تا جایی که می توانست آنها را تمیز 

سپری کرده بود. آنها ناباورانه  جادر آنرا وقتی به روستای مرفا رسید وارد خانه ای شد که در هنگام عزیمت شبی 

خوراک و او شده بود انداختند ولی او را به داخل راه دادند، و به  یشنگاهی به آن موجود هول انگیز که ناگهان پیدا

کرد وارد بهشت شده است. تصور می کرد خوشبخت ترین انسان روی زمین رختخوابی گرم دادند. یورک احساس می 

 است.

اما وقتی شنید هیچ پروازی تا سه روز انجام نخواهد گرفت حسابی دمغ شد. چاره ای نداشت جز اینکه با همان پاهای 

روز  3ا پخارا را در طی روزه ت 7تاول زده و چرکین ادامه مسیر دهد. باربری پیدا کرد که توانست پا به پای او مسیر 

یورک اول جاده یک ماشین کرایه کرد و در آخرین لحظات خود را به اتوبوسی رساند که راهی کاتماندو طی نماید. 
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شب به کاتماندو رسید. به شرکتی که راهپیمایی تا چوآیو را بر عهده گرفته  10بود. به سرعت سوار آن شد و ساعت 

 بی سیم تماس برقرار کرد. و با کمپ اصلی از طریقرفت بود 

 "تیم لهستانی چوآیو. تیم لهستانی چوآیو. لطفا جواب بدین."

 "بیا اینجا. صدات رو می شنویم. هر چه زودتر سوار هواپیما شو و بیا. منتظریم. تمام.بلند شو "

جام ند. روز سوم پرواز انخورد میورک برای پرواز روز بعد بلیط تهیه کرد و بعد منتظر ماند. پروازهای دو روز بعد به ه

گرفت. سرعت خود را افزایش داد. باربری استخدام نمود که قبول کرد مسیر سه روزه را در یک روز طی کند. پاهای 

، اما روز بعد هم فاصله سه روز راهپیمایی را یک شدچرک ترشح می  شو از تاول های ندیورک هنوز بی حس بود

خسته شده بود و اعتصاب کرد. در آن موقع یک باربر خبررسان از کمپ چوآیو  روزه طی کردند. روز سوم باربر دیگر

 2پایین می آمد. کوله باربر را برداشت و حرکت کرد در حالیکه یورک سعی می کرد پا به پای او قدم بردارد. ساعت 

 فوریه به کمپ اصلی چوآیو رسیدند. 8بعد از ظهر 
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 ستانی چوآیودر برنامه زم 2طناب های ثابت زیر کمپ 

تیم های دو نفره هفته ها بود که با سرما، مشکالت و خطرات می جنگیدند؛ بر روی برنامه در اوج خود قرار داشت. 

. حال همه کمپ ها بر روی مسیر جدید گرده "به طرز خبیثانه ای خطرناک"آندری متری و به زعم  2800جبهه ای 

آماده بودند برای صعود قله اقدام کنند. یورک بدون توجه به وضعیت  4جنوبی برقرار شده و کوهنوردان در کمپ 

 . شود 1پاهایش، فقط جوراب هایش را تعویض کرد، کوله اش را بست و آماده شد صبح زود عازم کمپ 
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زیگا هانریش، کوهنوردی سرسخت و جدی که مانند یورک سخت ترین مصائب را می توانست تحمل کند، همنورد 

رسیدند. روز بعد صعود مشکل تری داشتند زیرا مجبور بودند راه خود را از  1او شد. آن دو بدون دردسر به کمپ 

تند ون بکشند. به باالتر صعود کردند و به انتظار نشسمیان برج های یخی پیدا کنند و طناب های ثابت را از زیر یخ بیر

 برای صعود به انجام رساند. را تا اولین تیم تالش خود 

آنها با دوربین های خود می در حالیکه یورک و زیگا در حال صعود بودند، جو کمپ اصلی مملو از هیجان بود. 

کوچک درست قبل از قله بر روی شیب های یخی هویدا توانستند ببینند که چطور باد در قله زوزه می کشد. دو نقطه 

دای فقط ص "الو. صدای من رو می شنوید؟"شدند. یکی ناپدید شد و بعد آن یکی. آندری زاوادا بی سیم را برداشت: 

نمی دونم. نمی دونم. ولی نقطه ای بلندتر "باالخره پاسخ داده شد.  "آیا به قله رسیده اید؟"زوزه باد را می شنید. 

به قله رسیده بودند و از ترس اینکه باد آنها را با خود نبرد  –پاولوسکی و بربکا  –هر دو ماچیک ها  "جود نداره!و

 "چقدر خوشحالم! چه صعود عالی، اون هم در زمستان!"دراز کشیده بودند. آندری نمی توانست جلوی خود را بگیرد. 

به کمپ اصلی حال می بایست هزار متر مسیری گاه دشوار و حال نوبت زیگا و یورک بود. چهار روز بعد از رسیدن 

به عالوه در بعضی قسمت ها طناب های ثابت برچیده شده بود زیرا در قسمت  د.نبرس 4د تا به کمپ نفنی را صعود کن

ز، وهای باالتر به آن نیاز داشتند. به دلیل ارتفاع زیادی که می بایست طی کنند، سختی مسیر، و کوتاه بودن طول ر

ک بار دیگر ی .شب آنها را فرا گرفتزیگا و یورک درست موقعی که با مشکل ترین قسمت مسیر روبرو شدند تاریکی 

ی بعد از کلنگ یخش را یکیورک . ندمتر آخر را مثل کورها صعود کرد 160چراغ پیشانی یورک از دستش افتاد. 

ا نشستن کلنگ در یخ ر تاکبود که صدای با دقت و قدرت به یخ پرشیب و سخت می کوبید و حواسش  دیگری

بشنود. وقتی مطمئن می شد هر دو کلنگ به خوبی در یخ نشسته اند کرامپون هایش را یک به یک به باالتر می کوبید. 

 به این ترتیب قدم به قدم پیش می رفت. نمی بایست کمترین اشتباهی کند.

یورک در حال حمایت بود که زیگا بر روی شیب تند و یخی سقوط کرد. یورک توانست سقوط را مهار کند اما مدتی 

ده اینکه صعود آنها کامال متوقف ش جزطول کشید تا زیگا آماده صعود شود. یورک نمی دانست چه اتفاقی افتاده است 

وردم. موقع تراورس سر خ"زیگا نفس زنان پاسخ داد.  "؟چه اتفاقی افتاد"است. وقتی زیگا پیدایش شد از او پرسید 

 "دیگه کافیه.
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را از سر به در کنند؛ می بایست متوقف شوند و برای خود  4راحت کمپ  یمی بایست فکر گذراندن شب در چادرها

حفاظی درست کنند. پارچه شب مانی شان را بیرون آورند، سکوی کوچکی بر روی برف کندند، به روی کوله هایشان 

ه کناری ب نشسته، یکدیگر را بغل کردند و منتظر ماندند. سرمای شب زمستانی فرا رسید، باد نایلون روی سرشان را

 می زد و به طرز خطرناکی دمای تن آنها را پایین می آورد.

متر آن طرف تر بودند. از حفره برفی خود را  60صبح روز بعد با واقعیت بی رحمانه ای مواجه شدند. چادرها فقط 

تراحت بیرون کشیده و خود را به چادرها رساندند تا برای خود مقداری چای درست کنند. می خواستند فقط اس

 ند.نو بعد برای صعود قله اقدام کداشته کوتاهی مثال یک ساعت 

ای بیشتری نوشیدند. چیک ساعت گذشت. سپس یک ساعت دیگر. در کیسه خواب های گرم و نرم غلت می زدند. 

 فوریه صبح زود از خواب بیدار شدند، آخرین روز مجوز صعود. جای بحث 15روز به انتها رسید. همینطور شب. روز 

نبود. تنها جهت حرکت، رو به باال بود. بعد از چند ساعت علی رغم اعتماد به نفس یورک در مورد هم هوایی و توانایی 

بعد از ظهر بود و آنها با قله فاصله  4. زیگا نیز مشکل داشت. ساعت کند حرکت می کند ، معلوم شد که بسیاراش

 زیادی داشتند.

از غروب به قله برسیم خیلی عالیه، ولی در برگشت قطعا به تاریکی بر می چه کار کنیم؟ اگه قبل "یورک پرسید 

او معموال تا رسیدن  "خوریم. و احتمال هم داره که مجبور بشیم یک شب دیگه در هوای آزاد شب مانی داشته باشیم.

ی رسید ه نظر مبه هدف از صعود دست نمی کشید، بنابراین سوال عجیبی از جانب یورک مطرح می شد، به طوری که ب

اط یورک می دانست که زیگا کوهنورد محت "خیلی دیره، خیلی خطرناکه، برگریدم پایین."منتظر است زیگا پاسخ دهد 

 تری است و اغلب سالمتی را به صعود ترجیح می دهد؛ او قطعا پاسخ می داد که به پایین بازگردند.

 "ایی که می تونیم صعود می کنیم.ما خیلی به قله نزدیکیم... تا ج"کنان گفت س خس خزیگا 

االن چه اتفاقی افتاده است؟ او برگشت و صعود را ادامه داد، به  یورک بسیار متعجب شده بود. عجب، این زیگا است؟

کنند. تا آن موقع دیگر به  متر سپری 8000اد، احتماال نزدیک به طور حتم یک شب دیگر را می بایست در هوای آز

 به قدری عادت کرده بود که این موضوع چندان او را نگران نمی کرد.اال شب مانی در ارتفاع ب
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صورتی رنگ آن می  ربعد از ظهر به قله رسیدند. خورشید در حال غروب بود و قله در زیر نو 5:15در ساعت 

هوا به سرعت کاهش یافت، و آنها بعد از گرفتن  یدرخشید. اما نور آن هیچ گرمایی نداشت. با غروب خورشید دما

 چند عکس سرازیر شدند.

 

 مسیر صعود زمستانی چوآیو

چند روز آینده هولناک بود. خستگی، سرمازدگی، ارتفاع و سرمای هوا تاثیر خود را گذارده بودند. یورک از روی  

متوقف شوند.  تند قبل از آنکه اتفاق بدتری بیفتدیک برج یخی فرو افتاد، و وقتی زیگا به کنار او فرود رفت تصمیم گرف

متری گذراندند. آن شب سرد ترین دمایی بود که در آن برنامه با آن مواجه شده  7700آنها شب اول را در ارتفاع 

گذراندند تا  4درجه سانتیگراد رسیده بود. سپس یک روز کامل را در کمپ  -33بودند. دمای هوا در کمپ اصلی به 

رساندند. روز بعد بنا داشتند حداقل خود را به کمپ  2خود آب برسانند. روز بعد به زحمت خود را به کمپ به بدن 

 رسیدند، نقطه هایبرسانند، اما خستگی به آنها اجازه نداد زود از چادر خارج شوند. وقتی باالخره به یخچال کمپ  1

اعضای تیم بود که از کمپ اصلی برای کمک به آنها های  نور چراغرا دیدند که به طرف آنها صعود می کردند.  نورانی
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و تمام راه را تا کمپ اصلی فرود رفتند، بار از دیدن همنوردانشان نفس راحتی کشیده  کیور صعود می کردند. زیگا و

 دیگر در تاریکی.

ر شده باز هم بدتروز بعد کمپ را جمع کردند و سرازیر شدند. حتی یورک نیز نمی توانست سرپا بایستد. پاهایش 

 بودند و چند روز بعد در بیمارستانی در دهلی برای درمان سرمازدگی بستری شد.

آندری، سرپرستی که گاه از او انتقاد می شد توجه خاصی به صعودهای زمستانی دارد و اعضا تیمش را در شرایط 

ر یشترین میزان خرسندی اش نه به خاطار می دهد، از عملکرد تیمش بسیار خرسند بود. اما این بار ببسیار سختی قر

دستاورد کم نظیرشان بلکه به خاطر روحیه همکاری تیمی بود که نشان داده بودند. آندری آنقدر تیم های مختلف را 

سرپرستی کرده بود که بداند بلندپروازی های شخصی می تواند جای رفاقت و همکاری را بگیرد. اما در چوآیو این 

 .فتاده بودنیااتفاق 

روزی را در عزلت در بیمارستان دهلی گذراند تا پرواز ایروفلوت به لهستان انجام گیرد. وقتی به همسرش  10یورک 

اده تا . تاخیر اجباری به او فرصت کافی دندسلینا تلفن کرد صدای بچه ها را می شنید که به بازیگوشی و خنده مشغول

زمستانی دوگانه او چهره آن مسابقه را کامال دگرگون کرده بود. نه تنها تفکر کند. مسابقه با مسنر جدی بود. صعودهای 

ه جز یکی، یا ب ش،فاصله او با مسنر بسیار نزدیک بود بلکه روش او بسیار نسبت به او برتری داشت. تمام صعودهای

 از طریق مسیر جدید انجام شده بود یا در زمستان، و گاه هر دو.

می بایست به آن اعتراف کند. سلینا و بچه  گی می کرد.خستاحساس ین روزها همواره اما خدایا، چقدر خسته بود. ا

ها چقدر خوب، دوست داشتنی، و آرامش بخش بودند. چیزی که می خواست این بود که به داخل رختخوابش برود 

ت بود. خوشبختانه بسیار سخمتر  8000، و در باره هیمالیا فکر نکند. تصور یک شب مانی دیگر در ارتفاع و بخوابد

در برابر سرمازدگی بسیار حساس شده انگشتانش حال انگشت های پایش را از دست نداده بود، اما بار بعد چطور؟ 

استراحت  می توانستبودند. بدن او در این دو برنامه اخیر بسیار سختی کشیده و کامال تخلیه شده بود. چه می شد اگر 

 کند؟

 ه هیچ وجه.اما مسنر استراحت نمی کرد. ب
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*** 

. ماه مه آن سال راهی نانگاپاربات شد. در قالب یک کند تلفنمی توانست وقت علی رغم نیاز به تجدید قوا، یورک 

از طریق گرده خطرناک و بهمن خیز جنوب  1985جوالی  13تیم بزرگ لهستانی، و بار دیگر همراه با زیگا، در روز 

زد و کشت. تراژدی دست از  2در نزدیک کمپ را پیوتر کالموس بهمن ه. شرقی قله را صعود کرد. اما نه بدون حادث

که قبال ه ای قل تالش می کرد؛ سر یورک بر نمی داشت؛ نانگاپاربات نهمین قله او بود، و پاییز برای صعود قله لوتسه

 صعود کرده بود.

متری ها را از طریق یک  8000ند: او به این نتیجه رسیده بود که او روش صعود را نیز لحاظ می کدر رقابت با مسنر 

از طریق مسیر عادی صعود کرده بود  1979مسیر جدید یا در زمستان صعود خواهد کرد. او قبال لوتسه را در سال 

آن را از طریق مسیری جدید صعود نماید، با وجود آنکه در دو سال گذشته بسیار فرسوده  تابنابراین حال بازگشته بود 

متری جبهه دشوار،  8000شده بود. او یک ماه بعد از تیم وارد منطقه شد و زمانی که به کمپ اصلی رسید تیم تا ارتفاع 

فاع ارت دشواری های فنی تازه از. مشکل اصلی این جبهه این است که صعود کرده بود فنی، و صعود نشده جنوبی

ورک . بعد یندد. اولین تیم حمله چند گزینه را امتحان کرد اما هیچ کدام موفقیت آمیز نبودنمتر شروع می شو 8000

می کردند، رافال سقوط کرده و کشته شد. کشته شدن  حرکتهمراه با رافال خولدا عازم شد. در حالیکه بدون طناب 

 یک همنورد دیگر.

ی اغلب اعضا تیم هم با توجه به حادثه پیش آمده چنین احساس برای او صعود پایان یافته بود. .به پایین بازگشتیورک 

 داشتند. اما آنها نمی دانستند همنورد جوان و بلندپروازشان یعنی آرتور هاژر چقدر انرژی دارد.

نمی دانست چه کار کند. او نمی توانست  برای چندین روز آرتور مانند یک دائم الخمر در کمپ اصلی پرسه می زد و

بپذیرد که برنامه به آن شکل خاتمه یابد اما در عین حال نمی خواست قهرمان مرده باشد. مشکل اینجا بود که آن 

آخرین مانع صعودشان بسیار به قله نزدیک بود. هیچ کس نمی دانست آن قسمت چقدر دشوار است؛ فقط می دانستند 

ی احساس اگه کس"در ارتفاع بسیار باال. باالخره تصمیم خود را گرفت و رو به تیم کرد و گفت: دشوار است، و قطعا 

صعود می کنم. من می تونم نفر دوم اون قسمت  هاشمی کنه می تونه از اون مانع بگذره و به صعود ادامه بده، من هم با

 خاتمه برنامه رای دادند.هیچ کس داوطلب نبود. اکثریتشان به  "رو صعود کنم ولی نفر اول خیر.
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بعد یکی از اعضا تیم فرانسوی اعالم کرد او حاضر 

است نفر اول آن قسمت را صعود کند، به شرطی که 

. آرتور رو به سرپرست نمایدآرتور او را همراهی 

برنامه، یانوژ ماژر کرد و او هم پذیرفت که هنوز 

ک یور باشد.باقی ممکن است بختی برای صعود 

تفاعات باالتر بود و آرتور فکر می کرد هنوز در ار

شاید بخواهد برای یک آخرین تالش برای صعود 

 قله به آنها بپیوندند.

 

وده شده روز برنامه حتی آرتور فرس 60اما بعد از 

 بود. مثل دیگران، با لب های باد کرده، صورت

بسیار الغر و نحیف  ،قرمز، و چشمان آفتاب سوخته

ود از کمبود مواد مورد نیاز شده بود، که تصویری ب

با این همه احساس می  .روحیه ای ضعیفو در بدن 

کرد اگر تالشی انجام ندهند مرتکب گناه شده اند. 

شش کمپ برقرار شده بود، یک کیلومتر طناب ثابت 

متر  200نتهایی قرار داشت. هوا خوب بود و تا رسیدن به قله فقط متر آن بر روی دیواره ا 100نصب شده بود که 

 .در پیش بود صعود ناشناخته ها

البته که هزینه آن را ممکن بود با جان خود بپردازند. پس چه چیزی آنها را به صعود وا می داشت؟ مدت ها بود 

اشته بودند. حتی از نظر مالی نیز مانند فشارهای دوران اولیه مربوط به غرور ملی را پشت سر گذکوهنوردی لهستان 

ر، این دیگر بازگردند. خی یگذشته در مضیقه قرار نداشتند. اگر شکست می خوردند به طور قطع می توانستند سال

 آخرین تالش را بلندپروازی شخصی تغذیه می کرد، به خصوص بلندپروازی های آرتور.

 در جبهه جنوبی لوتسه 2فرود دیواره ای یخی قبل از کمپ 
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العاده  احترام فوقک بود که دستور به بازگشت داد. آرتور به دلیل یک بار دیگر صعود کردند، اما در نهایت این یور

یورک قائل بود به حرف او گوش داد، اگرچه هیچ گاه به طور کامل با آن موافق نبود. یورک بعدها اعتراف ای که برای 

 .استکرد که خستگی مفرط او احتماال بر تصمیم او به بازگشت تاثیر گذاشته 

 

*** 

چیزی که یورک به آن نیاز داشت یک سال استراحت 

ماه کامل با سلینا و پسرانش.  12بود، سپری کردن 

او بسیار فرهمند بود از اینکه همسری داشت که 

اشتیاق او نسبت به کوهنوردی را می پذیرفت و 

وقتی  می داد.فرزندانشان را تقریبا به تنهایی پرورش 

یورک برای اولین بار تمایلش برای صعود دو قله را 

در زمستان مطرح ساخت، سلینا با فرزند دومشان 

تازه از پاکستان  1984باردار بود. او در سپتامبر 

بازگشته بود و می خواست تقریبا تمام زمستان دور 

از خانه باشد. بیشتر خانواده ها با چنین تصمیمی 

د، اما سلینا و والدین یورک به اتفاق موافقت نمی کنن

، و عالقه وافرش برای نیل به هدفی که از تصمیم او

حمایت کردند. وویتک در میانه  به دنبال آن بود

اکتبر  26کارهای تدارکاتی یورک برای برنامه اش در 

 به دنیا آمد. 1984

ای آنکه بتواند فرزندانشان را بزرگ کند علی رغم دریافت کمک، زندگی سلینا در این مدت آسان نمی گذشت. او بر

. او از نقش یورک به عنوان پدر تقدیر در زندگی بوداو خانواده مهمترین اولویت دیگر خارج از خانه کار نمی کرد. 

 1987در جبهه جنوبی لوتسه،   1باالی کمپ صعود مسیر مسنر 
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یورک وقتی خانه بود زندگی خانوادگی را به آغوش می پذیرفت، با  "البته وقتی در اینجا بود."می کرد اما می افزود، 

با سلینا در باره اینکه چگونه آنها را بزرگ کنند صحبت می کرد، و به تعمیرات و نگهداری یش بازی می کرد، بچه ها

مهربان و زنی اغلب مانند یک مادر تنها خانه را اداره می کرد، نقشی که به نظر می آمد سلینا خانه می پرداخت. اما 

 .است آن را پذیرفته مانند وی صبور

فقط یک موضوع بود که هرگز در باره آن بحثی در میان نبود؛ کوهنوردی یورک. سلینا گاهی از طریق دوستانشان یا 

 8000قله  14مقاله های روزنامه از برنامه های او مطلع می شد. حتی هیچ گاه درباره رویای او برای صعود تمام 

قسیم شده است: کوهنوردی و خانواده اش. سلینا گه گاه در متری صحبتی نشد. به نظر می آمد زندگی او بین دو دنیا ت

این باره که او کوهنوردی را کنار خواهد گذاشت به شوخی می پرداخت، اما می دانست که این امر غیر ممکن است 

 پذیرش سلینا در باره زندگیبه . ادامه ازدواج آنها تا حد بسیار زیادی او بود زندگیجزئی از رخ دهد. کوهنوردی 

 ندابود. بسیاری دیگر از خانواده های کوهنوردان به دلیل فشار زیاد این موضوع از هم پاشیده مدیون دوگانه یورک 

. با این همه سپری کردن مدت زمانی در خانه آن را تجربه کردندچنانچه واندا، وویتک، کریستف و بسیاری دیگر  –

 چیزی بود که یورک به آن نیاز داشت.

*** 

پیشرو لهستانی یورک از لوتسه عازم کاتماندو شد تا به تیم  1985با مسنر همچنان ادامه داشت و در اکتبر  اما مسابقه

ها برای صعود زمستانی کانگچنجونگا بپیوندد. نام یورک به عنوان یکی از اعضا تیم ذکر شده بود اما او بسیار حال 

؟ زندگی و صعود در میان مرتفع ترین قلل دنیا؟ پس چرا می رفتبدی داشت. آیا این همان زندگی نبود که به دنبالش 

 آنقدر برای زندگی خانوادگی و محیط گرم آن دلش تنگ شده بود؟

ت کلبه چوبی شان در ایستبنا در نزدیکی کاتوویچ رف یم ملحق شود سوار هواپیما شد و بهبه جای آنکه مستقیما به ت

قرار داشت. خوابید، غذا خورد و تا جایی که می توانست چای نوشید. که منظره ای زیبا از تپه های سرسبز در مقابلش 

با بچه ها بازی می کرد، با سلینا به صحبت می پرداخت و از زندگی خانوادگی محظوظ می شد. خانه آنها پر می شد 

خوردن و نوشیدن و گفتن داستان های کوهنوردی  بهاز دوستان کوهنوردی که به آنجا می آمدند و تا پاسی از شب 

 می پرداختند.
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. تیم رهسپار شد دسامبر بار دیگر آنجا را به مقصد کاتماندو 12اما می دانست باالخره باید آنجا را ترک کند و در 

یگران. د کانگچنجونگا بعضی از بهترین کوهنوردان را در خود داشت: آرتور هاژر، کریستف ویلیچکی، آندری چوک، و

هدف آنها مسیر عادی در رخ جنوب غربی بود. یورک احساس می کرد صعود آن حتی در زمستان کامال امکان پذیر 

است. بعد از استراحت در ایستبنا احساس می کرد خستگی از تنش خارج شده است و دوباره خود را با کوهستان 

همذات می یافت. پاهایش التیام یافته بود و اعتماد 

ا بود. اگر می توانست این قله ررفته سش باال به نف

صعود کند فقط دو قله از مسنر عقب می بود. به 

عالوه لهستانی ها در کانگچنجونگا سابقه دیرینه و 

داشتند: اولین صعود قله جنوبی، اولین  یپر افتخار

صعود قله مرکزی، مسیر جدید بر روی یالونگ 

 نایکانگ. صعود موفق زمستانی می توانست 

 چرخه را کامل سازد.

وقتی تیمی مملو از ستاره است، رقابت اجتناب 

هر کدام از آنها می توانست برای . می گرددناپذیر 

صعود قله در نظر گرفته شود، و همگی آنها 

بلندپرواز بودند. در نهایت زمان انتخاب تیم قله 

فرا رسید. همه کوهنوردان، مضطرب و هیجان زده 

شدند. بحث و گفتگو برای در چادر گروهی جمع 

انتخاب تیم قله تا پاسی از شب ادامه یافت. آرتور 

هاژر یکی از آنها بود که همراه با همنوردش 

بوگوسالو پروبولسکی برای صعود انتخاب شدند. 

ی ه تنهایب –رفت "همه این بحث ها بیهوده بود زیرا روز بعد بوگوسالو از کمپ خارج شده بود. آرتور با عتاب گفت، 

  "برای صعود قله. همنوردم من و بقیه تیم را تنها گذاشت و رفت. –

آرتور هاژر در کمپ اصلی جبهه جنوبی لوتسه، در حال کشیدن سیگار، 

 "در آنجا اکسیژن فراوان است"چرا که 
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بعد از این شروع  افتضاح آمیز، دو تیم دیگر صعود خود را شروع کردند: یورک همراه با کریستف ویلیچکی،  و آندری 

سرفه های مداوم آندری را، که ناشی از چوک همراه با پرزمک پیاسکی. وقتی در حال صعود بودند غیر ممکن بود که 

. ایی و تطابق طبیعی او با ارتفاع این موضوع عجیب به نظر می رسیدارتفاع و سرما بود، در نظر نگیرند. با توجه با توان

از طریق مسیری جدید، لوتسه بدون اکسیژن،  K2متری بر روی  8000سوابق او بسیار درخشان بود: صعود تا ارتفاع 

تان می متری او در زمس 8000مسیری جدید بر روی اورست، رخ غربی ماکالو، و دائوالگیری. کانگچنجونگا پنجمین 

 4بود. اما هر چه باالتر می رفتند سرفه های او بدتر می شد؛ هوای سرد و خشک تاثیر خود را گذاشته بود. در کمپ 

 کامال مسلم شده بود که آندری باید به پایین بازگردد. فقط یورک و کریستف به صعود ادامه می دادند.

متر ارتفاع تا قله را در هوایی سرد و رقیق  800دند تا ژانویه از کمپ خارج ش 11دقیقه صبح روز  5:45آنها ساعت 

صبح خورشید به آنها تابید و تن آنها را  10طی نمایند. به زودی حس خود در پاهایشان را از دست دادند. ساعت 

قدری گرم کرد. هر یک از آنها به تنهایی، بدون طناب و با سرعت خود صعود می کرد. از آنجا که شیب چندان تند 

به قله رسید و به سرعت راه بازگشت را در پیش گرفت. یورک درست ود احتیاجی به حمایت نداشتند. اول کریستف نب

قبل از قله از کنار او رد شد بدون آنکه حتی یک کلمه با یکدیگر رد و بدل کنند. مغزشان کرخ شده بود. مثل آدم 

را کشان کشان به چادر رساندند و خبر صعود موفقشان آهنی بودند. بعد از گرفتن چند عکس یورک نیز بازگشت. خود 

به قله را به کمپ اصلی مخابره کردند. از پاسخ شاد همیشگی در کمپ اصلی خبری نبود چرا که حال آندری در کمپ 

 های پایین تر بسیار وخیم بود.

حرکت نماید. در واقع  آندری به قدری ضعیف شده بود که به سختی می توانست 4و  3در میانه راه بین کمپ های 

حمل کرده بودند. همه آنها خود را در یک چادر جا داده بودند تا برای خود نوشیدنی تهیه  3دیگران او را به کمپ 

کنند و در چادر دیگر به آندری مدر می دادند تا مایعات از بدنش خارج شود. وضعیت او هر لحظه وخیم تر می شد. 

به آندری کردند که دیگر نفس نمی کشید. تمام تالش آنها برای احیا آندری بی  انگیز روهراس سکوت در لحظه ای 

 .ماند یجهتن
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دفن کردند. یورک با چشمانی اشک آلود  3اعضا تیم که در شوک قرار داشتند او را در یک شکاف نزدیک به کمپ 

وبی خ آدمچرا خدا چنین "ی پرسید: برای مدتی مدید بر باالی آرامگاه ابدی آندری ایستاد. او که کامال مذهبی بود م

 "را از ما گرفته است؟

وقتی به کاتماندو و هتل همیشگی شان، هتل توکچه، باز گشتند مثل لشکر شکست خورده در ماتم قرار داشتند. بله، 

این سومین  .سنگینآنها کانگچنجونگا را در زمستان صعود کرده بودند اما آندری هزینه این صعود بود. هزینه ای بسیار 

برنامه پیاپی یورک بود که با تراژدی رقم خورده بود. اشتیاق لهستانی ها برای اولین ها، مسابقه ها، و صعودهای 

زمستانی باعث شده بود مرگ و میر کوهنوردان آنها به طور مبهوت کننده ای باال رود. توفق لهستانی ها تبدیل شده 

را نادیده بگیرد. تنها به این می ساخت آنچه که در اطراف او می گذرد  بود به مارپیچ مرگ. یورک خود را مجبور

 طریق می توانست به راه خود ادامه دهد. او از نعمت توقف و تفکر در باره گذشته برخوردار نبود.
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 کوهستان شوربختی –فصل دهم 

 

ل که در جنگل ها، رودها، و صخره فرهنگند، محصولی از تخی زاده طبیعت باشند، بخشی از چشم اندازها قبل از آنکه

 ها رسوخ کرده است. 

 چشم انداز و خاطراتسیمون شاما، 

 

 هرکسی را می شناسم

 می رودسرانجام 

 "صدمه"، ترنت رزنور

 

ر آن دپاکستان به تازگی پتانسیل اقتصادی این کوه را دریافته بود و  .سالی بسیار غیر معمول بودK2 در  1986سال 

مجوز برای صعود صادر کرده بود. کوهنوردان از هر گوشه آن در حال صعود بودند: یک  قه ای نهساببه طور بی سال 

یال آبروزی ه بتیم لهستانی بر روی گرده جنوبی موسوم به مسیر جادویی؛ تیمی بین المللی که در نهایت مسیر خود را 

دیگر. سه رخی بنیایی بر روی یال شمال غربی؛ و ؛ یک تیم از کره جنوبی بر روی یال آبروزی؛ یک تیم بریتاتغییر داد

 .قرار نداشتتیم لهستانی بودند. واندا در کنار آنها و همراه با تیم یانوژ ماژر هم همنورد واندا بر روی نانگاپاربات 

 توانسته بود از نظر مالی خود را تامین کند. بعد به لطف آخرین فیلمش ،با اعتماد به نفس ی وپیروزواندا سرخوش از 

 .ه بودردکبه اختالس به طور غیرمترقبه ای مجمع کوهنوردی لهستان او را متهم  ،لهستانبه نانگاپاربات بازگشت از از 

باالخره از اتهامات مبرا شد ولی گفت هرگز در عمرش با چنین رفتار غیرعادالنه ای مواجه نبوده است. به سرعت 

 همنوردان قدیمی اش به رقابتسوی مقابل فرانسوی ها جایی خرید تا بتواند نه در کنار بلکه در  K2برای خود در تیم 

 بپردازد.
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سه کوهنورد لهستانی بر روی مسیر جادویی معتقد بودند که تصمیم واندا برای صعود همراه با فرانسوی ها تصمیمی 

قبل از لهستانی ها در منطقه باشند، به این ترتیب شرایط کامال به نفع واندا  استراتژیک بوده است: فرانسوی ها قرار بود

را صعود می کند. آنا چوریسکا احساس می کرد که واندا ایده تیم های مستقل لهستانی  K2بود تا اولین زنی شود که 

ماید و طوری برنامه ریزی را صعود ن K2به سادگی دست از آن کشید. او می خواست "را کامال به دور انداخته بود. 

 "کرد که اولین باشد.

از سراسر دنیا، همگی با یک هدف و آن صعود قله  یکمپ اصلی به زودی پر شد از چادرهای رنگارنگ تیم های

. تیم کره جنوبی از همه ثروتمند تر بود. آنها چندین کیلومتر طناب ثابت، گروهانی از باربران K2متری قله  8611

نوع چای مختلف کره ای، و فیلم های متنوع  16دیر زیادی کپسول اکسیژن داشتند. چادر گروهی آنها با ارتفاع، و مقا

 به محلی محبوب در کمپ اصلی تبدیل شد.به زودی 

 مود:ناحساسات خود را چنین تشریح  ،واندا در کمپ اصلی احساس راحتی می کرد. در کارت پستالی به دوستش اوا

 

 اوای عزیز،

از راه دور رویت را می بوسم. ما در انتهای یخچال بالتورو هستیم...همه با هم به خوبی کنار می آیند اگرچه به دلیل 

اینکه زبان فرانسوی بلد نیستم قدری احساس تنهایی می کنم. هیئت ها و دوستان زیادی در اینجا حضور دارند. 

و با من مثل یک محلی برخورد می کنند. مرتب به من می احساس می کنم در خانه هستم. باربران مرا می شناسند 

من واقعا نمی دانم معنی آن چیست ولی تصور می کنم معنی خوبی داشته باشد. مرا فراموش  "آبی واندا خوب."گویند 

 نکن. برای نزدیک ترین دوستان و خانواده ام بهترین ها را آرزو دارم و رویتان را می بوسم. 

 

یزی اولیه شان، کوهنوردان با توجه به شرایط، هوا، وضعیت هم هوایی و توانایی شان از این مسیر علی رغم برنامه ر

به دیگری می رفتند. البته که این کار غیر قانونی بود زیرا کوهنوردان می بایست با توجه به مجوزشان فقط بر روی 
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می و به سردرگ موضوع و این نمایدپافشاری یک مسیر کار کنند. اما به نظر نمی رسید کسی بر اجرای این قوانین 

 .ه بودک کردشلوغی در بعضی قسمت ها کم

خود او، میشل پارمنتیه، و زوج فرانسوی لیلیان و موریس بارارد. موریس قد بلند،  متشکل بود  ازتیم چهار نفره واندا 

 های سیاهش زوج جالبی تشکیل میتنومند، سبیلو، با موهای خاکستری و لیلیان کوچک اندام و مسحور کننده، با مو

 را زوج کاملی می دانست. دو دادند. واندا آنها را تحسین می کرد و حتی به آنها غبطه می خورد و آن

نسبت به میشل البته چندان احساس خوبی نداشت. همه چیز او واندا را آزار می داد: موهای مجعد قهوه ای و شلخته، 

ه عادت داشت با صحبت کردن به زبان فرانسوی با زوج بارارد او را از گفتگو چشمان میشی و سیگارهای قوی، اینک

میشل هم اصال از واندا خوشش نمی آمد. به عنوان یک روزنامه . متکبرانهآن اعتماد به نفس داشتن خارج سازد، و 

را صعود می کند بنویسد، و آن زن می بایست زنی  K2نگار فرانسوی او می خواست داستانی در باره اولین زنی که 

 باشد نه واندا. چادر کوچک چهار نفره آنها تفاوت ها بین میشل و واندا را دوچندان می کرد. –لیلیان  –فرانسوی

 

 K2واندا روتکیویچ در کمپ اصلی 
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را می شناخت. اما آنها اولین تیم  متری آن 7350از آنجا که این برنامه سومین تالش واندا بر روی قله بود تا ارتفاع 

بنابراین از مزیت استفاده از کمپ های برقرار شده، طناب های ثابت قابل اطمینان، و مسیر پاکوب  .منطقه بودنددر 

شده توسط تیم های دیگر نمی توانستند بهره مند شوند. هدف آنها یال آبروزی بود که می خواستند به شیوه ای سبک 

از کپسول اکسیژن اضافی قله را صعود کنند. همچنین می خواستند با صعود و فرود در مدت پنج روز و بدون استفاده 

رکوردی برای صعود آن به جا بگذارند. استراتژی متهورانه ای بود. تصمیم گرفتند که کمپ ها را به چادر و کیسه 

ا چادرها و کیسه خواب های بسیار خواب مجهز نکنند. در عوض مقداری سوخت و آذوقه در مسیر بگذارند. سپس ب

ب شسبک به صعود می پرداختند و با توجه به شرایط هوایی یا سطح انرژی شان و ساعت روز هر جا که مناسب بود 

را بگذرانند. این موضوع به آنها انعطاف زیادی برای صعود می بخشید و همزمان آنها را در معرض طوفان های 

ه بود قرار می داد. به راحتی ممکن بود در حالیکه فاصله زیادی با محل ذخیره سازی سهمگینی که این کوه به آن شهر

شان دارند زمین گیر شوند. این روش کوهنوردی برای واندا جدید بود و او آن را جالب توجه یافت. اگرچه او به 

بتواند انجام دهد او هم از پس  مخاطرات آن واقف بود اما نگرانی به خود راه نمی داد؛ مطمئن بود هر کاری که لیلیان

 آن برخواهد آمد.

کورت دیمبرگر که همراه با همنورد بریتانیایی اش، جولی تولیس، در کمپ اصلی حاضر بود به نظر می رسید به آن 

وضعیت اشراف بیشتری دارد و روش متهورانه فرانسوی ها را درک می کند، به خصوص که تیم آنها اولین تیم حاضر 

ن کوه را خود به آ «سریع»هیچ کس نباید صعود "ن می نویسد: چنی گره بی پایانبود. در کتاب خود به نام در منطقه 

پیدا می  بسیار تغییردر این مدت که در اواخر فصل صورت می گیرد با اولین صعودها مقایسه کند چون وضعیت مسیر 

یا شاید فقط ساعته بنو شامو در اواخر آن فصل اشاره داشته است.  23شاید این نقطه نظر او به صعود سرعتی  "کند.

می خواست به این موضع تاکید کند که شرایط مسیر با وجود طناب های ثابت و کمپ های از قبل برقرار شده با 

 .رنددا صعودهای ابتدایی فصل بسیار تفاوت

 

 اوای عزیز
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خوشبخت هستند. در همان حال آنها به هم بسیار نزدیکند زوج کوهنورد موریس و لیلیان خوبند...آنها مثالی از یک 

همواره در کنار موریس قرار دارد و من  لیلیانو بهترین عملکردشان زمانی است که در کنار یکدیگر قرار دارند...

ز خودخواه ترین و خودبین ترین اشخاصی است که من در عمرم دیده ام...یک مجبورم در کنار میشل باشم. او یکی ا

خودشیفته ای که فقط به خودش فکر می کند. او همیشه به خودش اجازه می دهد به دلخواه تصمیم گیری کند. این 

سوی ما فران اصال تو چرا اینجا با"موضوع به این معنی است که آزادی عمل من گرفته شده است. دیروز به من گفت 

ها هستی و با دوستان لهستانی ات کوهنوردی نمی کنی؟ من اصال به تو نیازی ندارم اما تو به من نیاز داری و به همین 

 بعد از آن به نوعی خودم را آماده کردم که صعودی انفرادی به قله داشته باشم. واندا "دلیل آدم بدتری هستی.

 

ند واندا در کمپ اصلی با عفونت لوزه و تب دست به گریبان بود. بعد از چند زمانی که همنوردانش در حال صعود بود

روز استراحت باالخره حالش بهتر شد و به آنها پیوست. تنها سه هفته بعد از ورودشان به کمپ اصلی آنها حمله خود 

و شب اول را در کمپ ژوئن بود. به طور یکنواخت از یال آبروزی صعود می کردند  18به سمت قله را آغاز کردند. 

