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 ساعت 71مسیر دیواره علمکوه در  4صعود سرعتی به   گزارش

 افراد صعود کننده: فرشاد میجوجی و جلیل عباسی زاده

 

تا م یپروژه ای بودم و به دنبال یجدید به چالش بکشم توان خود را در زمینه ای یت داشتکه دوس چندی بود

 بسنجیم.سال سنگنوردی  31بعد از حدود  خود رام پتانسیل بدنی و ذهنی یبتوان

دوری از دنیای ماه  5حدود و  و قویبیداد در دیواره غربی به همراه تیمی منسجم از گشایش مسیر  پس

یک روز دوباره تمرینات خود را  دیواره درروی پیشنهاد جلیل مبنی بر صعود چندین مسیر بر با ، نوردی سنگ

 .انجام دهیم را یم صعودهای خوبی نستشروع کردیم و در این تمرینات توا 49زمستان  های نیمه از

بر روی  5.12bوسوسه با درجه  سیرصعود م یک ساعت و نیم ، در قرارگاه از کف تا جانپاه دو مسیر صعود 

 رشت تاقزوین  کیلومتری 381مسیر از قبیل رکاب زنی  و استقامتی فعالیت های سرعتی و دیواره بیستون 

همچنین صعودهای همزمان سرعتی بر دیواره سوری قزوین و دویدن های فوق ساعت و نیم ،  6در زمان 

 استقامتی در کوهستان از برنامه های آمادی سازی ما بود.

چون رضا هماحبان فن قامت در سرعت قرار دادیم و مشورت با صتخود را تمرینات اس آمادگیمبنای 

همچنین روی دیواره و های و صعود  هوازیگ نوردی سرعت جهان( در بخش تمرینات پور)قهرمان سنعلی

 را در پی گرفتیم .  و تغذیه ها مهدی زنده کار در ساماندهی تمرین 

پیشنهاد جلیل تالشی برای صعود سرعتی چهار مسیر در دیواره علم کوه بود که تا به حال این کار انجام 

بود  01و اوایل دهه  61مربوط به اواخر دهه در منطقه علم کوه  سرعتی قبلعود های صرکورد نشده بود و 

پا  می بایست وریم و بدست آ نتوانستیم تجربه خاصی با توجه به شرایط حالآن زمان که از صعود کنندگان 

 بود.بر حسب آزمون و خطا از ابتدا تا انتهای آن گذاشتیم که  در راهی می

د، کاری بولمانها آلهستان و گرده  98ی ها، وسعود مسیرهای هاری رست، فراندیم صپروژه ای که تعریف کر

 .داشتبه همراه  را ساعت  29متر صعود عمودی در کمتر از  3511بیش از که 
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تمامی توان یک فرد این کار هم دور از انتظار ما بود در این برنامه انجام در روزهای اول تمرین حتی فکر  

با صعود همزمان در شب،  می بایست ساعت 30شود و ما در این  به چالش کشیده می به عنوان دیواره نورد

 رو برو می شدیم . اری و ...ی، فرود مرحله ای و ابزار گذشریزهای صعود مصنوعی، تراورس، درگیر سنگ 
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ترتیب باید که بود  بسیار حائز اهمیتها فاکتور از اینمواجه شدن با هر کدام سپس برنامه ریزی برای 

 رتصمیم ب پس بعد از بررسی قرار می دادیم،نظر را مد انتهاتا  بتدامسیر ها از ااز به هر کدام دادن  یتلووا

، راهی فرانسهبه دوفرود طول  1.5با صعود کنیم سپس ریزشی ها اول تا  ابتدا مسیر هاری رست را، این شد 

 .کنیمتاقچه آرش برسیم و از آنجا مسیر فرانسه را تا قله صعود 

 بود که 98رسیدن در سریع ترین زمان ممکن به پای مسیر رویمان بود  مشکلی که بعد از این کار پیش 

در  ،برد ساعت زمان می 1الی  2حداقل دسترسی  های راهمختلفی را بررسی کردیم ولی تمامی  راههای

بود بر روی مسیر  متر 151 که طول آن مستقیم فرودی خطبرای سهولت در کار گرفتیم نتیجه تصمیم 

