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 بنام آنکه کوهها را استوار افرید

 "صبور بودیم تا ایمن باشیم..."

 بر دره یخار دماوند کوه "یخچالهای ایران"گزارش گشایش مسیر 

 1394زمستان
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کوهستانی در حال صعود هستید و سکوتی محض  این لحظه را که در شبی تاریک و بی مهتاب بر دلتصور کنید 

و به افول هست ولی همچنان مصمم هستید که همه جا را فراگرفته است. مقداری خسته بوده و انگیزه تان ر

 یک لحظه نور چراغ پیشانی ای را از دوردست می بینید.صعود کنید. 

پرفروغ می گردد و البته شاید گرمتان نیز  انگار پاهایتان جان میگیرد و ظرف روحیه تان پر می شود و امیدتان

بشود آنهم تنها با دیدن کورسوی نور چراغ پیشانی کوهنوردی از دوردست. یقین میکنید که مسیرتان درست 

 است و عده ای نیز هستند که قبل از شما باال رفته اند.

ی توانیم به خوبی اهمیت آن شاید از این دست تجربه ها برای همه ما در عالم کوهنوردی رخ داده باشد و م

نور ناچیز را در روحیه و توان خودماان درک کنیم. این مثال را زدم تا موضوعی را روشن نمایم. می خواهم از 

ز سویی دیگر نور چراغی که در این ایک سو دلهره و هراس قدم گذاشتن در تاریکی محض را بیان کنم و 

 تاریکی دیده می شود.

سال قبل  آغاز  4از حدود بر روی دره یخار دماوند کوه  "یخچالهای ایران"ی مسیر فرایند گشایش زمستان

بچه های تیم با تجربه و از نظر  اغلبنفره عازم منطقه شدیم.  9با تیمی  1393شده بود که در نهایت در سال 

جام نفنی و بدنی در سطح باالیی بودند. برنامه ریزی ها انجام شده و روزها بحث شده و همه چیز آماده ا

 صعود بود به جز یک چیز؛ آمادگی روانی

به بر دوش خود  نیز شب قبل از ورود به دره دلهره ای زیاد تیم را فراگرفته بود و من سنگینی سرپرستی را

شدت احساس می کردم و می بایست به تیم کمک می کردم که به این دلهره فایق آیند. اما این کار خیلی 

 هره خودم و هم مسئولیت بچه ها. لسخت بود چراکه خودم نیز پر از دلهره بودم. هم د

تا قبراق  آوازی زورکی می خواندیمیاده روی می کردیم و پمی رفتیم حدی فشار می آمد که دسته جمعی  به

به هرحال با کمک به ها و بویژه  ع جدی شد که برنامه در مرز لغو شدن قرار گرفت.وشویم. به حدی موض

 سید حمید با اختالفی ناچیز سنگینی به سمت اجرای برنامه شد ولی همه تیم تحت فشار روانی قرار داشت.

ان جان بگیرد و ظرف روحیه مان پر ایمنوردی بر دره یخار نبود تا پاهشب تاریک بود و نور چراغ هیچ کوه

شود و امیدمان پرفروغ گردد و البته شاید گرممان نیز بشود آنهم تنها با دیدن کورسوی نور چراغ پیشانی 

کوهنوردی از دوردست. یقین کنیم که مسیرمان درست است و عده ای نیز هستند که قبل از شما باال رفته 

 اند. خودمان بودیم و خودمان. 

شیم می بایست از نظر فعالیت فیزیکی جهت گشایش مسیر باقبل از اینکه راهی آغاز ستم اینرا بگویم؛ خوا

دره یخار را در زمستان گشایش می کردیم. می بایست تابوی زمستانی دره یخار را می شکستیم  و  "روانی"

دان نیز بعد از برنامه سال امه به اولین هدف خودمان رسیدیم و بی شک سایر کوهنورشکستیم و همان اول برن

خواهند کرد و آن را دست یافتنی دانسته و کرده و قبل و نیز امسال بیش از گذشته به صعود در این دره فکر 

گشایش "این مسیر از آرشیوه مسیر های کوهنوردی بیرون خواهد آمد. این همان گشایشی است که ما آن را 

 زمستانی دره یخار نام نهاده ایم.  "روانی

 "بوددر این پروژه چند ساله این همان سخت ترین قسمت صعود ما "
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 اهداف پروژه گشایش مسیر در زمستان دره یخار دماوند کوه:

سالها از کوهنوردی در ایران زمین می گذرد و برخی گشایش روانی زمستانی دره یخار دماوند:  -1

صعود زمستانی بر دره یخار دماوند کوه. مسیر ها هزاران صعود را بر خود دیده اند اما دریغ از یک 

ضمن احترامی که به کوهستان و بویژه دماند کوه قایلیم اما دوست داشتیم  پرده از این جبهه 

 برداشتیم. پرشکوهش نیز در زمستان برداریم و

دوست نداشتیم مسیری عادی را در پیش بگیریم. سایر گشایش مسیری نو بر دره یخار دماوند کوه:  -2

را نیز کامل تحلیل و بررسی کرده بودیم ولی وقتی وارد دره شده و تا دوراهی اول پیش  مسیرها

: عمری باشد سال بعد برای )دهلیز مرحوم جعفری رفتیم دیدیم که صعود دهلیز شرقی یخار

از مسیر انتخابی ماست ولی مصمم  و شناخته شده تر به مراتب راحت تر( صعودش اقدام خواهیم کرد

 و گشودیم.بودیم تا مسیری نو را بگشاییم 

ه ریزی مفصلی برنامبا علم به کاستی محسوس در مستندسازی صعودهای کوهنوردی،  مستند سازی: -3

برای مستند سازی)ثبت فیلم، عکس و مکتوب( داشتیم. آموزشهایی برای تصویر برداری دیدیم و 

پاورشات( به همراه شارژ و باطری کافی   1کامپکت، 2گوپرو،  1هندی کم،  1تعداد کافی دوربین)

و انجام  تا خوب مستند سازی کنیم گیگ تصویر در دوسال تهیه نمودیم ( 50)حدود تدارک دیدیم 

 دادیم.

معتقد بودیم که دره یخار پکیجی کامل از کوهنوردی در ایران است و شناساندن زمستان دره یخار:  -4

توجهی کوهنوردان به این مکان، یخار جای کار بسیاری برای فعالیت ها ی کوهنوردی دارد  در عین کم 

 شناساندیم.مطمئنیم که  و

(: شعارمان را  موضوعی زیست محیطی)یخچال را صعود کنیم به خاطر خود یخچال دست آوردی -5

یخچالهای "زیست محیطی انتخاب کردیم آنهم مرتبط با خود یخچال یخار و خانواده اش. 

آبی و تکرار ناشدنی کوهستانی را بیش از پیش تا اهمیت این منابع مهم  "کوهستانی؛سدهای بی دیوار

 یم.ه باشنمایان ساختامیدواریم که  نمایان کنیم و

نهادیم. یخچالهای  "یخچالهای ایران "نام مسیرمان را نامی نیک بر تارک پرشکوه ترن کوه ایران:  -6

مفهومی مهم  خواستیم ا و آب حیات مردمان این سرزمین.مردمان کوهپایه هکوهستانی یعنی معیشت 

می پردازند را به سوی موضوعی مهمتر از گونه صعودها را بر سر زبانها بیندازیم و کسانی که به این 

 یم.ه باشسوق داد امیدواریم که یک صعود کوهنوردی سوق دهیم و

رام به صعودهای بلند برون مرزی؛ما دوست داریم ضمن احتتحریک صعودهای نو داخل ایران زمین:  -7

تب صعودهای برون مرزی بدون گوشه چشمی داشتن به قابلیت های صعودهای داخلی را اندکی 

که همه مهارتهای یک تیم پر ابهتی کوهنوردی   ایران زمین مقاصدپایین بیاوریم و بنمایانیم که در 

 اریم که نمایانده باشیم.امیدووجود دارد و  کوهنوردی را به چالش بکشد
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 (1393صعود سال گذشته)

گریز اندکی به صعود سال گذشته میزنم چرا که صعود امسال کامال بر تالش پارسال ما بر دره یخار استوار بود 

متری داشتیم هدیه ای نیز در ناخودآگاهمان از  5000و ما عالوه بر صعودی که سال گذشته تا ارتفاع تقریبی 

مستانی دره یخار رفیق بودیم و قسمتی از ما بود و انگار با ز "قدرت روان "آن صعود همراه داشتیم و آن 

 تر شده است و ترسمان از خطرات آن نسبت به سالساس میکردیم او نیز با ما مهرباناحمحل زندگیمان بود. 