شب را گذراندند. در اینجا  ،متری در کنار هرم سیاه 7100گذشتند و در عوض در ارتفاع  2از کمپ خوابیدند.  1

مقداری از وسایلشان را باقی گذاشتند تا با کوله باری سبک تر حرکت کنند. به صعود خود ادامه دادند و از کنار محل 

متری انجام دادند. واندا آن محل را  7700ذشته و شب مانی شان را در ارتفاع متری هم گ 7350در ارتفاع  3کمپ 

 "زیر دیواره ای یخی بر روی سطحی صاف از برف، که فقط کمی خطرناک بود."چنین توصیف کرد: 

در اینجا بود که مشکل استراتژی صعود سبک آنها خود را نشان داد. کمی باالتر از محل شب مانی، زوج بارارد به 

یک پل شکسته برفی بر روی یک شکاف رسیدند و تصمیم گرفتند از آن به بعد در طناب حرکت کنند. اما طناب در 

ود خ. در واقع وزن وجود داشت کوله میشل بود و او پیشاپیش رفته بود زیرا وقتی او از روی پل رد می شد هنوز پل

گر شکاف بپرد. سه کوهنورد باقی مانده مجبور شدند او بود که آن را شکسته بود، اگرچه موفق شده بود به طرف دی

خی یدر انتهای مسیرشان با یک شیب منفی برای پرهیز از گذر از آن نقطه یک مسیر طوالنی و خطرناکی را برگزینند. 

. در نماینبه ارتفاع سه متر مواجه شدند. باالخره با تالشی طاقت فرسا و صرف انرژی زیاد موفق شدند از آن عبو
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را کامال تخلیه شان تالش انرژی آن متر وضعیت کامال متفاوتی دارد و  8000صعود فنی در ارتفاع درست قبل از 

 کرده بود.

. آن تغییر مسیر زمانبر برای دورزدن پل برفی باعث شده نمایندمتری صعود  7900آن روز فقط توانستند تا ارتفاع 

 چیزی که معلوم شد اشتباه مرگباری بوده است. –ند ناربگذ در ارتفاع باالرا بود مجبور شوند یک شب دیگر 

در این موقع تنش بین واندا و میشل به قدری زیاد شده بود که واندا یک چادر قرض کرد تا مجبور نشود با میشل در 

 یسه چادر برا". او اعتراف می کرد: نمایدیک جا سر کند. او دیگر نمی توانست چهره و بوی سیگار او را تحمل 

 "نفر زیاد است، اما وزن بیشتری که در کوله داشتم هزینه ای بود که برای استقالل می پرداختم. چهار

وده ب باالخره طناب را به کناری گذاشتند. این موضوع شاید بیشتر از هر چیز معرف توان و مهارت این چهار کوهنورد

بدون طناب نیازمند توانایی و اعتماد به نفس زیادی  K2. صعود بر روی شیب های تند و یخ زده ارتفاعات باالی باشد

خیلی خوب بود اگر طناب ثابتی پیدا می کردیم اما چه کسی حاضر است تا آن "واندا در این باره می گفت: است. 

نفر در  11سال بعد علی رغم وجود طناب ثابت  20تصور کند که او نمی توانست   "ارتفاع طناب با خود حمل کند؟

 کشته شدند.  K2شیب های باالی 

قرار داشتند جایی که بدن به طور پیوسته تحلیل می رود. بزرگترین  "منطقه مرگ"واندا و همنوردانش حال در 

است،  زه کافی دشوارمشکلشان برف بود، برف بسیار عمیق. قرار دادن یک پا بر روی برف عمیق در آن ارتفاع به اندا

تالش  . نفر جلو از این، بیشتر در برف فرو می رفتندبا هر قدم چه عذابی را متحمل می شدند وقتی کنید حال تصور 

جانفرسا بی اندازه خسته می شود و نفرات پشت سر هم به دلیل سرعت بسیار کند احساس سرمای زیادی می کنند. 

که از همه قوی تر است و در نتیجه داد اما میشل نشان  ردندعوض می ک برای برف کوبیدر بدو امر جای خود را 

 . گرفت عهده ربیشتر بار آن برف کوبی شاق را ب

جا در آنرا قبل از صعود قله که می توانستند آخرین شب  ندمتری پیدا کرد 8300یک محل مسطح کوچک در ارتفاع 

دو نفره و بدون کیسه خواب. این سومین شبی بود که در  بگذرانند. در این موقع فقط یک اجاق داشتند، یک چادر

 .به سر می بردند متر 7500فاع باالی ارت
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در زیر پایشان کوهستان سترگ قرار داشت: دیواره ای از یخ با شیب منفی که از زیر آن عبور کرده بودند )که به آن 

یین دست که به یخچال گادوین آستون منتهی گلوگاه گفته می شود(، گردنه، هرم سیاه، دهلیز هاوس، و شیب های پا

 می شد. آنها صعود قسمت های فنی را پشت سر گذاشته بودند و حال بسیار به قله نزدیک بودند.

واندا مجبور بود به میشل بچسبد چرا که در آن چادر دو نفره جای بسیار کمی داشتند. علی رغم گرمای بدن میشل، 

می  احساس توان این فکر می کرد که روز بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، روز صعود قله.واندا خود را پس می کشید. به 

 اما هنوز مقداری برایش باقی مانده بود.  –شاید نه به اندازه میشل  –کرد 

ژوئن صبح زود از خواب بیدار شدند. هوا عالی بود: آفتابی، بدون ابر و باد. واندا آخرین نفری بود که از چادر  23روز 

خارج شد و درست در جایی که می خواستند برای آماده کردن سوپ توقف کنند به آنها رسید. از این رفتار غیر 

د، بسیار متعجب شده بود. آیا دچار توهم شده بود؟ نخیر، معمول، که می خواستند درست زیر قله به شکمشان برسن

ذا نسبت به غآنها ؛ سه کوهنورد فرانسوی نشسته بودند که یک نهار گرم بخورند. واندا با این وسواس اوهام نبود

 لبخندی زد، دعوت آنها را رد کرد و صعود خود را به تنهایی ادامه داد. دیگران متوجه آن نشدند. 

لگی بیش از هر زمان دیگر توان و اعتماد به نفس برای صعود یک کوه بلند را در خود احساس می سا 43در سن 

 K2صبح به قله رسید و اولین لهستانی و اولین زنی شد که قله  10:15کرد. از نظر فیزیکی در اوج قرار داشت. ساعت 

ساس می کردم ابدیت به من هدیه شده در آن لحظه اح"را صعود کرده بود. خندید. گریست. زانو زد و دعا کرد. 

 "است...احساس پیروزی نمی کردم اما احساس می کردم خداوند در کنارم قرار دارد...

که در آن اولین صعود زنان به قله قید شده بود. سپس نام خود را همراه با نام لیلیان بارارد بر روی تکه کاغذی نوشت 

ه زیر سنگی پنهان ساخت. لیلیان هنوز نرسیده بود بنابراین شاید این کار آن را در یک نایلون پیچید، و کمی زیر قل

خالی اسم لیلیان جلوی  .10:15: را به دقت نوشتبود. اما زمان صعود خود  ،کمی زود، و البته بسیار سخاوتمندانه

 بود.

گرم شود مقداری در سمت  واندا نشست و منتظر ماند. و منتظر ماند. هوای کامال صاف بسیار سرد بود و برای اینکه

شمالی فرود رفت و چند تکه سنگ را به عنوان سوغات با خود برداشت. به قله بازگشت و باز هم منتظر ماند. شروع 

کرد به شمردن دوستانی که می توانست سنگ های با ارزش قله را به آنها بدهد؛ نام های زیادی در فهرستش قرار 
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تا آن حد برای  1953و  1938وستون آمریکایی قرار داشت، هم او که در سال های داشتند اما در ابتدای آن چارلی ه

صعود قله تالش کرده بود. او به چارلی عالقه داشت و فکر می کرد این حق او بود که اولین صعود را انجام دهد و نه 

 ایتالیایی ها. به طور قطع او استحقاق سنگی از قله را داشت.

به سرد شدن کرد متوجه شد که دیگر باید به فکر بازگشت باشد. به محض اینکه شروع به وقتی دست و پایش شروع 

 11 در ساعتبه قله آنها صعود فرود کرد دیگران را دید که برای صعود تقال می کنند. به همین دلیل بازگشت و از 

 استقبال کرد و آنها را در آغوش گرفت.

فرود خود را آغاز نمودند، که خطرناک ترین قسمت هر کوهنوردی است. ظهر که شد، چهار کوهنورد خسته و لرزان 

متر برای استراحتی کوتاه توقف کرد. وقتی  8300واندا پییشاپیش حرکت می کرد و در محل شب مانی شان در ارتفاع 

ین کار با اموریس بارارد بی رمق به او رسید گفت که باید شب را در آنجا بمانند. واندا بر خالف شخصیت معمولش 

مواقفت کرد اگرچه می دانست گذراندن یک شب دیگر در آن ارتفاع بدن آنها را بیش از پیش تحلیل می برد. شاید 

می خواست در کنار همنوردانش بماند و یا فقط این تاثیر ارتفاع بود که بر قوه قضاوت او تاثیر گذاشته بود. او بعدها 

 «من الزم نیست امشب پایین بروم»ا ناشاد نبودم. با خود فکر کردم شدم، اممتعجب "در باره آن لحظه بحرانی نوشت: 

خسته بودم، اما از رمق نیفتاده بودم...نگرانی نداشتم. اما می بایست داشته باشم...در آن هوای آفتابی نمی دانستم که 

 "مرگ به دنبال ما آمده است.

چهار نفره چنبره زدند. بعد از گذراندن شبی سرد و ناراحت یک بار دیگر هر چهار نفر بدون کیسه خواب در آن چادر 

ی گخواب آلوداحساس روز بعد حتی خسته تر بودند. واندا دو تا و نصفی قرص خواب خورده بود و روز بعد هنوز 

 . میشل می خواست هر چه زودتر به پایین بروند. زوج بارارد بسیار ساکت بودند.داشت

 بدونبودند هر کدام مجبور  فروددند و در دو قسمت از خطرناک ترین بخش های همچنان بدون طناب حرکت می کر

درجه به پیش می بردند، در  50د. ذره ذره خود را بر روی تراورس یخی با شیب ناز آن عبور کناتکا به دیگران 

ه د را حفظ کند کحالیکه می دانستند سقوط به قیمت جانشان تمام خواهد شد. واندا در حالی سعی می کرد تعادل خو

هنوز تاثیر قرص های خواب را در بدنش احساس می کرد. میشل سریعتر حرکت می کرد و اولین کسی بود که به 

 باالی گلوگاه رسید؛ دهلیزی باریک، یخی و حتی پرشیب تر، با سنگ های سست و برف های ناپایدار.



188 
 

ش هر لحظه افزوده می شود. در نهایت بدون اینکه در آن لحظه واندا میشل را دید که در حال سقوط است و بر سرعت

کمترین آسیبی ببیند در پایین دهلیز در یک توده برفی متوقف شد. به پشت سر نگاه نکرد، فقط خود را تکان داد و به 

بار دیگر ، ، و فروکش کردن آدرنالین در بدنشبعد از شوک ناشی از مشاهده آن سقوطمدتی راهش ادامه داد. واندا 

مواظب باش، واندا، مواظب باش! هیچ کس نمی تونه ". هر قدم را با احتیاط بر می داشت: نمود فرود خود تمرکزبه 

 "در اینجا بهت کمک کنه. هیچ کس نمی تونه تو رو پایین ببره...اینجا تنهایی.

 کدیگر را دارند در حالیکهاو به قدری برای فرود تمرکز کرده بود که زوج بارارد را فراموش نمود. اما می دانست آنها ی

به پایین دهلیز رسید، توقف کرد تا نفسی تازه کند. وقتی به باال نگاه کرد آن زوج را دید که در باالی وقتی او تنهاست. 

رشیب گلوگاه پزیرا با وجود آنکه موریس باالی لیلیان بود. واندا خیالش راحت شد گلوگاه به آرامی در حال حرکتند. 

 ن پوشیده از مقداری زیادی برف بود، نه یخ.بود اما سطح آ

وقتی فرود خود را ادامه داد تکه ابری محیط کوه را فرا گرفت، و مسیر پر از شکاف مقابل او را از نظر پنهان کرد. گذر 

داشت. با این حال به طرز را از آن محل در دید کامل هم مانند گذشتن از میدان مین بود؛ بدون دید حکم خودکشی 

احساس ایمنی خطرناک بود، اما در عین حال باعث می شد بدون محدودیت فعالیت "بی خونسرد و سرخوش بود. عجی

کنم و دچار وحشت نشوم. این موضوع جانم را نجات داد زیرا باعث شد با اقبال بلند بتوانم از تمام توانایی هایم 

ه کوهنوردی در آن لحظات استفاده می کرد. این دانش و احتماال واندا به طور ناخودآگاه از سالها تجرب "استفاده کنم.

 . زنده فرود بیایدباعث شد بدون طناب  K2که آن روز در آن ارتفاعات  –و نه بخت و اقبال  –تجربه او بود 

متر به میشل رسید. آن شب برف و باد به چادرشان می کوبید و آنها بسیار کم استراحت کردند.  7700او در ارتفاع 

صبح روز بعد میشل گفت که منتظر زوج بارارد می ماند اما چون گاز کافی نداشتند از واندا خواست که با تیم باسکی 

 و ایتالیایی به پایین برود. واندا قبول کرد و راهی شد. 

متر  8000در باالی اقامت برف شروع به باریدن کرد. مه غلیظی آنها را در بر گرفت. واندا که از صعود و چندین شب 

د. او به در کوهستان تنها مانبعد از مدت کوتاهی بسیار فرسوده شده بود نمی توانست پا به پای دیگران حرکت کند و 

سختی می توانست جای پای آنها را پیدا کند، اما برف تازه و باد به زودی تمام جای پاها را پوشاند. در این موقع 

 ذخیره اش را پوشیده بود که برای آن هوای سرد بسیار نازک بودند. دستکش هایش را گم کرده بود و دستکش های
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باتوم اسکی! و درست پایین تر از آنها طناب های ثابت.  –سپس در دوردست توانست دو نقطه سیاه را مشاهده کند 

باسک  اهل بسیار راحت شده بود فکر کرد شاید کوهنوردان هدر حالیکه خیالش از اینکه طناب های ثابت را پیدا کرد

آن باتوم ها را برای او گذاشته اند. آنها را برداشت و خود را به طناب متصل کرد و به فرود خود ادامه داد. طوفان به 

 حد اعال رسیده بود. ایستاد. فکر بسیار بدی به مغزش خطور کرد.

در شرایط بسیار خطرناکی قرار  شاید باتوم ها نه برای او بلکه نشانه ابتدای طناب های ثابت بوده اند. آنها اکنون

اما می دانست بسیار پایین آمده و قادر نخواهد بود مسیر خود را بازگردد و خطای خود را جبران خواهند داشت. 

کند؛ او برای حفظ جان خود می بایست فرود برود. تمرکز خود را معطوف به این ساخت که یک به یک از طناب های 

عود بدترین روز در صبه عنوان فرود آن روز از را از یکی به دیگری متصل سازد. بعدها پایین بیاید و کارابین خود 

K2 .یاد کرد 

شب شده بود که واندا خود را به چادرش در ابتدای هرم سیاه رساند. بر روی توده ای افتاد و به خواب رفت. یک 

کند و مقداری غذا بخورد. کوچکترین شب و روز دیگر در آنجا منتظر ماند. خود را مجبور ساخت کمی آب درست 

حرکتی هم دردناک بود. با دستان سرما زده انجام عادی ترین کارها هم دشوار بود: کشیدن زیپ کاپشن، روشن کردن 

 اجاق، بازکردن پاکت سوپ، نگه داشتن ظرف آب. همچنان خبری از همنوردانش نبود.

رارد در باالی گلوگاه داشت را به خاطر بیاورد. آیا نشانه ای به خود فشار می آورد تا آخرین تصویری که از زوج با

از آنها بر روی آن شیب ها پیدا بود. آیا چیزی را از قلم انداخته بود؟ میشل کجا بود؟ او مطمئن بود که در ارتفاع 

و تنها . آیا امتر با هم صحبت کرده اند اما شاید هم اشتباه می کرد. به طرز وحشتناکی احساس تنهایی می کرد 7700

کسی از تیم شان خواهد بود که زنده بازخواهد گشت؟ او گیج و منگ دیگر نمی توانست دقیقا تشخیص دهد چه کسی 

از  توان آن را داری تا هنوزتمام ذرات وجودش که هنوز زنده بودند فریاد می زدند  در کوه است و در کجا قرار دارد.

 این کوه پایین برو!

ناچیز خود از صعود را در کوله اش جای داد: اجاق، بطری خالی سوخت، قابلمه که هنوز ته مانده  او باقی مانده های

های سوپ در آن بود، و کیسه خواب خیسش. از چادر بیرون خزید تا فرود پایان ناپذیر خود را ادامه دهد که شخصی 

ب . میشل با بی سیم گفته بود که بر روی طنارا در پایین دید. او بنو شامو بود که برای کمک به میشل باال آمده بود
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ثابت است اما به شدت به کمک نیاز دارد. بنو گفت که در شرایط بوران و برف او به سختی توانسته طناب های ثابت 

متر به متر به پایین کوه هدایت کرده است. واندا در باره باتوم های اسکی فکر می را را پیدا کند، و این بنو بود که او 

 کرد: آیا ممکن بود آنها به کمکش بیایند؟

 همچنان خبری از زوج بارارد نبود.

ود خویشتندار باالخره توان خ یدر این لحظه دو کوهنورد لهستانی که برای کمک به او آمده بودند پیدایشان شد. واندا

تلخی، رقابت، کسی بود که به او  را از دست داد و گریه سر داد و خود را به آغوش آنها افکند. بعد از آن همه تنهایی،

 اهمیت می داد.

. کرد وحشتاز دیدن چهره او  ، جیم کوران،در این موقع صورت، دستان و پاهای واندا یخ زده بود. فیلمساز بریتانیایی

چهره ای از هم پاشیده "سال پیرتر شده است.  10روز  10گویی در مدت  ،واندا با آن چهره مشعشع قبل از صعود

 "داشت.

*** 

در حال شکل گرفتن بود، جنب و جوش زیادی در قسمت های دیگر فاجعه ای در همان زمان که برای تیم واندا 

ه اعتقاد ؛ مسیری که برا صعود نمایدمسیر جادویی می کرد وجود داشت. تیم لهستانی به سرپرستی یانوژ ماژر تالش 

در رخ جنوبی  "سیکل"شد. تیم دیگری بر روی دهلیز  قمداد می K2حل نشده بر روی  "آخرین مسئله"بسیاری 

متشکل بود از یورک و تادک پیتروسکی. به این ترتیب به طور همزمان سه تیم از لهستان بر روی سه مسیر بر روی 

توان و تبحر لهستانی ها در هیمالیا. صرف نظر از نشانه ای  متری دنیا در حال فعالیت بودند؛ 8000مشکل ترین قله 

 در سیطره آنها قرار داشت. K2اینکه قله را صعود می کردند یا خیر، در آن سال از 

. ودبنامی برای خود دست و پا کرده عام و خاص در بین که با شنا در آبهای یخ زده  بود تادک، کوهنوردی بسیار زبده

ین المللی این اولین برنامه بد. توانست در تیم بین المللی کارل هرلیخ کوفر جایی برای خودش و یورک دست و پا کن او

. ی نمودحیرت انگیز م بسیارهای لهستانی ها با برنامه تفاوت بود که یورک در آن شرکت می کرد و از جنبه اقتصادی 

هزینه های پیش بینی نشده از هر گوشه ای سر بر می آورد: انعام، زیرمیزی، گمرک. اگرچه برای اروپایی ها این 
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می کرد اما لهستانی ها را بسیار مضطرب می ساخت. آنها ثابت کرده بودند که می توانند در موضوع مشکلی ایجاد ن

 صرفه جویی.برای نیل به این مقصود چیزی نبود مگر صرف کنند اما یکی از اسرار آنها زیادی هیمالیا وقت 

. حسادت به آنها می نگریستوقتی کارل کفش های نوی آدیداس با جوراب های نرم پشمی به باربران می داد یورک با 

جو برنامه تا حدودی ناراحت کننده بود، به خصوص طرز فکر بعضی از اعضا تیم نسبت به آنها. چند راهنمای کوهستان 

ک مثل ی"سویسی هم در برنامه حاضر بودند. یورک به استهزا یکی از آنها پرداخت و او را چنین توصیف می کرد 

ظاهر  "که در تمام عمرش کاری نداشته جز اینکه در کوه های آلپ باال و پایین بدود.سگ تازی الغر بود، معلوم بود 

یورک از نظر فیزیکی اشکال خاصی نداشت اما یکی از همین راهنما ها به شکم کمی برآمده او اشاره کرد و گفت به 

و راهش  "یگه رو می بینیممتر همد 8000در ارتفاع "نظر نمی آید کوهنورد باشد، به یورک برخورد و زیر لب گفت 

 را کشید و رفت.

وقتی کارل از برنامه لهستانی ها برای صعود یک مسیر جدید بر روی رخ جنوبی حمایت کرد کوهنوردان اروپای غربی 

بازی می کنید... هر چیزی  وشما دو نفر نقش ویولونیست های اول ر"از این موضوع دلخور شدند. کارل عنوان کرد 

موضوعی که باعث وحشت مابقی تیم شد. سویسی ها و آلمانی ها تنها چیزی  "بخواهید در اختیارتون قرار می گیره.

 براییا برودپیک صعود نمایند. صعود یک مسیر جدید خطرناک  K2که می خواستند این بود که از طریق مسیر عادی 

برای یورک و تادک هیچ چیز در دنیا به در کشورشان داشتند. به سامانی کار و زندگی ، زیرا آنها کامال بی اهمیت بود

باعث شد یورک در گروه نداشت. تفاوت بین آن دو  اهمیتاندازه صعود یک مسیر جدید و دشوار بر روی این کوه 

مدل ل های اتومبیرند، اما این باره بگوید کوهنوردان غربی شبیه به اتومبیل های غربی هستند: بر روی جاده خوب بهت

 می لهستانی حتی در جاده های ناهموار به حرکت خود ادامه می دهند.یقد

امین برنامه ای که به هیمالیا سرپرستی می  24کارل هیچ برنامه ای برای اینکه در کمپ اصلی بماند نداشت بلکه این 

نداشت و خیلی زود یک هلی کوپتر سالگی او را داشت. وضعیت جسمانی خوبی  70کرد فقط حکم جشن تولد 

خواست تا او را به ارتفاعات پایین تر و راحت تر برگرداند. در این موقع تیم از هم گسیخت و اعضا کمتر بلندپرواز 

 را برگزیدند.مسیرهای ساده تر 
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 ، زیرا دریورک و تادک مسیر خود بر روی رخ جنوبی را ادامه دادند، مسیری که بخشی از آن برای یورک آشنا بود

همراه با وویتک صعود کرده بود. تا کمپ اول چهار کوهنورد همراه آنها بودند. را متری آن  6400تا ارتفاع  1982سال 

در کمپ بعدی دو نفر. در نهایت فقط یورک و تادک بر روی مسیر باقی ماندند. تا باالترین ارتفاعی که می توانستند 

اصلی بازگشتند و منتظر شدند طوفان خاتمه یابد. هم هوا شده بودند و آماده طناب ثابت نصب کردند و سپس به کمپ 

 بودند حمله نهایی به سمت قله را انجام دهند. همه چیز به هوا بستگی داشت.

 تا حجمانتظار کشیدند . در انتهای ژوئن خورشید بار دیگر ظاهر شد. دو روز دیگر ماندند روز منتظر 10به مدت 

بر روی رخ جنوبی انباشته شده بود پایدارتر شود، و سپس صعود خود را آغاز نمودند. روز اول:  عظیمی از برف که

 متر. 8200متر. روز پنجم:  7900متر. روز چهارم:  7400متر. روز سوم:  6950متر. روز دوم:  6400

چادر خارج شدند و  متری، سه عدد میخ، یک پیچ یخ، و کلنگ های یخ شان از 30روز بعد با فقط دو رشته طناب 

متری بازگردند. اما در مقابلشان  8200آن روز قله را صعود کنند و به محل کمپ در ارتفاع برنامه ریخته بودند که 

متری تقریبا عمودی پوشیده از برف ناپایدار قرار داشت. صعود آن دیواره که هر حرکت بر  100یک دیواره سنگی 

سانتیمتر به سانتیمتر صعود می کردند. یورک بود یک روز کامل وقت گرفت. روی آن با تالش بسیار زیادی همراه 

در آن ارتفاع انجام داده بود. به طور تا آن موقع می گفت که صعود این قسمت مشکل ترین صعودی بوده است که 

ت دشوار مسقطع تجربه سال ها صعود در مسیرهای ترکیبی در زمستان های سرد تاترا بود که باعث شد بتواند آن ق

شروع  . بارش برفوقتی باقی نمانده بودصعود نماید. وقتی به انتهای آن دیواره رسیدند برای صعود به قله  K2را در 

 شد.

به محل شب مانی شان فرود رفتند تا شب را در آنجا بگذرانند. همان ابتدا تنها کپسول گازشان از دستشان افتاد و 

ط کرد. به دردسر افتاده بودند. بدون گاز، نمی توانستند غذایی درست کنند، و از هزاران متر در دره زیر پایشان سقو

آب کنند. تازه یک روز بسیار دشوار از نظر فیزیکی و برف آن نگران کننده تر اینکه نمی توانستند برای خودشان 

ند ز تشنگی له له می زدروانی را پشت سر گذاشته بودند و حال می بایست بدون آب شب را بگذرانند. در حالیکه ا

شب را به صبح رساندند اما حال می بایست برنامه شان را تغییر دهند. به جای آنکه از قله به مسیر خودشان فرود 

توانند ببیایند می بایست تا جایی که می توانستند به سرعت از مسیر عادی و یال آبروتزی فرود بروند، به این امید که 
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دام زیرا هیچ کداشت هم زیادی این تنها گزینه آنها بود اما در عین حال ریسک پیدا کنند.  یک کمپ با امکانات کامل

 از آنها آن مسیر را نمی شناخت.

 

 K2 ،1986تادک پیتروسکی در رخ جنوبی 

بعدازظهر روز بعد قسمت های دشوار را صعود کرده و بر روی مسیرهای کم شیب تر قرار داشتند. هر چه  2ساعت 

بارش برف شدید تر می شد و فاصله دید آنها کمتر. اما گاه و بیگاه جای پایی از صعودهای قبلی بر روی  می گذشت

 6مسیر می دیدند؛ مطمئن بودند به روی مسیر صحیح قرار دارند. با غریزه خود صعود خود را ادامه می دادند. ساعت 

 نزدیک به قله باشند. بعد از ظهر هوا رو به تاریکی می گذاشت. یورک مطمئن بود باید
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ناگهان  ودببه یک نقاب برفی رسید و روی کلنگش خم شد تا نفسی بگیرد. همینطور که به برف زیر پایش خیره شده 

پس بیفتد: دو پاکت خالی سوپ فرانسوی. حدس زد که باید متعلق به تیم واندا باعث شود مانده بود کم دید که چیزی 

متر درست قبل از یک نقاب برفی چادر زده اند. این  8300ت که آنها در ارتفاع باشند و از توصیف واندا می دانس

ا رسیدن پس تمال آنها بود پاکت های خالی می بایست متعلق به آنها بوده باشد. از ناراحتی داشت دیوانه می شد. اگر 

 رسید.. همینطور که به آن پاکت ها خیره شده بود تادک از راه زیادی داشتند فاصلهبه قله 

فکر کنم در محل شب مانی واندا باشیم. پایین تر از جایی هستیم که من فکر می به این پاکت های مسخره نگاه کن. "

 "متر. 8300فقط  –کردم 

کی می دونه، اینقدر هوا مه آلوده که نمی شه به طور قطع گفت کجا "تادک با صدایی خسته و غمگین پاسخ داد: 

 "ونیم و فردا حرکت کنیم.هستیم. می تونیم همینجا بم

 "نه نه، نمی تونیم. اگه شب اینجا بمونیم نمی تونیم فردا صعود کنیم."یورک محکم جواب داد: 

 "خوب پس چه کار کنیم؟"

 "بریم. بزار ادامه بدیم. می رم باالی این نقاب ببینم اون طرف چه خبره. شاید چیزی رو تشخیص بدم."

 "باشه"تادک زیر لب گفت: 

د را ادامه دادند و چند لحظه بعد یورک برگشت و فریادی از شادی کشید. می توانست قله را ببیند. خیلی صعود خو

شب مانی. چند قدم دیگر تا قله برداشت و بعد به  نهنزدیک بود. پاکت های سوپ مربوط به نهار قبل از قله آنها بود، 

زمین نشست تا نفسی تازه کند. در کوله اش گشت تا دوربین را پیدا کند و چند عکس بگیرد. چند لحظه بعد تادک 

 هم به او پیوست.

ود عیکدیگر را در آغوش گرفتند، سرفه کردند و خس خس کنان به هم تبریک گفتند و از پیروزی چشمگیرشان در ص

فهمیدند اگر در  هدقیق 15بعد از صعود شده بود لذت بردند.  K2قله، از طریق مشکل ترین مسیری که تا آن موقع در 

معنی خواهد بود، بنابراین فرود خود را آغاز نمودند. به جایی که مقداری از وسایل شان را  یقله بمیرند این صعود ب

 و آماده شدند تا شبی سرد را همراه با بارش برف بگذرانند.  هجا گذاشته بودند بازگشتمتر  8300در ارتفاع 
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بود اما الیه برف بر روی همه جا را فرا گرفته تمام شب بارش برف ادامه یافت. باد نمی وزید و سکوتی وهم انگیز 

ت. هیچ خرش برف صبح روز بعد هم ادامه یافت و مسیریابی را باز هم دشوار تر سااکوه هر لحظه ضخیم تر می شد. ب

چیزی را نمی شد تشخیص داد. اگرچه از طریق مسیر ساده تری در حال فرود بودند، اما برای آنها این مسیر ناشناخته 

بود. به دنبال آثاری از صعودهای قبلی می گشتند و گاه و بیگاه تکه طنابی پیدا می کردند و مطمئن می شدند که در 

از گاه، به دلیل خستگی و سردرگمی، از مسیر منحرف می شدند و مجبور  مسیر صحیح قرار دارند. اما درعین حال هر

 می شدند به سختی به مسیر اصلی بازگردند.

شب فرارسید ولی آنها تا کمپ اتریشی ها که امیدوار بودند در آنجا بخوابند هنوز فاصله زیادی داشتند. در عوض 

در آن ارتفاع تحمل کنند. چهارمین شبی بود که در  یورک و تادک مجبور بودند یک شب مانی عذاب آور دیگر را

ارتفاع بسیار باال شب مانی می کردند و آنقدر بی رمق بودند که حتی نمی توانستند برای خود اتاق برفی بکنند. در 

ن شب را نیز آقوی بنیه پناه گرفتند. حتی یورک می نمود عوض در جایی که به سختی آنها را در برابر باد محافظت 

می توانستم به راحتی ببینم که در حد توان خود قرار داشتیم. محل "سیار به سختی گذراند. بعدها در آن باره نوشت: ب

شب مانی مان حتی از شب قبل هم بدتر بود. دو روز بود که حتی یک قطره آب هم از گلوی مان پایین نرفته بود و 

نجه ای که در آن شب تحمل کردیم را نمی شود توصیف کیسه های شب مانی سوراخ سوراخ و پاره شده بودند. شک

کرد، از سرما می لرزیدیم و پودر برف از کوچکترین درزهای لباسمان نفوذ می کرد. فقط توانستیم چند باری چرت 

 "بزنیم.

آرام و بی رمق از کیسه های شب مانی شان خارج شدند. در تاریک و روشن بارش برف فردا صبح خاتمه یافت. 

توجه شدند که فقط فاصله کمی با کمپ اتریشی ها داشته اند؛ یورک فکر کرد می تواند چادرهای آنها را ببیند. صبح م

زودتر راه افتاد و بعد به تادک اشاره کرد که مسیر قابل عبور است. سپس به تادک گفت که طنابی که تمام شب بر 

 روی آن نشسته بود را همراه بیاورد.

 "باشه، باشه، برو!"تادک پاسخ داد: 
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یورک فرود را ادامه داد. به باال نگاه کرد و تادک را دید که حرکت ناچیزی دارد؛ به نظر می رسید نمی تواند تعادل 

خود را حفظ کند. یورک منتظر او ایستاد و همینکه به روی کلنگش خم شد خوابش برد. وقتی بیدار شد تادک درست 

 سمت کوتاه ولی پرشیب قرار داشت، و بعد مسیر ساده تا چادرها.باالی سرش بود. زیر پایشان یک ق

 "بزار این قسمت از طناب استفاده کنیم."یورک گفت: 

 "نه، احتیاجی نداریم. به عالوه طناب رو جا گذاشتم."

و به فرودش ادامه داد. فکرش به گرما و راحتی کمپ معطوف  نمودیورک قامت راست کرد، جای پایش را محکم 

. شیب تند تر شد و برف تبدیل شد به یخ. حال نمایدشد؛ به قدری نزدیک بود که فکر می کرد می تواند آن را لمس 

ی مبد نبود اگر طناب همراهشان می بایست بسیار مواظب باشد. کلنگت را محکم بکوب. کرامپون را با اعتماد بزن. 

 بود. مشکلی نیست. چیزی نمانده. تمرکز کن.

به باال نگاه کرد و تادک را دید که اکنون به خوبی فرود می آمد و از همان جاهای کلنگ و کرامپون یورک استفاده می 

کرد. درست همان موقع یورک چیزی را دید که با سرعت از جلوی چشمانش عبور کرد: یکی از کرامپون های تادک 

آمده بود. یورک داد زد تا به او هشدار دهد. سپس اتفاقی که نمی بایست بیفتد افتاد: آن یکی کرامپون هم  از پایش در

 "خودت رو بگیر!"از پای تادک در آمد و روی شیب سقوط کرد. یورک دوباره فریاد زد. 

روی یخ فایده ای تادک سعی خودش را کرد. کلنگ هایش به خوبی در یخ نشسته بودند، اما کوبیدن چکمه ها به 

و نتوانست خود را نگه دارد. فریاد کنان با سرعت سرسام آوری قرار داشت نداشت. تمام وزنش بر روی دست هایش 

 سقوط کرد.

یورک مستقیما در زیر پای تادک قرار داشت. به طور غریزی با تمام قدرت به کلنگ یخ چسبید. آخرین چیزی که 

برخورد تادک به او بود. احساس کرد که ضربه شدیدی به او خورده است؛ تادک بود قبل از تغییر واقعیت به یاد آورد 

که به پشت او اصابت کرده بود. بعد از چند لحظه دریافت که به طرز معجزه آسایی هنوز به شیب متصل است. سرش 

تکه یخ  و چندود بروی یخ بر  را بلند کرد و به اطراف نگریست. تنها چیزی که می توانست ببیند شیاری باریک

 بعد از آن دیگر هیچ.کوچک درحال سقوط. 
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که تادک  البته "تادک، تادک، کجایی؟ جواب بده."مات و مبهوت مقداری پایین تر رفت تا نشانه ای از تادک پیدا کند. 

 یشادر آن اطراف نبود. یورک بر روی کلنگش خم شد و بالفاصله به خواب رفت. هزاران متر جبهه جنوبی در زیر پ

 200. از خواب پرید و متوجه شد که باید از این نقطه خطرناک به مکان دیگری برود. گذر از تراورس قرار داشت

 متری تا کمپ اتریشی ها پنج و نیم ساعت از او وقت گرفت.

 به داخل یکی از آنها خزید و گیج و منگ به دنبال چیزی می گشت که بخورد یا بنوشد. یک قوطی کمپوت پیدا کرد

و آن را به سرعت فرو داد. بعد اجاق و ظرفی پیدا کرد و شروع کرد به آب کردن برف. آب می نوشید و چرت می زد 

تا اینکه یک بی سیم پیدا کرد. سعی کرد با کمک آن با کمپ اصلی تماس بگیرد و حادثه ای که برای تادک پیش آمده 

کردند ولی تصور کرد که خش خش پاسخی را شنیده است، بود را به آنها خبر دهد. به نظر نمی آمد درست کار می 

و فکر می کرد هر لحظه بنا براین آن را به گوشش چسباند و به خواب رفت. نمی خواست مرگ تادک را قبول کند 

ا جدر گوشه دیگر به همین دلیل در کیسه خوابی در یک گوشه چادر خوابید و برای تادک ممکن است باز گردد 

 ید بر می گشت. زن و دخترش در خانه منتظر او بودند.تادک باگذاشت. 

بارها و بارها تادک را می دید که در حال سقوط است. آیا می دانست که خواهد مرد؟ یورک حاضر بود هر کاری 

 انجام دهد تا زمان به عقب بازگردد و او دکمه شروع مجدد را فشار دهد.

بعد از ظهر روز بعد بود. سعی کرد بار دیگر با کمپ اصلی  2ساعت بیست ساعت بعد یورک از خواب بیدار شد. حال 

تماس بگیرد اما موفق نشد. در واقع اصال با کمپ صحبت نکرده بود چون بی سیم اصال باطری نداشت. یورک فقط 

 خیال کرده بود که پاسخ آنها را می شنود.

*** 

شامل همنوردان قدیمی واندا، آنا  ادویی قرار داشت کهاش بر روی مسیر جدر همان حال یانوژ ماژر با تیم هفت نفره 

ش . عالوه بر تیم یانوژ سه هیئت دیگر هم مجوز تالنیز می شد ولف-چروینسکا، کریستینا پاولوسکا، و مروکا میودویچ

و اساروتایتالیایی، و کوهنورد معروف ایتالیایی رناتو ک 8000بر روی آن مسیر را داشتند: یک تیم آمریکایی، تیم کوتا 

ژوئن  21متری برسند.  6800که به طور انفرادی کوهنوردی می کرد. تیم آمریکایی و ایتالیایی تنها توانستند به ارتفاع 

ود را تالش خها ریزش بهمنی در زیر گردنه نگروتو باعث مرگ جان اسمولیش و آلن پنینگتون گردید. آمریکایی 
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جایی که واندا و تیمش در آن در حال نمودند ا معطوف به یال آبروتزی تالش خود رمتوقف کردند و ایتالیایی ها نیز 

دست از تالش برداشت و راه  بارمتری رسید اما او نیز بعد از سومین  8200صعود بودند. رناتو دو بار به ارتفاع 

 بازگشت را در پیش گرفت.

؛ یکی از آنها شامل چهار مرد و دیگری دمی کردنحال فقط لهستانی ها باقی مانده بودند که در قالب دو تیم صعود 

طناب ثابت نصب  مسیرشامل سه زن.  آنها بر روی 

کرده بودند و بعد از دو شب مانی در باالی ارتفاع 

وسیچ وروژ، پرزمک  –متر سه نفر از تیم مردان  8000

آگوست  3در روز  –پیاسکی، پتر بوزیک اهل چک 

مسیر آنها   موفق شدند قله را صعود کنند. از آنجا که

بسیار دشوار بود آنها نیز مانند یورک و تادک تصمیم 

  گرفتند از مسیر یال آبروتزی بازگردند.

بعد از ظهر بود که وسیچ وروژ سقوط  1:30ساعت 

متر طناب را فرود  50کرد و کشته شد. پرزمک آخرین 

ند ددنبال او. آنها منتظر وسیچ مانرفته بود و پتر هم به 

بروند چرا که آن قسمت فاقد  4تا به اتفاق به کمپ 

طناب ثابت بود. ناگهان صدای وحشتناک برخورد 

فلزات با هم را شنیده بودند. حدس می زدند چه اتفاق 

وحشتناکی افتاده است با این همه منتظر ماندند. یک 

 ر حال فرودساعت و نیم بعد یک کوهنورد کره ای که د

بود به آنها رسید و گفت خبری از وسیچ نیست. چاره ای نداشتند جز اینکه قبول کنند همنورد شان سقوط کرده و 

آلن رز بریتانیایی و کوچک چادر خود را در  4در کمپ برسانند.  4کشته شده است، و آنها مجبورند خود را به کمپ 

اده است اما حدس می زدند وسیچ باید در فاصله ای که بین دو طناب نمی دانستند چه اتفاقی افتمروکا جای دادند. 