گرده به متر طناب از  151فرود و حمل  خطاین  کشیدن،احداث نماییم  راژیا که عوارض آن را می شناختیم

 .بر بودقله خود بسیار انرژی 
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در نقاطی که پتانسیل خطر شد و همچنین مسیر فرانسه و هاری رست  احداثیا ژرافرود از روی مسیر  خط

 رایرا بو صعود  اول مسیر فرانسه که کامال پاره شده بود هپاندولداشت تا حدودی ایمن سازی شد مانند 

 .اختس دشوار میبسیار نفرات صعود کننده 

فرود به پایین می  خطاز بود که وقتی  98یکی دیگر از چالش های پیش روی ما بعد از صعود مسیر  

رسیدن  برایزیرا آمدن تا کف یخچال  ،کردیم ایمن برای رسیدن به گرده پیدا می مسیریرسیدیم از آنجا 

این شد از مسیری قدیمی ر پس تصمیم ب گرفت هم زمان و توان بسیار زیادی را از ما می به شانه کوه باز

که این تراورس بسیار شویم ه می رساند وارد گرده به گردبا کمی تراورس و صعود ما را  98که از پای مسیر 

ه گرده ر سریع تر از راههای دیگر ما را بگنگ و توام با درگیری سنگ های ریزشی بود ولی در عوض بسیا

تاریکی شب به این در یک طناب راهنما از میان این مسیر کشیدیم تا در صورتی که  همچنین .می رساند

نایی روز این قسمت را در روشنشدیم، با این مشکل مواجه تانه کنیم که خوشبخم مسیر را پیدا دیرسیقسمت 

 .طی کردیم 

و بعد از برگشت از این برنامه که هدف ما هم هوایی، آماده سازی  مهیا بود برای انجام برنامههمه چیز  تقریبا

 .شنایی بیش از پیش برای رسیدن به این هدف بودآو 

سنگین ساعت فعالیت  21الی  23ما حدودا  برآوردشدیم که  می آماده سنگین یتنامارکم کم برای انجام 

 .بودجدیدی بر روی دیواره علم کوه برای ثبت رکورد عمودی 
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 7911 دمردا 71سه شنبه 

ن شروع کردیم ونداریسمت به  سپسحرکت خود را از قزوین به سمت کالردشت و  0311صبح ساعت 

ا کوله صرف ناهار و کمی استراحت ب و تحویل بارها به انبار قرارگاهبعد از  ،ن رسیدیمبه ونداری 31311ساعت 

سبک که شامل کیسه خواب و اندکی لباس و خوراک بود حرکت خود را به قصد شب مانی در   پشتی

ال بسیار بهتر از ماندن در شروع کردیم اعتقاد دارم که شب خوابیدن در سرچ 36311در ساعت  سرچال

ن به علم چال مسیر ونداریهم کند و  وایی برای صعود دیواره کمک میهم در روند هم هیرا ن است زونداری

پناهگاه سرچال رسیدیم و بعد از اندکی استراحت و به  23315باالخره در ساعت  شود، روز پیمایش می 2در 

 کیسه خواب هایمان خزیدیم. درون به  21گفتگو و صرف شام و مایعات در ساعت 

 

 7911مرداد  02 چهارشنبه

ها معموال قاطراز خواب بیدار شدیم و اصال عجله ای برای حرکت به عملچال نداشتیم زیرا  8311ساعت 

صحبت صبحانه در بالکن سرچال بودیم که یک نفر  کردنول آماده غمش به علمچال می رسند 39ساعت 

نفر  2غاز کرد مبنی بر این که اش را آ با دیگر دوستش بعد از صحبت با تلفن همراه های گنگ و نامفهومی

همراهم را  نی توجه نکردم تلفو حالشان وخیم است به صحبت ها خیلدچار حادثه در دیواره علم کوه شدند 

روشن کردم و با مصطفی حاتمی از کوهنوردان بنام کالردشت تماس گرفتم تا از صحت ماجرا آگاه شوم، 

عود دیواره بودند ت دو تن از افراد تیم همدان که صبح زود عازم صو گف دکمی بعد مصطفی خبر را تایید کر