ینکه در نهایت دقت و بررسی های فنی اصول ایمنی را در کل فرایند صعودمان قبل قابل مقایسه نبود. در عین ا

 کارمان بود.  رعایت می نمودیم و سرلوحه

به طور کلی ایده صعود زمستانی دره یخار از چند سال پیش در ذهن من ایجاد شده بود که در نهایت بعد یک 

مرحله اقدام رسید و در به  1393سال بررسی کامل و دقیق برنامه، تحقیق و پرس و جو  در نهایت در سال 

جان و باشگاه کوهنوردی تهران، با یک مرحله مرکب از کوهنوردان زننفره  9جمع کردن تیمی  این سال با

متری در ابتدای  5000اقدام به صعود زمستانی دره یخار  تا ارتفاع تقریبی  بارگذاری در دونقطه دره یخار

هر چند سال پیش نیز صعود قله هدف اصلی ما نبود ولی مسیر جدید نیز به طور کامل گشایش دیماه نمودیم. 

 در گزارش سال پیش آمده( صعود را متوقف کردیم. نشد و بنا به دالیلی )که

به هرحال در مورد صعود سال قبل و تفضیل در مورد چرایی ایده گشایش زمستانی مسیر بر دره یخار، چرایی 

انتخاب مسیر و اینکه این ایده از چه زمانی مطرح و برنامه ریزی شد زیاد سخن به میان نمی آورم و 

 (. 1393صفحه ای و مصور برنامه سال گذشته)دی ماه  40گزارش حدود به  عالقمندان را ارجاع می دهم

 صعود امسال: 

ما نسبت به سال گذشته تفاوت قابل توجهی کرده بود و درواقع بیشتر قصد از همه استراتژی صعود اول: 

ما  یخار بر داشتیم تاکتیکی عمل نماییم. یعنی به صورت سبک بار وارد منطقه شده و نسبت به شرایطی که دره

در کل برنامه امسال ما نسبت  تاکتیک خود را عوض کنیم.در صورت نیاز تحمیل می کرد چابکتر عمل نموده و 

 به سال قبل تفاوتهایی داشت:

تیم ما شامل سه نفر بود تا چابکتر باشیم و در ضمن خطرات حضور . )از لحاظ نفرات(اول: تیم را سبک بستیم

 و معتقد بودیم بهترین پشتیبانی،آماده و چابک بودن تیم صعود است. بکاهیم.افراد زیاد در دره را 

. از سال گذشته تجربه ی (به همراه نداشتیم م: سبک از لحاظ تجهیزات)مقداری از تجهیزات سال پیش رادو

یلی مثل گرانبهایی به همراه داشتیم و میدانستیم که چه ابزار و تجهیزاتی در این صعود به همراه نبریم. وسا

فرند، میخ، کیل و ... که در سنگهای سست دره هیچ کاربردی ندارند و یا اینکه به خاطر حجم باالی برف نیاز 

زیادی به وسایل صعود یخنوردی نخواهیم داشت و در نتیجه این وسایل را نیز تقلیل دادیم. طنابهای ثابت، 

تعدادی از پیچ یخها، جایگزینی کیسه خوابهای سنگین با نبشی های برف، رشته های مازاد طناب، یک لنگه از تبرها، 

 سبگ+ پوشاک پر و مواردی از این قبیل.

 یقینا سبک کردن وسایل مساوی با چشم پوشی از لوازم ضروری نبود
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را کنار  )خطرناک(شیوه بارگذاری و صعود تدریجی و رفت آمد بین کمپها. سوم: سبک صعود را عوض نمودیم

یلمان را به دوش کشیده و به سمت کمپهای وسارا در یش گرفتیم. همه )سبک( آلپی صعودگذاشته و سبک 

 کردیم.می باالتر حرکت 

به هیچ عنوان قصد انتخاب دی ماه را برای انجام صعود نداشتیم. به این  .چهارم: زمان صعود را نیز تغییر دادیم

 دالیل:

گیر کرد را دیگر دوست نداشتیم مجدد که سال پیش ما را زمین  )اصلی ترین دلیل(رودخانه برفی -1

بود بوجود  1تنها در دهلیزی که مسیر صعود ماکه این رودخانه برفی  بل ذکر استاق. کنیم شمالقات

آفتابگیری کم، در معرض باد بودن و برجها و زبانه های موجود  آنهم به خاطر باریکی دهلیز،می آمد 

 و ... .در مسیر 

 را در دره تجربه کنیم.زمستان کامل شتیم شرایط ته دلمان دوست دا -2

را به برف کم ولی بی ثبات ترجیح می دادیم. البته که ایمنی صعود نیز باالتر و با ثبات حجم برف زیاد  -3

 .می رفت

مسیر های کوهنوردی متعلق به کس خاصی نیست و همه آزادانه می توانند در هر  )دلیل فرعی(: -4

زمانی که می توانند آنرا صعود کنند ولی می توان اصول اخالقی و حرفه ای را بیشتر رعایت نمود. 