 K2 ،1986پرزمیسالو پیاسچکی در مه شدید در 
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باشد. بعدها متوجه لغزیده ثابت ایجاد شده بود 

آن قسمت شدند که یکی از کره ای ها تکه طناب 

 بدون طناب آن را نصبی را بریده بود تا در قسمت

 کند. 

ال ی یانوژ، کریستینا، و آنا نیز می خواستند مسیر

صعود کنند، اما اعصاب شان به هم را جادویی 

احساس "ریخته بود. آنا بعدها به یاد می آورد: 

می کردم در جو بسیار ناسالمی هستم. بر می 

گردید و می شنوید که یک نفر کشته شده است. 

کمی بعد، با خبر می شوید که یک نفر دیگر هم 

کشته شده است. داشتیم عقلمان را از دست می 

 "دادیم.

آن سه نفر در هوایی خوب صعودشان را ادامه می 

دادند؛ هر روز یک کمپ باالتر. آنا به یاد می آورد 

می به دا –کوهستان ما را به سمت خود می کشید "

متری اتراق کرده و  8200آنها در ارتفاع  "مهلک.

ر سقوط و مرگ ووسیک را شنیدند. یانوژ بآگوست خ 4اوایل صبح دند روز بعد به سمت قله صعود کنند. آماده بو

 "من دیگه بسمه، آخه چقدر دیگه؟"روی برف نشست و سرش را در میان دستانش گرفت و گفت: 

وقع مه همه جا را همه آنها با این تصمیم موافق بودند. کوله هایشان را جمع کردند و سرازیر شدند. درست همان م

گرفت. برف شروع به باریدن کرد. این تغییر ناگهانی هوا درست همان روزی آغاز شد که گروه بزرگی از کوهنوردان 

تالش خود برای صعود قله را از مسیر یال آبروتزی آغاز کرده بودند. روز بعد هوا بسیار خراب شد؛ چنان باد 

ی در حالیکه دو سانتیمتر قندیل یخ به آنها چسبیده بود به طور افقی در قدرتمندی می وزید که طناب های ثابت قدیم

نزدیک می شود، مسیر  2وویتک وروژ به یال در نزدیک کمپ 

 K2 ،1986جادویی 
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هوا معلق می ماندند. یانوژ و دو زن دیگر جان خود را برداشته و از کوهستان فرار کردند. هنگام بازگشت همه کمپ 

 . برچیدند ها را هم

 

 K2 ،1986مسیر جادویی بر روی 

بر روی مسیر آبروتزی فعالیت می کردند و متوجه آنها نشد. آنا می گفت:  کوهستان گویی سرش به کسانی گرم بود که

همه آدم کشته شده بودند و این چراغ آن . می آورم یاد را بهکرد. صدای کلیک چراغ پیشانی رها  اکوهستان ما ر"

کمپ اصلی رسیدند  ساعت اولی که به 24در  ".ه افتادلرزبه که فهمیدم تنم  ارموضوع مسخره هنوز کار می کرد. این 

، خود را نشان دادچهره برای رفع عطش بدن تشنه شان تا جایی که می توانستند غذا و آب خوردند. سپس واقعیت 

تیم آبروتزی کجا بود؟ چرا هیچ چیز نشنیده بودند؟ همنورد آنها، مروکا، هم آنجا بود. او از تالش بر روی گرده به این 
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رناک می رسید صرف نظر کرده بود. در عوض به سمت یال آبروتزی رفته بود تا دلیل که به نظر او بیش از حد خط

 .ی بیشتری داشتهمراه با آلن رز بر روی مسیری تالش کند که به نظر او ایمن

*** 

یورک از چادر اتریشی ها خود را بیرون کشاند و در طی دو روز بعد از طناب های ثابت فرود آمده و خود را به کمپ 

کشته می شد. واندا همیشه می گفت یورک می توانست  K2د. تادک پنجمین نفری بود که آن سال در اصلی رسان

هنوز سرحال باشد. اما تادک خیر. این چهارمین برنامه پی در روزها و روزها در هیمالیا فقط سنگ و خاک بخورد و 

 پی یورک بود که در آن همنوردی را از دست می داد. 

عد کامال جدیدی بخشیده بود. اما یورک از استثنایی بود، با روشی که به هیمالیا نوردی بُ K2وی مسیر جدید آنها بر ر

سیار صعود بآن صعود آن جبهه عظیم احساس شادی نمی کرد. تجربه بسیار غم انگیزی بر روی کوه داشت و هزینه 

ته کوه بود اما یانوژ هم به دلیل کشاین در تاریخ صعودها بر باال بود. مسیر جادویی تیم یانوژ هم نقطه عطف دیگری 

زیر سایه حوادث آن سال  صعود،دو این ها مدت شدن همنوردشان از این موفقیت احساس سرخوشی نمی کرد. برای 

 ، کمتر مورد توجه واقع شدند.K2در 

*** 

می وزید باز هم بدتر می شد. کشته شدن  K2همه کس در کوه در مقابل هوای خراب آسیب پذیر بود و طوفانی که در 

یکی بعد از دیگری همه را مستاصل کرده بود. رناتو کاساروتو هنگام بازگشت از تالش انفرادی بر روی مسیر جادویی 

مرد. حال غیر ممکن بود که واقعیت دیگری را در ولی مدت کوتاهی بعد نجات دادند در شکاف افتاد. او را از شکاف 

ینکه زوج بارارد باز نمی گشتند. کوتاه زمانی بعد جسد لیلیان در یخچال های پایین تر مشاهده شد. نظر نگرفت: ا

 جسد او را بهمن به ارتفاعات پایین تر آورده بود.

؛ هفت کوهنورد در آن محل به هم رسیدند، بعضی به هم ریختمتر در یال آبروتزی اوضاع کامال  7900بعد در ارتفاع 

بعضی هنگام صعود. برای آن کوهنوردان که همگی به حد توان و تحمل خود رسیده بودند چادر و هنگام بازگشت و 

کیسه خواب کافی وجود نداشت. در میان چادرهای پاره پاره کمپ و بعدا در شیب های پایین تر پنج نفر دیگر کشته 
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 ر از آنها زنده ماندند: کورت دیمبرگر وشدند: جولی تولیس، هانس ویسر، آلفرد ایمیتسر، آلن رز، و مروکا. فقط دو نف

ویلی باور. وقتی باربر اهل بالتیسان به نام محمد علی هم بر اثر ریزش سنگ کشته شد تعداد کل مرگ و میر در آن 

 رسید. 13سال به عدد اعجاب آور 

این در  نکته مشترکیک  برای این همه کشته در کوهستان مقصر قلمداد کرد؟را اشکال کار کجا بود؟ آیا می شد کسی 

، این بود که کوهنوردان مدت طوالنی در به وقوع پیوست واندا و تیم کوچکشحادثه ای که برای ، همچون حوادث

سپری کرده بودند، و به این ترتیب هیچ محلی برای اشتباه و خطا باقی نگذاشته بودند. یانوژ بعدها با  "منطقه مرگ"

هیچ وقت نباید طوری صعود کرد که تمام هم و غم خودمون رو معطوف به  کامال مشخصه که"غم و اندوه می گفت: 

 "صعود کنیم، و بگیم گور پدر بقیه.

تحمل اوضاع برای بازماندگان بسیار سخت و دشوار بود. برای کورت از دست دادن جولی، همنورد قدیمی اش، بسیار 

دردناک بود. میشل در حادثه مرگ زوج بارارد احساس مسئولیت می کرد. بیوه رناتو ماتم زده بود. در تمام مدت جیم 

حشتناک چگونه اتفاق افتاده اند. در همان حال تمام در کمپ اصلی قرار داشت و سعی می کرد بفهمد آن حوادث و

مدت از بازماندگان غمزده فیلم می گرفت که از این چادر به آن یکی می رفتند و برای هم ماجرا را تعریف می کردند. 

مخفی کند. واندا در خودش فرو رفته بود و نمی پارچه های نازک چادر ها نمی توانست صدای سرفه و گریه را 

عمق غم و اندوه خود را با کسی در میان بگذارد. سوگواری با احساس گناه در هم آمیخت و تبدیل شد به  خواست

 پشیمانی. دلیلی برای شادمانی وجود نداشت.

در میان تعجب همه کسانی که در کمپ اصلی حاضر بودند، علی رغم سرما زدگی، فرسودگی و اندوه، واندا خود را 

نزدیکی آنها قرار داشت آماده ساخت. با توجه به آنچه که به وقوع پیوسته بود و آنچه که  برای صعود برودپیک که در

گسسته است. کامال غیر منطقی شده کامال از هم دنیای واقعی  ارتباطش باخود او متحمل شده بود به نظر می رسید 

نبرده است؛ او  K2ذتی از صعود متری ها صحبت کند. اغراق می کرد که هیچ ل 8000در باره می خواست بود و فقط 

دوستان زیادی را در آنجا از دست داده بود. با همه این احوال خود را برای یک صعود بزرگ دیگر آماده می ساخت. 

احساس شادمانی  K2قدرت و عزم راسخ او قابل تحسین بود اما این موضوع که نمی توانست از صعود باارزش خود به 
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قع به نظر می رسید او نیز مانند بسیاری از کوهنوردان طراز اول، پیچیده و غیر قابل مهار، کند خوشایند نیست. در وا

 از موفقیت خود برای طوالنی مدت محظوظ نمی شد، و همواره به دنبال چالش بعدی بود.

ت: ساما این تالش به نظر می رسید بیشتر به خود درمانی شباهت داشته باشد. چنانچه در خاطرات خود نوشته ا

بعضی از رویدادها مدت ها بعد از وقوع شان بر من تاثیر می گذارند...واکنش من نسبت به پرخاشگری، فاجعه یا "

 "مصیبت معموال با تاخیر همراه است. رویدادهایی هستند که اتفاق افتاده اند ولی من هنوز نتوانسته ام بپذیرم.

روی برودپیک را آغاز کرد. حتی به کمپ اول هم نرسید و تالش انفرادی و سبکبار خود بر  واندای درب و داغان

 بازگشت.

*** 

کشته شده بودند. حال تنها در یک فصل تعداد کشته ها به بیش از دو برابر  K2نفر بر روی  12، 1982تا قبل از سال 

رسیده بود. واندا اینقدر در صعودهای مختلف شرکت داشت تا بفهمد فضای یال آبروتزی چقدر عجیب بود. تیم های 

در  له برسانند. اگرچهزیادی بودند که در واقع تیم هم نبودند بلکه فقط در لحظه آخر دور هم جمع شده تا خود را به ق

نهایت گروه های دو یا سه نفره شکل گرفته بود ولی وقتی اوضاع رو به وخامت می گذاشت آنها به یکدیگر احساس 

وفاداری نمی کردند. بسیاری به این دلیل بر روی یال آبروتزی بودند که آن را از مسیر اولیه خودشان ساده تر می 

 طرناکی از ساده انگاری منجر شده بود.یافتند. و این موضوع خود به حد خ

کوهنوردان مسیر آبروتزی تنها کسانی نبودند که گرفتار این حوادث غم انگیز شدند. کوهنوردانی که مسیر مشکل 

را شلوغ تر کرده بودند. ورود آنها  4خودشان را صعود کرده بودند و حال از یال آبروتزی فرود می آمدند نیز کمپ 

 بود و به احتمال زیاد بر همه تاثیر گذاشته بود. برنامه ریزی نشده

ی می گرفته شد که اگرچه در ابتدا به نظر اتدر حالیکه ده ها کوهنورد بر روی کوهستان در حال فعالیت بودند تصمیم

 ند. میزانمد اطالع نداشتآبه دنبال خواهد چیزی ه چه ک دام از اینکام شده اند اما هیچ جان رسید با قضاوت درستی

پذیرفته شده خطر و ریسک تبدیل شد به تالش برای بقاء. اما آیا آن سطح از پذیرش ریسک واقعا قابل پذیرش بود؟ 

قابل پذیرش برای چه کسی؟ یورک به طور قطع تا زمانی که تادک به او برخورد نکرده بود فکر می کرد اوضاع تحت 
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تحمل شد که خبر درگذشت همنوردش را شنید. و  کنترل است؟ یانوژ فقط زمانی پذیرش ریسک برایش غیر قابل

 حتی بعد از آن همه کشته، واندا حاضر بود بار دیگر ریسک صعود به برودپیک را بپذیرد.

در آن سال به دنبال مقصر بگردد اما یک موضوع همچنان او را آزار  K2دام نیفتاد که برای کشته شدگان  در اینواندا 

حساس می کرد که در میان تعداد زیادی وقایع پیچیده، سرعت کند کورت و جولی می داد؛ سرعت کند کورت. او ا

بوده است که مانند یک دومینو سلسله وقایعی را رقم زده است. و از آنجا که کورت نتوانست یا نخواست دوست او 

ورت م او نسبت به کتصور کرد که خشتوان مروکا را نجات دهد از این بابت نسبت به او احساس غیظ می کرد. اما می 

خود فکر می کرد او نیز چنین رفتاری داشته است. یا شاید فقط می خواست تقصیر را به گردن با به این دلیل بوده که 

 خود را به مسیر یال آبروتزی تغییر دهد.بود که به مروکا پیشنهاد کرده بود مسیر او دیگری بیندازد چرا که خود 

*** 

به لهستان بازگشت، آرتور برای دیدنش به ورشو آمد. آنها با خودداری با یکدیگر خوش آمد  K2وقتی یورک بعد از 

گفتند. آرتور در باره تادک چیزی نپرسید و یورک یک کلمه هم از صعود صحبتی نکرد. وقتی آرتور به سمت اتومبیلش 

لو به زودی شروع می شود. یورک می رفت تا به کاتوویچ بازگردد به یورک گفت که برنامه آنها برای صعود مانس

 "بشکه ها رو بستین؟"سرش را تکان داد و مستقیم به چشمان او نگاه کرد و پرسید: 

 منتظر ماند تا یورک پاسخ بدهد. "بله، سه هفته دیگه راه می افتیم."آرتور پاسخ داد: 

 "ماده میشم.باشه. من آ"یورک مدتی ساکت بود و بعد سرش را به نشانه پاسخ مثبت تکان داد. 
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 فوالد آبدیده –فصل یازدهم 

 

 شیر باشید.هم روباه و هم شما باید  –جنگیدن وجود دارد برای دو راه 

 کونراد والنرودآدام میکیویچ، 

 

حال کامال مشخص شده بود که لهستانی ها کوهنوردان استثنایی اند. آنها سرسخت و مستحکم بوده و لحظه ای چشم 

 "آنها گرسنه و بسیار بسیار قوی بودند."داشتند. رینهولد مسنر جمله معروفی در باره آنها دارد: از هدف خود بر نمی 

کارلوس کارسولیو که خود با لهستانی ها کوهنوردی کرده معتقد بود موفقیت آنها به دلیل کودکی دشواری بود که 

توان تحمل سختی ها را از دست می دهید. وقتی در ناز و نعمت بزرگ می شوید صبر ندارید و "داشتند. او می گفت: 

او همچنین با اسلوونیایی ها نیز  "اتریشی ها و آلمانی ها نیز بسیار قوی بودند، اما تنها نسل بعد از جنگ آنها.

کوهنوردی کرده بود، همچون استین بالکسروف معروف. گفته می شود که او یک بار هنگام صعود یک طول دشوار در 

انتهای طناب می رسد ولی هنوز محل مناسبی برای کارگاه پیدا نمی کند. دوستش داد می زند: کوه های آلپ به 

سپس همنوردش  "هستم که می گم کی طناب تموم شده.من "و اسروف فریاد می زند:  "اسروف، طناب تموم شده"

برسد. کارلوس با خنده در  را مجبور می کند به همراه او صعود نماید تا جایی که به محل مناسبی برای زدن کارگاه

این داستان نشان دهنده روش کوهنوردی اسلوونیایی ها، لهستانی ها، و بخصوص یورک "باره این ماجرا می گوید: 

 هیچ اشاره ای به کوهنوردان نازپرورده اروپای غربی، آمریکایی، یا انگلیسی نیست. "است.

، "بدیع"که کوهنوردی لهستانی ها معادل بود با عذاب کشیدنی کریستین بکویت آمریکایی، مولف کوهنوردی، معتقد بود 

ت دس "کوهنوردی متعالی"که آنها را قادر می ساخت در بدترین شرایط به سوی هدف گام بردارند تا جایی که به 

را گیابند. مسنر نیز معتقد بود که کوهنوردی در ارتفاعات باال چیزی نیست مگر عذاب کشیدن، اما در توصیف خود عمل

 "من کسانی را که می گویند صعود کوه های بزرگ سرشار از لذت است را باور نمی کنم."تر بود: 
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هیئت های کوهنوردی اروپایی با تجهیزات بهتر و تمرینات فوق العاده پا به هیمالیا می گذاشتند اما این لهستانی ها 

 تایان غربی شان داشتند. این برتری بدون هزینهبودند که قله ها را صعود می کردند و برتری چشمگیری نسبت به هم

نبود. خانواده هایی که در کشور رها شده بودند، سرمازدگی ها، جراحات، و نرخ مرگ و میری که هر روز باالتر می 

 رفت.

می  ،ند که لهستانی ها به دلیل احساس حقارتی عمیقدبعضی، به خصوص در میان خارجی ها، به این تئوری معتق

خود را ثابت کنند. در طی قرن ها آنها در چندین نبرد جنگیده و شکست خورده بودند. فقیر بودند. خارج  خواستند

در اروپای شرقی بود.  "آن طرف ها" یاز مرزهایشان در عمل به چشم نمی آمدند. برای خارجی ها لهستان یک جای

باربر، اجاره کامیون، یا خرید مواد غذایی خارجی وسایل و تجهیزاتشان محقرانه بود، و پول زیادی برای خرید استخدام 

آنها برای آنکه بتوانند پا به پای همتایان خارجی شان پیش بروند می بایست بیشتر تالش کنند، و آنقدر تالش نداشتند. 

 کردند که از آنها پیش افتادند.

اری ها معتقد بودند احساس غرور و بردبتئوری جالبی بود ولی بیشتر کوهنوردان لهستانی آن را مطلقا رد می کردند. آن

سنت اشرافی شجاعت و عزت لهستانی؛  –آنها نه از احساس حقارت بلکه درست از نقطه مقابل آن بر می خواست 

داشتن قلعه ها و جنگاوران در طی قرن ها؛ سربازانی که در جنگل ها از سرزمین شان در برابر متجاوزین دفاع می 

ر زندگی د"ها سرکوب توسط روس ها و آلمانی ها. وویتک کورتیکا آن را چنین می نامید:  و در برابر سال –کردند 

. جنگ برای استقالل. دائما هوشیار. آمادگی. شجاعت. توان. اما حال برج و باروها جای خود "میان پتک و سندان

تان را کرد لهستانی ها در کوهسرا به کوهستان داده بود. شمشیر تبدیل شده بود به کلنگ یخ. به سختی می توان عمل

 جنگاوری های گذشته شان مقایسه نکرد.با 

مثال های بسیاری از قهرمانان ملی لهستان در هنر و ادبیات وجود دارد که در باره سرور و ماتم تاریخ پر عزت 

تاثیری عمیق بر هموطنانش گذاشت؛ اشعاری  ،ام لهستان، آدام میکیویچ 18حماسی شاعر قرن سروده های آنهاست. 

او و دیگر ادیبان لهستان شخصیت هایی آفریدند که غرور و عذاب شان بر نسل مملو از قهرمانی ها و کینه ورزی ها. 

که با اسب هایشان در رودخانه های  یهای آینده و راه و روش زندگی لهستانی ها تاثیری دائمی گذاشت. سلحشوران

های وسیع می تازند، پرچم هایی که باد در آنها می پیچند، برق شمشیرها، و جوی های خون که در  یخ زده و دشت
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ند. نشانه های شجاعت و ه اجنگل های غان روانند، تصاویری اند که قرن ها در ذهن و جان لهستانی ها حک شد

 ه آنها را از چنگ کمونیست ها رهابدین وسیله نسل ها و نسل ها پروای شرکت در جنگ را یافتند. به قدری کتهور. 

 .بخشید قبل از چک و قبل از آلمان شرقی. به قدری که به آنها توان صعود بلندترین قلل دنیا را –ساخت 

به نظر وویتک سرسختی لهستانی ها به سنت سامورایی ژاپنی ها شباهت داشت. در سنت سامورایی اگر مردی شکست 

فرای او وجود داشته است. که خود ثابت می کند آن فرد ضعیف است، که به نوبه بخورد به این معنی است که قدرتی 

شرف و شان اوست. خطر چنین طرز فکری این بود که می توانست به بوشیدو سوگوارانه خود به معنی از دست دادن 

را طلب  ط رعیتمنتهی شود. بوشیدو از دوران فئودالی بر می خواست که وفاداری بی قید و شر "طریقت شمشیر"یا 

می کرد. ایده آن تا اندازه زیادی از ذن بودایی و آیین کنفوسیوس نشات می گرفت. در عالی ترین شکل شخص باید 

، و ریاضت، قربانی نمودن خود، و تحمل بداردبه فرادست خود به طور کامل وفادار باشد، شرافت را بر هر چیز ارجح 

بعید به نظر می رسد که کوهنوردان زیادی از بوشیدو اطالع داشته رد. بدترین شدائد تا سر حد مرگ را فضیلت شم

اند، با این همه آنها تجسم این خصائص بودند و با همین طرز فکر چنان کوهنوردی می کردند که گاه تا سر حد 

 شهادت پیش می رفتند.

عیسی مسیح شخصیت دیگری بود که برای برخی از کوهنوردان لهستانی سرمشقی از بردباری محسوب می شد: قطعا 

زندگی او نمادی از شجاعت بود، اما همچنین نمادی از قربانی نمودن. گرایش لهستانی ها در جهت تقلید از مسیح باز 

قا لهستانی های عمی .ال و به چندین پاره تقسیم شداشغام زمانی که لهستان توسط همسایگانش  18می گردد به قرن 

کاتولیک و محنت زده خود را با عذاب مسیحایی همذات می پنداشتند. آنها به این باور رسیده بودند که اگرچه لهستان 

توسط همسایگانش به صلیب کشیده شده بود اما سرنوشت آنها چنین رقم خورده بود که همچون عیسی مسیح فرهمند 

زمانی که متفقین از حمایت از آنها در جنگ جهانی دوم سر باز زدند آنها تمثیل خیانت یهودا را مناسب وضعیت  شوند.

خود یافتند. اما ایمان آنها قوی بود و بر این عقیده استوار ماندند که همانطور که مسیح بشریت را به سعادت رساند 

 لهستانی ها نیز اروپا را به سعادت خواهند رساند.

و به تصویر کشید. ا "مسیح همه ملل"به عنوان لهستان را دیازی معروف ترین نمایش خود به نام  دردام میکیویچ آ

به درستی که تو نباید تمدن را از خارجی ها فرا بگیری، بلکه خارجی ها هستند که باید تمدن را از تو "نوشت، 
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اگرچه در نهایت نفوذ  "ر میان بت پرستان می ماند.بیاموزند... حکایت تو در میان خارجی ها به  حواری مسیح د

می دیدند، و مسیح در هر حال بزرگترین  "ملت شهید"کلیسای کاتولیک کاهش یافت اما بسیاری همچنان خود را 

 شهید تاریخ بود.

اما برای سرسختی لهستانی ها دالیل عملگرایانه ای هم وجود داشت. لهستانی ها بسیار دیرهنگام به جرگه 

تاریخ هیمالیانوردی را به خود اختصاص دهند می بایست هر صفحه ای از یمالیانوردان پیوسته بودند و برای آنکه ه

چه زودتر خود را به سطح کوهنوردان طراز اول برسانند. آنها پا در ماجراجویی هایی گذاشتند که کوچکترین خطایی 

گ و میر در میان آنها نشان داد که استراتژی پر ریسکی را در آن هزینه های هنگفتی در بر داشت. نرخ رو به رشد مر

 انتخاب کرده اند.

فشاری که بر کوهنوردان لهستانی وارد می آمد بی اندازه زیاد بود. مشکل می شد پول کافی جمع آوری کرد، گذرنامه 

تمامی نداشت. و حاال ابری در آسمان پیدا شده است؟ به  کاغذ بازی و بوروکراسیها را آزاد نمود و یا ویزا گرفت. 

د، . وقتی که از سد بوروکراسی می گذشتنحرفش را هم نزنیداین دلیل باید بازگردند؟ پانصد متر تا قله مانده است؟ 

ی متصمیم در باره بازگشت بدون حصول موفقیت به راحتی انجام ن، به هر زحمتی شده تهیه می کردندرا برنامه پول 

 گرفت. در مقابل کوهنوردان اروپای غربی بسیار راحت تر می توانستند تصمیم به بازگشت بگیرند.

وقتی گروهی از کوهنوردان فرانسوی نمی توانستند به قله برسند، به کمپ اصلی باز می گشتند، کمی شراب می 

می خوردند، البته از نوع قوی تر، اما خوردند، بذله گویی می کردند و می خندیدند. کوهنوردان لهستانی نیز مشروب 

تالم جمعی ناشی از شکست. همانند ژاپنی ها احساس شرمساری می  –تلخی شکست در روحشان می نشست 

ما لهستانی ها ترجیح می دهیم قهرمانان مرده باشیم تا "نمودند. آرتور هاژر به صراحت آن را چنین عنوان می کند: 

 "شکست خورده های زنده.

، نکته مثبتی هم داشت. برای آنکه "هنر عذاب کشیدن"رسختی، و آن طور که وویتک آن را نام گذاری کرد این س 

سرمای شدید، آب و غذای ناچیز، وحشت مرگ، و گاه و بیگاه به نهایت حد خود رسیدن، را بتوان تحمل کرد چاره 

ی الزمه هیمالیانوردی همین است. این ای نیست جز اینکه بی اندازه پوست کلفت و سرسخت بود. یکی از خصلت ها

اطالق می گردد. قدرت درونی قابل تحسین است اما از بیرون  "از جان مایه گذاشتن"خصیصه تحسین شده و به آن 
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به چه می ماند؟ اغلب خودخواهی و بی احساسی. اینکه با خستگی و وحشت درونی به نبرد پرداخت راحت تر از آن 

همدردی نمود. نوعی ناشنوایی درونی، از دست دادن ادراک و حتی عیف تر خود احساس است که نسبت به همنورد ض

 غم انگیزند اما اغلب محصول جانبی مبارزه برای بقاء در کوهستان به شمار می روند.مواردی سنگدلی 

ایع است، شکریستف ویلیچکی، بهترین نمونه یک جنگاور، تایید می کند که خود محوری در میان کوهنوردان بسیار 

اگر می خواهید صعود کنید باید هزینه آن را بپردازید. معموال "و او از عواقب این موضوع کامال آگاه بود. او می گفت: 

هزینه آن از دست دادن خانواده است. باید بگویم متاسفم، متاسفم، متاسفم. آنها در خانه عذاب می کشند و ما در 

عذاب این زندگی گویی رضایتی به همراه داشت. کریستف چنین توضیح می داد:  امثال او،و اما برای او  "کوهستان.

ذیرید. بپبرای کسب احساس رضایت وقتی همه چیز بر علیه شما در جریان است، باید نوعی فلسفه جنگاوری را "

 "لذت و هیجان آن بیشتر است.

همچنان که بسیاری از بازرگانان کوهنورد ثابت کردند این سرسختی دالیل عملگرایانه ای هم داشت، و آن چیزی نبود 

 ر داخلدمگر مسائل اقتصادی. کوهنوردان لهستانی ثابت کردند که قوه خالقیت زیادی دارند و توانستند سیستمی 

می داد. آنها کشف کردند که چطور می توانند به خارج از  استراترژی که به آنها آزادی عمل –سیستم به وجود آورند 

کشور سفر کنند، با فرهنگ ها و زبان های مختلف آشنا شوند، به دنبال عشق و عالقه خود، یعنی کوهنوردی، بروند و 

 از این طریق گذران زندگی کنند. آنها کشف کردند که چگونه می توانند آزاد باشند!

سالگی مشغول به کار شد، ازدواج کرد  20بود. به محض پایان تحصیالت دانشگاه در سن کریستف مثال بسیار خوبی 

دوره کمونیستی برای ما بسیار خوب "اما به زودی به بیهودگی کار کردن پی برد. و به سرعت تشکیل خانواده داد. 

پری و بعد شش ماه را در هیمالیا سبپردازیم برج ها بود چون نمی بایست کار کنیم...کافی بود دو ماه را به رنگ آمیزی 

دی و به کوهنور –کریستف همراه با استادان دانشگاه، دکترها و مهندس ها برج ها و دودکش ها را رنگ می کرد  "کنیم.

من تقریبا همه سیلزیا را رنگ زدم...کارخانه های فوالد کاتوویچ، معادن، ساختمان ها، "می پرداخت. او می گفت 

دودکش کارخانه های تولید حرارت، برج های آب...از ترزبنیا تا زابرز. در آن موقع زمان هیچ ارزشی تسمه های نقاله، 

نداشت. هر کاری می خواستیم انجام می دادیم: در باشگاه های کوهنوردی با هم آشنا می شدیم، رویاپردازی می 

ی ی بودیم ولی گویی دائما در مهمانی به سر مکردیم، برنامه می ریختیم، و بعد می رفتیم کوه! اگرچه آدم های بزرگسال
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ژک ل "بریم، شغل خود را رها کرده در حالیکه نمی دانستیم مجبوریم در دوره سرمایه داری نیز روزی زندگی کنیم.

ما وسایل را می فروختیم، و وسایل دیگری قاچاق می "سیچی هم معتقد بود استراتژی آنها بسیار موفقیت آمیز بود: 

 و این حرف را یک استاد دانشگاه می زد. "لی بود!کردیم؛ عا

زندگی خالقانه به کوهنوردی محدود نبود. تعداد بی شماری هنرمند و نویسنده نیز در آن سال های سرکوب و شور 

خفقان در لهستان به اوج شکوفایی رسیدند. ماشین سانسور به جای آنکه بتواند جلوی آنها را بگیرد گویی باعث رشد 

ت آنها شده بود. هنرمندان نیز مانند کوهنوردان بر اثر سرکوب سرسخت تر می شدند؛ خالقانه ترین آثار آنها و تقوی

طور چدر تاریک ترین دوران به وجود آمد. وقتی ماشین سرکوب فروریخت آنها نیز فروریختند. آنها نمی دانستند 

 قتی دنیا به رویشان باز شد چشمه آنها خشکید.بدون اینکه در مقابل چیزی شورش کنند خود را ابراز نمایند. و

اد کوهنوردان تعد"لژک درخشش لهستانی ها را به دلیلی امری بسیار پیش پا افتاده می دانست: تعداد زیاد. او می گفت: 

یش از او به این نکته اشاره می کرد که برای ب "بسیار زیاد بود. تعجبی نداشت که بعضی از آنها به سطوح عالی برسند.

لهستانی ها اجرا می شد. آنها که به اوج می رسیدند مشهور می شدند  برنامه بزرگ توسط 15تا  10یک دهه هر ساله 

اما صدها کوهنورد دیگری نیز بودند که صعودهای چشمگیری انجام می دادند اما شناخته شده نبودند. یکی از همنوردان 

ای ر سرسرددر حالیکه زاوادا "قدیمی وویتک به نام لودویک ویلژینسکی این وضعیت را چنین توضیح می دهد: 

ی جهانی به تنهایی بر رو هکوهنوردی لهستان و جهان مشغول به کار بود، و کورتیکا، مغز متفکر در امور روحانی جامع

ه نه کار داریم ن"سقف راه می رفت، زیرزمین پر شده بود از تعدادی غریبه با لباس های مندرس که آواز می خواندند 

ند. هم اینها بودند که به همگی ما احساس رضایت خاطر و استقالل می و مشروب ارزان قیمت می نوشید "گذرنامه

در آن زیر زمین کوهنوردانی بودند نظیر داریوژ رودنیکی، آدام زیزاک، ووسیچ وروژ، جنک گروباک، و آندری  "دادند.

 ، کسانی که خارج از جمع خود عمال برای دیگران ناشناخته بودند.هاینریش

در کوهستان بسیار فراتر از تکثر آنها بود. ترکیبی از بلندپروازی، وضعیت اقتصادی، سیاست،  اما عملکرد لهستانی ها

 محصول این ترکیب به رقابت اهیچ کس نمی توانست بتاریخ و سنت لهستانی ها، همگی در این امر دخیل بودند. 

 .بپردازد

*** 
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زمان زیادی برای بازیابی، او و آرتور صرف ، و بدون 1986در سال  K2تقریبا درست بعد از بازگشت یورک از سفر 

از نظر منطقی من نباید "خود را برای صعود مانسلو در اواخر پاییز آن سال آماده نمودند. آرتور به شوخی می گفت: 

 این حرف را به مزاح می گفت اما حقیقتی هماینکه با  "با تو صعود کنم؛ انگار هر کسی با تو صعود می کنه می میره.

نگرانی ها در این زمینه را نادیده می گرفت. برنامه آنها  ،در روزهای آخر آماده سازی برنامهدر آن نهفته بود. آرتور 

 یزنشامل آرتور، یورک، وویتک، و ریژارد وارچکی می شد که قرار بود از برنامه فیلم برداری کند. کارلوس کارسولیو 

ه . آرتور چنین توضیح می داد کبیاورد ارز خارجی همراهبود که می توانست تا حدودی به دلیل که به تیم اضافه شد، 

م بود. آرتور و کارلوس شاگردانی تحت تعلی "بردن بلیط بخت آزمایی"داشتن یک کوهنورد خارجی در تیم به مثابه 

 اساتیدی چون وویتک و یورک بودند.

 

 رقیقله تیز مانسلو ش
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برای سال ها وویتک بهترین همنورد یورک محسوب می شد. بعد از آنکه بین شان فاصله افتاد، یورک با توجه به 

با آرتور احساس نزدیکی می کرد. آرتور  ،سال 14شرایط همنوردان متفاوتی بر می گزید. او علی رغم تفاوت سنی 

آرتور چنین توضیح می . نمود ر سال دو یا سه برنامه اجرا مینیز در آن موقع به اندازه یورک در هیمالیا فعال بود و ه

آن موقع هیچ کس کاری نداشت. شغلی نبود که الزم باشد عمری به دنبال آن رفت. من مثل یک کوهنورد حرفه "داد: 

 "ای بودم.

ی د صعودمی خواستنحال برنامه آنها صعود مسیری جدید بر روی رخ شمال شرقی قله اصلی مانسلو بود. در عین 

متری، و بلندترین قله صعود  8000قله ای تقریبا  نیز انجام دهند؛ غیر رسمی، و بدون مجوز بر روی مانسلوی شرقی

نشده در نپال تا آن زمان. کوهنوردان در کمپ اصلی بودند و در چادر گروهی دور هم جمع شده بودند که خبر آن 

قله دیگر تا تکمیل  فقط یکمسنر متری خود را صعود کرده است.  8000امین قله  13رسید که مسنر با صعود ماکالو 

. یورک سه قله دیگر را می بایست صعود کند، پس می شد حدس زد که احتماال متری ها فاصله داشت 8000صعود 

 مسنر برنده آن مسابقه خواهد شد. دیگران یورک را زیر نظر داشتند. چقدر این مسابقه برایش اهمیت داشت؟ آیا این

 ؟محسوب می شدخبر تهدیدی بر برنامه مانسلو 

یورک از جایش بلند شد و چادر را ترک کرد. به نظر می رسید مسابقه تمام شده است. به رخ شرقی مانسلو نظری 

 "آقای کوکوچکا فردا می ریم که صعودش کنیم.تموم شد. "گفت:  می خواهد به خودش روحیه دهدافکند و گویی 

جو سنگین را با مزاح شکست: آن به داخل چادر بازگشت و بعد از لحظه ای سکوت نگاهی به آرتور انداخت و 

 "اونها دارن اونجا صعود می کنن، و ما به خاطر تو اینجا نشستیم و ماتحت مون رو گرم می کنیم. فردا راه می افتیم."

گذشته باعث شده بود شیب های کوه مملو از برف وویتک آن اراده مستحکم را نداشت. هفته های گرم و مرطوب 

قتی وصاف بدون شک مسیر بسیار خطرناک بود.  یهایی شوند که با کوچکترین اشاره فرو می ریختند. با وجود هوا

 متری بودند. 6000آنها در ارتفاع اولین بار در این باره بحث شد 

 "بر می گردم. صبر کنید. من دیگه نمیام. خیلی خطرناکه. من"وویتک گفت: 

 "وویتک، ما وقتی گفتیم حرکت می کنیم، ریسک صعود رو قبول کردیم. می دونستیم مسیر پرخطره."یورک پاسخ داد: 
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متری پربرف باالی سرشان بود؛ اگر می توانستند از آن قسمت بدون راه انداختن بهمن عبور کنند، به  200یک شیب 

ورک و وویتک میزان ریسک را به گونه ای متفاوت ارزیابی کردند. آنها قسمت های بسیار امن تری می رسیدند. اما ی

هر دو در باره نقطه نظر خود روشن و قاطع بودند و حاضر نبودند با نظر دیگری موافقت کنند. یورک با ناراحتی 

 پیشنهاد کرد رای گیری کنند.

 ت.یک رای برای برگش "ین کار بی معنیه.من بر می گردم پایین. ا"وویتک با لحنی عادی نظر قطعی خودش را داد: 

من جوانترین شما هستم. درسته که ریسک صعود زیاده، اما ترجیح می دم ادامه "آرتور خودش را وارد بحث کرد: 

 یک رای برای صعود یکی برای بازگشت. "بدم.

 رم بنگینی برقرار شد. او هجو سطبیعتا رای یورک به ادامه صعود بود بنابراین همه نگاه ها به سمت کارلوس چرخید. 

وضعیت اقتصادی مکزیک "خطر زیاد صعود صحه گذاشت ولی با لحنی جدی و قاطعانه گفت:  درموردنظر وویتک 

، و من به این عقیده راسخ رسیده ام که این برنامه آخرین برنامه من به هیمالیا خواهد بود. به همین ههر روز بدتر می ش

رار علی رغم جو سنگینی که برق  "برای صعود به قله تا جایی که بتونم تالش می کنم. دلیل به صعود ادامه می دم و

 زیر خنده.زدند بود همه 

 

 1986وویتک کورتیکا و یرزی کوکوچکا در باره خطر بهمن در مانسلو با هم بحث می کنند، 
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به کمپ اصلی بازگشتند تا دوباره گروه های خود را تشکیل و تالش دیگری انجام دهند. وویتک بر تصمیم خودش 

سفه ، تنها موضوع تفاوت در فلی به دل نگرفتندتکدریورک و وویتک از یکدیگر پابرجا ماند و برنامه را ترک کرد. 

ز بگذرد. سپس، وقتی بعد از صبحانه در حال استراحت کوهنوردی بود. بقیه صبر کردند تا یک دوره هوای بد دیگر نی

دیروز کوهنورد برجسته، رینهولد مسنر، موفق به صعود قله لوتسه شد. با این "بودند، از رادیو این خبر را شنیدند: 

 "متری دنیا را صعود نماید. 8000قله  14صعود او اولین فردی شد که موفق شده است 

 پس"ورد. چشمان یورک به دور چادر می گشت. باالخره آرتور سکوت را شکست. به زبان نیاای هیچ کس کلمه 

 "دیگه نیازی نیست برای صعود عجله ای داشته باشیم. با خیال راحت صعود می کنیم.

ارزیابی وویتک در باره به نظر می رسید 

این مسابقه در گزارش الیزابت هاولی  در 

موفقیت مسنر نمود پیدا کرده است. مورد 

هیمالیانوردی به طور معمول "او نوشت: 

ورزشی رقابتی محسوب نمی شود. اما 

پاییز سال گذشته هیجان در هیمالیا 

دست کمی از مسابقات جام جهانی 

نداشت، زمانی که مسنر موفق شد با 

این مسابقه را  11به  14اختالف ناچیز 

اگر چه می شود پذیرفت که  "رساند. 12به  11م این مسابقه تعداد امتیازهای خود را از رد. در انتهای فصل نفر دوبب

 به خاطر جذابیت گزارش کمی در باره آن غلو کرده است اما در مورد اشارات او حقیقتی نهفته بود.