ها دچار اصابت سنگ شدند و متاسفانه یکی از آنها فوت کرده و دیگری هم حالش وخیم در مسیر گل سنگ

ایشان عالوه بر  تم ودیگر با مهندس مهرزاد فرزی مسئول قرارگاه های کوهنوردی داش یگزارش شده تماس

طقه نهلیکوپتر به ماعزام یک فروند خبر از حادثه را شرح داد و همچنین بیشتر  یجزییات برختایید مجدد 

که در صورتی علمچال شروع کردیم  کمی تندتر بهحرکت خود را  متوفی و آسیب دیده را دادندجهت حمل 

از را  هلیکوپتریصدای  31321 ساعت نزدیک علمچال حدودکمک بود خود را به موقع برسانیم.  احتیاج به

مچال انجام پشت سر شنیدم بعد از چند دقیقه هلیکوپتر از باالی سر ما عبور کرد و گردشی در کاسه ای عل

ما خارج شد بعد از دقایقی دوباره صدای هلیکوپتر نزدیک و نزدیک تر  داد و در پشت میان سه چال از دید

 .ایین دست با سرعت فوق العاده زیادی بودپشد و از باالی سر ما دوباره عبور کرد این بار عازم 
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فوت سال پیش می انداخت که به خاطر  31که مرا یاد  یفضایعلمچال رسیدیم  به بود که 33311ساعت 

ناراحتی دوستانم آشفته بودم و  امسال نیز همانگونه بود از دیدنماتم زده بود  3185رپویا در سال اصغر مه

  ا این خاطرات؟!را دارد پا گذاشتن در این دیواره ب شگفتم آیا ارزش مدام پیش خودم می

در  را فردا مسیر هاری رست و فرانسه تا غروب آن روز خیلی حال مناسبی نداشتم تا اینکه جلیل پیشنهاد داد

برای صعود اصلی آمادگی الزم  و  صعود کنیم تا کمی فکرمان به اجبار از این حال و هوا خارج شود یک روز

به کیسه خواب  23321و بعد از صرف شام ساعت کوله کوچک بستیم  یک 21ساعت  ،را داشته باشیم

 بامداد زنگ گذاشتیم. 1هایمان رفتیم و ساعت را برای 

 

 7911مرداد  07پنج شنبه 

 کردیم. بعد از عبور از گلبیدار شدیم و بعد از صرف صبحانه چادر را به سمت دیواره ترک بامداد  1ساعت 

 .بودیم هدو راهی فرانس 0311صعود خود را با ریتمی مالیم شروع کردیم ساعت  دقیقه 5395سنگها ساعت 

طول مانده به  2تا م و مسیر را صعود کردیرا هاری رست  طول دیگر 1اشتیم و وسایل اضافه را همان جا گذ

متری  51لقه طناب م و بعد از رسیدن به دو راهی دو حریزشی ها رفتیم بعد از آنجا اقدام به فرود کردی اول

با آن دو حلقه از دوراهی صعود اصلی در روز آنجا گذاشتیم تا جمع کردیم و در که همراه داشتیم را  ینازک

 51 طناب به دو حلقههاری رست  از ابتدای ریزشی هایبرای فرود زیرا و فرود بیایم  صعود کنیمفرانسه 

 احتیاج بود.متری 
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که ندوله ها پااز وارد مسیر فرانسه شدیم بعد از عبور اضافه آورده بودیم  که یبا یک حلقه طناب 31ساعت 

ر صورت به یکی از زیبا ترین قسمت های دیواره رسیدیم الزم به ذکر است د ،بسیار زیبا بود یاورستر

 آفتاب وجود دارد و این خود به سرعت و لذت بخش بودن کار می افزاید.به این قسمت موقع رسیدن به 

و  همراه با چالشو بعد از صعود سه طول که طول دوم آن  سیدیمقیف ربخش داخلی  به 33351در ساعت 

ی که در طول آخر که با کمک دوستانبا کمی اشتباه  39351در ساعت  .بود یشالبته درگیری با گیره های ریز

فرودی  خط اتمام رسید و فرود خود را از روی به توانستیم از دیواره خارج شویم کار ما در قله حضور داشتند