رتور و یورک در این موقع کارلوس به دلیل سرمازدگی و جراحت در دست خود از ادامه صعود منصرف شده بود و آ

متر بازگشتند. شکست خورده و کوفته به کمپ اصلی بازگشتند. حال هفته  7400به صعود ادامه دادند. اما از ارتفاع 

می  می شد، ها بود که در آن کوهستان با بادهای تند، خطر بهمن، و سرمای کشنده ماه اکتبر که به اواخر خود نزدیک

 1986صعود یال مانسلو شرقی، 
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 به کاتماندو برگشته بودند و پیروزی یا شکست پاییزیهمه تیم های نبود.  منطقهدیگری در  جنگیدند. هیچ کوهنورد

 .بزرگ می داشتندخود را 

ت بیا به صور"یورک می خواست یک تالش دیگر انجام دهند. پیشنهاد داد و از آرتور خواست آن را در نظر بگیرد. 

کارلوس هم که حاال کمی بهتر شده بود از این نه تنها آرتور بلکه  "آلپی از طریق مسیر دیگه ای اون رو صعود کنیم.

ام نوامبر هر سه نفر با یک چادر راهی اولین صعود رخ شمال شرقی مانسلو  5پیشنهاد استقبال کردند. به این ترتیب در 

شدند. شش روز بعد آرتور و یورک بر روی قله ایستاده بودند در حالیکه کارلوس در کمپ آخر مانده بود تا به 

 ی دست هایش برسد.سرمازدگ

دیگر به آن عادت کرده بودند.  انبه قدری شایع بود که کوهنورد، به خصوص در اواخر فصل پاییز، سرمازدگی 

اهمیت یکسانی ندارن. انگشت بزرگ مهمه. همینطور  همه انگشت ها"باره به شوخی می گفت: کریستف در این 

 "تق تق، قطعشون کنید. انگشت کوچیکه، بقیه اون وسطی ها زیاد اهمیت ندارن.

 

 یرزی کوکوچکا بر فراز قله مانسلو
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واکنش یورک نسبت به باخت در آن مسابقه جالب توجه بود. از بعضی جهات می بایست خیلی ناراحت بوده باشد. 

ن تتنها او نبود که در طی این مسابقه عذاب کشیده بود: همنوردان او نیز در این صعودها سختی کشیده بودند. چندین 

 می پرسیداز خود و می کرد احساس ندامت و حسرت بخشی از وجود یورک قطع از آنان کشته شده بودند. به طور 

آیا ارزش آن را داشته است یا خیر. اما به نظر می رسید او به راحتی احساس سرخوردگی را پشت سر می گذاشت. 

پیچیده  بسیارلند پرواز، بله، اهمیت داشت. اما یورک آیا آن مسابقه آنقدر برای او اهمیت داشت؟ برای یورک بسیار ب

تر بود. درست است که مسابقه با مسنر را واگذار کرده بود. اما با صعودهایش قوانین این مسابقه را تغییر داده، و به 

داشت. تا زمانی باالتر قرار بسیار از صعودهای مسنر  شعقیده او، و اغلب کوهنوردان آگاه، روش و سطح صعودهای

که می توانست این غول ها را از طریق مسیر جدید یا در زمستان صعود نماید همچنان می توانست برنده این مسابقه 

 .در نظر گرفته شود

ازاریابی ببه منظور ابقه فقط وسیله ای تبلیغاتی سیا شاید تمام این موضوع حقه ای بود از طرف یورک: شاید این م

بازگشت  –بپردازد  به آن عشق می ورزیدتا بتواند به کاری که  ،ابع مالی برنامه هایش را تامین نمایدبتواند من تابود 

 به کوه، دوباره و دوباره.
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 تسبیح هیمالیا –فصل دوازدهم 

 

 ،به من بگو

 ارزشی که یک بار به تو عطا شده است بازندگی برای 

 ؟چه نقشه ای داری

 روز تابستانماری اولیور، 

 

البته هیچ کشوری در دنیا هیمالیانوردی را به اندازه لهستانی ها در سیطره خود نداشت.  1986در انتهای سال 

کوهنوردانی منفردی وجود داشتند: مسنر و هابلر، داگ اسکات و گرگ چایلد. اما هیچ کشوری به تنهایی نمی توانست 

ر زبان ها بر س ستاره هانام ا تعداد کثیری کوهنورد فوق العاده، برابری کند. در میان آنها، ب لهستانی هابا توان و نفوذ 

 : یورک کوکوچکا، وویتک کورتیکا، واندا روتکیویچ، کریستف ویلیچکی، آندری زاوادا، آرتور هاژر.می افتاد

دست اما تیم آنها داشت از هم می گسست. وویتک مدت ها بود که عالقه خود به شرکت در برنامه های بزرگ را از 

واندا نیز عطای صعود با . نماید داده بود و ترجیح می داد در گروه های کوچک، و اغلب با کوهنوردان خارجی صعود

لهستانی ها را به لقایش بخشیده بود و بسته به شرایط با هر کسی که امکان داشت به کوهنوردی می پرداخت. نه تنها 

. یورک می ندخود را به بلندپروازی های شخصی داده بود در لهستان بلکه در همه جای دیگر اهداف ملی جای

 خواست تاج هیمالیا را بر سر بگذارد. کریستف به دنبال سرعت بود.

 K2ستند بین آروزها و تامین مالی برنامه هایشان تعادل ایجاد کنند. کوتاه زمانی بعد از صعود نآنها به سختی می توا

 دکتر ماریون فیک. او که وکیلی در وین بود –برایش انجام دهد را ست آن کار واندا به کسی برخورد که دقیقا می توان

از فعالیت در زمینه حقوق بشر خسته شده بود و به واندا پیشنهاد داد که مدیر برنامه هایش شود. واندا قبول کرد. حال 

قیه کارها را رو به راه می که در آن تبحر داشت: کوهنوردی. ماریون ب نمایدمی توانست تمرکز خود را صرف کاری 
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. رابطه آنها از این جهت که کرد چشم انداز مناسبی به نظر می رسید که واندا حتی تصور آن را هم نمیکرد. چنان 

به مورخین  ی واندااطالعات ذی قیمتی نه تنها در باره صعودها، بلکه در باره احساسات، تردید ها، رویاها و ترس ها

 بود. می داد نیز حائز اهمیت

. شد صعود ماکالو، در شرق هیمالیابار دیگر عازم  1986او زمان زیادی را در لهستان تلف نکرد و در سپتامبر سال 

 واندا روحیه خوبی داشت و در مسیر راهپیمایی چنین نوشت:

 

 ماریون عزیز

خودم به کمپ اصلی می برم، اما گوشت های  اکمک تو در سازماندهی این برنامه بسیار با ارزش بود. من عطر تو را ب

دودزده را در راه کمپ اصلی می خورم. تمدن اروپایی را مدت هاست پشت سر گذاشته ام و از چشم انداز های قبل 

 از ماکالو غرق لذت شده ام...

 1986سپتامبر  6

 

اما مسنر و ها معطوف شده بود.  متری 8000به مقدار زیادی به سمت  نهولد مسنر توجه رسانه هابعد از دستاورد ری

. قصاب سویسی، مارسل رودی، نیز یکی یکی آنها را را در سر می پروراندند یورک تنها کسانی نبودند که صعود آنها

، ولی همه، از جمله رسانه ها، می نداعتراف نمی کرد "مسابقه"صعود می کرد. اگرچه هیچ کدام از آنها به وجود 

متری ها شده بود و احتماال در ماکالو بود که به  8000یک مسابقه است. واندا نیز متخصص  ندانستند که در واقع ای

متری ها را صعود نماید، شاید به این دلیل که هم مسنر و هم رودی در کمپ اصلی  8000این فکر افتاد که او هم همه 

واندا مثال زنده ای بر این "اعالم کرد: حاضر بودند. مسنر با دیدن توان واندا به وجد آمده بود و همانجا بود که 

که زنانی هستند که توان شان در ارتفاعات به اندازه ای است که بسیاری از مردان خواب آن را هم نمی  ستدعام

 "متری را صعود نماید. 8000سال دیگر یک زن خواهد توانست همه چهارده  10بینند. من مطمئنم که تا 
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 ماریون عزیز

نمی شود گفت مسیر عادی بر روی ماکالو دشوار است اما به اندازه ای باورنکردنی خسته کننده است...یکی از پرمشقت 

ترین کارها این است که باید به طور مرتب دوباره برف کوبی کرد، که اغلب تا کمر فرد عمق دارد و باید مثل یک 

ه سر می ب وین و استقبال گرم تودر انتظار بازگشت به ی کنم و قاطر در آن دست و پا زد...من اغلب در باره تو فکر م

 .برم

 1986سپتامبر  30

 

مارسل رودی هم که همراه با کریستف به صعود متر رسید ولی موفق به صعود قله نشد.  8000اگرچه واندا به ارتفاع 

ردد. رودی ی به قله برسد و برگدومی پرداخت نتوانست قله را صعود نماید. کریستف سریع تر بود و توانست قبل از ر

متری بدون کیسه خواب شب مانی داشته باشد. روز بعد که مسنر  8200در نهایت مجبور شد موقع برگشت در ارتفاع 

 که در برف نشسته استبود که متوجه او شدند و همراهانش به قله صعود کردند رودی را ندیدند. در هنگام برگشت 

متری، به احتمال زیاد به دلیل عدم  8000قله  14ت. اما مرده بود. بعد از صعود نه قله از و انگار مشغول استراحت اس

 شده بود. آغازمتری ها تازه  8000هم هوایی مناسب، درگذشته بود. برای واندا، رویای صعود 

*** 

رساند. آرتور که حال آخرین صعودهای خود را به اتمام  اصرار داشتاگرچه مسابقه برای یورک تمام شده بود اما او 

انگیزه داشت. آن دو به اتفاق کریستف، واندا، و  هاهمنورد مورد عالقه او شده بود نیز به همان اندازه برای صعود آن

 به نپال برگشتند. 1987ریزیک وارچکی برنامه ای برای صعود زمستانی آناپورنا تدارک دیدند و در ابتدای سال 

 بسنده نکرده بود.واندا به فعالیت در آناپورنا 

 

 ماریون عزیز
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 ...در کاتماندو برای گرفتن مجوز صعود در آینده سرم شلوغ بود. اصال نمی توانم آرام بگیرم، حتی در نپال...

 1987ژانویه  11

 

اگرچه هیچ کدام از بقیه آنقدرها از این موضوع خوشحال نماید این پیشنهاد یورک بود که واندا را به برنامه دعوت 

می تواند با او صعود کند. او به سرعت دیگران حتما نبودند. آنها به خود می گفتند، اگر یورک او را دعوت کرده است، 

ه ب اضافی همراهش بود. یورک نیز آنقدرها لوازمصعود نمی کرد؛ بیش از حد شب مانی داشت؛ و اغلب مقدار زیادی 

داری بر، اما یک دلیل برای دعوت از او داشت. واندا با یک شرکت اتریشی قرارداد فیلم عالقه مند نبودصعود با او 

ه نیاز داشتند. در واقع یورک اغلب به سلینا می گفت کبه شدت که به آن  بسته بود و می توانست پولی با خود بیاورد

سخت واندا  آرام خود، حامی سفت وهمان خلق و خوی و به  داشتدیگری هیمالیا جای زنان نیست. سلینا عقیده 

 را انتخاب نماید.مانند واندا ن زندگی کوهنوردی اتوانست چنمی زنی شجاع و قوی بود. به نظر او تنها 

 فوریه به انتها می رسید. 20ژانویه برقرار نمودند اما وقت شان بسیار کم بود: مجوز آنها  20آنها کمپ اصلی را در 

برنامه زمستانی خطرات را به ابعادی بی سابقه اما متری است.  8000آناپورنا در هر فصل یکی از خطرناک ترین قلل 

نه حتی یک یا دو ساعت در روز.  ، جایی که خبری از اشعه خورشید نبود،قرار داشتندرسانده بود. آنها در شمال کوه 

 ی راحت می شدند.فقط در کمپ اصلی بود که از سوز و سرمای گزنده کم

البته مقدار زیادی غذا داشتند، چرا که یورک مسئول سازماندهی برنامه بود. ریزیک به تازگی از تیرول بازگشته بود و 

)گوشت خوک پرچرب و دودزده(، و بسیار لذیذ، با خود آورده بود. همه در تیم منتظر آن بودند اسپک  مقدار زیادی 

نند: خبری را پیدا کاسپک ها که طعم آن را بچشند. وقتی به کمپ اصلی رسیدند به سرعت به سراغ بشکه ها رفتند تا 

کرد. هر شب با صداهایی که از چادر می  نبود. صدای خنده یورک و واندا از چادر اوقات تلخی شان را کمتر اسپکاز 

 "ما فکر می کردیم بیچاره سلینا چقدر حسودی خواهد کرد."آنها می آمد خود را سرگرم می کردند. آرتور می گفت: 

در واقع سلینا کمی نگران بود. او می دانست که یورک و واندا در این برنامه در یک چادر به سر خواهند برد، و اگرچه 

اما به خوبی به جذابیت زنانه او واقف بود. ا احترام زیادی قائل بود و او را حتی الگوی خود می شمرد، برای واند
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معلوم شد که نگرانی های او موردی نداشته است؛ وقتی برنامه تمام شد آرتور در زیر چادر یورک و واندا تعداد زیادی 

 د بیشتر مربوط به شکم چرانی آنها بود.پیدا کرد. صداهایی که از چادر آنها می آم اسپکظرف خالی 

در ابتدای برنامه آنها پیشرفت خوبی در صعود کوه داشتند. آنها در کمپ اصلی مشغول استراحت بودند تا خود را برای 

درد گرفت و تب کرد، همچنان که در اوایل اغلب برنامه های بزرگ  یک مرحله دیگر حمل بار آماده کنند که واندا گلو

فاق افتاده بود. از مرحله بعدی حمل بار معاف شد. یورک، کریستف، و آرتور کوله بارشان را بستند. مثل برایش ات

همیشه آرتور می خواست وسایل فنی بیشتر و یورک غذای بیشتر با خود ببرند. او به آن دسته از کوهنوردانی تعلق 

 داشت که در هر ارتفاعی می توانند حسابی غذا بخورند.

خواست کوله ای ببندد و به همین دلیل در چادر تجمع با ریزیک مشغول گفتگو بود. آرتور به چادر نزدیک  واندا نمی

 شد و شنید که با هم صحبت می کنند.

 "زنا ها رو می شناسم. اونها می خوان همین االن برای قله تالش کنن.المن این ولد"ریزیک گفت: 

 "واقعا همچین فکری می کنی؟"واندا که معلوم بود متعجب شده است پرسید: 

 "خوب، برای چی باید صبر کنن؟"

 "درسته که می خواین برای قله تالش کنین؟"وقتی آرتور وارد شد واندا مستقیما از او پرسید: 

آرتور گیر افتاده بود. این سوال بسیار از آنچه به نظر می آمد سخت تر بود. او می دانست که احتمال آن وجود دارد 

آنها می توانست این کار انجام دهد آن اشخاص  میان ند در همان ابتدا برای قله تالش کنند، و اگر کسی ازکه بخواه

خود او و یورک بودند.  آنها سریع صعود می کردند و از برنامه مانسلو هنوز هم هوا بودند. اما هنوز بر روی کوه زیاد 

اسخ پ باال نرفته و کمپ های باال برقرار نشده بود بنابراین احتمال کمی داشت که بتوانند به سمت قله بروند. بنابراین

قط من ف"آن سوال هم بلی بود هم خیر. نمی دانست چه پاسخی بدهد بنابراین آن را به عهده یورک گذاشت و گفت: 

به حرف سرپرست گوش می دم. اگه سرپرست بایسته من هم می ایستم. اگه صعود کنه من هم صعود می کنم. اگه 

 "برگرده من هم برمی گردم. من تصمیم گیرنده نیستم.
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همید که پشت این فرار از پاسخ گویی واندا ف

چه می گذرد و از آرتور عصبانی شد که پشت 

سر او برنامه ریخته اند. به بیرون چادر رفت 

وقتی از او سوال کرد تا یورک را پیدا کند. 

امکان صعود  ریورک پاسخ داد که بله، اگ

وجود داشته باشد دلیلی ندارد که صبر کنند. 

واندا داشت ید. به نظر خیلی واضح می رس

 برای صعود قله . او هنوزمنفجر می شد

. خیلی به سرعت اتفاق افتاده گی نداشتآماد

بود. از یورک خواست که به او پاسخ دهد: 

اگه همونطور که گفتی بتونین قله رو االن "

صعود کنین تکلیف من چی میشه؟ می دونی 

که من االن آمادگی صعود رو ندارم. باید یک 

  "بذاری تا بعدا با من صعود کنه. نفر رو کنار

آرتور به نزدیک آنها آمده بود و صحبت های 

 این"او را می شنید. مات و مبهوت شده بود. 

خیلی جالب به نظر « نکنار گذاشت»موضوع 

تار کند گویی ما در یک برنامه بزرگ قرار داریم. من می رسید. او از یورک می خواست که دقیقا مانند یک مدیر رف

در باره این نوع مدیریت در کتاب ها خوانده بودم و ناگهان با شرایطی مواجه می شدم که انگار با چشم خودم این 

 "اشتباهات و خبط ها را مشاهده کنم.

راین یورک خود را در نظر گرفته بود. بنابسه نفر بودند که می توانستند همنورد واندا شوند: یورک، کریستف، و آرتور. 

ستف آرتور و کری ،یورک و آرتور که به طور رسمی در یک طناب بودند فعال نمی توانستند با هم صعود کنند. یورک

 یرزی کوکوچکا در کمپ اصلی صعود زمستانی آناپورنا
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سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است. می دانست که کریستف، اگرچه به اندازه  انهرا در یک طناب گذاشت. آرتور رند

ست. اما یورک اراده قوی از همه آنهاو یا از نظر روحی سرسخت نیست، اما از نظر جسمانی آماده تر یورک موفق 

ه تعویض همنورد شبیه ب"تری داشت. هر کدام از آنها همنوردهای قدرتمندی بودند. در نهایت به این نتیجه رسید که: 

 "شی.این بود که از یک تویوتای دیزلی پیاده و سوار یک مزدای بنزینی ب

متری رسیدند هر چهار نفر با هم صعود می کردند. وقتی تاریکی هوا آنها را مجبور به شب مانی  6800وقتی به ارتفاع 

همه احساس خستگی می کردند و واندا هنوز ناخوش بود، احتماال از بودند.  3متر باالتر از کمپ  300فقط  نمود

ا آن دست به گریبان بود. تصمیم گرفتند روز بعد بازگردند، مایعات بیماری کم خونی، که بعد از اورست گاه و بیگاه ب

بنوشند، به هم هوایی خود ادامه دهند، و بعد به کوه بازگردند تا تالش جدی شان برای صعود قله را به انجام رسانند. 

ا آی"آنها پرسید: کریستف و آرتور در چادرشان بودند و آماده می شدند بخوابند. ناگهان یورک از چادر کناری از 

  "رو بزنیم؟ 5کسی با من میاد که بریم کمپ 

واندا می دانست که هنوز خوب هم هوا نشده است. اینکه فردا برای صعود بیشتر تالش کند فقط تلف کردن انرژی بود 

 .خیرمتر باالتر از آنها قرار داشت. برای او تصمیم گیری راحت بود؛  1200و قله هنوز 

وبی هم هوا نشده اما کوهنورد سریع تری بود. او احتماال می توانست به باالتر صعود کند و به سالمت کریستف نیز به خ

ی مبه پایین بازگردد. او البته از مرگ دوست خوبش، مارسل رودی، و عواقب آن که گریبانش را گرفته بود نیز عذاب 

تی ی عقب بماند، کریستف قبول کرده بود. وقترجیح داد کم حرکت می کردوقتی رودی که از کریستف کندتر . کشید

ن نگران ، و از ای"دوست خود را تنها گذاشته است"رودی در مسیر برگشت مرد، کریستف با این انتقاد روبرو شد که 

بود که مبادا با واندا نیز در وضعیت مشابهی قرار بگیرد. اما قبل از اینکه بتواند به موضوعی که یورک مطرح کرد بود 

 "ن!ممممممممممممممممَ"دهد آرتور با بلندترین صدایی که می توانست فریاد زد:  پاسخ

*** 

شرایطی که باعث شد یورک و آرتور در تیم قله قرار بگیرند جالب به نظر می رسید. از یک جهت آنها در بهترین 

طرف دیگر کریستف بسیار با شرایط قرار داشتند زیرا هنوز ار برنامه قبلی هم هوایی خود را حفظ کرده بودند. از 

تجربه تر بود و شاید همنورد بهتری برای یورک قلمداد می شد. در مورد یورک هیچ تردیدی وجود نداشت: او همواره 
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بلندپروازترین و آماده ترین فرد برای تحمل هر عذابی در صعود قله بود. آناپورنا در زمستان در این میان استثنا نبود. 

دا برای یک صعود سریع چندان حساب نمی کرد اگرچه بیشتر پول برنامه را او تامین کرده بود. هیچ کس بر روی وان

 .تعیین شدتیم قله در نهایت وقتی آرتور موقعیت را قاپید و فریاد زد که حاضر است برای صعود اقدام کند، 

 

 1986آرتور هاژر و یرزی کوکوچکا در آناپورنا، 

او نه تنها سریع صعود  بود، زیرا حال برای خود نام و آوازه ای دست و پا کرده بود.آرتور در مورد کریستف نگران 

نامیدند  می "سرسخت"می کرد، بلکه از دیگران هم انتظار داشت پا به پای او صعود نمایند. بعضی او را سرپرستی 

و. او آدم کوچک اندامی بود که مثل خود ا –زیرا به دیگران امر و نهی می کرد و از آنها انتظار داشت سریع باشند 

او آدم کوچکی بود که مزاج تندی داشت. قطعا تندتر از آرتور. و البته بسیار بلندپرواز. شاید  رویاهای بزرگی داشت.

کریستف از دست آرتور عصبانی می شد. آرتور آنقدر تجربه داشت که بداند براحتی ممکن است بین آدم های مغرور 

ا به در کانگچنجونگا خود رکریستف ت زیادی ایجاد شود. او از یادش نرفته بود که چگونه بر روی قلل بلند مشکال

وقتی  ؛1985دقت در جایی قرار داده بود که امکان صعود قله را به دست آورد. و همینطور رخ جنوبی لوتسه در سال 

ده ای ندارد برنامه را ترک کرده بود. به ناگهان با مرگ رافائل چولدا با این استدالل که تالش بیش از این هیچ فای
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کریستف می دانست چه موقع جلوی ضرر بیشتر را بگیرد. این موضوع روشن بود. اما در آن موقع این آرتور بود که 

 حاضر بود بعضی را ناراحت کند ولی بخت صعود به ارتفاعات باالتر همراه با یورک را از دست ندهد.

روز بعد از ورودشان به کمپ اصلی بر قله آناپورنا  16فوریه، فقط  3ند. روز نایستاد 5آرتور و یورک در کمپ 

 ایستادند.

موفقیت آنها بسیار حائز اهمیت بود نه تنها به خاطر سرعت صعود، بلکه به خاطر طوفانی که در نزدیکی قله با آن 

یی که از کمپ اصلی توسط بی سیم مواجه شدند. آنها مجبور بودند قسمت های آخر را کامال کورکورانه و با راهنما

می گرفتند صعود نمایند. کریستف به یاد می آورد که چگونه آن دو بعد از صعود به داخل چادرهای کمپ اصلی وارد 

ت عاشق"شدند، در حالیکه یورک دستانش را تکان می داد و یک آواز معروف لهستانی را به صدای بلند می خواند: 

 "هستم، زندگی.

 

 1986ویلیچکی و واندا روتکیویچ در برنامه صعود زمستانی آناپورنا، کریستف 
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ر به دلیل عفونت برونشیت بسیار ضعیف شده بود؛ تنها به خاطاگرچه واندا کریستف و واندا یک بار دیگر سعی نمودند 

اراده فوق العاده او بود که تالش دوم را به انجام رساندند. کریستف حتی قبل از حرکت می دانست که راه به جایی 

 K2 ه قلهنخواهند برد. او می توانست ببیند که واندا چقدر در عذاب است، و می دانست که همین چند ماه قبل واندا ب

ایستاده است. او درک می کرد چقدر در آنجا از نظر روحی و جسمی فرسوده شده است و سعی می کرد او را آرام 

 "؟نبوده ، آیا کار بزرگی «مسنر با شرپاها صعود کرده»هزار بار به او گفتم: "کند: 

 "بله بوده."واندا تصدیق کرده بود که: 

اما واندا می خواست به روش خود قله را صعود نماید، اولین باشد  "می کنن. شرپا همراهت ببر، اونها بهت کمکپس "

 و بدون کمک. 

 "زن سختیه. زنی فوق العاده."کریستف می گفت: 

می شه راحت ن"او رنگ باخت. می گفت: در این احساس  ،کریستف اوایل از واندا تقدیر می کرد. اما با شناخت بیشتر

 "کله شق. –باهاش کنار اومد. خیلی سخته 

کریستف ماجرایی را تعریف می کرد مربوط به سفر او، یورک و واندا به سویس برای شرکت در یک مطالعه پزشکی 

در باره کوهنوردان ارتفاعات باال. یکی از مراحل برای شناخت تاثیر ارتفاع بر روی مغز شرکت در یک آزمون حافظه 

صبح یک کشتی به وزن  6:10ژانویه در ساعت  13در "ردند، بود. دانشمندان موضوعی شبیه به این را مطرح ک

زن،  7بزرگسال غرق می شوند که در میان آنها  31کودک، و  16شده است.  هامبورگ غرق رتن در بند 260،000

نفر عازم می شوند. سه تن از امدادگران  47بعد از ظهر یک تیم امداد متشکل از  1:10ملوان، ... در ساعت  3مرد،  15

 بعد از کوهنوردان خواسته می شد آن را تکرار کنند. "شته می شوند.ک

 "آیا ملوان با مردان یکیه؟"کریستف به شوخی گفت: 

 "مغز تو بیشتر از من آسیب دیده."یورک سربه سر او گذاشت:

 "بله ولی مال تو پوک تره."کریستف جواب داد:
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چندان جدی نگرفتند. آن شب واندا پشت در اتاق آنها آمد آنها در مورد سوال ها همینطور صحبت می کردند و آن را 

آنها مات و مبهوت شدند و نسبت به این همه احساس مسئولیت  "یورک چند تا ملوان غرق شدند؟"و با اخم پرسید 

 و پشتکار او خنده شان گرفته بود.

 "به این می گن همت بلند."کریستف به حیرت می گفت: 

از آن او از این شکایت می کرد که واندا قوانین و قراردادهای سنتی یک برنامه بزرگ را نمی خواهد رعایت کند. 

مهمتر، او احساس می کرد وقتی واندا در یک برنامه بزرگ قرار داشت همیشه می بایست کار بیشتری انجام دهند که 

از دیگران برای نیل به اهداف واندا بود و می گفت که  اغلب برای او انجام می شد. آلک لوو با این موضوع موافق

قوی  ، به دنبال کوهنوردانشده بود ، به خصوص وقتی سنش بیشتراین موضوع باعث می شدخود استفاده می کرد و 

 کوهنوردی نبود که وقتی پا به سن می گذارند چنین استراتژی را انتخاب –یا آخرین  –تر از خود باشد. او قطعا اولین 

 8000می کنند. حتی مسنر اعتراف می کند اگر به خاطر توان هانس کامرلندر نبود او نمی توانست پا بر آخرین قله 

متری اش، یعنی لوتسه، بگذارد. کریستف نگران بود که اگرچه واندا مشهورترین ستاره کوهنوردی لهستان بود، اما از 

 .باشدنظر فیزیکی تا حد خطرناکی کند شده 

آناپورنا برای کریستف تلخ بود، هم او که بعدها عالقه زیادی به صعودهای زمستانی پیدا کرد. او به صعود شکست در 

ت: . می گفصعود کند آن رانتوانسته بود بسیار نزدیک بود اما به خاطر همنوردش، که در اصل همنورد یورک بود، 

 "همنورد واندا بود. کوکوچکابود. نخیر، آناپورنا اولین قله ای بود که صعود نکردم. همنورد من واندا "

تند نه اینکه می خواس –در انتها، علی رغم اینکه کامال واضح بود آنها او را به خاطر پولش به برنامه دعوت کرده بودند 

 .استاما واندا از اینکه زنده مانده بود خوشحال  –با او صعود کنند 

 

 ماریون عزیز
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هفته گذشته اتفاق افتاد می نویسم به نظر خیلی ساده می رسند، اما در واقع من از مهلک وقتی در باره آنچه که در سه 

ترین خطرات در زندگی ام جان سالم به در بردم. مسیر آناپورنا بسیار خطرناک است...من وضعیت بسیار بدی داشتم، 

 و به شدت سرفه می کردم...از اینکه تولد من را به یاد داری متشکرم.

 1987 فوریه 18

 

واندا نیز مانند برخی دیگر در آن دوران زندگی خود را وقف هیمالیانوردی کرده بود. اگرچه آپارتمان او در طبقه دهم 

در خیابان سوبیسکیگو در ورشو زیبا نبود، اما جایی بود برای وسایلش و سرپناه او. منظره ای که از پنجره خانه اش 

. اما واقعا این موضوع اهمیتی نداشت چرا که به ندرت در آنجا به سر ندبود می دید تنها سقف های یکنواخت و دلگیر

 می برد.

ماریون تا جایی که می توانست امور او را سر و سامان می داد اما هیچگاه برای همه کارهایی که می خواست انجام 

به می کرد، گزارش می نوشت، دهد وقت کافی نداشت. بلندپروازی های واندا بسیار واالتر از کوهنوردی بود. مصاح

همه کارهایی  –، سخنرانی کرده و با حامیان مالی به مذاکره می پرداخت نمودفیلم می گرفت و آنها را ویرایش می 

نجا آمن برای کوه ها زندگی می کنم، اما فقط "به ماریون اعتراف می کرد: که برای یک کوهنورد حرفه ای الزم است. 

ع اما نسبت به استعدادش در خالقیت هنری واق "رد نیستم و هیچ وقت هم نخواسته ام باشم.نیستم. من فقط یک کوهنو

من یکی از آنهایی هستم که متبحرند ولی با استعداد نیستند...اما قدردان کمترین میزان استعدادی "بین بود و می گفت: 

ز حد توان خود می داد، موضوعی که به او به تدریج به دیگران قول هایی بیش ا "هستم که ممکن است داشته باشم.

 تدریج او را فرسوده می ساخت.

کار و کسب کریستف بسیار سکه بود؛ صعودهای زمستانی تبدیل می شد به تخصص او. بعد از آن فصل پر مرگ و 

برنامه یک "پیوست. آن برنامه که به شوخی  K2، به برنامه زمستانی آندری زاوادا برای صعود  1986میر در تابستان 

باربر در ماه  250 القب گرفته بود، بسیار ریخت و پاش داشت. وسایلشان را ب "با هلی کوپتر K2میلیون دالری به 

 اما بارش برف سنگین در یخچال بالتورو آنها را از ادامه باز داشته بود و در نتیجه بارها رااکتبر به منطقه برده بودند. 

در نیمه مسیر رها کردند. وقتی اواخر دسامبر به منطقه رسیدند بارها این طرف و آن طرف پخش و پال بود. قبل از 
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متری برسند. بر روی برودپیک نیز  7300تند قراقروم آنها را از ادامه صعود بازدارد توانستند به ارتفاع  یآنکه بادها

 شکست خوردند.

جام بر روی نانگاپاربات، آندری را از پا نینداخت. در سال های بعد دو تالش این شکست ها، همچنین تالشی نافر

برای صعود زمستانی ماکالو و پنج تالش برای صعود نانگاپاربات به انجام رساند. اگرچه پا به سن می گذاشت، و توان 

 ست نداده بود.جسمانی گذشته را در خود احساس نمی کرد، اما آینده نگری و بصیرت خود را ذره ای از د

*** 

بر قله کانگچنجونگا ایستاده بود. در تابستان مسیر  1986در ژانویه ماه گذشته بسیار پر بود.  14اوقات یورک در 

صعود زمستانی  1987صعود کرده بود. در پاییز مسیری جدید بر روی مانسلو و تا فوریه  K2جدیدی بر رخ جنوبی 

 شیشاپانگما. –مانده بود باقی رسیده بود. فقط یکی  13قله آناپورنا را به انجام رسانده بود. به عدد 

پیش رو قرار داد.  یهای شیشاپانگما که در چین قرار دارد، برای او از نظر سازماندهی و تامین هزینه برنامه چالش

چهار سال قبل او به این فکر افتاده بود که همراه با وویتک به آن طرف مرز بروند و صعودی غیرقانونی و مخفیانه بر 

متری اش بدون دغدغه  8000این کوه داشته باشند. اما حال اوضاع فرق کرده بود و او می خواست این آخرین صعود 

در ابتدا می خواستند برنامه مشترکی با اعضای مجمع کوهنوردی چین که از  یانوژ ماژراو و در کارنامه او قرار گیرد. 

این صعود انجام  1986دسامبر  15نوامبر تا  10لهستان بازدید می کردند تدارک ببینند. چینی ها پیشنهاد دادند که بین 

می خواسته  تیجه رسیدند که آنهابه این نیانوژ او و  "عجب تاریخی. نه تابستان نه زمستان!"گیرد. یورک با تندی گفت: 

قدم بعدی ر دتاریخ دیگری را پیشنهاد دادند. پاسخ منفی بود. . بنابراین اند با سیاستمداری این پیشنهاد را رد کنند

تا در این باره بیشتر مذاکره کنند. اما مشکلی وجود داشت: سفر به پکن به پول را پذیرفتند دعوت چینی ها به پکن 

 با ارز خارجی که آنها در اختیار نداشتند. –احتیاج داشت 

آنها بار خود را برای سفر به شهر بزرگ بستند: کت، کراوات، و بهترین کفش های خود. وقتی به پکن رسیدند از یک 

گردش توریستی با یک اتوبوس بنز لذت بردند. با خیال راحت در یک هتل خوب مانند و غذاهای بسیار خوبی 

هیچ پیشرفتی نداشتند. بالخره موفق شدند در آخرین  –یعنی گرفتن مجوز صعود  –ه مسئله اصلی خوردند. اما در بار

نها نقشه خود را ریختند: آیانوژ یکی از مقامات عالی داشته باشند. شب قبل از مالقات یورک و  اروز سفر مالقاتی ب
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. در عوض مجوز می پرداختند را به زلویت چند کوهنورد چینی را به لهستان دعوت می کردند و تمام هزینه های آنها

 صعود شیشاپانگما را تقاضا می کردند.

بله، این می تونه برای چین مناسب باشه. این خیلی برای کوهنوردان چینی مهمه که در "مقام چینی پاسخ داد: 

 "می شید؟کشورهای دیگه هم تجربه کوهنوردی کسب کنند. شما همه هزینه های اونها رو در لهستان متقبل 

 "بله کامال. همه هزینه ها. این باعث افتخار ماست."یانوژ با هیجان گفت: 

آیا شما هم می تونید هزینه های این سفر ما رو در پکن به عنوان بخشی "یورک هم از فرصت استفاده کرد و گفت: 

 "برنامه پرداخت کنید؟« سازماندهی»از 

و با جدیت به او نگاهی انداخت. برای نشان دادن حسن نیت در این  مقام چینی سرش را از روی کاغذهایش بلند کرد

با هم دست  "بله آقایون، میشه ترتیب این کار رو داد."ارتباطات بین المللی سری به نشانه مثبت تکان داد و گفت: 

 دادند.

رد خارجی را به برنامه بودجه برنامه را به حداکثر رساندند و چند کوهنو ،یانوژ و یورک که خیالشان راحت شده بود

شامل کوهنوردانی از فرانسه، آمریکا، مکزیک و به شیشپانگما  1987اضافه کردند. در نتیجه برنامه صعود تابستان 

 بریتانیا، به عالوه یانوژ، آرتور و واندا می شد.

چند طوفان پشت سر هم آنها را در کمپ اصلی زمین گیر کرده بود، جایی که یانوژ با ارتفاع زدگی کشنده ای دست 

به گریبان شد. بقیه از غذاهای متنوع بین المللی لذت می بردند و یورک با دست پخت خوبش همه را به تحسین 

ا جایی که می توانستند استراحت می کردند، می با هم بسیار خوش بودند. تاوقات شادی داشتند و واداشته بود. 

خوابیدند، کتاب می خواندند، غذا می خوردند، به چادرهای یکدیگر سر می زدند و منتظر فرصتی بودند که صعودشان 

 را به انجام رسانند.

هر کدام از  وقتی هوا خوب شد همگی برای صعود اقئام نمودند. هر کدام از آنها توانایی و اهداف متفاوتی داشت و

متری اش  8000. او در آخرین مند بودیک قسمت از کوه به صعود پرداختند، وضعیتی که یورک به آن بسیار عالقه 
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ی ، و فشار مسابقه با مسنر را حس نمداشتهاعتماد به نفس احساس کامال بسیار آرامش داشت، نسبت به توانایی اش 

 کرد. 

ر روی یال غربی صعود کند و برای جذابیت بیشتر با اسکی از قله فرود یورک می خواست قله را از مسیری جدید ب

بیاید. واندا می خواست اولین زن لهستانی باشد که قله را صعود می کند )او دومین لهستانی بعد از ریژیارد وارچکی 

 ک بار دیگر با واندامی بود(، و همراه با کارلوس کارسولیو بر روی مسیر عادی قرار داشت. آرتور چندان از اینکه ی

 دور شدهدر یک کوه باشد رضایت نداشت. آرتور جوان و قدرتمند بود و واندا را کسی می دید که از دوران اوج خود 

است، اگرچه تا آن زمان موفقیت های زیادی داشت. اما او نگرانی از اینکه واندا مزاحمش شود نداشت؛ او با یورک 

 هم طناب شده بود.

قله صعود نشده غربی را صعود کردند، به خود اولین صعود یال غربی را به انجام رساندند، در مسیر آرتور و یورک 

سمت قله مرکزی حرکت کرده، و از یال منتهی به قله اصلی عبور کردند. این اولین باری بود که از یال تیز بین قلل 

آنجا تنها بودند. بسیار دیر شده بود اما آنها به سپتامبر به قله رسیدند در  18مرکزی و اصلی عبور می شد. وقتی در 

 شب مانی در ارتفاعات باال عادت کرده بودند. وقتی آن دو دوست در آرامش و سکوت بر قله ایستادند خورشید

 : سرخ، قهوه ای، شنگرف، اخرایی، ارغوانی.نمودغروب کرد و طیفی از رنگ ها را ایجاد 

سال که کوه های هیمالیا را در نوردیده بود  8یورک کم حرف باالخره از دیدن آن منظره هیجان زده شد. بعد از 

باالخره به هدفش رسیده بود. با ایستادن بر 

متری خود، که آنها را  8000قله آخرین 

می نامید، هیچ گاه در  "تسبیح هیمالیا"

زندگی چنین مشعوف از موفقیت نشده بود. 

 درست تئوری رنگ ها گوته در کتاب اگر 

واالترین هدفی که یک "گفته باشد که 

انسان می تواند به آن دست یابد حیرت 

 انگمایرزی کوکوچکا بر فراز قله شیشاپ پس یورک موفق شده بود. "زدگی است
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ه ترتیب دادند و کیکی مزین بجشنی در کمپ اصلی به افتخار او  .چند روز بعد از آنکه با اسکی از کوه پایین آمد

تی، تو دومین نیس"قله. مسنر پیغامی برای یورک فرستاد و گفته بود  14چهارده پرچم برای  ند.پرچم تهیه کرد چهارده

چرا که  –نه حتی مسنر  –و واقعا چنین بود. هیچ کس به پای رکورد او بر روی قلل هیمالیا نمی رسید  "تو بزرگی.

. و در "به طریقه دشوار"بعضی ها می گویند او تصمیم گرفته بود که آنها را با روشی کامال ورزشکارانه صعود نماید. 

 نصف زمان.