ی از دو هفته ا ی فرود کهادیم تا از صحت و سالمت طناب هاانجام دی قبل گذاشته بودیم که در برنامه 

و دستاورد به علمچال رسیدیم  30311دار شویم در نهایت ساعت خبرگذاشت نصب آنها بر روی دیواره می

 که دو روز دیگر باشد بدست آوردیم. برای روز نهایی که قرار شدبسیار خوبی 
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 7911مرداد  09و شنبه  7911مرداد  00جمعه 

 تمامی آن به استراحت و کارهای جاری کمپینگ پرداخته شد.

و در روز جمعه خبر خوش دیگری که  کردیم مرور میخود در ذهن دائما  را صعودچنین برنامه ریزی مه

 ما را برای کار بیشتر کرد رسید. بسیار انگیزه

مجید حسنی ها دو تن از دوستان ما توانسته بودند مسیری نو بر پیکر علم کوه به  مرتضی نوروزی و انآقای

تماسی که با بی سیم داشتیم قرار صورت سرعتی )یک روزه( و کامال پاک گشایش کنند و در آخر کارشان 

به حمل این ابزارها در احتیاج داریم را در قله بگذارند و ما دیگر مجبور  98فقط برای صعود شد ابزارهایی که 

 .تر کار را انجام دهیمو مسیر اول خود نیستیم و سبک بارد

تمام  ،حرف هایی خوبی که شنیده بودیم در این روز تمامکم کم دیگر به روز موعد نزدیک می شدیم  

و کم کم آماده می  کردیم نکاتی که در زمان تمرین بدست آورده بودیم برای بار آخر در ذهن مرور می

یا شش ماه ریاضتی که در تمرین و پرهیز از هر چه که از هدف دورمان آ ،چند مرده حالجیمببینیم شدیم تا 

 خواهد نشست؟!به ثمر   تئوری،در حتی کرد  می

مقرر سرشار از انرژی بودیم و منتظر بودیم در ساعت ی هارنس می چیدیم ن حس و حال ابزارها را بر رویابا 

ول گوش غمشبه داخل چادر رفتیم  34ساعت  ،منیبر خال هدف بنشیمی شود  مانند پیکانی که از کمان رها

 خود شدیم.مورد عالقه دادن به موسیقی 

 

 7911مرداد  09یک شنبه 

و گل سنگ ها را طی کردیم بامداد از کیسه خواب ها درآمدیم در تاریکی مطلق مسیر علمچال  3311ساعت 

کار ما از وقتی که پنچه در پنجه دیواره می گذاریم شروع شود هر از گاهی اصال عجله ای نداشتیم قرار بود 

پیش خود گفتم بهانه ای  ،آسوده بودبرگشت به آن نگاهی به علمچال غرق در خاموشی می انداخیتم که راه 

که مرا برگرداند همین اطراف است فقط باید دنبالش باشم تا پیش خود شرمنده نباشم وقتی راه بازگشت را 

 چشمی بر هم زدیم و گل سنگ ها هم به اتمام رسید. ،کنم پیشه می
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طناب متری که برای صعود تا دو راهی داشتیم را رشته کردیم و قرار بود آنجا  15طناب  بامداد 1335ساعت 

یار عجیبی احساس بس .تعویض کنیم تا برای فرود کارمان راحت باشدمتری  51متری را با دو حلقه  15

را  های به هم ساییده آناز گاهی صدای زنگ کارابینسکوتی عمیق که هرو  سرما، داشتیم تاریکی مطلق

همه چیز دیگر مهیا بود برای رها کردن و جستن از آستانه ایمن و روزمرگی از  !من و جلیل می شکست،

 .کشیدن خود ر و پایدار تا آخر عمر و به چالشکارهای تکراری برای بدست آوردن احساساتی وصف ناپذی

گرفتن نخستین گیره زاغکی با فرسا گذاشتیم، یکدیگر را در آغوش کشیدیم و پا در راهی طوالنی و جان 

خواب آلود تلو تلو خوران چون مستانی که دست به دیوار می سایند بالش را به دیوار دهلیزی می کشید و 

بر روی تکه برفی پای مسیر آرام گرفت،گویی که حالش جا آمده باشد بی درنگ راه  چند متری سقوط کرد،

سوت که موقع اوج گرفتن از خود درآورد،ماهم راه  با تک صدایی چون آسمان را پیش گرفت و ناپدید شد.

 .خود را شروع کردیم

تا ابتدای کالهک بزرگ که دوطول هست بدون وقفه و مکث در نهایت هماهنگی و سکوت همزمان صعود 

شروع به صعود  دهددقیقه،سرما اندکی انگشتان مچاله شده در کفش سنگ را آزار می 9331کردیم ساعت

م را به علمچال دوختم و برای ثانیه هایی فکر برگشت در اههم نگ رفتم باز میخ باال کردم چندین کالهک

 با خود گفتم خدایا چرا باید اینجا باشم در بین اینو سر داشتم سرشار از شک بودم زمزمه ایی زیر لب کردم 

باز هم دست به گیره و  ،داد  همه افرادی که در علمچال هستند و هیچ چراغی بیداری کسی را گواهی نمی

حیرت انگیز  طناب را فیکس کردم و جلیل با سرعتی کالهکرکاب ادامه کار را پیش گرفتم و در باالی 

قلب دیواره تاریکی در  گاه این فضا را فراموش نمی کنم،کامال گرم شده بودیم هیچمیانی ها را جمع کرد، 

 بعد از آن تا رخصت نور چراغمان بود و دیگر هماننگا ، و همچنینی که سالیان سال با آن عاشقی کردیما

 هیچ چیز دیده نمی شد. 

دو حلقه طول تا  1 ،سرطناب کار را ادامه دادهر دو باالی کالهک بودیم و دوباره جلیل  9315ساعت 

فاصله برای صعود از دوراهی تا ابتدای ریزشی ها و همچنین فرود گذاشته بودیم که متری  51طنابهای 

از سرما کمی آزرده بود ولی ضعف و ناتوانی را  مانطول را صعود کردیم دستان 1بدون توقف این داشتیم، 

متری  15دو راهی فرانسه به کارگاه باالی آن رسیدیم طناب  پس از گرفتیم از سرلعنت کردیم و راه پیش را 

همزمان صعود کردیم،  دیگر متر 311هم  متری را برداشتیم باز 51جا گذاشتیم و طنابهای  و کوله را همان

طول پیش رو  3.5رسیدن به هم اندکی آب نوشیدیم و خود را برای  زداشت روشن می شد بعد اهوا کم کم 
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به اتمام را در مسیر هاری رست  6335آماده کردیم همگام با خورشید که باال می آمد کارمان در ساعت 

متر بود وقتی که طناب را کشیدیم انتهای  91اولین فرود که حدود  ازرساندیم و راه فرود را پیش گرفتیم بعد 

خزید و به سمت ما می آمد چندین قطعه سنگ به سمت ما ریخت، طناب همانند ماری بر روی دیواره می

در هوا بودند و به سمت ما می آمدند نداشتیم یکی از که معلق  یهیچ کاری به جز خیره شدن به سنگ های

برخورد با دیواره روبرو چند تکه شد و مستقیم به سمت من آمد یکی از سنگ ها به قسمت ران پای آنها با 

احساس  درد بسیار شدیدی در پای خود. ام  و دیگری به روی کفش سنگ نوردی راست من برخورد کرد

از روی جوراب  وزنم را بر روی خود حمایتم انداختم و با آرامی کفش سنگم را از پایم بیرون آوردم  ،کردم

 حس و حال بسیار بدی داشتم زیر چشم نگاهی به جلیل کردم شد فهمید که مقداری پایم متورم شدههم می

کمی پایم را مالش دادم و دوباره در کفش سنگ نوردی فرو کردم اندکی بندهای  ردکی که هیچ صحبتی نم

رسیدیم با برخورد اولین پرتوی نور آفتاب اقچه آرش تکفشم را شل بستم و فرود را ادامه دادیم وقتی که به 

طول فرود در  1.5کترین مشکلی کار را از سر گرفتیم پس از کل درد پایم را فراموش کردم و بدون کوچ