از لهستان و دیگر نقاط جهان کامال احساس خرسندی می کرد. او به رویایش رسیده بود. از  ییورک در کنار دوستان

 .به آنها عشق می ورزیدآن مهمتر او در کوهستان هایی بود که 

 

 گیردمتری را جشن می  8000قله  14یرزی کوکوچکا صعود 

*** 

بسیار "واکنش واندا نسبت به عملکرد خوبش در شیشاپانگما حاکی از عدم رضایت کامل بود:  ،درست در نقطه مقابل

فوق افعاده است وقتی بی اندازه خسته ام و در همان حال بی اندازه شاد. از اینکه یک قله لعنتی دیگر را پشت سر 

نشانه ای از شروع بازگشت به زندگی عادی.  –پایان یک موضوع است گذاشته ام خوشوقتم، اما آن لحظه بر روی قله 

شاید در باره راهی برای خود در آینده می  "هر گاه شما چیزی را به دست می آورید، به پایان راهی رسیده اید...

 اندیشید، راهی که بیشتر از توان سرشار به خالقیت بیشتر نیاز داشت.
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کرد شاید بد نباشد یک فروشگاه بخرد و در آن لوازم و لباس های طبیعت گردی را به پیشنهاد او اوا ماتوژوسکا به 

توجه به شهرتش موفقیت آن حتمی بود و به این ترتیب می توانست بعد از اتمام دوران کوهنوردی  افروش رساند. ب

م کرد که می خواهد او را مجبور شغلی دائمی برای خود دست و پا کند. واندا این ایده را به ریشخند گرفت و اوا را مته

 .نمایدکند مثل یک مغازه دار زندگی 

امکانات دیگر را در نظر داشت. او گاهی به این فکر می کرد که یک قلعه اما مایکل برادر واندا می دانست که او 

ید، اما نظر می رس قدیمی بخرد، آن را تعمیر کرده و تبدیل به یک هتل گران قیمت نماید. از دید مایکل ایده خوبی به

برای واندا خیر. مایکل می دانست واندا کسی نیست که به اندازه کافی در یک جا بند شود تا بتواند آن را سر و سامانی 

دهد. سالها واندا را دیده بود که از این آپارتمان به آن یکی نقل مکان می کرد و به منزل خانوادگی شان می رفت فقط 

رنامه هایش در جایی ساکن باشد. او از این وقایع سرگرم می شد، به خصوص از اینکه می دید برای اینکه مدتی بین ب

 "واندا داره میاد، واندا داره میاد!"د: ومادرشان که مشعوف شهرت واندا است با خبر آمدن واندا چقدر ذوق زده می ش

 ماه او را نمی دیدند. قوم و خویش ها همگی در مهمانی خانوادگی شرکت می کردند و سپس تا چندین

من ". در نامه ای به ماریون نوشت: داشت واندا کامال از زندگی پر خطری که انتخاب کرده بود آگاهی 1987تا سال 

خودم است نه با کوه،...شما نمی توانید کوه را  اخودم به کوهستان می برم. در نتیجه هر جنگی ب اتمام احساساتم را ب

کوه کوچکترین اشتباهی را نیز نمی بخشد، به همین دلیل است که گفتگویی با آنها  تحت سیطره خود در آورید.

دارم...وقتی آن باالها در هوای رقیق قرار دارم، جایی که برداشتن هر قدم با دشواری انجام می گیرد، می توانم به 

 "درون خود رسوخ کنم و در آن لحظات مطمئنم که کسی کمکم می کند.

خطر  دلیلی که پذیرش –که بسیاری دیگر از کوهنوردان در ارتفاعات تجربه می کنند ه یاد می آورد باو تجربه ای را 

سوم گریزان. گزارش های بی شماری  فردرا منطقی جلوه دهد، همراه با تجربه ای روحانی و قدرتی ماوراء الطبیعه، آن 

ی تند، یا شیب های مستعد ریزش بهمن، وجود دارد از کوهنوردان در شرایط حاد، مانند قرار گرفتن در یالی با بادها

که شخص از موجودی فرازمینی یاری می طلبد و روحیه می گیرد. وویتک، یورک و کریستف همگی بارها چنین 

وقتی در ارتفاعات باال عقل خود را از دست می دهید "چنانچه گرگ چایلد توضیح می دهد، تجربیاتی داشته اند. 

 "جاد می شود.دنیایی درون شما ای
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علی رغم اینکه واندا از خطری که جان او را تهدید می کرد آگاهی داشت، می دانست به ماجراجویی و خطر معتاد 

 "نمی توانم بدون آنها زندگی کنم."شده است. در نامه ای به ماریون نوشت: 
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 بزرگانسقوط  –فصل سیزدهم 

 

 به پرواز در می آید. روحم من سخن می گویند...و اقلل کوه ها، رعد و برق آسمان، امواج دریاها، ب 

 به پرواز در می آید روحم دان جورج،

 

دو بار بر روی رخ کند از طریق مسیر عادی قله لوتسه را صعود  1988سال آخرین روز قبل از آنکه در کریستف 

، همانطور "مسئله لهستانی ها"در واقع می شد گفت رخ جنوبی لوتسه تبدیل شده بود به  .آن تالش کرده بودجنوبی 

 1985که اورست تبدیل به مسئله بریتانیایی ها، و نانگاپاربات تبدیل به مسئله آلمانی ها شده بود. قبل از آن در سال 

 8250هاژر رخ جنوبی لوتسه را تا ارتفاع والنتی فیوت، و آرتور ، "فالکو"کریستف همراه با میروسالو داسال ملقب به 

متری باال رفته بودند. آنها یک  8300متری صعود کرده بودند. دو سال بعد او و آرتور هاژر کمی باالتر و تا ارتفاع 

 ار کنند.از آنجا فرفرود آمده تا شب را در یک غار برفی گذراندند ولی بعد به دلیل وزش بادهای قدرتمند سه کیلومتر 

به لوتسه بازگشت از جراحات ناشی از حادثه ای در بهاگیراتی واقع در منطقه گاروال  1988ی کریستف در سال وقت

هند آسیب دیده بود. گزارش پزشک روشن بود: آسیب به ریه ها همراه به آسیب به مهره هشتم ستون فقرات، وضعیتی 

 نخاع آسیب بیشتری وارد نیاید. کوهنوردی تعطیل.که بیمار باید تا مدتی بدون حرکت بماند تا به ستون فقرات و 

پزشک بیمار خود را نمی شناخت. وقتی از کریستف برای صعود زمستانی لوتسه دعوت به عمل آمد او پاسخ مثبت 

باس هایش مخصوص زیر لطبی ، یک کمربند و صاف بایستد داد، و برای اینکه به ستون فقراتش فشار کمتری وارد آید

ز طرف یک تیم بلژیکی صورت گرفته بود و دوست نزدیک او، اینگرید باینس، هم در آن تیم حضور دعوت ا پوشید.

داشت. بلژیکی ها که از توانایی لهستانی ها در صعودهای زمستانی مطلع بودند از کریستف، آندری زاوادا، و لژک 

 6400خر دسامبر عازم شدند و به ارتفاع سیچی دعوت کردند تا به آنها در آن برنامه کمک کنند. چهار کوهنورد در اوا

 متری در خم غربی بین اورست و لوتسه رسیدند.
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بیماری همه آنها را از پا در آورد مگر کریستف. تنها راه صعود قله این بود که به تنهایی عازم شود، بنابراین بند کمربند 

پاره  نکرده بود و طوفان همه چادرها راصعود  3طبی اش را محکم کرد و راهی شد. هفته ها بود که کسی به کمپ 

. او خود را در میان پارچه های یکی از آنها جا داد و منتظر شد تا شب به سر آید. صبح روز بعد صعود خود کرده بود

 را ادامه داد و به قله رسید.

 انفرادی انجام گرفته بود.به صورت این اولین صعود زمستانی قله لوتسه 

تا آن موقع درد پشتش بی اندازه بدتر شده بود و فرود طبیعی درد را حتی شدیدتر  .از صعود بودفرود بسیار دشوارتر 

تنها می توانست هر بار بیست قدم بردارد. بعد به روی شیب دراز می کشید تا درد کمتر شود، کاری بسیار  می ساخت.

رفت. چند ماه بعد حتی خودش هم  مرتب به خواب میاینکه از آن بدتر خطرناک بر روی آن شیب های یخ زده. 

چهار ماه بعد از حادثه در بهاگیراتی، در زمستان، با کمر بند طبی، و انفرادی. "باورش نمی شد چه کاری کرده است، 

هم  است. کریستف "دیوانه"وقتی پزشک او خبر صعود او را در روزنامه ها خواند گفت کریستف  "اما صعودش کردم.

 گفته است.معتقد بود پر بیراه ن

یک بار دیگر به رخ جنوبی لوتسه بازگشتند. رینهولد مسنر یک تیم از ستاره های  1989کریستف و آرتور در سال 

تیم آنها در باره نحوه صعود اتفاق نظر نداشت. هر کدام از  م آورده بود تا آن را صعود کنند. امابین المللی را گرد ه

شکست  د. برنامه شاننمانند یک تیم متحد عمل کن ندآنها می خواست افتخار صعود نصیب او شود، و هیچ گاه نتوانست

 خورد.

ره به نف 18در همان حال یک فاجعه وحشتناک در یال غربی اورست در حال شکل گیری بود. یک تیم بین المللی 

کوهنورد لهستانی تنها پنج نفر  10سرپرستی جنک چروباک لهستانی موفق شد دو لهستانی را به قله برساند؛ اما از 

کوهستان هر سال کوهنوردان لهستانی را به کام مرگ می کشاند، اما معموال یک یا دو نفر. اما نه این آنها بازگشتند. 

 بار.

 "لهستانی های خیلی زیادی کشته شده اند."باره کامال گویا بود: گزارش پاییزه الیزابت هاولی در این 

*** 
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 بتواند یورکمتری را صعود کرد، سلینا نفس راحتی کشید. اگرچه شک داشت  8000قله  14زمانی که یورک هر 

د. خط بکشای بزرگ را برای همیشه به کناری گذارد، اما امیدوار بود حداقل برای مدتی دور آن را هزندگی در برنامه 

کمیته المپیک در کنار مدال های طال یک مدال افتخاری نیز به او اعطا کرد تا در کنار سایر مدال های او که دولت 

نامیدند و اغلب مردم فکر می کردند یورک خود را  "مرد سال"لهستان به او داده بود قرار گیرد. در لهستان او را 

سابقه فقط یک مسابقه بود. آن مسابقه عشق و عالقه او نسبت به کوه های خواهد کرد. اما برای یورک آن م بازنشسته

مرتفع، یا بلندپروازی ها در باره صعود مسیرهای دشوار و جالب توجه را از بین نبرده بود. یک مسیر به خصوص 

 بود.ساخته همچنان ذهن او را مشغول 

ا مهمترین رخ هیمالیا می نامیدند. مسنر بعد از رخ جنوبی لوتسه گویی طلسم شده بود. بعضی از کوهنوردان آن ر

صعود شود. یورک  –ام 21و حتی احتماال  –ام 20شکست در صعود آن مدعی شد غیر ممکن است این دیواره در قرن

 نظر دیگری داشت.

صعود سال پیش از آن، دیده بود به آن فکر می کرد. در آن زمان  12او از زمانی که عکسی از آن را در یک تقویم، 

وویتک آن را پیشنهاد کرده و یورک پذیرفته بود ممکن است  1981آن جبهه در مخیله او هم نمی گنجید. اما در سال 

ماکالو رفتند. یورک تا  هصعود آن عملی باشد چرا که او به قدرت قضاوت وویتک اعتماد داشت. در عوض آن سال ب

نکه شنید مسنر نتوانسته آن را صعود کند اشتیاقش برای صعود آن موقع چند تالش جدی انجام داده بود ولی بعد از آ

آن بیشتر شد. حس رقابت جویی در او همچنان بسیار قوی بود. او به سرعت برای گرفتن مجوز اقدام کرد و مطمئن 

 بود که در پیدا کردن کوهنوردان خوب مشکلی نخواهد داشت.

 که صاحبخانه به او گفت که یک تلفن دارد. اخبار وحشتناکییورک در ایتالیا در آپارتمان یکی از دوستانش بود 

ر پیدا در آن لحظه همه چیز تغیی". پنج نفر از بهترین کوهنوردان لهستان در اورست کشته شده بودند. می گفت: رسید

کرد. تصاویر همنوردانم از پیش چشمم می گذشتند. حس بسیار عجیبی به من دست داده بود که گویی می خواستم 

یک قدم به عقب بر گردم و همه چیز را پاک کنم. به طور غیر منطقی احساس مسئولیت می کردم. فقط می خواستم 

 "پنهان شوم. تنها باشم.
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، در کوپه اش را بست و بر روی صندلی نشسته و سرش را میان دستانش او سوار قطار بعدی به شمال ایتالیا شد

 کشته شده بودند. گرفت. تیم او از بین رفته بود. دوستانش

با گذشت زمان، توانست منطقی تر فکر کند و خود را وا دارد که آرام باشد. و مدتی صبر کند. در طی دو هفته با خود 

در باره رخ جنوبی لوتسه کلنجار می رفت. حتی جدولی کشید و نقاط مثبت و منفی را در دو ستون در کنار هم نوشت. 

با کمک غریزه. ندای درونی او در باره رخ جنوبی لوتسه  –ه تصمیم گیری نماید در نهایت تصمیم گرفت مانند همیش

ود به شََّم خاو همیشه عقیده داشت از این نظر که یورک کامال آوای روشنی داشت: یا االن یا هیچ وقت. مسنر در مورد 

 اعتماد می کند در میان کوهنوردان بزرگ لهستانی بی نظیر است. حق با مسنر بود.

به رخ جنوبی لوتسه بازگردد و به دنبال همنوردان پاییز آن سال ماه ژوئن به باشگاه کاتوویچ گفت که می خواهد در 

خوب است. آرتور و کریستف به تازگی از سومین تالش خود بر روی آن بازگشته بودند، و اگرچه مطمئن بودند می 

و ترجیح می دادند تا تالشی دیگر یک یا دو سال صبر توانند آن را صعود نمایند اما در آن موقع از آن خسته شده 

آرتور همچنین در حادثه اورست در امر امداد بسیار کمک کرده و کامال فرسوده شده بود. هر دو دعوت او را کنند. 

 برای صعود آن مدتی صبر نماید. آنها می خواستند با او صعود کنند. صعود سازندرد کردند و تالش کردند او را قانع 

آنها می توانست انتقامی از آن کوه باشد که چندین بار آنها را دست خالی به خانه بازگردانده بود. اما نه حاال. بعد از 

فاجعه اورست یانوژ نیز حال روحی خوبی نداشت. همه می خواستند مدتی را در محیط پرآسایش خانه و زمین مسطح 

 به تاخیر اندازد. 1990تند برنامه را تا سال بگذراند. حتی حامیان مالی یورک نیز از او خواس

اما یورک در آن موقع روحیه انتظار کشیدن نداشت. دست پرورده او، آرتور، در بهار آن سال اعالم کرده بود که در 

متری ها را در طی یک سال صعود نماید. یورک کمی ناراحت شده بود، زیرا این برنامه  8000نظر دارد تمام 

در صورت موفقیت، دستاورد خود او را در سایه قرار می داد. آرتور و تیمش در حال تهیه یک میلیون بلندپروازانه 

مقامات پاکستان از دادن مجوز صعود به پنج تا از قله . اما دالری بودند که فکر می کردند برای این برنامه نیاز دارند 

 ها در کشورشان خود داری کردند. پایان برنامه ریزی.

ادعای مسنر مبنی بر اینکه این جبهه غیر قابل صعود است، به خصوص آتش شوق  ی، و دیگررفتن آن ناراحتی بین از

بود. حال بخت صعود آن فراهم آمده بود. او آن رخ را می شناخت؛ او  ساختهاو را برای این برنامه بیشتر شعله ور 
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آن را تمام کند. اما نمی توانست این کار را به بخش زیادی از مسیر را می شناخت؛ و فکر می کرد می داند چطور 

 تنهایی انجام دهد.

یورک از اینکه نمی توانست همنوردان مورد عالقه اش را برای این برنامه مجاب کند سرخورده شده بود. صبر او به 

عصبانی را مجبور بودم یا جوان های "پایان رسیده و از همه جای لهستان کوهنوردان را دعوت می کرد. می گفت: 

درست قبل از عزیمت ریژیارد پاولوسکی پذیرفت  "ببرم یا پیش کسوت های واقعا مسن. دومی ها را انتخاب کردم.

 که همطناب او در لوتسه باشد.

ریژیارد نیز عضو باشگاه کاتوویچ بود اما تا آن موقع فقط یک بار با یورک هم طناب شده بود، بر حسب اتفاق آن هم 

ندازه ریژیراد به ا هره که نمایانگر عزم راسخ او بود.خطوط عمیقی در چ باقد بلند و الغر  ی لوتسه.بر روی رخ جنوب

یورک تجربه نداشت، ولی صعودهای قابل ذکری را به انجام رسانده بود از جمله صعودهایی در آمریکای شمالی و 

 جنوبی، آلپ، قفقاز، پامیر و تیان شان و همینطور برودپیک. 

سالگی از سیلسیای شمالی به کاتوویچ مهاجرت کرده بود چرا که والدینش معتقد بودند با تحصیل  14در سن  رِیژیارد

در دانشگاه معدن می تواند زندگی خوبی برای خود تشکیل دهد. در آنجا به طور رایگان محل زندگی، غذا و آموزش 

ار می گرفت. در نتیجه آن آموزش ها به مدت های تئوری و عملی در مورد معدن کاوی ذغال سنگ در اختیار او قر

سال در معادن ذغال توانست کار کند، در زمانه ای که داشتن هر شغلی غنیمت شمرده می شد. حتی در بدترین  10

 دوران لهستان، اشتهای روس ها برای ذغال سنگ لهستان پایان نمی پذیرفت.

دو می پرداخت. بعد به کوهنوردی روی آورد. او به باشگاه . ابتدا به جوعالقه زیادی داشت ورزشذاتا به ریژیارد 

ز خانواده بعد اکاتوویچ پیوست و به زودی با اعضا همیشگی آنجا، از جمله یورک، آشنا شد. برای اغلب اعضا، باشگاه 

دی همراه از آنجا که ریژیارد خانواده ای در آن شهر نداشت، باشگاه برای او همه چیز بود. به زونقش دوم را داشت. 

با دیگر اعضا باشگاه به کار رنگ آمیزی و تمیزکردن برج ها و دودکش ها پرداخت. باالخره کار در معادن ذغال 

سنگ را به طور کامل کنار گذاشت و از راه دودکش ها و مربی گری در صخره های اطراف به گذران زندگی می 

 پرداخت.
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می تفاوت کرده بود. آخرین برنامه های بزرگ این بار برای یورک کسلینا به یاد می آورد که کارهای معمول قبل از 

بسیار پرآشوب تر از دفعات قبل بود. یورک معموال مقدار زیادی غذا و وسایل کوهنوردی قبل از عزیمتشان  روزهای

 وله.قط یک کرا از لهستان تهیه می کرد. بشکه های متعدد مواد غذایی! اما این بار تقریبا هیچ چیز با خود نبرد. ف

سلینا برای بدرقه به ایستگاه قطار آمد. به روشنی آن را به خاطر دارد: یورک با یک کوله پشتی کوچک آنجا ایستاده 

بود. آنقدر افراد مختلف آنجا بودند و با یورک به رفع و رجوع کارها در آخرین لحظات می پرداختند که سلینا فرصت 

ظه لحو  یک لحظه به خود آمد و جمعیت زیادی یورک را احاطه کرده افظی کند.پیدا نکرد به طور مناسب با او خداح

 "هیچ کاری نمی توانستم بکنم. به همین دلیل سوار اتومبیل شدم و به سمت خانه راندم."ای بعد قطار حرکت کرده بود. 

*** 

 

صعود شده، درست کمی قبل از قله در این تصویر . محل کمپ ها و باالترین نقطه 1987مسیر لهستانی ها بر روی رخ جنوبی لوتسه، 

 مشخص است

 یورک در برنامه یادداشت های روزانه می نوشت.
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سپتامبر همگی در باره کارهای برنامه بود: چه کسی طناب ثابت نصب می کرد، چه کسی کمپ  6یادداشت های روز 

وشته بود، فقط اینکه می خواست به پیش ها را برقرار می کرد، وضعیت هوا. او در مورد دغذغه های شخصی اش نن

 بروند، شاید کمی سریعتر.

تمام شب باد شدیدی می وزید...که از دره پایین می آید. فشار "اکتبر به نظر می آمد نگران شده است.  17تا تاریخ 

جله ایم. باید عه باختمسابقه را  راندهوا مرتب باال و پایین می رود...چه خبر است؟ ناراحتیم. احساس می کنم اولین 

در کمپ اصلی  10کنیم زیرا بادهای پاییزی در راهند. حال باید به سرعت تصمیم بگیریم و پایین می رویم. ساعت 

 "هستیم.

هر دو از وضعیت هوا ناراحت ریژیارد به یاد می آورد که یورک چندان خوشحال به نظر نمی رسید. سراسیمه بود. 

مسیر بسیار دشوار است. به شدت مایل بودند آن را صعود نمایند. شاید بیش از حد بودند اگرچه هر دو معتقد بودند 

ند اوضاع عوض می شد؟ آیا به آن کسی که می خواستند باشند بیشتر نزدیک یدتمایل داشتند. آیا اگر به قله می رس

 می شدند؟

 چنین نوشت: آیندهچند روز قبل از آنکه عازم تالش جهت صعود قله شوند یورک در باره برنامه اش در مورد 

 فرود –اکتبر  24و  23

 حرکت به سمت کاتماندو –اکتبر  26

 کاتماندو –نوامبر  3

 مالقات در ایتالیا –نوامبر  20

 بازگشت به کاتوویچ –دسامبر  2

 

 صبح کمپ را ترک کردند. هوا عالی بود.  8اکتبر یورک و ریژیارد در آخرین کمپ بودند. ساعت  24روز 
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متر قرار داشت. هوا همچنان خوب مانده بود. روزها بود  8300متر تا  8200آخرین شب مانی شان در ارتفاع بین 

که با سرما و خستگی و ترس خود می جنگیدند. حال رگه باریکی از احتمال موفقیت را می توانستند ببینند. ریژیراد 

این فکر می کرد که شاید واقعا بتوانند آن دیواره را در آرامش قرار داشت و از سکوت کوهستان لذت می برد. به 

. رخ جنوبی لوتسه گویی می خواست به آنها روی خوش نشان می رفتصعود کنند. نبرد چندین ماهه آنها رو به پایان 

دهد. احساس می کرد که یکی از آن نخبگانی خواهد شد، که اگر موفق به صعود شوند، در کتاب های تاریخ کوهنوردی 

 آنها نام برده می شود. از

آنها تا یال قله تنها چند متر فاصله داشتند، جایی که آرتور و کریستف یک شب را در آنجا در حفره ای برفی در سال 

که الیه  یک سینه سنگی –گذرانده بودند. بسیار به قله نزدیک بودند. فقط یک قسمت مشکل باقی مانده بود  1987

طناب شان به طور غیر میلی متری به همراه داشتند.  7متری  80ه بود. آنها یک طناب نازکی برف روی آن را پوشاند

تا سرعت صعودشان بیشتر اما عمدا آن را انتخاب کرده بودند و حتی طناب دوم هم همراه نداشتند معمولی نازک بود، 

 شود.

متر یک  20را آغاز نمود و بعد از  ریژیارد برای کارگاه دو بلوکچه را دور منقاری سنگی انداخت. یورک صعود خود

او را حمایت کرده و تا جایی که می توانستم از "میانی کوبید. ریژیارد هر حرکت او را زیر نظر داشت.  به عنوانمیخ 

نظر فکری به او کمک می کردم. یورک با اعتماد به نفس صعود می کرد، و سرعتش بر روی سینه سنگی به طور 

 "محسوسی کمتر نشد.

*** 

سلینا با پسر بزرگش ماچیک در کاتوویج بود و پسر کوچکشان، وویتک، در خانه ییالقی شان در کنار مادربزرگش 

اکتبر وویتک کابوسی در خواب دید. او همراه با پدرش سوار بر یک آسانسور  24ت روز ابه سر می برد. در اولین ساع

آن باال و پایین رفتن حالش داشت به هم می خورد. می خواست باال و پایین می رفت. باال و پایین. باال و پایین. از 

 شانکحتی یورک نمی توانست آن را نگه دارد. وویتک وحشت زده و جیغ بیرون برود. اما آسانسور متوقف نمی شد. 

 صبح بود. 4از خواب پرید. ساعت 

*** 
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 بر روی سینه سنگی پوشیده از برف باالریژیارد از محل حمایت یورک را می دید که خود را سانتیمتر به سانتیمتر 

می کشد. فقط چند متر تا انتهای آن جبهه عظیم باقی مانده بود. او می توانست آسمان آبی را پشت سر یورک ببیند. 

بعد از اتمام دیواره یک یال برفی تا قله ادامه پیدا می کرد. یورک خودش را به سینه سنگی چسبانده بود. ریژیارد 

سیقلی  ش بر روی سطحیسینه حبس کرده بود.  با دستانش به دنبال گیره بهتر می گشت. کرامپون هانفسش را در 

 صخره خط می انداختند.

یورک مواظب باش. ناگهان همنوردم به آرامی با الیه ". با خودم گفتم کند شد زمان برای ریژیاردگذر در این موقع 

لغزیده بود. سعی می کرد با کلنگ یخ و نوک کرامپون هایش  کرامپون های یورک "ای از برف در حال سقوط بود.

کاری از دستم بر ". را مشاهده می کردخود را نگه دارد. اما در حال سقوط بود. ریژیارد از محل حمایت سقوط او 

 وحشتم بیشتر می شد. به درون خودم فرورفتهنمی آمد. سرعت او هر لحظه بیشتر می شد. به صخره ها برخورد کرد. 

و دست به دعا برداشتم. هیچ کاری نمی توانستم بکنم جز اینکه طناب را نگه دارم. بنگ. میخ کنده شد. به سقوط خود 

 "ادامه داد. آیا این آخر کار است؟ خدای من!

ریژیارد طناب را در دستانش محکم گرفت و منتظر بود که به آن شوک وارد شود. فشار سقوط یورک او را به صخره 

برای لحظه ای ترسید مبادا حمایت از جای خود کنده شود اما مقاومت کرد. همه چیز را با سرعت آهسته می چسباند. 

فقط یک لحظه صدای برخورد کلنگ را به صخره "بیش از چند لحظه طول نکشیده بود. اتفاق دید، در حالیکه کل آن 

 "ت.شنیدم. دستکش قرمز رنگ یورک را دیدم که به آرامی در حال سقوط اس

بعد زمان برای ریژیارد از حرکت ایستاد. سکوت کامل برقرار بود. تا جایی که می توانست گردن کشید تا یورک را 

باشد. شاید  سقوط کردهپیدا کند. او باید همان پایین ها باشد. اما با کنده شدن میخ معلوم بود که باید بسیار پایین تر 

هیچ وزنی در انتهای آن نبود. "ه طناب نازک و بی فایده در دستانش شد. . در این موقع بود که متوجبودمجروح شده 

 "به راحتی می توانستم آن را بکشم. باال و پایین. باال و پایین.

ت بر روی لبه صخره ای و تح ؛بریده شده بودآن انتهای  و فقط دو متر طناب باقی ماندهطناب را به سمت خود کشید. 

 فشار سقوط.

 صبح در لهستان. 4تقریبا ساعت  –صبح بود  9ساعت 
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ریژیارد اصال نمی دانست یورک چقدر سقوط کرده است. یورک بی سیم را به همراه داشت بنابراین ریژیارد نمی 

محل آنها از کمپ اصلی دیده نمی شد. هیچ کس به جز ریژیارد آن همچنین توانست با کمپ اصلی تماس بگیرد، و 

 بود. حادثه را ندیده

 "در پیش چشمانم سقوط کرده بود. می بایست کاری کنم. –بزرگترین کوهنورد لهستان، دوستم  –همنوردم "

از مخیله او هم عبور نکرد. فقط به دو موضوع فکر می کرد: یورک را پیدا کند و از این کوه زنده پایین  صعودادامه 

ا اینکه به طناب های ثابت قدیمی و آفتاب سوخته برخورد. بروند. او فرود طبیعی خود را با نهایت دقت شروع کرد ت

تمرکز فراوان تکه های طناب را قطع با از میان آنها مقداری طناب که می شد تا حدی به آن اعتماد کرد سر هم نمود. 

ور را به طفرودی آماده کند. فرود خود از رخ جنوبی را آغاز نمود. قسمت های ساده تر طنابی برای می کرد تا بتواند 

 متر برسد. 7900طبیعی و قسمت های پرشیب را با طناب فرود می رفت تا به کمپ آخر، در ارتفاع 

افکار متفاوتی از مغزش می گذشت. اگر چه سعی می کرد تصویر سقوط را از جلوی ساعت ها و ساعت ها گذشت. 

. روز به اتمام می رفت و کم کم دید چشمانش پاک کند اما مرتب پیش چمانش می آمدند. تمرکز کن. بدون اشتباه

خود را از دست می داد. تا اینکه هوا کامال تاریک شد. می دانست برای پرهیز از اشتباهی مرگبار باید توقف کند اما 

چادر کجا بود؟ مطمئن بود باید همان نزدیکی باشد، بنابراین در کوله اش به جستجوی چراغ پیشانی پرداخت. کنترل 

دستانش نداشت، و مغزش کرخ شده بود. نمی توانست چراغ پیشانی را روشن کند. و بعد چراغ از خوبی بر روی 

 متر. 8000دستش افتاد. هیچ چاره ای نداشت: یک شب مانی دیگر در باالی ارتفاع 

*** 

سط متر از محل شب مانی فاصله داشت. اوا 100فقط  گذشت؛ شانریژیارد روز بعد با احساس کراهت از کنار چادر

روز، دوستانش را دید که از کمپ اصلی باال آمده و به سمت او صعود می کردند. آنها نگران یورک و ریژیارد بودند، 

چرا که دو روز بود از آنها خبری نرسیده بود. ریژیارد ماجرا را شرح داد. آنها می توانستند ببینند چه بر سر ریژیارد 

گذراندند. روز بعد تا کمپ اصلی فرود آمدند و عملیات  3در کمپ  آمده است. آنها به او کمک کردند و شب را

جستجوی بزرگی را آغاز کردند. آنها در آن وسعت کوهستان به دنبال یورک می گشتند، در میان کالف سردرگمی از 

 سنگ و یخ، برج ها و دهلیزها. تالششان بی ثمر بود.
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*** 

بود، مادربزرگ وویتک تلفن زد و در باره کابوس او گفت. سلینا به صبح که سلینا کارهای خانه داری را آغاز کرده 

 آن وقایع گوش کرد و تا جایی که می توانست وویتک را آرام نمود، و بعد به سراغ کارهای روزمره رفت.

 ر وشد به بیرون نگاه کرد. یانوژ ماژ اواخر آن روز در خانه آنها را زدند. بلند شد و از پنجره ای که به راهرو باز می

 ."دلم فرو ریخت"به یاد می آورد: سلینا چنین همسرش آنجا ایستاده بودند. 

*** 

چهره ای درب و داغان و یک  اواندا را دید که بو اوا ماتووزسکا روزی را به یاد می آورد که در خانه را باز کرد 

 شپزخانه رفت و دو لیوان خواست.. به سرعت به آبودبطری ودکا در دست ایستاده 

 "چی شده؟ ناراحتی؟"اوا پرسید: 

 "آره. یورک کشته شده."واندا پاسخ داد: 

استثنایی بود صحبت و واندا در حالی که لیوان های مشروب را پر و خالی می کرد در باره اینکه چقدر یورک قوی 

ه کشته بشه، پس این احتمال برای هممی تونه تان یورک هم در کوهسحتی اگه "می کرد. و اینطور نتیجه گیری کرد: 

یورک قدرتمند. یورک که می شد به او تکیه کرد. لیوان خالی را به میز کوبید. اشک هایش را پاک  "ما وجود داره.

 کرد و پریشان از آپارتمان خارج شد.

عث اخداوند می دانست که بوویتک از شنیدن خبر کشته شدن یورک به خشم آمد. او مقصر را اتکای محض یورک به 

درصد، که این طرز فکر  100مطمئنم، به طور "واضح هم اعتنایی نداشته باشد. وویتک می گفت: خطرات  می شد به

باعث این تراژدی شد. یورک به ندرت شکست می خورد. ولی وقتی شکست می خورد تمام وجود او به لرزه می 

چرا این کار رو با من کردی؟ من هرگز در عمرم کار بدی نکرده ام. »رسید، افتاد. او که بسیار مذهبی بود از خدا می پ

 "«با ایمان بوده ام. استحقاق آن را نداشتم. چرا؟ چرا؟



246 
 

یورک بود، چرا که آنها دوستان نزدیک دادن در آن طرف دنیا کارلوس کارسولیو در مکزیکو سیتی عزادار از دست 

ا حدی ت –او زیاد با من صحبت می کرد. او خیلی صریح و سرسخت بود "یکدیگر شده بودند. کارلوس می گفت: 

ها قد بلند بعد...دیگه اونقدر"سپس با کمی بغض در گلو ادامه داد:  "شبیه به شراف. هیچ کس به سرسختی یورک نبود.

و می دیدی، نمی نبزرگ شده بود. اگه در خیابان اویک کمی از دست داده بود، شکمش  ونبود، کمی از موهاش ر

 "تونستی حدس بزنی که بزرگترین کوهنورد دنیاست. او در تاریخ هیمالیا نوردی بهترین بود.

 کوهنوردان سراسر جهان از شنیده خبر مرگ یورک شکست ناپذیر در بهت فرو رفته بودند. برای مدتی کوهنوردان

 تمام کشور عزادار بود. .لهستانی اعتماد به نفس و دل و جرات خود را از دست دادند. آرتور کوهنوردی را متوقف کرد

 

 لوح یادبود سه تن از لهستانی هایی که در رخ جنوبی لوتسه کشته شدند، در پای این دیواره عظیم

*** 

ران ریزی به طور مداوم می بارید. کلیسای کاتوویچ مملو . روز سرد و گرفته ای بود و با1989روز ارواح، دوم نوامبر 

در آنجا جمع شده بودند تا به یورک  –اعضای خانواده، همنوردان، دوستان و غریبه ها  –از عزاداران بود. صدها نفر 
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ز ا افراد، ادای احترام کنند. نوای زیبای عشای ربانی از کوکوچکا، نشانه ای از شجاعت و شهامت برای بی شماری

وقتی دیوارهای سنگی منعکس می شد و قلب های آنها را متاثر می ساخت و اشک در چشمانشان حلقه می زد. 

عشای ربانی تمام شد سکوت فضای کلیسا را فرا گرفت. در همان موقع گروهی از نوازندگان اهل ایستبنا، روستای 

ای همگی از کلیس یختنند. در سکوت و فروتنخانواده یورک، با ترومپت هایشان آخرین موسیقی خداحافظی را نوا

 جامع خارج شدند.

زندگی بعد از یورک خو بگیرد. آنها هیچ گاه به طور جدی در باره آینده  اسلینا مجبور بود عملگرا باشد. می بایست ب

 نکردیم. دلیلی وجود نداشت. فقط زندگی ودر دوره کمونیست ها این کار ر"برنامه ریزی نکرده بودند. توضیح می داد: 

اما حاال آینده در برابر او قرار داشت، و او با دو پسر نه و چهار ساله تنها بود. از آنجا که برای پرداخت  "می کردیم.

بیمه عمر می بایست جسد او پیدا شده باشد، در گزارش رسمی چنین ذکر شد که همنوردانش او را پیدا کرده و در 

خوشحال بود از اینکه هیچ گاه در  .در شکافی دفن کردند. پول بیمه و مقداری اجاره برایش باقی مانده بودهمانجا 

زندگی بریز و بپاش نداشته اند. توجه او معطوف به بچه ها بود؛ مسئولیت آنها را بر عهده داشت، و همانها به او قدرت 

کرد، اما احترام آنها نسبت به حریم خصوصی باعث می می بخشیدند. جامعه کوهنوردی در سکوت از او حمایت می 

در طی همه آن سالها که یورک برای برنامه شد که گاه به طرز بی رحمانه ای احساس تنهایی کند. سلینا قوی بود. 

های بزرگ به مسافرت می رفت یاد گرفته بود چطور زندگی را بچرخاند. اما این بار تفاوت داشت: حال می بایست 

 یرد چطور عزادار باشد. هیچ کس نمی توانست آن را به او یاد دهد.یاد بگ

سال زندگی زناشویی لبخند می زد. چهارده سال مدت زیادی نیست و می دانست مدتی که واقعا در  14به خاطره 

م قرار ار هوقتی واقعا در کن"کنار هم قرار داشتند بسیار کمتر از این زمان بود، شاید در حدود نیمی از آن. می گفت: 

 "داشتیم، دوران خوبی را می گذراندیم. دوران خوبی برای هر دو ما بود.

یورک شرکت کند. به نام مدارس زیادی از همه جای کشور با او تماس می گرفتند تا در مراسم نامگذاری مدرسه به 

ند مهم یکی را انتخاب کن خواسته شد تا بین دو نام برای مدرسه ایاز طریق همه پرسی  ها خصوص وقتی از لهستانی

برایش خیلی جالب توجه می نمود: بین ژان پاپ پل دوم و یرزی کوکوچکا. آنها کوکوچکا را انتخاب کردند. این 

به او خیره می شدند و از او سوال می موارد باعث می شد احساس غرور کند: صدها کودک و جوان کم سن و سال 
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شان تشکر می کردند. در کاتوویچ یک محله به طور کامل به نام کوکوچکا  پرسیدند، و از او به خاطر یورک قهرمان

 از این نظر اطمینان داشت. –نام گذاری شد. یورک هیچ گاه از خاطره لهستان محو نمی شد 

بود که باالخره  2009اگرچه بارها از یورک خواسته بود او را با خود به یکی از کمپ های اصلی ببرد، تنها در سال 

به انجام چنین کاری شد. او به پای رخ جنوبی لوتسه رفت تا به یورک و تمام کسانی که بر روی آن جبهه عظیم  موفق

سال داشت، از ابهت آن دیواره شگفت زده شده  30جان خودشان را از دست بودند ادای احترام کند. وویتک که حال 

 ،ی مختلف، و مشاهده کوهنوردان از طریق دوربینبود. بعد از گذراندن شبی در کمپ اصلی، تماشای آن در نورها

او مانند یک کوهنورد به طور کالسیک کشته شد: دیواره "معنی ارزیابی کریستف از مرگ یورک را بهتر می فهمیدند: 

 "تا پای دیواره.پرت شدن ای پرشیب، سقوط، پاره شدن طناب، و 

 

 در ایتالیاتندیس یرزی کوکوچکا در موزه کوهنوردی رینهولد مسنر 

*** 

دیگر مشکل شناخته نشده ای "کریستف تمام عالقه خود نسبت به صعود آن دیواره را از دست داده بود. می گفت: 

ریژیارد با او هم عقیده بود، به عالوه به  "در باره این دیواره وجود ندارد. حال دیگر هر سانتیمتر آن را می شناسم.
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اما سخن نهایی را معاون سرپرست برنامه، ریژیارد وارچکی با اندازه کافی لهستانی ها در آن دیواره کشته داده بودند. 