 به دوراهی مسیر فرانسه رسیدیم. 0311ساعت 
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 0351ساعت متری در  15متری را جمع کردیم در آنجا مسیر فرانسه )مسیر دوم( را با طناب  51طنابهای 

و حدودا  می باشد. ابتدای مسیر فرانسه از سر دو راهی بسیار ساده مدقیقه در آفتابی گرم و دلپذیر شروع کردی

 25یک کنج حدود  بعدمتر آن دارای طناب و  91که  می باشدمتر اول کال تراورس به سمت راست  61

در اینجا ابزارهای جلیل  ، رو می رسدگربهکه به ابتدای است، متری  35ادامه ی آن یک فیس  در متری و

رو به بعد از عبور از گربهم ادامه کار را از سر بگیر ن به او برسم وبه اتمام رسید و کارگاهی دایر کرد تا م

از سر دوراهی تا اول قیف نمودم، که بسیار ساده بود طی  مسیر راادامه  مه رسیدم و بدون توقفقمقاقچه ت

توقف کوتاهی در دقیقه وارد قیف شدیم  8355ساعت  ،دقیقه طی شد 65که در  طول می باشد 9.5حدود 

بدون  ،با شیب زیاد بودهمراه که فقط طول دوم آن دشوار و  طول بود 5.5آنجا داشتیم از ابتدای قیف تا قله 

ر دوم به قله رسید بدون نف 33335نفر اول و  33طول صعود شد و در ساعت  5.5و مشکل خاصی این توقف 

بچه ها گذاشته بودند فرود  خطرا که در اول  98یر تیم ابزارهای صعود مسفرود رف خطتوقف به ابتدای 

 . نمودیم شروع به فرود از دیواره  ده ومتری را آنجا رها کر 15و طناب  برداشتیم و به هارنس ها زدیم
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رکابی گرده  1متر سمت راست آن مکانی که  6و حدودا  98صعود را در مکانی دورتر از ابتدای مسیر طناب 

و از همان جا به صورت کمی تراورس و کمی  هطناب را رشته کرد گذاشته بودیمشده است به آن مشرف 

صعود خود را به کارگاه یک مسیر راژیا رساندیم و به صورت مستقیم دو طول از مسیر راژیا را صعود کردیم و 

 .شدیم 98وارد مسیر متری  21با تراورسی حدود 

یم قسمت دشوار دانستفی میکم خستگی در نسوج و بافت عضالنی ما داشت آشکار می شد از طرر کم دیگ 

ابزارها  مجدددو طول مانده به دو جورابی در مکانی مناسب مشغول ست کردن  ،این جا به بعد استکار از 

 شدیم.

مان به ما را نمی داد و باید به صورت نرمال اجازه صعود همزدرجه باال و نبود میانی مطمئن در این مسیر 

چندان ساده در ه طول صعود ن 6.5باالخره بعد از  گرفت ما بردیم که کمی زمان از کار خود را پیش می

زمان از ما گرفت بعد از عبور از  3315و تقریبا به دو جورابی رسیدیم این طول بسیار زمان بر است  36ساعت 

 ی طناب ثابت است.بخشی از آن دارا و این دو طول کهمسیر ادامه دارد  این قسمت دو طول تا قله 
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هم مسیر سوم ما به اتمام رسید و دیگر  38335را به صورت همزمان صعود کردیم و ساعت انتهایی متر  311

فرود آغاز  خطاز فقط گرده آلمان ها را در پیش داشتیم تا به هدف بزرگ خود دست یابیم فرود خود را مجدد 

ا ما را به سه طناب راهنمایی که در آنجا نصب کرده بودیم تفرود، به انتهای مسیر از رسیدن  ، پسکردیم

هایمان به شمارش افتاده  دیگر نفسارد گرده آلمان ها شدیم، و 34دنبال کردیم و در ساعت رکابی برساند 

 تک رکابی از طنابقبل از در عبور از دهلیز یخی ، کردیم طی می بود و بدون صحبت با یکدیگر مسیر را

طی دو طول در کنار سنگ سماور نظاره گر غروب خورشید بودیم با  21332حمایت استفاده کردیم و ساعت 