 "، فقط تعداد کمی باقی مانده اند.لهستان به عالوه، از بهترین کوهنوردان"ولی با دقت به زبان آورد:  ،اندوه
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 کاروان رویاها –فصل چهاردم 

 

 تنهام. تا این حداگر من اسطوره ام، پس چرا 

 جودی گارالند، منتسب -

 

دو  در هیمالیا صعود نمود،که موفقیت واندا بر روی کوه های بلند به سادگی به دست نیامد. در برابر هر قله بزرگی 

 ییا مصدومیت هابرابر شکست خورده بود، گاهی به دلیل هوای خراب و شرایط خطرناک، اما اغلب به دلیل بیماری 

در ماکالو دوباره این اتفاق افتاد. وقتی بیماری گریبان او را گرفت، او نسبت به توانایی اش دچار  1990مزمن. سال 

 .را به همراه آورد . و تردید به زودی افسردگی و ترسشد تردید

 

 ماریون عزیز

ه دو چندان شد احساس عدم قطعیت در کوه به دلیل تردید درباره سالمتی ام،...بسیار احساس افسردگی می کنم، 

 زیرا می دانم تو درک می کنی... ،است. نوشتن برای تو به من کمک می کند

 1990آوریل  30

 

را  تصمیم گرفت استراتژی خود فکر می کرد شاید بخت از او رو برگردانده است. . با خوداو موفق به صعود قله نشد

ر برای صعود به هیمالیا برود، با توجه به شرایط فیزیولوژیکی خاصی که داشت، تغییر دهد. به جای آنکه یک یا دو با

و آمادگی بدنی فوق  –بهتر است همه آنها را پشت سر هم و با سرعت صعود نماید. اما این کار به پول نیاز داشت 

 ایش نبودند. او میالعاده. وسایلش مندرس شده بودند؛ چادرهایش بسیار کوچک بودند؛ و کفش هایش خوب اندازه پ

 بایست یک حامی مالی بسیار دست و دلباز پیدا کند. و برای تمرین به زمان نیاز داشت.



251 
 

اما در آن موقع در آسیا بود، و در نتیجه به جای آنکه به خانه برگردد تا قوای خود را بازیابد به پاکستان رفت تا به 

متر بلندترین قله گاشربروم ها بود و واندا به شدت مایل بود  8068بپیوندد. با ارتفاع  1تیمی برای صعود گاشربروم 

 آن را صعود نماید.

وقتی در ابتدا به پای کوه رسید به دیگر کوهنوردان عالقه ای نشان نمی داد. او به طور کامل تمرکز خود را معطوف به 

قرار بر باط با آنها در حداقل ممکن هدف خود کرده بود و از درک توانایی ها و امیال همنوردانش عاجز می نمود. ارت

د مگر عقایی نظرباعث می شد بر قوه قضاوت او در مورد اوضاع تاثیر بگذارد، زیرا حاضر نبود و این خود داشت، 

انعطاف ناپذیری وی حتی بیشتر از گذشته با شخصیت او در خارج از محیط  1. در گاشربروم بپذیرد درخود را 

واندا صعود نماید می بایست بسیار پوست کلفت باشد و  اگرفت. کسی که می خواست بکوهستان در تضاد قرار می 

اهداف خود را به طور کامل بشناسد. در غیر اینصورت واندا به راحتی از آنها برای نیل به خواسته های خود استفاده 

 می کرد. او بسیار متمرکز و مصمم بود.

ت چرا که او عاشق یک متخصص اعصاب، و دونده استقامت آلمانی، به اما این برنامه برای واندا وضعیت خاصی داش

در همان نزدیکی پیوسته بود، بیشتر برای آنکه به واندا  2نام کورت لینکه شده بود. او به تیمی جهت صعود گاشربروم 

ی سیم موجب ب نزدیک باشد. رابطه آنها به تازگی شکل گرفته و بسیار عاشقانه بود، بطوریکه گفتگوهایشان از پشت

و  وا گفته بود که اواشد. واندا سرزنده و خوشحال به نظر می رسید. حتی به دوستش می تفریح دیگر کوهنوردان 

 کورت در باره دوران پیری برنامه ریزی کرده اند، چیزی که شنیدن آن از واندا بسیار بعید به نظر می رسید.

با امید بهره جویی از هم هوایی و متری خود را صعود کرده بود.  8000ششمین قله  1واندا با صعود به قله گاشربروم 

. ردکآمادگی بدنی، تصمیم گرفت قله برودپیک را نیز صعود نماید، و برای آن کورت و دو نفر دیگر را با خود همراه 

 8000تمام  متری، و 8000او قصد داشت قله را با سرعت در مدت سه روز صعود نماید. به این ترتیب هفتمین قله 

 متری های پاکستان را صعود می نمود.

متر سقوط کرد. واندا  400اوضاع آنطور که برنامه ریزی کرده بودند پیش نرفت. در همان روز اول کورت لغزید و 

 شده بود. باالخره مردی را پیدا کرده بود کهواندا ویران شاهد آن بود. کورت قبل از آنکه واندا به او برسد مرده بود. 

 می توانست شور و شوق خود نسبت به کوهستان را با او تقسیم نماید، و می توانست باقی زندگی اش را با او سپری
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ته شخصی آزاد و مستقل. او گف –. برای واندا پیدا کردن کسی که به طور کامل با او در هماهنگی باشد دشوار بود کند

واجی که امید داشت تا آخر عمرش دوام داشته باشد. او در باره بود که آماده است برای بار سوم ازدواج نماید، ازد

او به من روحیه می داد، مرا از درونگرایی ذاتی ام می رهاند و به من کمک می کرد به درجات "کورت می گفت: 

 یا عشق او نسبت به ن این عالقه دوطرفه باقی می ماند،به سختی می توان گفت آیا با گذشت زما "عالی برسم.

 چیره می شد یا خیر. اما در آن زمان به نظر می آمد می شد به آن امید بست.وهستان بر عشق او به کورت ک

آیا فکر "دوستش اوا صحبت می کرد که او موضوع کورت را پیش کشید. از واندا پرسید:  اوقتی به لهستان بازگشت ب

 آنکه پاسخ بدهد دقیقه ای فکر کرد.واندا روی خود را برگرداند و قبل از  "می کنی بتونی تحمل کنی؟

می دونی فکر می کنم هیچ چیز دیگه ای نیست که بتونه من رو وابسته کنه، بنابراین می خوام برنامه خودم رو به "

 اوا شانه ای باال برد، سپس سرش را پایین افکند، چرا که می دانست چه چیزی در انتظار اوست. "طور کامل اجرا کنم.

وقف کارش کرد: سخنرانی، سفر، بازاریابی برای خود و ایده هایش، و پیدا کردن حامیان مالی. ماریون واندا خودش را 

به طور تمام وقت کار می کرد تا برای هزینه های رو به افزایش پول تهیه نماید. بر خالف بسیاری دیگر از کوهنوردان 

ی و یگانگ ابیتاو متفاوت بود. او ارزش جذ لهستانی او به نقاشی و تمیزکاری دودکش ها نپرداخت. استراتژی

 بلندپروازی اش را می دانست، و به کمک ماریون توانست از آنها پول در بیاورد.

کاهش یافته است. بیش از پیش را داد معلوم شد قدرت قضاوت او  1وقتی گزارش رسمی خود از برنامه گاشربروم 

یم او به ت قالب تیمی سبک صعود کرده است.در راه یک زن دیگر و بر اساس گزارش او در رسانه ها، او قله را به هم

 6000کرد، همچنین به گروهی از مردان که تا ارتفاع  اشارهلهستانی گاشربروم که از کمپ اصلی آنها استفاده کرده بود 

آن واندا و همنوردش  او را نصب کرده بودند. اما همین و بس. گویی بعد از 2متر همراه با آنها صعود کرده بود، و کمپ 

اوا پانژکو پانکیویچ در آن کوه تنها بوده اند. اما این موضوع حقیقت نداشت. اگرچه حامیان مالی او تحت تاثیر قرار 

 ند.شدواقعیت شگفت زده قلب گرفته بودند، اما بسیاری از کوهنوردان از 

ای او باقی ماند. او از شخصیت قدرتمند واندا خوشش می ه، و مدیر برنامه وفاداردر تمام این مدت، ماریون دوستی 

آمد، و از دستاوردهای کوهنوردی واندا تهدیدی نسبت به خود احساس نمی کرد، تا حدی به این دلیل که خود او 

کوهنورد نبود و نمی توانست کم و کیف اتفاقات را به طور کامل درک نماید. او فقط زنی جذاب و باهوش را می دید 



253 
 

زنی  –ت اس یزه و بلندپروازنگبسیار پرا، و دارد، زنی که به خوبی از خطر مرگ آگاهی کنددر لبه تیغ زندگی می که 

 با نیازمندی های بسیار. بعضی از نیازهای او مادی بودند، اما نه همه آنها.

ن یبزرگترین نقشی که ایفا کرد ا، اما نمایدعرضه را هدف ماریون این بود که به واندا کمک نماید تمام توانایی خود 

د. او سخنرانی های او را برنامه ریزی می کرد، در باره قراردادهای او به مذاکره یخشبود که به واندا احساس ثبات ب

می پرداخت، حامیان مالی پیدا می کرد و برنامه سفرهای او را می ریخت. ماریون که زنی درشت اندام و موقر بود، تا 

م بود معلونسبت به واندا حالتی مادرانه داشته باشد، اگرچه در واقع از واندا جوان تر بود. باید کرد حدودی فکر می 

ه آن تنوع و هیجانی که واندا ب ا، اما تنها واندا نبود که از آن سود می برد. زندگی ماریون نیز بنیسترابطه آنها متعادل 

قد بودند ماریون مسحور، یا حتی عاشق واندا شده است. بعضی بخشیده بود پربار تر و جذاب تر شده بود. بعضی معت

به اندا ودر باره ماهیت رابطه آنها به گمانه زنی می پرداختند؛ اگرچه کسی از حقیقت این موضوع اطالع نداشت، ولی 

ن یخوبی می گرفت. در نهایت دوستی او با ماریون احتماال طوالنی تربسیار روشنی از وفاداری ماریون احساس 

من ". همانطور که یکبار خود واندا در یک سخنرانی در وین به آن اشاره کرده بود، اش بودزندگی در رابطه دوستانه 

 "نمی توانم در برابر کوه ها مقاومت کنم، به همین دلیل تجرد را انتخاب نموده ام.

 یکی از همنوردان. نمایدسی برقرار واندا دیگر نمی خواست رابطه عمیق عاطفی با ک 1990بعد از مرگ آرتور در سال 

سالگی  50هیچ کس عاشق واندا نبود...زنی مانند او، زیبا و باهوش، به سن "قبلی او در این باره چنین می گفت،

سالگی نرسیده بود، اما این موضوع واقعیت  50اگرچه هنوز به  "نزدیک می شد...هنوز هیچ کس را در زندگی نداشت.

عاطفی تا آن حد احساس خالء نمی کرد. اما وضعیت او به طور قطع یگانه نبود. بسیاری از  داشت که هرگز از لحاظ

کوهنوردانی که جوانی خود را وقف کوهنوردی کرده اند میانه سالی خود را تا حدودی در تنهایی، با عکس ها، 

 خاطرات و مجالس گاه و بیگاه کوهنوردی می گذرانند.

ق من شخصا عاش"که واندا برایشان اهمیت داشت. آلک لوو یکی از آنها بود. می گفت، با این همه هنوز کسانی بودند 

سال. و او  16 –واندا بودم...او مانند خواهر بزرگتر من بود. من وقتی کوهنوردی را شروع کردم بسیار جوان بودم 

اجمی داشت. آدم پیچیده ای بود. اما همان موقع هم مشهور بود...البته که می دانستم ما با هم برابر نیستیم. او خوی ته

 "من عاشقش بودم.
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بود. در مصاحبه ای تلویزیونی بعد از بازگشت از بسیار زیاد شده واندا در کوهستان کشته شده اما شمار دوستان 

برودپیک، او را می بینیم که با چهره ای بی احساس از همنوردان و دوستان زیادی می گوید که در کوهستان جان 

یلی اکیه. خنوحشت عدداین "نفر آنها کشته شده بودند. با لحنی خاص می گوید:  30را از دست داده اند، بیشتر از خود 

وقتها به خودم می گم...چرا...چرا من باید این همه رو تحمل کنم. من می دونم زندگی چیه. موقع کوهنوردی می 

 ".ههم ن زندگی خودمفقط ارزش زندگی رو می دونم، و من "مستقیم به دوربین نگاه کرده و اضافه می کند  "ترسم.

هر کدوم از ما یک "بعد به نظر می رسد اعتماد به نفس خود را از دست داده و به زمین چشم دوخته و ادامه می دهد، 

 یزندگی دیگه هم داریم. ما عزیزانی داریم، اما ... کوهنوردی بخشی از زندگی من شده. اشتیاقی که همه جوانب زندگ

 "من رو در بر گرفته و نمی تونم از اون دست بکشم، همونطور که نمی تونم از زندگی خودم دست بکشم.

*** 

نه خود می گشت، از جمله سه تالش دیگر یاوویتک به دنبال مسیرهای آینده گرا 1992تا  1987در فاصله سال های 

فکر و ذکر او  K2، رخ غربی 4بعد از دیواره درخشان گاشربروم  بود. ، که دو تای آنها بر روی رخ غربیK2بر روی 

محدود نمی شد. همراه با کوهنوردی سویسی به نام ارهارد لورتان  K2بود. اما تالش هایش به خود ساخته را مشغول 
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متر بر روی رخ شرقی برج ترانگو گشود، و سپس همراه با یک سویسی  1000طوله دشوار به ارتفاع  29مسیری 

  .به سمت چوآیو و شیشاپانگما رفت دیگر به نام ژان تروله

در چوآیو دوستی  1990بعد از آلکس و یورک، ارهارد بهترین همنورد برای وویتک محسوب می شد. اما در سال 

آنها تا مرز قطع رابطه پیش رفت. از همان ابتدا وویتک اصرار داشت چوآیو و شیشاپانگما را پشت سر هم صعود 

. ارهارد و ژان موافقت کردند. برنامه نمایند

آنها این بود که بعد از هم هوایی هر دو قله 

را به سرعت صعود کنند: بدون چادر، بدون 

اجاق و تقریبا بدون غذا. فقط لباس هایی 

که به تن داشتند و مقدار محدودی وسایل 

 "برهنگی شبانه"فنی. آنها این روش را 

 نامیدند.

سه هفته در پای رخ جنوب غربی چوآیو 

منتظر ماندند تا هوای خراب تمام شود. 

حواس وویتک تا حدودی به پسر تازه 

بود. معطوف متولد شده اش، آلکساندر، 

کوچکترین موضوعات هم او را ناراحت 

حتی صدای شرشر آب از ظرف  کرد، می

ارهارد. از آن طرف ارهارد هم به طرز 

عجیبی بسیار تندخو و عصبی شده بود و 

 گهگاه بر اثر کوچکترین خطای وویتک بر سر او داد و فریاد راه می انداخت.

د بود عتقیکی از این دعواها بر سر میخ صورت گرفته بود. ارهارد می خواست فقط دو میخ با خود ببرند. وویتک م

 تا با خود داشته باشند. 6باید 

 و و مسیر کورتیکا/لورتانرخ شرقی برج ترانگ
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 ".باشه، تو همه چی رو بیار"یل را به طرفی پرت کرد و با فریاد گفت اارهارد وس

موافقت کردند که شش تا  "ارهارد، تو یک همنوردتو در یک دیواره به همین دلیل از دست دادی."وویتک پاسخ داد، 

 ببرند.

الگوی تندمزاجی خود دقت کردند: آسمان باز در شب، هوای صاف صبح،  همچنان که منتظر هوای خوب بودند، به

صبح، بعد کمی تابش خورشید و بعد باز هم بارش بیشتر، و باز شدن هوا در شب.  10آغاز بارش برف در ساعت 

می نصبر خود را از دست داده بودند. در این موقع این فکر به ذهنشان رسید که در شب صعود نمایند، به خصوص که 

یک صعود یکسره تا قله. اگر در طول شب صعود می کردند، حوالی  –خواستند مدت طوالنی بر روی جبهه بمانند 

صبح به قله می رسیدند که به طور معمول هوا در این موقع خراب می شد. از آنجا که مسیر در ارتفاعات باالتر بسیار 

ث به بحمعایب و محاسن طرح خود مام بعد از ظهر در باره تساده تر بود، به نظر می رسید برنامه مناسبی باشد. 

 نشستند و تصمیم گرفتند شب حرکت کنند.

سعی می کردند به بهمن هایی همان حال در پای جبهه ایستادند تا آخرین غذای خود قبل از صعود را آماده کنند، در 

. بعد بارش برف شروع شد. وویتک به یاد می آورد نداشته باشندکه از گوشه و کنار جبهه فرو می ریخت توجهی 

 "کریسمس می بارید.موقع دانه های درشت و زیبای برف که مثل "

. سیدر ژان و ارهارد می خواستند صعود کنند، علی رغم اینکه الگوی بارش تغییر کرده بود. اما وویتک مردد به نظر می

 "اد خوب نیست، مشکلی داری؟به نظر میاد حالت زی"ژان رو به وویتک کرد و گفت، 

 "من فکر می کنم خطرناکه"وویتک جواب داد، 

 "نسبت به صعود احساس خوبی نداری؟منظورت اینه که "ژان اصرار ورزید، 

 "آره، فکر می کنم."

 "فکر می کنی اتفاق بدی می افته؟"ژان باز هم ادامه داد 

 "طرناکه.من نمی تونم در این باره مطمئن باشم. ولی فکر می کنم خ"
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 ارهارد چیزی نگفت.

کرد و تصمیم گرفت به کمپ اصلی بازگردد. ارهارد و ژان بدون او به صعود  اتکاوویتک به غریزه اش در آن شب 

ادامه می دادند. وویتک فرود خود را آغاز نمود، غمگین و بسیار خسته، گویی پنج روز کوهنوردی کرده است. او از 

 شده بود. ویراننظر فیزیکی و روانی 

در حالیکه خود را به سمت چادرها می کشاند به بررسی وضعیت خود پرداخت. می دانست که قدرت تخیل خود را 

با این احساس ضعف حتی تصور صعود این کوه ممکن بود به کجا رفته بود؟ چطور  اییاما این توان استاز دست داده 

ی که داشت می دانست بهتر است برگردد و زنده بماند تا اینکه به مغزش خطور کرده باشد؟ با این همه با همه ناراحت

با کله شقی پا در خطرات غیر قابل پذیرش بگذارد. به هر زحمتی بود به مدت دو ساعت راه رفت، دلمرده بود اما می 

اک را ی دانست دیگر خطری او را تهدید نمی کند. ناگهان با یک یاک برخورد نمود. آنقدر خسته بود که چشمان براق

ی اچراغ های چادرها اشتباه گرفته بود. مدت کوتاهی بعد به کمپ وارد شد و به سمت چادر آشپزخانه رفت تا بر اب

 "کیه؟"خود چای درست کند. از پس هیس هیس اجاق صدای حرکت کسی را شنید. کسی به طرف کمپ می آمد. 

هیچ کدام  "چه اتفاقی افتاد؟"آنها شد: ژان و ارهارد. جوابی نیامد. سرش را از چادر بیرون آورد. در تاریکی متوجه 

 حرفی نزدند.

متر باال رفته بودند که یک بهمن،  100اما ژان ماجرا را توضیح داد: نشکست روز بعد هم ارهارد سکوت خود را 

 تصمیم عاقالنه ای گرفته بودند که برگردند. .با خود ببردغرش کنان، فروریخت و چیزی نمانده بود که آنها را 

 مسیر جدیدشان تا قله را تکمیل کردند.بدون توقف چند روز بعد هوا بهتر شد و آنها صعود 

فقط یک روز در کمپ اصلی استراحت نمودند. روز بعد به سمت دره پایین دست حرکت کردند. دو روز را با جیپ 

. برنامه آنها این بود که مسیری جدید را بر روی رخ جنوبی در کنار مسیر برسندپیمودند تا اینکه به پای شیشاپانگما 

در یک تالش یکسره با فقط چهار بسته  – "برهنگی در شب" –ها صعود نمایند. روش آنها همان بود سالویوگو

را هم  متر طناب هفت میلی متری و چهار عدد میخ. حتی صندلی حمایت خود 30الت، چهار بطری مایعات، وکوش

 نبردند.
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از یخ و سنگ برخوردند. ژان و ارهارد مسیری را انتخاب کردند و ترکیبی در نزدیک انتهای مسیر به قسمتی پرشیب 

که به نظر می آمد راحت ترین راه عبور از آن قسمت دشوار باشد، اما وویتک مسیر جالب تری را پیدا کرده بود. 

ه گردنه بین قلل غربی و مرکزی میانبر بزنند. او با صعود چوآیو اعتماد اما باعث می شد ب ی داشتاگرچه شیب تندتر

 به نظر می رسید. "جالب"به نفس زیادی پیدا کرده بود و احساس قدرت می کرد. به عالوه این میانبر 

 . وقتی به باال نگاه کرد تا بتوانددر موقعیت بدی قرار گرفتدشوارتر بود و وویتک به زودی  "جالب"از صعود آن 

 د. احساس می کرد ممکن استنهم دشوارتر می شوباز باالتر قسمت های مسیری برای صعود پیدا کند متوجه شد که 

سقوط کند. دوباره تالش کرد، کمی به سمت چپ. همانطور بود. کمی دیگر صعود کرد ولی متوجه شد راه به جایی 

، متر 100تر از صعود آن بود. بعد از دشوارر را به طور طبیعی فرود بیاید که کاری بس نمی برد. مجبور بود آن مسی

خود را به پایین رساند. خود را از این تصمیم بد سرزنش می کرد و به سمت مسیر ارهارد در حالیکه کمی می لرزید، 

ش افتاده بودند. وویتک احساس و ژان حرکت کرد. آن دو از آن قسمت عبور کرده و حال بیش از یک ساعت از او پی

 ."تنها و غمگین"خود در آن موقع را چنین توصیف می کرد 

لل صعود قآن آنها تنها شش روز بعد از صعود چوآیو به قله شیشاپانگما رسیدند. آن سه نفر دو مسیر جدید را بر روی 

استاندارد جدیدی برای صعودهای  ؛کرده بودند. هر دو صعودها به روش سبکبار و به طور یکسره صورت گرفته بود

گرفته انجام بهترین روش  هو بقلمداد می شدند متری ها  8000ک با تووی "صعودهای خداحافظی"هیمالیانوردی. آنها 

بعد از صعودهایی نظیر این شما احساس می کنید روحتان پالوده شده است. موجود ": می گفت بودند. وویتک

 "خوشحالی هستید.

ئگی روانی، وویتک از برخورد ارهارد نسبت به خود بسیار آسیب دیده بود. در طی جشن پایان علی رغم این نش

برنامه که سویسی ها ترتیب داده بودند وویتک سعی کرد احساس خوشحالی و قدردانی خود از آنچه که به دست 

 کت بود. چیز عجیبی نیست کهآورده بودند را توصیف کند. ژان کم مانده بود اشکانش سرازیر شود. ارهارد کامال سا

اما به نظر می رسید ارهارد به آن واکنش شدیدی نشان داده است، و حاضر  تنش در برنامه های بزرگ پیش بیاید

نبود آن را تغییر دهد. وویتک نمی توانست دلیل آن را بفهمد چرا که او احساس بدی نسبت به ارهارد نداشت. سال 
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من با وویتک تا خود جهنم هم می رم: اگه وویتک "ه بود و در مصاحبه ای چنین گفت ها بعد ارهارد تغییر عقیده داد

 "من رو خبر کنه، هر جایی باهاش می رم.

 

 وویتک کورتیکا و ارهارد لورتان در پای برج ترانگو

 وویتک بعدها از خود می ".خیر قبل و بعد. اما در حین برنامهالبته جالبه. "وویتک نمی توانست آن را حالجی کند. 

. او عقاید و بلندپروازی های خاص نمایدپرسید شاید در آن برنامه بیش از حد می خواسته عقاید خود را تحمیل 

در این باره کوشش به خود را داشت و می خواست سویسی ها را هم در باره آنها قانع سازد. اما شاید بیش از حد 

 .خرج داده بود

*** 

پانگما آخرین صعودهای بزرگ وویتک درهیمالیا بودند. خروج او از آن وادی از چند جهت برازنده چوآیو و شیشا

بود: توانست یک رابطه دوستانه را نجات دهد؛ او مفهوم صعود سبک را به درجات بسیار باالتری ارتقا داده بود؛ و 

 زنده مانده بود.
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ی رغم تمایل وافر او نسبت به صعود مسیرهای خطرناک علوویتک در امنیت صعودها سابقه ای بدون خدشه داشت. 

شتر ما باید مرگ را بی"و دشوار، او توانست از حادثه و مرگ بپرهیزد. نه به این دلیل که از مرگ بیزار بود. می گفت: 

ینکه ا او به طور حتم مرگ را لمس کرده بود اما به سمت آن کشیده نشده بود. او از "بپذیریم. حتی آن را لمس کنیم.

سال سابقه کوهنوردی او نه تنها با صعودهای درخشان بلکه با  30از یک صعود دست خالی بازگردد نمی ترسید. 

 بازگشت های عجوالنه و استراتژیک مزین است.

 

 2003وویتک کورتیکا، 
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ر منطقی او مات غیبسیاری از کوهنوردان در باره نحوه تصمیم گیری اسرار آمیز وویتک سخن گفته اند، و گاه به تصمی

در ترک منطقه تبسم کرده اند. اما شاید آنها به بیماری کشنده کوهنوردان مبتال شده اند: کاهش تدریجی حساسیت 

نسبت به ریسک، همراه با احساسی از فناناپذیری. این از دست دادن احساسات کوهنورد را به جایی ورای مرز زندگی 

که ترس به  یهشداراز به شدت محافظت می کرد، و  یت نسبت به خطرآن حساساز و مرگ سوق می دهد. وویتک 

 مدد می گرفت.او می داد 

یامده که پیش نای برای او حادثه به این دلیل آلکساندر، فرزند وویتک از قول پدرش می گوید که وویتک معقتد بود 

 اقرار می کرد. اگرچه او گاه آنوویتک به راحتی به ترس، شکست، و بازگشت  "ترسوترین آدم روی زمین است."او 

 ت.خردورزی بوده اسناشی از شاید  ویدمی گ دبا دقت بیشتر به گذشته می نگررا بزدلی خوانده است اما بعد که 

از ری می یابد. ده ها تن از بهترین کوهنوردان هم دوره وویتک، سسابقه امنیت او در صعودها به همنوردانش هم ت

 یتکهنگام صعود با وونیز حتی یکی از آنها اما  بسیار نزدیک وی، در کوهستان کشته شدند.دوستان جمله برخی از 

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کوهنوردان زبده اهدافی چنان بلندپروازانه انتخاب می کردند، سطح ریسک  .شدنکشته 

ی نداشت، و حوادث مرگبار فزونکاری افراد پذیری در میان شان هر چه بیشتر باال می رفت. اما ارتفاع به طرز تفکر 

می گرفت، گاه به این دلیل که سطح برنامه از سطح توانایی کوهنوردان باالتر بود و گاه به دلیل اشتباهات ساده در 

ادث مرگ بار زمانی رخ می دادند که کوهنوردان برای واستفاده از ابزارها یا تکنیک ها. با این حال تقریبا همیشه ح

طوالنی در ارتفاعات باقی می ماندند. بیشتر آنها که کشته می شدند کوهنوردان باتجربه ای بودند که ده ها سال مدت 

 سال سن داشتند. 50تجربه داشته و حول و حوش 

سرنوشت یورک یکی از این مثال هاست. وویتک از مرگ او غمگین و خشمگین بود و در این باره بسیار سخن گفت: 

خیلی ریسک می کرد. من فکر نمی کنم کار درستی بود. و برای اثبات کافی است به این نگاه کنیم  به طور قطع او"

ا ، ولی معتقد بود می شد آن ریورک الجرم کشته می شدوویتک نگفت که  "که پنج تن از همنوردان او کشته شدند.

در  در واقع تنهاوردان او مرده بودند. پیش بینی نمود. در یک زمان وویتک از یورک وحشت کرده بود: بسیاری از همن

. به نظر او یورک به ای به وقع بپیوست یورک حادثهبرای دوره چهار ساله ای که آن دو با هم کوهنوردی می کردند 
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ناکجا آباد می رفت زیرا هر روز در منطقه ای که هیچ امنیتی در آن متصور نبود باال و باالتر می رفت. ووتیک می 

 "و بازگشت معنی نداشت. هرگز شکست را نمی پذیرفت. او چنین آدمی بود.برای ا"گفت: 

ن در باره آن چنیسردرگم شده بود. یک بار اما وویتک از اینکه برای خود او هیچگاه حادثه ای اتفاق نیفتاده است 

در باره اش  واقعا نمی دونم در طی ده ها سال کوهنوردی چرا حتی یک شاخ مو هم از سرم کم نشد...وقتی"گفت: 

ید آیا یک روزی با"بعد رو به باال نگاه کرده و چینی در پیشانی انداخت و ادامه داد:  "فکر می کنم دلم خالی میشه.

 "حساب اون رو پس بدم؟

*** 

آن اعالم کرد و  آن را به طور علنی 1990، و در سال را صعود کندمتری ها  8000به اوا گفته بود که قصد دارد واندا 

پروژه "نامید. طی همان سال او و ماریون با انتشار بیانیه ای به سراغ حامیان مالی احتمالی رفتند.  "اروان رویاهاک"را 

(، 8163(، مانسلو )8167(، دائوالگیری )8091(، آناپورنا )8201چوآیو) –متری است  8000من صعود هشت قله 

کمی بیشتر از یک سال.  در طی مدت –( 8586(، کانگچنجونگا )8051پیک )د(، برو8516(، لوتسه )8485ماکالو )

 "تا به حال هیچ زنی دست به چنین کار شجاعانه ای نزده است. من اولین خواهم بود.

متری را صعود می کرد. به نظر کارلوس این نقشه  8000قلل  تمامدر صورت موفقیت او اولین زنی نیز می شد که 

تا برای برنامه های هیمالیای  –کاری که خود او و یورک انجام داده بودند  –راتژی بازاریابی چیزی نبود مگر است

ی مایکل برادر واندا در این مورد نگران "یک وسیله بود.فقط بلکه  هدفاین نه "خود منابع مالی پیدا کنند. می گفت: 

 ندا کسی نبود که آن را متوقف کند.. کاروان رویاها مانند یک ماشین بود که وقتی راه می افتاد واداشت

، قله ای که قبال یک بار بر روی آن تالش کرده بود. اوا پانجکو پانکیویچ در نظر گرفته شداولین هدف او کانگچنجونگا 

به یک تیم یوگوسالو پیوستند. آنها تقریبا موفق شده بودند اما  1991را به عنوان همنورد انتخاب کرد و در ماه مارس 

زمانی که دو تن از یوگوسالوها در نزدیکی قله کشته شدند متوقف شد. اولین قله در کاروان رویاها با او همراهی  برنامه

 نکرده بود.
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متری ها  8000در ماه آگوست به سرعت به سمت چوآیو رفت، قله ای که به اعتقاد بسیاری ساده ترین قله در بین 

سپتامبر به  26به سرپرستی کریستف ویلیچکی پیوست و در روز به تیمی لهستانی/بین المللی محسوب می شود. 

 تنهایی بر قله ایستاد.

 یکی خط خورد، هفت تای دیگر باقی مانده بود.

سپتامبر به کاتماندو برگشته بود و به سرعت به سمت رخ جنوبی آناپورنا رفت. صعود این جبهه که برای اولین  29تا 

تی کریس بانینگتون صعود شده بود، همچنان بسیار با ارزش شمرده می شد. در بار توسط تیم بریتانیایی به سرپرس

کسته که فکر کرد پایش دوباره شنمود به طوریران پایش اصابت به سنگی به شدت  ،اولین تالش واندا برای صعود قله

بلند کردن پا به کمک دستانش و خوردن مقادیر زیادی قرص  او توانست ببود است. اما فقط به شدت کبود شده 

مسکن به حرکت خود ادامه دهد. همنوردش، بوگدان استفکو، نظر دیگری داشت. هم او و هم کریستف ویلیچکی، 

 اسرپرست برنامه، به او توصیه کردند که باز گردد. اما او نپذیرفت. به همین دلیل آن دو با هم صعود کرده و او را تنه

 مایندنگذاشتند. او می توانست آنها را درک کند ولی همچنان از اینکه او را تنها گذاشته بودند تا به تنهایی قله را صعود 

 احساس ناراحتی می کرد. 

 

 ماریون عزیز

من با همنوردان مذکر خوش اقبال باشم. هرگز نمی خواهم جلو کسی را بگیرم یا سربار کسی ...به نظر نمی رسد که 

اعث تاسف ب«...نگران من نباشید. من از پس خودم بر بیام»شم...من هیچ کاری نمی توانستم بکنم جز اینکه بگویم، با

م، اما ا هاست که من در میان دیگر اعضا تیم دوستی نداشتم و وقتی هم برای ریختن طرح دوستی های جدید نداشت

مین هدم که اعضا آن تقریبا با من غریبه بودند و فقط در وارد برنامه ای کررا خوب آن هم به این دلیل بود که خود 

 برنامه با آنها همطناب شدم...

 1991اکتبر  28
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اکتبر ریژیارد پاولوسکی را دید که از قله باز می گشت. او در پاسخ به سوال های واندا در باره مسیر  22اوایل صبح 

بتواند مدعی صعود آن شود. به واندا بسیار برخورد. ریژیارد جواب های کاملی نمی داد تا مبادا واندا بدون صعود قله 

ت که نگفواندا باعث شرمه که "بعدها می گفت که او تمام سعی اش را می کرد تا جزئیات را به یاد آورد و می گفت: 

 "من بقیه چای و غذام رو بهش دادم.

جنوبی موفق به صعود قله آناپورنا می شد. با واندا به صعودش ادامه داد و در غروب آفتاب اولین زنی شد که از رخ 

افکارش به خداوند و کلیسا معطوف می شد و اینکه در نظر او فاصله فرو رفتند.  یغروب خورشید دره ها در تاریک

این دو هر روز بیشتر می شد. به طور غریزی می دانست در زیباترین کلیسای جهان ایستاده است. می توانست با تمام 

یا آیین های نیایش کلیسا احتیاجی نداشت، فقط هوای رقیق و  ناقوسخداوند را حس کند. به عود یا  وجود حضور

 رنده.بُ

در کوله پشتی به دنبال دوربینش گشت. اگرچه موفق شد قبل از آنکه شاتر دوربین یخ بزند چند عکس بگیرد، اما 

از سر ناراحتی آن را به داخل کوله پشتی پرت کرد و . از دست دادمهمترین عکس، یعنی عکس خود بر روی قله را 

بعد فکر بهتری به ذهنش رسید، بی حرکت ایستاد و عظمت کاری که به انجام رسانده بود را با عمق وجود حس کرد، 

 .ی نگرفتفرود. با کمپ اصلی تماس –و اینکه هنوز می بایست کاری انجام دهد 

با پای مجروح و اه خود را گم کرد و سر از یک شیب تند یخی در آورد. زیر نور ماه فرود می رفت اما به زودی ر

متر بازگردد و  7800چراغ پیشانی که دیگر کار نمی کرد تصمیم عاقالنه ای گرفت که مقداری از مسیر را تا ارتفاع 

ا گذراند ر آنجو شبی را ددرست کرد یک سکو برای شب مانی بر روی یخ و برف وضعیت خود را دوباره ارزیابی کند. 

پایین رفت، و در آنجا  2صبح روز بعد تا کمپ  "شبی لذت بخش در کیسه شب مانی."که در باره آن چنین می گفت: 

 با کمپ اصلی تماس گرفت و خبر صعودش را به آنها داد.

ه است. ه برگشتکریستف حرف او را باور نکرد. او واندا را از طریق دوربین زیر نظر داشت و مطمئن بود که قبل از قل

رو صعود کردم  اگه تو بگی قله"البته می گفت شاید فقط یک اشتباه صادقانه، به دلیل توهم ناشی از ارتفاع بوده باشد. 

 شترا کنار گذااگرچه بعدها این موضع سرسختانه  ".م نمیشهمن حرفت رو رد نمی کنم. ولی شخصا این موضوع باور

 ولی تردیدش هیچ گاه از بین نرفت.
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. همچون دوست به این می دانستاش  بدترین تجربه در تمام دوران کوهنوردیآن را واندا بسیار ناراحت شده بود. 

کوه آمده بودند اما مانند گرگ های رقیب از هم جدا می شدند. شایعه شک و تردید در مورد صعود به لهستان هم 

جنجال قرار داشت. خبرنگاران مرتب تلفن می زدند و از کشیده شد و رسانه ها از آن تغذیه کردند. اوا در مرکز این 

او پاسخ می طلبیدند. او به آنها اطمینان می داد وقتی واندا بازگردد همه چیز را توضیح خواهد داد. از دوستش دفاع 

ه رو ع جدی تر و مهمتر از اونه که واندا قلومن به اندازه کافی واندا رو می شناسم. این موض"می کرد و می گفت: 

هیمالیانورد لهستانی پیوتر پوستلنیک بر جدی بودن اتهامات صحه می گذاشت  "صعود نکرده باشه و بگه صعود کردم.

 و می گفت این بدترین اتهامی است که ممکن است متوجه یک کوهنورد گردد.

ه ست. اعتراف می کرد کعالوه بر این بحران، بر همگان روشن بود که واندا هنوز به دلیل مرگ کورت بسیار افسرده ا

خود را بیش از پیش تنها می یافت. احساس می کرد همه منتظرند تا پای او بلغزد. اوا در آن دوران واندا را زنی می 

. قطعه تپنداشدید که بسیار هراسناک است و هر کسی که کوچکترین نکته منفی در مورد او بگوید را دشمن خود می 

ن می دهد با آن صورت بالغ و زیبا، به زور لبخندی به دوربین می زند و بعد چهره زار فیلمی از او وجود دارد که نشا

 .یابد و ماتمزده خودش را باز می

ه کار کرد. شروع ب "هفته نامه همبستگی"مدتی کوتاهی بعد از مسائل آناپورنا، اوا با یک ناشر معتبر لهستانی به نام 

را  ادا احساس می کرد یک دوست دیگر را هم از دست داده است و اواوا سرش به کار جدید بیشتر گرم شد و وان

متهم می ساخت که او را تنها گذاشته است. در طول این سالها احتماال اوا نزدیک ترین دوست واندا بود اما او هم 

نظرات و  عقایداگه بخواهید دوست نزدیک کسی باشید باید زمان، "اعتراف می کرد که رابطه دوستانه آنها دشوار بود. 

 او دوستانش را یکی یکی از دست می داد. "مشترکی با هم داشته باشید. واندا هرگز وقت نداشت. همیشه در سفر بود.

ک یبه نظر می رسید نشان داد. وقتی با عکس های دیگر قله مقایسه می شد، را بعد واندا عکس هایش از آناپورنا 

ادعای او را ثابت نماید. کمیته ورزشی مجمع کوهنوردی لهستان اعالم  مه آلود در هوای تقریبا تاریکقطعه عکس 

کرده است. آرتور و یانوژ هر دو عضو آن کمیته بودند و بر صعود او به قله پافشاری می کردند.  صعودکرد که او قله را 

ردش نظر بدم. به طور اون عکس برای من معنی داره. من قبال روی همان قله بودم و می تونم در مو"آرتور می گفت: 

 "روی قله بوده. وانداقطع نشون می ده که 
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اون عکس هیچ چیزی رو نشون نمی ده. من هم اون عکس رو دیدم...یک "الک لوو موافق نبود. با استهزاء می گفت: 

الک معتقد بود چون مجمع کوهنوردی  "یال تاریک و نقطه ای باالتر رو نشون می ده. نزدیکش بوده اما به قله نرسیده.

 .است کرده صعودکه  دبور شده قبول کنمج است نکرده صعودنتونسته ثابت کنه که واندا قله رو 

احت شد، اما از بی اعتمادی نسبت به خود شوکه شده بود؛ نگرانی، از دست دادن اعتماد خیال واندا از رای مجمع ر

آنا چروینسکا که از خود او نیز برای صعود لوتسه و شیشاپانگما مدرک  به نفس، و تنهایی دوباره به سراغش آمدند.

د بود که واندا از شوک ناشی از افسردگی بعد از آناپورنا هیچ گاه رهایی نیافت. می گفت: قصعود خواسته شده بود، معت

 "اشه.انسان بوده بیک که بتونه به شما کمک کنه. تنهایی واندا واقعا باید بیش از توان تحمل  نیستهیچ کسی "

کریستینا پاملوسکا معتقد بود ریشه اصلی افسردگی به آسیب دیدگی پای سالها قبل در کوه البروس بر می گشت. می 

به  او "معلوم شد اون حادثه تبعات درازمدتی داشته چرا که او هرگز اجازه نداد پاش به طور کامل خوب بشه."گفت: 

اشاره می کرد که واندا با عصا در زیر بغل به کمپ اصلی رفت. کریستینا مطمئن بود که پای  1982در سال  K2برنامه 

در همان حال اراده اش مصمم تر می شد به همین "واندا در طی سالها کوهنوردی بد و بدتر شده بود و اضافه می کرد 

شانه خطر از نظر کریستینا این ن "ناکی ایجاد شده بود.دلیل بین بلندپروازی ها و توانایی های فیزیکی اش فاصله خطر

بود و حتی می خواست به واندا پیشنهاد کند دست از کوهنوردی بکشد. اما کامال اطمینان داشت هیچ هشداری نمی 

 توانست واندا را از کوهنوردی باز دارد.