آغوش قله به  بر رویهر دو یکدیگر را  21311ت همدیگر بودیم در ساعت یادیگر که تمام آن در حم

تفاده کردیم کشیدیم از اندک نور باقی مانده از خورشید برای رسیدن به قله و گذراندن شبی سرد اس

ند که کمک به سزایی در لباس گرم و اندکی نوشیدنی برای ما به قله آورده بود خوشبختانه دو تن از دوستان

صبح فرود خود را از روی خط فرود به  6به ما کردند، بعد از سپری کردن شب ساعت بیواک در قله گذارندن 

 به کمپ رسیدیم. 0391عت دیواره و سپس کمپ علمچال آغاز کردیم و در سا یینسمت پا
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ساعت به طول انجامید و در این بازه  30استارت از پای دیواره تا انتهای چهارمین مسیر  صعود ما از لحظه

روز یک انسان می باشد  0شد که نیاز روزانه  مصرفکالری توسط هر کدام از ما کیلو هزار  39زمانی حدودا 

 از برنامه در بدن ذخیره شده بود. این انرژی در زمان بارگیری قبلبیشتر و 

 زمانهای صعود مسیرها به شرح زیر می باشد:

 دقیقه 2395هاری رست 

 )از سر دو راهی تا قله( 1321فرانسه 

 (98)که سه طول ابتدا از مسیر راژیا بود و بعد تراورس در مسیر  5395لهستان  98

 )از سه رکابی تا قله( 3311گرده آلمانها 
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 قله تا پایو مابقی زمانها صرف دو بار فرود از ت کار دیواره نوردی ما به طول انجامید عسا 31 حدوداکه 

توقف های کوتاه برای  ست کردن ابزارها و، و یک بار فرود از انتهای هاری رست تا دو راهی فرانسهدیواره 

 .صرف تنقالت و نوشیدنی شد

توانیم کار  تا چه حد در یک روز میدر حال حاضر بدانیم ف ما از اجرای این برنامه این بود که اهدایکی از 

در منطقه  یمبرنامه ریزی صحیح می توان داشتنو با تمرین و ممارست بیشتر همچنین . انجام دهیمعمودی 

با برنامه ریزی یکساله انجام را کارهای این چنینی حتی با کیفیت بیشتر و بسیاری از مناطق دیگر علم کوه 

 دهیم.

ه اگر کمک های آنها نبود این چهگشای ما بودند و چنانادر انجام این پروژه رکنم از عزیزانی که تشکر می

 کار را هرگز نمی توانسیتم انجام دهیم.

 

از آقایان3 حسن گرامی، حمید شفقی، امین پیالرام، مهدی مسعودی نژاد، مجتبی رشوند، محسن شفیعی، 

ی ها، اسماعیل احمدیان، احمد میجوجی، ابوالفضل میجوجی، مرتضی نوروزی، مجید حسنی ها، علی صلوات

)ریاست قرارگاه رودبارک( و حسین سلیمانی)مدیر گروه مهندس مهرزاد فرضیفاطمه قاضی، جبار باقریان، 
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الوان که محصول بسیار بی نظیر با  یکوهنوردی کاسپین در مقام حامی(، آقای رسول کشوری گروه تولید

که در طی صعود چهار  در ایران تولید کرده اندرا برای اولین بار بیستون مدل عنوان کفش دیواره نوردی 

می تواند تجربه متفاوتی تفاده از این کفش راحت و با دوام، توانم بگویم اسو به جرات می شد آزمایشمسیر 

ست صمیمی که در ای هر صعود کننده به ارمغان بیاورد از دو یار و دو دورا برصعود های دیواره نوردی از 

از سختی های این  یبسیارخانم هاله قاسمی و آقای محمدرضا فتاحی که بار ، شریک بودند پیروزی این

از  در روز صعود واک و مواد غذایی و نوشیدنیلوازم بیاز جمله حمل  ،به دوش کشیدند بی دریغ برنامه را

تشکر ویژه ای  گرده آلمانها و همچنین تمامی مراحل اجرا که کار را برای ما بسیار تسهیل می نمودندطریق 

 م.یدار
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