بر سر زبان ها افتاد. هیچ کس نمی توانست  طی سالها چندین ماجرا در باره اینکه در آناپورنا چه اتفاقی افتاده است

به طور قطع بگوید دقیقا در چه روزی واندا قله را صعود کرده است. نهایتا چنین نتیجه گرفته شد که واندا احتمال 

عود است، به احتمال هوش و حواس خود را از دست داده بود. وقتی کریستف و دیگران او را دیدند که در حال ص

ل صعود بود، اما چرا؟ یا او می خواست بازگردد که عکس بهتری بگیرد یا اینکه فراموش کرده بود که زیاد او در حا

، و تقریبا صعود موفقش را از دست داده بود. به هیچ طریق نمی شد فهمید کامل قله را صعود کرده است. او یک روز

 کدام ماجرا واقعیت داشت.

متری را صعود کرده بود. همینطور کریستف. هیچ زنی  8000قع هشت قله عامل دیگری هم دخیل بود. واندا تا آن مو

 حتی نزدیک آن هم قرار نداشت. تنها رقیبان او مردان بودند.
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باقی مانده بود. او و واندا اولین بار در صخره های اطراف وی با تشدید تنهایی واندا، وویتک یکی از معدود دوستان 

ودند. در آن موقع او زن جوان و زیبایی بود و وویتک حتی کمی خواهان او شده بود. وراکلو با یکدیگر مالقات کرده ب

اما دوستان خوبی برای یکدیگر شده بودند و اگرچه هیچ گاه با هم همطناب نشدند ولی بسیاری اوقات با هم در یک 

. ورد و سپس به عنوان یک سرپرستاو واندا را دیده بود که رشد می کند، ابتدا به عنوان یک کوهنبرنامه قرار داشتند. 

بلندپروازی ها و ترس های او را درک می کرد و برخوردهای او با دیگر کوهنوردان را مشاهده می نمود. می فهمید 

چرا دیگران از او خوششان نمی آید: تا حدی به دلیل شخصیت قدرتمند و بلندپروازی های لجام گسیخته اش. فکر 

آمده بود و او  K2ه مرز جنون نزدیک می شود، مثل همان موقع که با عصا به کمپ اصلی گاهی ب واندا می کرد رفتار

و یورک مجبور بودند او را در دو ساعت آخر روی دوش خود حمل کنند. اما وویتک نیز آدم گوشه گیری بود و به 

 همین دلیل هیچ گاه با یکدیگر درگیر نشدند.

*** 

ل ولی به همان اندازه بلندپرواز واندا در آناپورنا، آرام و قرار نداشت. او در همان حال کریستف، هم تیمی کم تحم

هرگز تا آن اندازه آماده، قوی و متمرکز نبود. او از همه جنبه های زندگی اش لذت می برد: کوه ها، چالش فیزیکی و 

 وب به قواره اش میپسرک کوچک پیشاهنگ یونیفرم خودش را پیدا کرده بود، و خ حمایت پرشور هم تیمی هایش.

 آمد.

آوریل آن را از طریق مسیر عادی صعود کرده بود. به کمپ اصلی  24به دائوالگیری رفته بود و در  1990در سال 

انرژی داشت که مصرف نماید. هیچ کار خاصی نداشت و جایی هم نبود که برود، مقداری برگشت در حالیکه هنوز 

رخ شرقی را از طریق یک مسیر جدید و طی یک تالش یک روزه انفرادی  برای همین تصمیم گرفت به کوه برگردد و

صعود شده  1980متری آن قبال توسط وویتک و همراهانش در طی یک تالش آلپی در سال  2400صعود نماید. رخ 

 کمی سمت چپ آن نظر داشت. ،بود، اما کریستف به مسیر دیگری

شب حرکت خود را آغاز نمود. وسایل  خیلی کمی  11ا بود ساعت در حالیکه به دلیل صعود مسیر عادی کامال هم هو

لیتر مایعات، چند آب نبات، بی سیم، دوربین،  2با خود همراه برد چرا که قصد نداشت مدت زیادی در کوه بماند. 

ه می متری )که همان ابتدا آن را هم جا گذاشت(. مهتاب بر کو 30چهار میخ، چهار پیچ یخ، دو تبر یخ، و یک طناب 
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ر دتابید و او در شیب های متوسط از نظر دشواری با سرعت زیادی صعود می کرد. یک دهلیز یخی پرشیب تر 

دنی تاد تا کمی استراحت کند و کمی نوشیاما او با اعتماد به نفس صعود می کرد و در باالی آن ایسمقابلش قرار گرفت 

تر می شد. او راهی نداشت تا بفهمد چه چیزی در انتظارش مشکلباز هم داغ بخورد. اما هرچه باالتر می رفت مسیر 

است، چرا که هرگز قبال مسیر را صعود نکرده بود. صعود از قسمتی دشوارتر که برف ناپایدار سطح یخ را پوشانده بود 

 دو ساعت طوالنی و خطرناک زمان برد.

اکسیژن بلکه به خاطر اون مسیر، از ترس. نه به خاطر کمبود  –یه جوری در توهم قرار داشتم. "به یاد می آورد: 

احساس می کردم کسی همراهمه. وقتی سعی می کردم به سمت راست برم منتظر بودم کسی راهنمایی ام کنه...به نظر 

میاد که در شرایط دشوار شما به دوست، مادر یا معشوقتون نیاز دارید. برای همین من هم برای خودم یکی درست 

 "کردم.

بعد از ظهر  3از آن قسمت خطرناک راهش را در قسمتی پر صخره گم کرد اما بالخره خود را در ساعت بعد از گذر 

متر قرار داشت و آن دیواره را صعود کرده بود. اما هنوز تا قله فاصله داشت.  7800به یال قله رساند. او در ارتفاع 

صمیم گرفت که باز گردد، چون از یک شب یک ساعت بود که برف می بارید. غریزه حفظ جان به سراغش آمد و ت

یک چادر پیدا کرد که دوستانش باقی گذاشته بودند و شروع کرد به مانی اضطراری بدون هیچ وسیله ای نگران بود. 

 نفر. اگرچه در آن موقع در وضعیت نسبتا امنی به سر می برد اما همچنان توهم داشت. دوبرای  –درست کردن چای 

مالیا نوردان نیز تجربه ای مشابه در باره توهم دارند، از جمله کارلوس کارسولیو که آنها را عزیز بسیاری دیگر از هی

می شمرد. کارلوس فهمیده بود که بعد از اولین بار آنها خیلی راحت تر به وجود می آیند. او اعتقاد داشت که این 

منتظر آن لحظات می ماندم. شبیه یک اعتیاد  من"تجربیات ثابت می کردند که دریچه ای در درون او باز می شود: 

 "روحانی بود.

عود در ص "شکست"فراتر رفته است. علی رغم  "خط باریک قرمز"کریستف بعدها اعتراف کرد که در آن صعود از 

 .یاد گردیدو از آن به عنوان آینده هیمالیانوردی شده قله دستاورد او بسیار ستوده 

مشکل واندا: کمبود سرعت و زمان. بعد از عدم موفقیت در همان ت سدرکریستف سریع بود. مهمتر اینکه  از همه چیز

له باقی شش ق دصعود دائوالگیری زمان برای تحقق کاروان رویاها از دست می رفت. غیر ممکن به نظر می رسید بتوان
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شه او این نق –و امیدوار بودند  –مانده را در طی سال بعد صعود نماید. بعضی از افراد نزدیک به وی فکر می کردند 

 کنار بگذارد. اما قرار نبود چنین شود. در عوض او مدت زمان اجرای آن را فقط به اندازه یک فصلکامل را به طور 

 .به تعویق انداخت
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 آخرین صعود –م هفصل پانزد

 

. است انبرایم آسپذیرش چنین مرگی من هیچ گاه به دنبال مرگ نبوده ام، اما برایم مهم نیست اگر در کوهستان بمیرم. 

 بعد از آن همه تجربیاتی که داشته ام، با آن مانوسم. و بیشتر دوستانم در آنجا در کوهستانند، منتظر من...

 واندا روتکیویچ، کاروان رویاها

 

کند. بعد از  به خانه بازمی گشت تا مادرش او را دعاواندا قبل از هر برنامه بزرگی مراسم خاصی را انجام می داد. 

صحبت در باره سفری که در پیش داشت، ماریا بر روی سر واندا صلیب می کشید. یکدیگر را در آغوش می کشیدند 

 و واندا آنجا را ترک می کرد، در حالیکه برای صعود آماده بود.

ن تالش او برای صعود سال سن داشت. این سومی 50وقتی واندا به سومین قله بلند دنیا، کانگچنجونگا، بازگشت تقریبا 

شد. واندا گویی سنگ شده و در واندا آن می بود. وقتی قبل از برنامه به دیدار مادرش رفت، ماریا متوجه تغییری 

بعد از گفتگویی کوتاه از مادرش جدا شد که برود. ماریا به دنبال او دوید و فریاد واندا واقعا در آنجا حضور نداشت. 

واندا ایستاد و در حالیکه مادرش عالمت صلیب می کشید به او خیره شد.  "ایم! صلیب... واندا خداحافظی نکرده"زد 

 .دارداما ماریا می دانست که تمام فکر و ذکر او در کوهستان قرار 

متری خود را صعود نماید.  8000کارلوس کارسولیو تیمی شش نفره را سرپرستی می کرد، به این امید که پنجمین قله 

هنورد خوش تیپ و مومشکلی را از برنامه های قبلی می شناخت. واندا با وجود بیماری عفونت سینه، واندا آن کو

رار ق شخوبی داشت؛ در کنار دوستان حسدر مورد این برنامه دو برنامه قبلی، تگی از احساس خسدردناک، و  یپاها

نجا در کوهستان پرانگیزه بود و در آرامش در کشورش، واندا آ زیاد. کارلوس می دانست علی رغم مشکالت گرفته بود

ساله اراده و سرسختی خاص واندا را می ستود.  30قرار داشت. چشمانش از برق شادمانی می درخشید. کارلوس 

 آنها تیم خوبی در رخ شمالی تشکیل داده بودند: تجربه واندا و جوانی کارلوس.

 



271 
 

 

 1992واندا روتکیویچ در کانگجنجونگا، 

 عزیزماریون 

متر  6900و به انتهای طناب های ثابت تا ارتفاع  1چند هفته قبل به کمپ اصلی رسیدم. فردا من و کارلوس به کمپ 

. صعود سختی خواهد بود...بهمن نمودخود را برقرار خواهیم  2صعود خواهیم کرد. آنجا قبل از گردنه شمالی کمپ 

می وزند...شروع من در این برنامه چندان خوب نبود...وقت به  های بالقوه خطرناکی وجود دارند و بادهای قدرتمندی

سرعت از دست می رود...من در لبه دنیا نشسته ام، از همه چیزهایی که برای دیگران با اهمیتند محرومم، اما از این 

لمات ..بهترین کدر نظرم است و تو را در کنار خود می یابم.تنهایی لذت می برم. در چادرم دراز کشیده ام و تصویر تو 

و افکار مرا بپذیر. ای کاش می توانستم روشن تر آنها را بازگو کنم. به تو نیاز دارم و از بخت بلند خود که باعث 

 آشنایی با تو شد خوشوقتم. دوستدار تو. واندا.
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 1992مارس  26

 

د. نمی رسید آنها را پس می زصعود به خوبی پیش نرفت. کوه عظیم کانگچنجونگا و پنج قله از هم جدای آن، به نظر 

به  و مجبور شدند ههوا بسیار منقلب بود. دو تن از اعضا تیم به دلیل خوردن مقادیر زیادی کمپوت انبه مریض شد

و  . در آخر فقط کارلوسکردند برنامه را ترکبه ناچار سرمازدگی شدید به علت کمپ اصلی بازگردند. دو نفر دیگر 

 ماندند. واندا در کمپ های آخر باقی

 

 1992واندا روتکیویچ در کمپ های باالی کانگچنجونگا، 

 

 ماریون عزیز

هیچ چیز بر طبق برنامه ریزی پیش نمی رود. هوا نقشه هایمان را به هم ریخته است. طوفان برف و رعد و برق به 

تنهایی می کنم. نمی دانم آنقدرها آسان نیست...و نگرانم چرا که احساس طور همزمان...من کمی نگرانم چرا که مسیر 
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دت مرا بپذیر. ... از این نقطه بسیار دور. و واقعا از مالقات با تو ااالن کجایی و چه کار می کنی. بهترین افکار و ار

 سپاسگزارم. به تو نیاز دارم. با عشق. واندا

 1992می  2

 

را ترک نموده و با سرعت  1برای صعود قله آغاز کردند. دو روز بعد کمپ را ام می تالش خود 7واندا و کارلوس روز 

 4برف عمیق تر شده و سرعت شان کمتر شده بود. کارلوس به سمت کمپ  3خوبی صعود می نمودند. اما تا کمپ 

 شب در جایی شب مانی کند. کارلوس در تاریکی به 11پیش می رفت اما واندا تقال می کرد و مجبور شد ساعت 

رسید. از آنجا که روز بعد بسیار طوفانی بود به تنهایی در کمپ  4صبح به کمپ  6:30صعود خود ادامه داد و ساعت 

هر به آنجا رسید در حالیکه از تالش طاقت فرسای صعود بعد از ظ 7واندا باالخره در ساعت به استراحت پرداخت. 

دیگر کار نمی کرد و از اجاق کارلوس و ما باقی سوخت  در برف و بوران بسیار خسته و فرسوده شده بود. اجاق او

  او برای آب کردن برف استفاده کردند تا کمی تشنگی شان را برطرف کنند.

صبح از چادرشان بیرون خزیده تا به سمت قله صعود نمایند.  3:30می هوا باز شده بود و آنها ساعت  12صبح روز 

یند تقریبا تمام وسایل شب مانی شان را در همانجا باقی گذاشتند. کارلوس از آنجا که می خواستند با سرعت صعود نما

جوان قدرتمندتر بود و در برف عمیق به پیش می رفت در حالیکه واندا به کندی خود را به دنبال او می کشاند. بسیار 

 بعد از ظهر به تنهایی به قله رسید. 5آهسته حرکت می کرد. کارلوس ساعت 

متری واندا را دید. زیر یک صخره حفره ای برفی کنده بود و در آن  8300فرود از قله، در ارتفاع سه ساعت بعد از 

 چنبره زده و سعی می کرد خود را گرم کند. آن شب هوا سرد و صاف بود و کمی باد داشت.

 "واندا حالت خوبه؟"کارلوس نور چراغ پیشانی اش را به صورت او تاباند و پرسید: 

حالم خوبه. من کند حرکت می کنم، برای همین اینجا استراحت می کنم و فردا به صعود ادامه می دم. فقط بله، بله، "

 "یک کم آب می خوام. هیچی آب داری؟
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. با این همه اکیدا به او پیشنهاد کرد در تصمیمش مشاهده کند می توانست چهره مصمم او را .کارلوس به کنار او خزید

 .نمایدتجدید نظر 

چندین ساعت. گوش کن، برف عمیقه و یال هم ساده نیست، من  –ه بیایی پایین. هنوز تا قله خیلی باقی مونده بهتر"

 "هم هر چی آب داشتم رو چند ساعت پیش خوردم. متاسفم. خواهش می کنم با من برگرد.

کنم. می تونم این کار رو من می مونم. منتظر می مونم خورشید باال بیاد و بعد صعود می "، داشت، واندا اصرار "نه"

ه من دیگه نمی خوام ب"کارلوس می توانست ببیند که واندا در داخل کیسه شب مانی خود از سرما می لرزد.  "بکنم.

 "این کوه برگردم. اما سردمه. می تونی شلوار پرت رو بهم بدی؟ فقط برای امشب؟

نمی توانست بکند مگر اینکه او را به بازگشت ترغیب کند. خواهش واندا او را تحت تاثیر قرار داده بود اما هیچ کاری 

نزدیک شده ام. با من بیا پایین. با هم  ممتاسفم من هیچ چیز دیگه ای ندارم. بهشون احتیاج دارم. من به سر حد خود"

 ". اونجا می تونیم یک مقدار آب بخوریم.3می ریم. و فردا به کمپ  4به کمپ 

 "یال چطوریه.فقط به من بگو "قبول نکرد. 

کاری از دستش بر نمی آمد و در حال پریشانی جزئیات مسیر را تا آنجا که می توانست به یاد بیاورد برای او توضیح 

که با او بازگردد اما دیگر اصرار بیشتری نکرد. باالخره این واندا روتکیویچ بزرگ  نمودداد. یک بار دیگر به او توصیه 

وچک بسیار ک ،می توانست ببیند که ذهن واندا کامال روشن است اما در آن حفره برفید. بود؛ او باید حد خود را بدان

 و سرد به نظر می رسید.

نگران نباش همدیگه رو پایین مالقات می کنیم. فقط "واندا می توانست نگرانی را در چهره کارلوس تشخیص دهد. 

 "..یک کمی استراحت می کنم، و بعد برای صعود قله حرکت می کنم.

دقیقه کارلوس در تاریکی شروع به پایین رفتن کرد؛ با پاهایی تقریبا یخ زده و افکاری به غایت مغشوش.  10بعد از 

به دلیل تالش آن روز بسیار خسته بود و مکالمه اش با واندا او را از لحاظ احساسی بیش از پیش تخلیه نموده بود. 

ا هر تکان و حرکتی نور آن از مسیر منحرف می شد. می دانست چراغ قوه اش فقط کمی از مسیر را روشن می کرد و ب
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که به لبه مرز توانایی رسیده است و به همین دلیل وحشت کرده بود. تمرکز کن. پایین برو. زنده بمان. نمی توانست به 

 واندا فکر کند.

ه خواب، نه اجاق و نه آب. فقط آن باال در حفره برفی، واندا سعی می کرد خود را گرم کند. او نه چادر داشت، نه کیس

متر طناب،  دستکش اضافه، عینک اضافه، و چند تا آب نبات. باد کمی شروع  20کیسه شب مانی، یک چراغ پیشانی، 

 .او گرفت را هم ازبدنش به وزیدن کرد و ته مانده حرارت 

صعود  . تصمیم به ماندن وفرق داشتن بار او قبال در کوه تنها مانده بود، و حتی در ارتفاع تنها گذاشته شده بود. اما ای

را تنها خود او گرفته بود. حال فقط کارلوس در کوهستان باقی مانده بود و با گذشت هر لحظه فاصله آنها بیشتر می 

 شد.

اگرچه هیچ کس نمی تواند با دقت بگوید او در باره چه چیزی فکر می کرد، اما می توان مطمئن بود که او مسیر را 

. در برابر خود شیب های تمام نشدنی برفی قرار داشت، بعد چند برج که استو بارها در ذهن خود مرور کرده بارها 

مجبور بود از سمت جنوب آنها تراورس نماید، و در انتها صعود به سمت یال قله. ساعت های دشواری باقی مانده 

 ته بود.دقیق گذش 17بود. به ساعتش نگاه کرد. از زمان فرود کارلوس فقط 

، اما شب در کوهستان تنها تاریکی دهدنوید می را . نور روز شجاعت و امید از بین می برد ترس ذره ذره اراده او را

 و مرگ به همراه دارد.

*** 

منتظر ماند، اما واندا هرگز بازنگشت. یک چادر با تمام تجهیزات برای او باقی  2کارلوس به مدت سه روز در کمپ  

واندا در می گفت احساس قدرتمندی به او  2ی دانست کار بیهوده ای است. در راه بازگشت به کمپ گذاشت اگرچه م

داشتم. اما ناگهان در ذهنم حضور او را حس می کردم. زیادی با من خداحافظی کرد. من تمرکز "حال مرگ است. 

  "احساس قدرتمندی بود.

را به سمت پایین ترک کرد. در یک فاصله کوتاه بین دو طناب ثابت  2خسته و ویران از نظر جسمی و احساسی، کمپ 

ش گوشدر تمرکز خود را از دست داد و سقوط کرد، و فقط در آخرین لحظه موفق شد طناب را بگیرد. صدای واندا را 
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، در عذاب احساس گناه خود را به کمپ اصلی رساند. حق حق کنان "نگران نباش، من از تو مراقبت می کنم."شنید، 

می هوا دوباره خراب  21هیچ کوهنوردی در کانگچنجونگا باقی نمانده بود که بتوان گروه امدادی تشکیل داد. روز 

 شد و کارلوس منطقه را ترک کرد.

 ود.برف و سرما باقی مانده ب به زودی پوشیده از برف می شد. در قلل پنج گانه کانگچنجونگا فقط باد و 2چادر کمپ 

 

 ماریون عزیز

می خواهم ماتم خود در فقدان واندا را با تو در میان بگذارم...همانطور که آرک گفته است ما هیچ کاری نمی توانستیم 

منتظر او ماندم، تا جایی که یقین پیدا کردم او زنده نمانده  2متر و بعد در کمپ  8000انجام دهیم. من در ارتفاع 

 غذاییو ست...من نتوانستم او را منصرف سازم، حتی با وجود آنکه بسیار خسته بود و کیسه خواب، اجاق، آب ا

. نمی دانیم آیا در آن حفره برفی فوت کرده است، یا در هنگام صعود و یا در هنگام فرود؛ تنها می دانیم که از نداشت

 کنار ما رفته است. ما واندا را دوست داشتیم. کارلوس

 1992می  27

 

به محض آنکه خبر ناپدید شدن او به لهستان رسید خبرگزاری رویتر ماجرای آن را گزارش نمود. عصر شنبه بعد، اوا 

صبح تلفن زنگ زد. به آن جواب داد و  3به تنهایی در خانه بود. به رختخواب رفت و به سرعت خوابش برد. ساعت 

 صدای واندا را شنید.

 "اوا..."

 "دا کجایی؟ ما همه موهامون رو کنده ایم.خدای من، وان"

 "من خیلی سردمه فقط خواهش می کنم گریه نکن."

 "چرا برنمی گردی؟"
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 "االن نمی تونم..."

کی می دیده است. به میز کنار تختش نگاه کرد و از اینکه دید گوشی ااوا از خواب پرید و فهمید که کابوس وحشتن

 روی تلفن نیست به خود لرزید.

آرام از شنیدن آن تعجب  یبه مادر واندا تلفن زد تا آن ماجرای عجیب را تعریف کند. مادر واندا با صدای روز بعد

زیادی نکرد، و به او گفت چند روز پیش یکی از دوستانش در یکی از خیابان های وراکلو واندا را در لباسی سفید 

 .استدیده است، که خیلی سردش 

*** 

زندگی یعنی ریسک، یعنی جرات کردن، "کاروان رویاهای خود را مطرح کرد چنین گفته بود، زمانی که واندا پروژه 

او اصرار داشت که هدف او از کوهنوردی مواجهه با تجربیات نزدیک به مرگ  "جرات نکردن یعنی زندگی نکردن.

د و د روز آینده پر می کنیکوله خود را با حداقل نیازمندی ها برای چن"است.  "دستاوردهای استثنایی"نیست، بلکه 

 "عازم صعود قله می شوید. در طی چند هفته...کاری می کنید که یک برنامه بزرگ در طی چند ماه به دست می آورد.

اما او زمان مورد نیاز برای بازیابی در بین این برنامه های سنگین را در نظر نگرفته بود. هم هوایی یک موضوع بود، 

بر این عقیده بودند که واندا فقط توان خود را از  ی. به همین دلیل، بسیارمتفاوت کامال یعاما استقامت بدنی موضو

 دست داده بود.

 آیا واقعا این موضوع حقیقت داشت؟

هنگام صعود کانگچنجونگا در رخ جنوبی متوجه چیزی شدند که در ابتدا گمان  1995سه کوهنورد ایتالیایی در سال 

ا دقت بشد. با دقت بیشتری نگاه کردند و متوجه شدند آن چادر زرد و صورتی پا دارد. می کردند چادری در برف با

بیشتر متوجه شدند که جسد یک پا و تقریبا سر هم ندارد. چه کسی می توانست باشد؟ بعد متوجه شدند که او یک زن 

جمله واندا و یک زن بلغاری،  است. فقط تعداد انگشت شماری زن تا آن موقع در آن کوه به صعود پرداخته بودند، از

در آن کوه ناپدید شده بود. به این نتیجه رسیدند که جسد باید متعلق به واندا  1994ایوردانکا دیمیتروا که در سال 

 باشد.
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محل پیدا شدن تعجب آور بود. وقتی کارلوس او را ترک نمود او در یا شمال غربی بیتوته کرده بود. همه به این نتیجه 

جسد مثله شده به این معنی بود که او نه در هنگام دند که او در همان محل شب مانی فوت کرده است. رسیده بو

ه اگرچ –غذا احتمال آن وجود دارد آب و نداشتن استراحت بلکه در هنگام صعود کشته شده است. علی رغم سرما و 

که واندا یک بار دیگر برای صعود تالش کرده باشد، این بار فراتر از مرز توانایی خود، تا حوالی ارتفاع  –ناچیز 

 .باشدو بعد سقوط کرده  ،متری بر روی یال قله 8450

بعد از آنکه ایتالیایی ها یافته تکان دهنده خود را در اروپا اعالم کردند، بعضی به دیده شک به آن نگریستند. آنا 

واندا خیلی مغرور بود، هیچ وقت اجازه نمی داد در لباس "ینسکا، همطناب قبلی واندا آن را به استهزاء می گرفت، چرو

کارلوس نمی توانست به یاد آورد لباس او در هنگام صعود چه رنگی بوده است، اما همه متفق القول  "!هصورتی بمیر

ورتی داشت. اما یک بسته دارو با مارک بلغاری که در جیب بودند که واندا یک لباس مارک والندر به رنگ زرد و ص

 این نتیجه برسند که آن جسد متعلق به آن زن بلغاریبه های او پیدا شده بود باعث شد بعضی، از جمله الیزابت هاولی، 

 بوده است. 

ر ددر باره مرگ او از آنجا که هیچ جسدی پیدا نشده بود و مادرش هم حاضر نبود مرگ او را بپذیرد، گزارش رسمی 

د او برای یافتن جسای لهستان نامفهوم و گیج کننده است. برادر او مایکل تالش ناموفقی به انجام رساند تا برنامه 

 تدارک ببیند. با بیمه مشکالتی به وجود آمده بود، و موضوع هرگز به نتیجه کامل نرسید.

*** 

گذاشت. تعداد زیادی از کوهنوردان لهستانی کشته شده بودند؛  مرگ دلخراش واندا به شدت بر جامعه کوهنوردی تاثیر

شروع آن از سالها قبل در هندوکش و بعد ادامه آن سال در پی سال در هیمالیا: مرگ وحشتناک لهستانی ها در 

اورست، یورک در دیواره جنوبی لوتسه، و حال واندا. کم کم به نظر می رسید جنگی با کوهستان در گرفته است، و 

 لهستانی ها گویی در حال شکست بودند.

کوهنوردان در باره علت مرگ واندا اختالف نظر داشتند. تصمیم او مبنی بر باقی ماندن در کوه و عدم فرود با کارلوس 

به عقیده بسیاری نسنجیده بود. به طور حتم می دانست که برای یک شب مانی دیگر در ارتفاع وسایل کافی در اختیار 

نظر فنی مسیر مشکلی در پیش روی او باقی مانده بود و از نظر جسمی فرسوده شده بود. هنوز یک روز ندارد. از 
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به عالوه فرود. بسیاری احساس می کردند واندا تمام قوانین را در کانگچنجونگا  –کامل دیگر می بایست صعود کند 

 یان است.زیر پا گذاشته است، شاید به این دلیل که می دانست وقت او رو به پا

ای مرگ یورک این تصور را که او می تواند بروقتی واندا به کانگچنجونگا رفت می دانست که شکست ناپذیر نیست. 

هر جاده ای نقطه آغاز و پایانی دارد. اما بعید است که عالقه "همیشه به این کوه ها بازگردد از بین برده بود. می گفت: 

می خواست که در کانگچنجونگا باشد، و از حضور در آنجا و از صعود با کارلوس به زندگی را از دست داده باشد.  او 

جوان شاد و خرسند بود. اما زمانی که می بایست قدرت واقعی را نشان دهد، نه تنها در صعود بلکه پذیرش شکست، 

 از پس آن بر نمی آمد. کله شقی و غرور و بلندپروازی اش در نهایت او را شکست دادند.

 "انسخوش ش"کوهنوردان لهستانی دوران کوهنوردی او را تقدیر می نمودند. تعداد کمی فکر می کردند که او  بیشتر

بوده است، اگرچه این خوش شانسی ها انواع مختلفی داشت. با وجود شخصیت گاه سختی که داشت، همه کوهنوردان 

 ایشان اهمیت داشت. روشن بود که بیشتر دستاوردهایفقدان او را دردناک یافتند. واندا بیش از آنچه تصور می کردند بر

واندا روتکیویچ در تاریخ "الیزابت هاولی در باره او بسیار صریح اظهار نظر کرد: او سال ها از زمان خود فراتر بود. 

 "کوهنوردی جاودانه خواهد ماند.

واندا دامن آنها را گرفته بود. شوهر قبلی اما همه آنها موافق آن نبودند، به خصوص آنها که به او نزدیک بودند و آتش 

واندا فرزند زمانه و کوهنورد زمانه خود بود. "واندا، دکتر هلموت شارفتر، به تلخی و تندی از او صحبت می کرد. 

کاروان "کوهنوردی به مسیر خود ادامه داده است، اما واندا محصول سیستم بلوک شرق آن زمان دوران بود...پروژه 

و همچون پریدن از لبه دیوار بود: نسخه قطعی مرگی که واندا همواره به دنبال آن بود. نوعی از کوهنوردی ا "رویاهای

در برنامه های بزرگ که واندا می دانست همچون خود او مرده است. و او هرگز نمی توانست خود را به عنوان زنی 

 "پیر، غیرجذاب و کوهنورد سابق تصور نماید.

وده باشد، واندا به طور قطع تنها هیمالیا نوردی نبوده است که از پیری بیش از عذاب و سختی اگر حق با هلموت ب

 . تعداد کمی داغدار او بودند. واندا سفرآماده ساخته بودبا وابستگی های ناچیزش را  –و دیگران  –بترسد. شاید خود 

 سبکبالی بر روی زمین داشت.
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کرده  واندا یک اشتباه بزرگ"ترین ضعف زندگی او بوده است. می گفت: کریستف احساس می کرد که این موضوع مهم

بود. همسرش را ترک کرد؛ خانواده اش را ترک کرد؛ دوستایش را ترک کرد. هیچ پناهی نداشت. هیچ کاری نداشت، 

هیچ  بود وهیچ شغلی بلد نبود، نه باغی، نه عالقه دیگری. هیچ اندوخته دیگری نداشت. هیچ نداشت. او کامال تنها 

این موضوع حقیقت داشت که هر گاه در خیابان های ورشو راه می رفت  "کس نبود که بتواند او را راهنمایی کند.

 مردم او را می شناختند؛ اما هیچ کس در خانه منتظر او نبود.

یز خودش ن رسید مناسب حال آن سخنان سوگوارانه ای که چند سال قبل در مرگ یورک بر لب آورده بود به نظر می

ما نباید به خود اجازه دهیم به قضاوت کسانی بپردازیم که در بلندترین نقاط کره زمین ". در آن موقع گفته بود: باشند

فقط وقتی آنها در راه شور و اشتیاق خود باالترین خطر می کنند یا از آنها معنی کاری که انجام می دهند را طلب کنیم. 

 "آنها یاد کنیم... هزینه را می پردازند باید از

 

 لوح یادبود واندا روتکیویچ و یرزی کوکوچکا در منطقه استروا در لهستان
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 در انزوای گذارتاج –فصل شانزدهم 

 

 ود.به دنبال مدینه فاضله ای در برون خ؛ این روزها ناشادترین کسانی را که می بینم، آنهایی هستند که دائما در حرکتند

 روح جهانیپیکو ایر،  -

 

 نگریسته ام.به آنها ابرها  یاکنون از هر دو سو

 "اکنون هر دو سو"جونی میچل، 

 

برق کار، ناراضی، زندانی و  –دسامبر، لخ والسا  22برگزار شد. در  1990اولین انتخابات واقعی در لهستان در اکتبر 

 رئیس جمهور شد. –برنده جایزه صلح نوبل 

تان بازپرداخت شده بود. اما تغییرات سیاسی نتوانسته بود توقعات را قروض خارجی سرسام آور لهس 1995تا سال 

برآورده سازد، و والسا که کشور را به جنب و جوش انداخته بود و رهبری فرزانه در جنبش همبستگی به شمار می 

اندازه بود.  به همان خوبی دولت را اداره نماید. تعداد جلسات، مشاوره ها، و سازش کاری ها بیش ازنتوانست رفت، 

 در انتخابات شکست خورد و جای او را یک کمونیست گرفت. 1995در سال 

این موضوع لهستانی ها را متعجب نساخت و حتی نگرانشان نیز نکرد، زیرا یک  جهان خارج مبهوت مانده بود. اما

تفاوت داشت. د بوبرنده شده بود بسیار با رژیم کمونیستی که خود را بر آنها مسلط ساخته  انتخاباتکمونیست که در 

؛ حزب همبستگی نتوانسته بود نتایج مطلوبی به دست آورد. آنها تالش سختی می داشتندب توقع نتخم آنها از مقامات

 ر کار آمد. گویی می خواستند آزادیکردند که دولت مطلوبی سر کار بیاورند و در طی سالها هفت دولت متفاوت بر س

رای دادن را جشن بگیرند. پیشرفت به سوی دموکراسی کارآ آسان نبود. ده ها سال بود که لهستانی ها نتوانسته بودند 
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دولت خود را انتخاب کنند و تعداد دولمتمردان با تجربه محدود بود؛ بیشتر آنها به خارج از کشور فرار کرده بودند. 

 برای دموکراسی نوپای لهستان پر تالطم می نمود. دوران گذار

اما لهستانی ها پایمردی کردند، سنت آنها چنین بود. تاریخ لهستان اغلب در تالش برای بقاء گذشته بود. به خصوص 

سال دوران بی رحمانه ای داشتند؛ در دو جنگ بزرگ شرکت کرده و میدان نبرد سومین جنگ شده بودند.  50آخرین 

م دواخود هم پاشیده آنها به اتحاد جماهیر شوروی اهدا شده بود، اما توانستند بیش از متجاوزین و اربابان ملت از 

و آزادی  هبیاورند. هر طور بود، بدون خشونت، لهستانی تبدیل شدند به اولین ملتی که از زیر یوغ کمونیستها بیرون آمد

شستند. چکوسلواکی ن "انقالب مخملی"فروریختن دیوار برلین و  بعد از آن لهستانی ها به تماشای. ندخود را بازیافت

 اوکراین دو سال دیگر می بایست صبر کند.

*** 

می ان کوهستو بیشتر سال را در  هدر همین دوران بود که کریستف ویلیچکی به نهایت توان کوهنوردی خود رسید

انجام داد و برنامه موفقی را به مانسلو سرپرستی  1تالشی بر روی گاشربروم  1992گذراند تا در لهستان. در سال 

نیم مسیر جدیدی را بر روی چوآیو گشود؛ به اتفاق مارکو بیانچی ایتالیایی و از طریق یال  1993نمود. در سپتامبر 

غربی تا خود قله. کریستف به قدری سر حال بود که فکر کرد یک بار دیگر قله را صعود نماید، این بار انفرادی در 

ک روز و از طریق یک مسیر جدید. چیزی به حرکتش نمانده بود که همنوردش به چادرش آمد و دستی بر شانه او ی

حال  "دنبال چی هستی؟ چه چیزی رو می خواهی ثابت کنی؟ برای ما تو همینطوری هم بزرگترینی."گذاشت و گفت: 

 آن شب در کمپ ماند. کریستف از این سوال دشوار منقلب شد. در تصمیمش تجدید نظر کرد، و

متری دیگر را صعود کند: شیشاپانگما. سرحال از صعود چوآیو، و تاحدودی  8000به تبت رفت تا یک فورا بعد از آن 

سردرگم از سوال دشواری که همنوردش پرسیده بود، نیاز داشت خود را به چالش وادارد. رخ جنوبی به نظر گزینه 

 ساعت بعد از ترک کمپ اصلی به قله رسید. 20به تنهایی عازم شد و  1993اکتبر  7خوبی می رسید. کریستف روز 

حال کامال برایش مشخص شده بود که چه کاری کرده است و متری کریستف بود.  8000شیشاپانگما دهمین قله 

 تا. چهار قله باقی مانده بود که همه در پاکستان بودند. 14احتماال چه هدفی خواهد داشت: تمام 
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تالش کرده، اما این بار با وویتک، راب هال نیوزلندی، و کارلوس بوهلر آمریکایی  K2دو بار برای صعود  او قبال

متری رسیدند اما مجبور شدند بازگردند زیرا شرایط  6800بازگشته بود. هدف آنها جبهه غربی بود. آنها به ارتفاع 

ز یخ پوشانده بود. بار دیگر بر روی مسیر ساده تر بیش از حد خطرناک شده بود و طناب های ثابتشان را الیه ای ا

جنوب شرقی تالش کردند. وویتک نمی توانست از جبهه غربی چشم بردارد و عالقه ای -باسکی ها در تیغه جنوب

به صعود مسیر باسکی ها نداشت و به همین دلیل بازگشت. سه نفر بقیه ادامه دادند. هال که از اکسیژن اضافی استفاده 

توانست قله را صعود نماید، اما کریستف و کارلوس  می کرد

که بدون اکسیژن صعود می کردند در نهایت بازگشتند، در 

حالیکه نمی دانستند فقط چند متر با قله فاصله داشته اند. 

 اگر کارد می زدید خونشان در نمی آمد.

 2و  1، برای هر دو گاشربروم K2کریستف، دلخور از برنامه 

برای سال بعد مجوز گرفت. حال که تبدیل به یک کوهنورد 

کامال حرفه ای شده بود، با ورزشکاران نخبه دیگر کشورها 

صعود می کرد: اد ویسچر اهل آمریکا، راب هال، کارلوس 

)بربکا  .لهستانی به نام جاسک بربکا کارسولیو و یک هموطن

هنگام بازگشت  2013و همنوردش توماژ کوالسکی در سال 

  از اولین صعود زمستانی قله برودپیک کشته شدند. م.(

ی م کریستف مانند ماشینی به خوبی روغنکاری شده صعود

کرد و از خود توقع داشت همواره در بهترین شرایط آمادگی 

را در یک روز  2خواست گاشربروم قرار داشته باشد. می 

صعود نماید، همانطور که قبال بارها این کار را انجام داده بود. اما حتی بدن کریستف هم به هم هوایی نیاز داشت و 

به وقت بیشتری نیازمند بود. با این همه تنها چهار روز بعد از همنوردانش به تنهایی به قله  2برای صعود گاشربروم 

متر بلندترین قله آن مجموعه به شمار می رود. از آنجا  8068می رسید که با ارتفاع  1بت به گاشربروم رسید. بعد نو

در یکجا قرار دارد، صعود دوگانه آنها هدفی کارآمد محسوب می شد. او و کارلوس  2که کمپ اصلی آن با گاشربروم 

اعضای تیم گاشربروم کریتسف ویلیچکی: کارلوس کارسولیو، 

 ریستف ویلیچکی، و جاسک بربکااد ویسچرز، ک
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روز از ورود آنها  17جوالی به قله رسیدند. تنها  15به خوبی هم هوا بودند در روز  2که به دلیل صعود به گاشربروم 

 متری را صعود نمایند. 8000به کمپ اصلی گذشته بود و توانسته بودند دو قله 

 

 1کریستف ویلیچکی بر فراز قله گاشربروم 

را نیز صعود نماید. بنابراین  K2متری های خود را تمام کند، کریستف می بایست  8000طبیعتا برای اینکه کلکسیون 

به این کوه بازگشت. این بار از سمت چین صعود می کرد و می خواست تیغه شمالی  1996برای بار چهارم در سال 

یدار ارا به طور کامل صعود نماید؛ تیغه ای که قسمت انتهایی آن صعود نشده باقی مانده بود. از آنجا که مسیر با برفی ناپ

 . بارش های موسمی آن سال از حد معمول بدترتغییر مسیر دادندتیم آنها به سمت مسیر ژاپنی ها پوشیده شده بود 

اگر آدم های محتاطی بودند قاعدتا می بایست به خانه  .ی قرار داشتبسیار خطرناکدر شرایط ، به همین دلیل برف بود

 بازگردند. اما این کار نکردند.
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به سمت قله حرکت کردند. دو نفر از آنها از  7800کمپ خود در ارتفاع آگوست پنج کوهنورد از آخرین  10روز 

ستف. در و کری –ادامه منصرف شده ولی بقیه ادامه دادند: دو ایتالیایی به نامهای مارکو بیانچی، و کریستیان کونتنر 

برف کوبی می ساعت تمام نشدنی  3برف پودری و عمیق شده بود، کریستف نفر جلو برای مدت متر  8200ارتفاع 

بلند می کرد، برف را کنار می زد، پایش را به برف می فشرد به قدری که بتواند وزن او را تحمل  اکرد. یک پایش ر

ی . و این کار را تکرار و تکرار منمودنماید، کلنگش را تا انتها در برف فرو می کرد و سپس پای دیگرش را بلند می 

می شد تا کمی به بدن خود استراحت بدهد و بتواند تنفس خود را تنظیم کند.  کرد. بعد از چند قدم به روی کنگش خم

بعد کمر راست می کرد و برف کوبی را ادامه می داد. فایده ای نداشت در مورد اینکه این عذاب کی تمام می شود فکر 

 دند.شب آن سه نفر بر قله دومین کوه بلند دنیا ایستا 8باالخره ساعت د. فقط ادامه صعود. نک

دند چرا که هوا تاریک شده بود. آنها فکر نمی کردند مجبور به شب مانی اضطراری نفقط چند دقیقه بیشتر آنجا باقی نما

ه ب چاره ای جز آن نخواهند داشت در حالیکهشوند و هیچ وسایلی برای شب مانی همراه نداشتند. اما معلوم بود که 

ست مواجه شدند. کریستف می دانبا حادثه عی برای حادثه. تقریبا هم نسخه قط –طرز خطرناکی به قله نزدیک بودند 

مجبور است هر طور شده بیدار بماند، به همین دلیل هر ترانه ای که بلد بود را خواند: ترانه های پیشاهنگی، ترانه های 

ع کرد، تمام طول محلی و سرودهای جنگی. بعد از مدت کوتاهی به آخر آنها رسید، برای همین دوباره از اول شرو

شب. باالخره سپیده دمید و آن سه نفر توانستند دوباره حرکت کنند. با کمی کمک از طرف هم تیمی هایشان، و یک 

 تیم روسی که در آنجا بود، خود را به پایین رساندند.
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 K2جبهه شمالی 

*** 

 K2. برنامه او این بود که درست بعد از فقط یک قله مانده بود که صعود نماید: نانگاپاربات K2بعد از صعود کریستف 

به تیمی به سرپرستی جاسک بربکا بپیوندند و آن را صعود نماید. اما وقتی با دوستانش تماس گرفت فهمید که متاسفانه 

بیش از آنچه پیش بینی می شد طول کشیده  K2آنها برنامه شان تمام شده و به لهستان برگشته اند! از آنجا که برنامه 

بود آنها به کشور برگشته بودند. او مجبور بود نانگاپاربات را به تنهایی صعود نماید. دوستان کوهنوردش می دانستند 

و اصرار کردند به خانه بازگردد؛ آخر فصل شده بود و صعود انفرادی  او چه در سر دارد بنابراین با او تماس گرفته

ک می بود. توصیه کردند صبور باشد. کریستف مردد شده بود: لهستان یا نانگاپاربات. تصمیم گرفت حداقل به خطرنا

آگوست به کمپ اصلی رسید و آنجا را به طرز هراس انگیزی خالی  26کمپ اصلی برود و فقط نگاهی بیندازد. روز 

 ؟می کردلی هیچ کس آنجا نبود. چه کار باید یافت. با آن چمنزارهای زیبا واقعا منظره زیبایی بود، واز سکنه 

آب و هوا دقت  ییک کوهنورد محتاط به مطالعه کوه می پرداخت، مهمترین قسمت ها را به خاطر می سپرد، به الگو

و مسیرهای خروج را بررسی می نمود. یک کوهنورد صبور از چادر زدن در آن چمنزار زیبا لذت می برد، و  می کرد
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ی بود که این کوه این بار متعلق به او نیست و یک بار دیگر باید برای صعود آن اقدام نماید. یک شادمان از این م

اقروم در قررا کوهنورد معقول به خانه برمی گشت، شاید کمی ناراحت می شد، اما شکر گذار آن بود که فصل دیگری 

 زنده مانده است و برای سال های بعد برنامه می ریخت.

خوبی هم هوا بود. فقط یک قله باقی مانده بود که تاج هیمالیا را بر سر گذارد. ساعت داخلی اش در اما کریستف به 

حرکت بود. تاج هیمالیا قبال توسط لهستانی ها به دست آمده بود: این افتخار قبال نصیب یورک شده بود. حتی اولین 

بود. صعود سریع نانگاپاربات در آن موقع، یک صعود نانگاپاربات لهستانی هم نبود؛ آن افتخار هم قبال کسب شده 

هدف کامال شخصی برای کریستف بود. تصمیم گرفت از مسیر کینسهوفر صعود نماید اما نمی دانست از کجا شروع 

کند. از بعضی از ساکنان روستایی در آن نزدیکی سوال کرد. آنها نمی توانستند باور کنند: یک کوهنورد تنها، آخر فصل 

حتی مسیر را هم بلد نیست! اما او به آنها اطمینان داد که به سرش نزده، وضعیت خود را توضیح داد و و  آنجا آمده

 آنها را قانع ساخت که شروع مسیر را به او نشان دهند.

با یک کوله بر پشت و یکی در جلوی خود نیمه شب صعود خود از جبهه دیامیر را آغاز نمود. در قسمت های پایین 

هلیزهای پرشیب و طناب ها و نردبان های قدیمی که توسط تیم های دیگر کار گذاشته بود عبور کرد. از از میان د

رسیده  "آشیانه عقاب"صبح به  7آنجا که نمی دانست کدام یکی محکم است نمی توانست به آنها اعتماد نماید. ساعت 

دست فرو می ریزند. به داخل چادری خزید بود، برجی سنگی که محافظ خوبی در برابر بهمن هایی است که از باال

 که از تیم بربکا باقی مانده بود.

، به طوری که ممکن بود او را مجبور سازد به پایین درد گرفته بودبعد کابوس او شروع شد. دندان چرک کرده اش 

ش ا خواند: هر شبازگردد. درد آن وحشتناک بود. یک بسته آنتی بیوتیک در کوله اش پیدا کرد و دستور روی آن ر

ساعت یک قرص. چهار قرص را بلعید. درد دندانش کمتر شد اما آن شب خواب های وحشتناکی می دید. به این 

دیگر نمی دانست در کجای آن طرف و آن طرف غلت می زد، گاه از سرما می لرزید و گاه از شدت تب می سوخت. 

لت نیمه بیداری به مرور زندگی اش پرداخت: یونیفرم به وحشت می افتاد. در حا یکوه قرار دارد و با هر صدای

پیشاهنگی که آنقدر به آن عالقه مند بود؛ باالپوشی که در لوتسه پوشیده بود؛ لحظه ای در دائوالگیری زمانی که از 

 هعبور کرده بود؛ دختر زیبایش. به فکرش زد که برگردد اما می دانست تا زمانی که نتواند بر ترسش غلب "خط قرمز"
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ق او را تشویعده زیادی در کمپ اصلی کند فرود حتی خطرناک تر است. و تنهایی. در اولین صعود خود به اورست 

 می کردند. بر روی این یکی بی اندازه تنها بود.

صبح روز بعد حالش کمی بهتر شده بود بنابراین به صعود خود ادامه داد. به چادری متعلق به یکی از تیم های قبلی 

بعد از ظهر برای خود آب درست کرد و چای نوشید. باالخره دل نگران و  3رسید، به داخل آن رفت و تا ساعت 

ه نظر می رسید هوا آرام است. هنوز تا قله فاصله عصبی، می دانست که وقت حرکت است. فقط کمی باد می وزید و ب

زیادی باقی مانده بود و اگرچه مسیر از نظر فنی آنقدرها دشوار نبود اما پیچیدگی داشت. می بایست تمرکز کند؛ نه 

 تنها می بایست آن را صعود نماید بلکه می بایست مسیر برگشت را هم به خاطر بسپارد. 

بر فراز قله نانگاپاربات ایستاد. هیچ کسی شاهد آن  K2روز بعد از صعود  20، مبرصبح اول سپتا 10:30در ساعت 

عکس  خودنبود. برای اولین بار در طول دوران کوهنوردی خود احساس می کرد مجبور است برای اثبات صعود 

چ کس مدرک می دونید از همه چی مهمتر چی بود؟ هیچ کس سوال نکرد. هی"بگیرد. بعدها در این باره می گفت: 

به اطراف و کوه های قراقروم در شمال شرقی می نگریست، کوه های هندوکش در شمال غربی، و  "صعود نخواست.

 بسیار دورتر در شمال کوه های پامیر.

با دقت فراوان راه برگشت را در پیش گرفت. از آنجا که مجبور بود در بسیاری نقاط رو به شیب فرود برود برگشت 

ز صعود بود. بعد از سه ساعت به محل آخرین چادر خود رسید. از آنجا که هنوز تا مدتی هوا روشن حتی مشکل تر ا

می ماند فرودش را ادامه داد. پایین. پایین. هوا تاریک شد و او هنوز فرود می رفت. وقتی در نهایت آخرین قسمت 

تا صعود تمام روس"یجان به او می گفت: یخچال را پشت سر گذاشت با آتش گلوله کالشنیکوف مواجه شد. سردار با ه

 "تو رو زیر نظر داشتند، همه چیز رو دیدند، الزم نیست چیزی بگی.

کریستف نه احساس سرور می  کرد نه پیروزی. او پنجمین نفری شده بود که تاج هیمالیا را بر سر می گذاشت، بعد از 

درخشان هیمالیانوردی خود را به عنوان جوانی در تیم مسنر، یورک، ارهارد لورتان، و کارلوس کارسولیو. او دوران 

د زمستانی اورست آغاز نموده بود، جایی که گرمای رفاقت، و غرور جمعی شان از موفقیتی که به دست آورده صعو

احساس تنهایی  ،اشکوهنوردی در این نقطه عطف در کارنامه با آن زمان، حال، بودند در آن موج می زد. در مقایسه 
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د. به دنبال رکورد رفتن با ماجراجویی تفاوت دارد. درست همانطور که واندا بعد از صعود شیشاپانگما احساس می کر

 ."انجام می شود"متری ها کاری است که  8000کرده بود، صعود همه 

 ن. در حالیکه دستانش را با لیوانمودای سنگی، بسیار دور از عزیزانش، شمعی روشن کرد و چای درست در خانه 

 به طرز عجیبی هیچ تغییری نمی یافت: نه "آیا چیزی در زندگی ام تغییر کرده؟"فلزی گرم می کرد از خود پرسید: 

می دونستم باز هم به این کوه ها بر می "بهتر، نه بدتر، نه خوشحال تر. واقعا خیالش آسوده نشده بود. می گفت: 

 "گردم.

 

 متری ویلیچکی بود 8000امین قله 14نانگاپاربات توسط منم استقبال شده است. نانگاپاربات کریستف ویلیچکی بعد از صعود انفرادی 

*** 

سال دوران طالیی هیمالیانوردی لهستانی ها چندین کوهنورد شاخص ظهور پیدا کردند. هر کدام در زمینه  20در آن 

 ای تخصص داشتند و میراثی باارزش از خود به جا گذاشتند.
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ین محصول این دوران وویتک بود: کوهنورد متفکر، با بصیرت و فیلسوف. او هنوز به دلیل انتخاب بدون شک بزرگتر

مسیرهای بسیار دشوار به یاد آورده می شود. بر روی بعضی از آنها موفق بود؛ بر روی بعضی دیگر ناموفق. اما دید و 

متری ها نشد اما در عوض با صعود  8000صعود  نگاه او همواره الهام بخش بود. او مانند واندا و یورک وارد مسابقه

ای بلند فنی، و تراورس های مرتفع برای خود نام و آوازه ای فراهم ساخت. آنچه به او هجبهه های یخ زده، دیواره 

انگیزه می داد، مسیرهای زیبا بود، مسیرهای دشوار، مسیرهایی متعلق به آینده. او از شرکت در هیئت های بزرگ، و 

، و انعطاف پذیری و استقالل تیم های دو یا سه نفره را ترجیح می داد. و در صحنه ای ثابت پرهیز می کردطناب ه

 بین المللی بیشترین درخشش را داشت.

آندری زاوادای مقتدر یک نسل کامل از کوهنوردان لهستانی را به تحرک واداشت تا مرزهای آنچه که قابل انجام تلقی 

در صعودهای زمستانی پیشتاز شوند. او آنها را نسبت به ملیت لهستانی خود مغرور ساخت و می شد را در نوردند و 

 به آنها یاری رساند تا در دنیا بهترین شوند.

کریستف مانند یک ببر بر روی کوه ها می تاخت. بعد از آن مشعل زاوادا را به دست گرفت و نسل دیگری را در 

 نمود. زمستان های بی رحمانه هیمالیا رهبری

یورک کسی بود که با وقار آنها را صعود می نمود. کوه ها یورک را ساختند، و یورک تبدیل به بهترین فردی شد که 

می توانست آنها را صعود نماید. در طی آن دو دهه او تبدیل شد به نمادی از شجاعت و شهامت برای بسیاری از 

متری های او  8000به این دلیل که صعود  تا حدودیآنها شد،  مردم، و نه تنها کوهنوردان. او بدون شک مشهورترین

می توانستند بفهمند. در دوره ای که لهستان به شدت به یک قهرمان نیاز داشت مردم او را قهرمان را عوام به راحتی 

، این دانستهر کوهنوردی آن را می در حالیکه خود یافتند. چیزی که شاید آنها به راحتی نمی توانستند درک کنند، 

بود که سطح صعودهای او بی اندازه باال بود. اگر اولین صعود زمستانی، یا یک مسیر جدید در کار نبود یورک برای 

بسیاری  "خیلی ساده است، یرزی کوکوچکا بهترین بود."آن ارزش زیادی قائل نمی شد. کریستف در باره او می گفت: 

من به کوه می رفتم و آنها را صعود می "واقعا پاسخی نداشت. می گفت:  از او می پرسیدند چرا صعود می کند اما او

 "کردم. همین و بس.
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 15متری ها تا  8000انگیزه بود و سال ها از زمان خود پیش. رکورد صعودهای او بر روی  واندا به همان اندازه با

سال طول می کشید تا  20ونث سال توسط هیچ زنی شکسته نشد. پروژه کاروان رویاهای او برای یک کوهنورد م

 محقق شود. صعودها و تالش های واندا در بین زنان کوهنورد بسیار با ارزش قلمداد می شد.

 ی یورک رخ جنوبیاچیزی دوخته بودند. برای واندا گذاردن تاج هیمالیا بر سر؛ بر ههر کدام از این ستاره ها چشم ب

. آنها به همراه لشکری از کوهنوردان که K2ای وویتک رخ غربی و برلوتسه، آندری و کریستف صعودهای زمستانی؛ 

به آنها پیوستند، میراثی پایدار در هیمالیانوردی آفریدند. به جز ستاره های منفردی نظیر مسنر یا هابلر هیمالیانوردی 

نایی شان در تحمل میالدی در سیطره لهستانی ها قرار داشت. عزم راسخ و غرور آنها، به عالوه توا 90و  80دهه های 

و اسلوونیایی ها و روس ها در دهه های  1970شدائد باعث پیشرفت آنها شده بود، همانطور که بریتانیایی ها در دهه 

 بعد پیشگامان این رشته محسوب می شدند.

*** 

ا و مردمان در باره رنگ ه 1911در سال  نقش روحانیت در هنرواسیلی کاندینسکی، هنرمند روسی، در اثر خود به نام 

نارنجی مثل یک مرد است، کسی که به "گویی او کوهنوردان لهستانی را می شناخت.  –تئوری به این مضمون دارد 

قدرت خود واقف است...آبی رنگ قدرت معنای عمیق است...حرکت دوایر هم مرکز...دوایر قرمز با قدرت به سمت 

 رک.واندا. وویتک. یو "د.نعات خود را بیهوده متساعد نمی کند، به کمال، و تشعشنمرکز در حرکتند. در خود می درخش

آنها می دانستند چگونه با عدم قطعیت زندگی کنند. آنها توانستند سیستمی بسیار سفت و بودند. دوران خود آنها نوابغ 

 یو سخت. مسافرت کردند، دنیا را دیدند، و زندگی ماجراجویانه فریب دهند سخت را جهت رسیدن به رویاهای خود

را در پیش گرفتند. آنها سماجت کاشفان و ارزش های وطن پرستان را در ضمیر خود داشتند. سلسله پادشاهی آنها 

 سال طالیی بهترین بهترین ها بودند. 20فروریخته است اما در آن 
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 موخره

 

ما محافظت می کنند. گذرگاه مانده اند را فراموش نکنید، شب ها در کنار آتش، از گذرگاه های ش ستانآنها که در کوه

ه یاد اما روزهایی را بهایی که شما می خواستید از آنها عبور کنید. پشتکار پر نخوت شان را شاید دیوانگی بنامید. 

فراموش نکنید، آنها که مانده اند آورید که شما نیز رویاهایی در سر داشتید....از سر آزردگی آنها را که در کوهستان 

 ابدیت بپیوندند.مصمم بودند به 

 قدم می گذارند که شما از ادامه آن دست کشیدید. ناشناخته ایراه های  درشاید هنوز 

 حکایت قدیمی لهستانی

 

است و من در یک جشنواره دیگر فیلم های کوهستانی، این بار در ورشو، هستم. سالن شلوغ  2009دسامبر سال 

از آن در کاتوویچ می شد مشاهده کرد متفاوت است. جمعیت به  سال قبل 15است اما شور و شوق افراد با آنچه که 

هم تنه می زنند و در حال گپ و گفتگو وارد سینما می شوند. شور و حرارت را در میان آنها مشاهده می کنم و از 

ری، ادوست لهستانی ام می پرسم آنها در باره چه چیزی صحبت می کنند. او توضیح می دهد که در باره شغل، آینده ک

 هفته ای که در صخره های اطراف گذراندند، و مسیر دوچرخه کوهستان آن حوالی صحبت می کنند.

ا کی هاون"نظرم به دو زن مسن تر جلب می شود که با صورت های آفتاب سوخته نگاه خاصی دارند. می پرسم: 

 "هستند؟

و از همدوره های واندا. اون هم لژک که با  پیشکسوت ا؟ آنا و کریستینا دو هیمالیانوردهاون"دوستم پاسخ می دهد: 

آنها با آن جمعیت شهری از زمین تا آسمان تفاوت  "کریستف صحبت می کنه. می خوان یک فیلم رو معرفی کنند.

 دارند.

*** 
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طی دو هفته بعد در هوایی سرد و پرباد، از این سر به آن سر کشور سفر می کردم تا با کوهنوردان، تاریخ دانان، و 

نواده های کسانی که در کوه کشته شده بودند صحبت کنم. ساعت ها و ساعت ها در آشپزخانه و اتاق نشیمن شان خا

عکس های قدیمی زل می زدم و با اشتیاق به داستان های آنها از زمانه ای دیگر گوش فرا می دادم.  همی نشستم، ب

تعداد کمی از آنها در بلندترین قله ها  امازیادی دارد لهستان هنوز کوهنوردان  21متوجه می شوم که در دهه اول قرن 

 فعالیت می کنند. بیشتر آنها یا به سنگ نوردی عالقه مندند یا به صخره نوردی در آلپ و تاترا.

ه حیرت آور است که قریب باین تغییر تا اندازه ای به دلیل کمبود کوهنوردان باتجربه از آن سال های طالیی است. 

 نسل . این ارقام این سوال را پیش می آورد که آیا آننده اهترین هیمالیانوردان آن دوران جان باختدرصد از ب 80

، مانند کریستف، آرتور، آنا ندهمچنان فعالکه به جز معدود هیمالیانوردانی  عمدا می خواستند خود را به کشتن دهند.

 "ران طالییدو"چروینسکا، و پیوتر پوستلنیک، کس دیگری از آن ببرهای تیزپا باقی نمانده است. شاید کوهنوردان 

چنان میراثی از تحمل شدائد و شهادت به جا گذاشته اند که نسل جوان عالقه ای به دنبال نمودن آنها ندارد. یا شاید 

که بتواند نسل بعدی را پرورش دهد. کجاست آن تیم های بزرگ، نظیر  استت باقی نمانده به اندازه ای پیش کسو

؟ کمبود ترکیبی جادویی از سازماندهی، آمادگی جسمانی، و صعودهای بلند به "پسرانش"یورک و آرتور، یا زاوادا و 

 شدت محسوس است.

، به آن درجه از توانایی رسیدند. بدون وقفه گاه ماه هاکوهنوردان آن دوره با صعود قله های بلند، سال ها از پی هم، و 

بسامان اقتصادی و سیاسی دست یافتند. کوهنوردان سیستم نا –و شاید به دلیل  –آنها به آن درجات عالی علیرغم 

برنامه  یلهستانی سیستم کمونیستی را به نفع خودشان به کار گرفتند. آنها اقتصاد بازار سیاهی راه انداختند که هزینه ها

هایشان را تامین می کرد. آنها از امکانات رفاهی که دیگران در سفرهایشان استفاده می کردند بهره مند نبودند. پولی 

برای استخدام باربر وجود نداشت. به جای هواپیما با کامیون سفر می کردند و وسایل خارجی در اختیار نداشتند. اما 

ا بین یکدیگر تقسیم کرده و با دستان پر به کشورشان باز می گشتند. آرتور می گفت: بعد از هر برنامه باقی مانده پول ر

نحوه کسب درآمد دیگر کارساز نیست زیرا دموکراسی آن اما  "بعد از برنامه ما در لهستان آدم های ثروتمندی بودیم."

 د؛ قیمت ها اکنون بسیار باالتر از آسیاست. ه انو تورم با هم آمد
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به عالوه پشتیبانی دولتی از کوهنوردان نیز به مقدار زیادی کاهش یافته است. و برای آنکه برنامه های بزرگ کشش 

حال کامال این امکان فراهم است که با باقی ماندن در لهستان شغل و درآمد خوبی دست و پا کمتری داشته باشند، 

ن ماه ها در برنامه های بزرگ دیگر در کسی انگیزه ایجاد کرد. رها کردن آن شغل های پردرآمد در مقابل سپری کرد

ی بریتانیا، لهستان، اسلوون –نمی کند. خیلی چیزها را ممکن است از دست بدهند. هر کدام از قطب های هیمالیا نوردی 

دند شبعد از آنکه از نظر اقتصادی و رفاه اجتماعی وضعیت بهتری یافتند، کوهنوردان کمتری حاضر می  –و روسیه 

مستلزم فقری بود که دیگر مد روز قلمداد نمی شد. وویتک در گویی کوهنوردی کوه ها صرف کنند. در وقت خود را 

مشاهده کنم که شور و شوق کوهنوردی در لهستان کاهش  وضوحمی توانم به "نوشت بیماری لهستانی در  1993 سال 

 ناکامی بهترین کوهنوردان "و نیازمندی های آن گرفته است. یافته است. به عقیده من جای آن را آگاهی از زمانه جدید

 را پرورش می دهد؛ رفاه به همان اندازه شورآفرین نیست.

وضعیت لهستان نیز به طور اساسی تغییر پیدا کرده است. لهستان با پیوستن به اتحادیه اروپا از انزوا در آمده است. 

 برنامه پشت برنامه، چند –آن را تحمل کنیم مجبوریم ما در غرب  تبدیل به همان چیزی شده است کهزندگی روزمره 

باعث می شود حتی عاشقان طبیعت نیز کمتر که  –کار همزمان، و کارهایی که هرگز نمی توان سر وقت تحویل داد 

را  20مناسبات سوسیالیستی قرن  21و  19فرصت کنند پا به خارج از شهر گذارند. همچنان که سرمایه داری قرون 

به کناری می زند، آشغال های غربی هر چه بیشتر خیابان ها و خانه های لهستانی ها، و طبیعت و افکار آنها، را پر 

 می کند. 

شد مصرف گرایی نفود کلیسای کاتولیک نیز کمتر شده است. و همچنین عالقه لهستانی ها به گذشته خود. زمانی با ر

حکومت نظامی اعالم کرده بود، به خاطر گناهانی که  1981دسامبر  13که ژنرال ووسیک یاروژلسکی، کسی که در 

این موضوع عالقه ای نشان ندادند. آنها ندان به سال قبل مرتکب شده بود مورد محاکمه قرار گرفت، لهستانی ها چ 30

 زندگی خودشان را داشتند، می بایست شغلشان را نگه دارند، و کارشان را به موقع تحویل دهند.

*** 

نوردی، مرا به خانه اش دعوت کرد و با زبان فرانسوی هیمالیاآنا میلوسکا، همسر سرپرست بی بدیل دوران طالیی 

مدت کوتاهی بعد از ابتال به  2000ها داستان هایش را برایم تعریف کرد. آندری در سال دست و پا شکسته ساعت 
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سرطان درگذشت و او با افتخار یادداشت ها و عکس هایی که زندگی فوق العاده آندری را مستند می ساخت به من 

ل زندگی مشترک منفصفانه نبود سا 37سال کوهنوردی و بعد از تقریبا  50نشان می داد. آنا گالیه می کرد که بعد از 

 سال کوهنوردی، رویا در سر داشت. 200که آن قدر زود از دنیا برود؛ او به اندازه 

اغلب قهرمانان بازمانده از دوران طالیی زندگی پربار و مناسبی برای خود تشکیل داده اند. همه آنها در باره دوران 

یجه کار از نتزمانی که فقط جز وویتک، به این دلیل که می گوید  کوهنوردی خود کتاب هایی منتشر کرده اند. همه به

کتاب خواهد نوشت، زمانی که بتواند به طرز مناسبی افکارش را بیان کند، افکاری که احساس می کند، مطمئن باشد 

سب و کاری کاگر مهمتر از موفقیت هایش در کوهستان نباشند، از آنها کم اهمیت تر نیستند. کریستف، آرتور و یانوژ 

و ریژیارد راهنمای ارتفاعات است. یانوژ اونیکیویچ به کشورش با در زمینه وسایل طبیعت گردی راه انداخته اند، 

عضویت در پارمان اروپا خدمت می کند، و برای وویتک، قاچاق اجناس از این کشور به آن کشور تبدیل به تجارتی 

است. او هنوز به طور مرتب در سطحی بسیار باال و در صخره های  موفق در زمینه واردات، به خصوص از آسیا، شده

اطراف کوهنوردی می کند. هیمالیانوردی تبدیل به خاطراتی شده است که گاه در هنگام رانندگی و گوش دادن به 

ق یتفکراتی عمبا خاطرات اغلب آن موسیقی در باره صعودهایش با ارهارد، یورک، و آلکس در باره آن می اندیشد. 

نی مکا –، در این باره که چگونه یال های مرتفع برای مدت هایی مدید تبدیل به خانه او می شدند در هم آمیخته اند

چرا غرق در تفکرات گذشته شویم وقتی زمان حال تا به این "مقدس برای او. اما برای وویتک گذشته، گذشته است. 

 "برتر است؟و جذاب اندازه 

قابل  جربیات جدید و غیرتبرنامه ریزی برای  بستری هستنددرست همانند وویتک، داستان های گذشته برای یانوژ 

همگی نقشی اساسی برای یانوژ بازی کردند. به این  –. مردمان، مناظر، فرهنگ های متنوع و ماجراجویی پیش بینی

بادهای  ات جدیدتر می گشت. او آن سال های طالیی را بترتیب وقتی صعودهای بزرگ پایان یافتند او به دنبال تجربیا

می  ی آن دورانو خنده بر لب به عکس هابا اشک در چشم زمهریر و شب مانی ها در هوای آزاد به یاد می آورد؛ 

 نگرد. آن روزها را در ذهنش به تصویر می کشد و از مرور خاطرات لذت می برد. اما در گذشته زندگی نمی کند.

ن بسیاری از دوران طالیی مرده اند، اما تعداد کمی کوهنورد جوان عالقه نشان می دهند. اما آرتور هنوز کوهنوردا

 رویای صعود بلند ترین قلل دنیا را در سر دارد.
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 1983آرتور جوان ترین و در عین حال یکی از پرانگیزه ترین کوهنوردان آن دوران بود. او طی هفت سال، از سال 

کنار کشید. به هر حال همنورد خود، یورک را از  1990وهنوردی بسیار پرباری داشت. اما در سال ، ک1989تا سال 

دست داده بود. او دیگر عالقه ای به صعود رخ جنوبی لوتسه نداشت و در وضعیت اقتصادی جدید در لهستان قاچاق 

زیادی داشت که دست از کوهنوردی دالیل  بود پس کاال امکان پذیر نبود. همسرش باردار و زانوهایش آسیب دیده

اما از همه مهمتر، بعد از مرگ پنج کوهنورد لهستانی در اورست و مرگ همنوردش یورک، آن کوهنورد جوان، بکشد. 

 شجاع و با استعداد فهمید که فناناپذیر نیست.

در زمستان های قراقروم  سال به نظر می رسد او دوباره خود را به خطر انداخته و صعودهایی نو 20اما حال بعد از  

انجام می دهد. در سال های اخیر آرتور کمی محتاط ولی همچنان بسیار قدرتمند به برنامه های بزرگ بازگشته است: 

برودپیک در تابستان؛ نانگاپاربات در زمستان به همراه کریستف؛ دائوالگیری در تابستان؛ و دوباره برودپیک، در 

پا بر قله نانگاپاربات گذاشت و بعد از آن تالشی برای صعود زمستانی برودپیک به  2010زمستان. او در تابستان 

انجام رساند. جذابیت صعودهای زمستانی برای آنها که دوران طالیی کوهنوردی را هنوز به یاد دارند و می خواهند 

سقوط کرد و کشته  عادییر در مس 1در قله گاشربروم  2013]آرتور در تابستان  طعم آن را بچشند هنوز فراهم است.

 [م. شد.

در طی گپ و گفتگو با آنا میلوسکا، به او در باره زمانی گفتم که آندری را در کاتوویچ مالقات کرده و از او پرسیده 

بودم چرا تا آن حد به سرپرستی صعودهای زمستانی عالقه مند است. آندری قد بلند، از باالی دماغ عقابی اش نگاهی 

البته که می دونی  –آره، خود آندری "آنا خندید  "ای زنان است!چون هیمالیا در تابستان ج"به من انداخت و گفت 

شاید، اما به نظر می رسد هنوز تنها مردان هستند که رویاهای او در زمستان هیمالیا را دنبال  ".هشوخی می کرد هداشت

 می کنند.

ا در اشتن تاج هیمالیدو پیشکسوت هیمالیانوردی، کریستف و آرتور، هنوز به دنبال رویای آندری برای بر سر گذ

 شما می توانید سرگرمی های"می گوید در باره آن چنین کریستف  وضعیتی دارند کهشاید هر دو  زمستان هستند.

گذشت زمان تمام شئون زندگی  اخود را عوض کنید، ولی نه آن چیزی که شور و عالقه فراوانی نسبت به آن دارید. ب
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ن در هیمالیا هنوز چالش بسیار بزرگی است. در این فصل سال کوهستان شما را تاحت تاثیر قرار می دهد. زمستا

 "جذب می کنند.به خود سرشار از رمز و راز است، و ناشناخته ها شما را 

متری را اولین بار لهستانی ها صعود نمودند:  8000هفت قله  –صعودهای زمستانی میراثی به جا مانده از لهستانند 

 سال طول کشید تا آنها صعود شوند. 17ری، چوآیو، کانگچنجونگا، آناپورنا، و لوتسه. اورست، ماکالو، دائوالگی

آرتور و کریستف می خواستند با کوهنوردان لهستانی مابقی آنها را صعود نمایند. اما برنامه آنها پرهزینه است. صعودهای 

زمستانی پرخرجند زیرا اغلب برای رسیدن به کمپ اصلی از هلی کوپتر استفاده می گردد. آنها استراتژی های دیگری 

ای دیگر تا از اقامت طوالنی و کسل کننده در همان کمپ اصلی پرهیز را به کار می برند، مثال هم هوایی در منطقه 

درصد است؛ این نرخ ناچیز  10گردد. با این همه حتی با وجود تجربه، منابع کافی مالی و هلی کوپتر نرخ موفقیت تنها 

 .جذابیت ندارد بسیاریبرای 

در نتیجه این نرخ ناچیز  –کانگچنجونگا  لوتسه، اورست، و –کریستف سه تا از این صعودها را در آستین دارد 

. او معتقد است که مهمترین عامل موفقیت در صعود، در او ایجاد شود برعکس باعث می شود شور و عالقه بیشتری

به خصوص در زمستان، همکاری تیمی است. او می داند همچنان تعداد کمی کوهنورد قدرتمند لهستانی فعالند اما 

بت به همکاری تیمی چندان تعهدی احساس نمی کنند: به نظر می رسد آنها بیشتر به فکر نگران است که آنها نس

دستاوردهای شخصی اند. در مقابل بعضی از کوهنوردان لهستانی نیز معتقدند ذهنیت کریستف بیشتر معطوف به چالش 

ه و نیز به شدت به صعود قلمانعی در مقابل سرپرستی قرار می گیرد. همانند واندا، ادر نتیجه های شخصی است که 

عالقه مند است.  حتی دوستانش نیز معتقدند او هنوز آماده نیست؛ اینکه او اهداف شخصی بسیاری دارد. آنها می 

تف به انتقادهای کریس "یا باید پیر شوید یا چند صعود شاخص دیگر انجام دهید تا دیگر در باره آنها فکر نکنید."گویند 

خود را فرزند خلف آندری می داند، کسی که برایش احترام زیادی قائل بود و او را بسیار  آنان توجهی نمی کند و

نهایی د سرسخت است. آزمستان متعلق به افرا"کریستف می گوید  دوست داشت و از این دنباله روی به خود می بالد.

 "ای پای آندری می گذارند. سطح کار او بسیار باال بود.که پا در ج

ر و شوق فراوان او جدیدا بار دیگر پدر شده است و تمرکز خود را به سمت دیگری معطوف نموده است. علی رغم شو

همانند بسیاری دیگر او نیز نسبت به عالقه لهستانی ها در مورد صعودهای زمستانی به تردید افتاده است. بعضی می 
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د. کریستف ان "خیلی چاق"یا  "خیلی پیر"ها یا گویند تجربه چندانی برای صعودهای زمستانی وجود ندارد و با تجربه 

و آرتور شاید مجبور باشند دایره جستجوی خود را بازتر کنند یا خود بعضی از جوان ها را برای این امر تربیت نمایند. 

با به ضربه بزرگ دیگری  2009سکی در دائوالگیری در سال اورسال مرگ و میر، کشته شدن پیوتر موبعد از ده ها 

ه های هیمالیانوردی وارد نمود. تنها کریستف، آرتور، آنا، پیوتر پوستلنیک و کینگا بارانوسکا باقی مانده اند که تجرب

 این آخری کوهنورد مورد عالقه این روزهای لهستان است.

، که متری را در آستین دارد 8000کینگا، زیبارو و با موهای طالیی، پا در جای پای واندا گذاشته است و هفت قله 

آن را صعود نمود. او واندا را الگو و سرمشق  2009یکی از آنها آخرین قله واندا، یعنی کانگچنجونگا است که در سال 

من هیچ وقت چنین تجربه ای نداشته "را در دل دارد  1970حسرت برنامه های اولیه زنان در سال های  خود می داند

اما کینگا به  "مالیا نورد وجود ندارد که چنین امکانی به وجود بیاید.ام. امروز در لهستان به اندازه کافی زنان هی

صعودهای زمستانی عالقه ای نشان نمی دهد. او به نظر می رسد بیشتر عالقه دارد آروزهای نسل گذشته را برآورده 

 نماید تا اینکه خود نقاط عطف جدیدی بیافریند.

ساله سرخورده شد. می گفت  15از میزان پیشرفت در آن فاصله وقتی آرتور بار دیگر به هیمالیا نوردی بازگشت 

ه البته این حرف کامال منصفان "افراد سریعتر و سبک تر صعود می کنند، اما هیچ کار واقعا جدیدی انجام نمی شود."

 8000لهستانی ها هفت تا از قلل  1980نیست به خصوص در زمینه صعودهای زمستانی. اگرچه در طی سال های 

ری را صعود نمودند و انقالبی در این زمینه به وجود آوردند اما سه تا از آنها تازه همین اخیرا صعود شده اند. سیمون مت

موفق شدند قله شیشاپانگاما را صعود نمایند تا سیمون  2005مورو ایتالیایی و پیوتر موراوسکی در اواسط ژانویه 

منتقدین می گفتند او فقط شانس  متری در زمستان می گذارد. 8000مورو تنها غیر لهستانی شود که پا بر یک قله 

آورده است اما او به آنها ثابت کرد که در اشتباهند؛ چهار سال بعد همراه با دنیس اروبکو قزاق موفق شد در ماه فوریه 

قله بلند قراقروم  اولین – 2011در سال  2قله ماکالو را صعود نماید. و بعد صعود حیرت انگیزشان بر قله گاشربروم 

 که در زمستان صعود می شد.

از زندگی هنوز الغر و قوی بنیه است نسبت  50در لهستان این شتاب کند شده است. لژک سیچی که در اواخر دهه 

در زمان ما برای این صعودها صف بسته بودند. همه جا "به این تغییر شانه باال می اندازد و با لبخندی ارام می گوید 
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کوهنورد فعال به هیمالیا نوردی می پرداختند و تعجب آور نبود که برای  2000آن موقع بیش از  "کوهنورد بود.پر از 

 –نفر در کل دنیا  20یا  10 –قله های بلند هیمالیا صف بسته شود. لژک معتقد است که هم اکنون تعداد بسیار کمی 

ریژیارد معتقد است صعودهای زمستانی  "رفته اند اورست. بقیه"به هیمالیانوردی در زمستان عالقه دارند. می گوید 

وهنوردی مجمع ک"به دلیل تبعیض جنسیتی که بر قرار است. ای برای لهستانی ها به آخر خط رسیده است، تا اندازه 

جدید،  ود مسیردر لهستان اگر صع "لهستان تنها به پشتیبانی از یک نفر عالقه مند است: کینگا. بقیه هیچ بختی ندارند.

 زمستانی، یا صعود یک زن در میان نباشد، پشتیبانی زیادی وجود ندارد.

متری اش را با صعود آناپورنا  8000قله  14پیوتر پوستلنیک با این همه به نظر می رسد تعداد کمی در حال بازگشتند. 

متری اش  8000هفتمین قله  به پایان رساند. در این صعود کینگا همراه با او بود که موفق به صعود 2010در سال 

بودند و آرتور موفق به صعود نانگاپاربات شد. و برنامه ریزی  K2شده بود. در همان سال گروهی از لهستانی ها در 

 برای غول های قراقروم در حال انجام است.

ا تعداد زیادی دیگر وجود ندارد. جادوی آن همراه ب "دوران طالیی"با این همه تفاوت ملموسی وجود دارد. جادوی 

، در آن باال، در دادشکل را میراث که آن از بهترین کوهنوردان به خاک سپرده شده است. اما میراث آنها، و سحری 

صعود کنند، حد آن ابرها، در آن هوای رقیق، باقی مانده است، و دور از دسترس کسانی است که نمی خواهند تا آن 

 عظمت باشند.آن خطرات را بپذیرند، به دنبال همان 

 که شهامت آن را داشته باشند. نداکسانی در انتظار صعودها آن 