ما طبق امسال احساس کردیم رقابتی)ضمنی و یا آشکار( در صعود زمستانی دره یخار ایجاد شده است. 

ستند سال قبل مان اذعان کرده بودیم)یکی از اهداف صعودما( که خوشحال خواهیم شد گزارش م

رقابتی  ما طبیعتا از ایجاد فضایاسایر تیمها و کوهنوردان نیز صعودهایی در این دره را انجام دهند 

دادیم درگیر این نوع هیجانات نشده و تمرکزمان را کامل بر صعود خود می ترجیح  خشنود نبودیم و

و حتی المقدور از این نوع فضای ایجاد و پروژه چندساله خود را با احتیاط کامل ادامه داده قرار داده 

 در نتیجه این عامل نیز مقداری بر تصمیم تغییر زمان برنامه ما تاثیر گذاشت. و شده بدور باشیم.

برای چالشهای پیش روی دره سال گذشته احساس کردیم تمریناتمان : دیماپنجم: تمریناتمات را نیز افزایش د

. چرا که ماهیت جدید بودن مسیر و اینکه انرژی مضاعف برای برخی آزمون و می توانست بیشتر باشدیخار 

خطاهای احتمالی می بایست صرف می کردیم ما را بر آن داشت تا آماده تر از حد معمول باشیم. به همی 

 شتر توضیح خواهم داد.خاطر تمریناتمان را ارتقاء دادیم که در ادامه بی

 زمان اجرای برنامه:

 15روز هوای مناسب داشتیم و تصمیم گرفته بودیم فرایند صعود از  6الی  4برای انجام صعود ما نیاز به حدود 

اسفند نیز  نیمهاسفند ماه قرار گیرد. دیماه که منتفی بود و نیز برای انجام صعود بعد از  15بهمن ماه تا نهایتا 

از این مهمتر حسین برنامه صعود اورست را در پیش داشت و فاصله معقولی میان دو  دلمان راضی نبود و 

قایل بودیم که در صورت مساعد نبودن شرایط برای انجام صعود در این بازه زمانی آن را به برنامه الزم بود. 

 نجام دادن برنامه و تکمیل گشایش مسیرمان بود.ا تنها چیزی که برای ما قطعی بوداما سال بعد موکول کنیم.

 ترکیب تیم: 

                                                           
1
 با دهلیز "یخچالهای ایران" بیان خواهم نمود.در این نوشتار و از اینجا به بعد مسیر صعود مان را  - 
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با همه همنوردان صعود سال گذشته هماهنگ شده و به صعود امسال دعوت گردیدند و البته بیان شد که قرار 

نمایند. هر چند دونفر از  حضورماده ترین افراد اعالم نفر بسته شود و تقاضا دارم آ 4ثر است تیم حداک

همنوردان از ابتدای امر به خاطر برنامه ریزی برای صعودی دیگر، حضور خود را در این تیم به صورت احتمالی 

در نهایت ترکیب نهایی به و  مهدی عازم خدمت سربازی شد یب دید وبیان کردند و نیز سعید کریمی آس

 شرح زیر شد:

 جه سه برف و یخ، مربی درجه سه آمادگی جسمانیمدرس درابوالفضل زمانی)سرپرست(:

صعود زمستانی یخچال شمالی سبالن، پیمایش زمستانی خط الراس دوبرار، صعود سلوی یخچال شمالی سبالن،  

داغ، صعود سلوی دهلیز اصلی دره یخار،  کسریصعود سلوی یخچال کسری داغ، صعود سلوی یخچال کوچک 

 آلمانهای علم کوه و ..... هیال داغ دماوند، صعود گردصعود یخچال هرم داغ سبالن، صعود 

 مدرس درجه دو برف و یخ، مدرس درجه سه سنگوردی، مدرس کوهپیماییحسین مقدم)مسئول فنی(: 

، تیلیو چوپیک، موستاق آتا، گشایش مسیر در همیالیای 2صعود قلل ماکالو، ماناسلو، گاشربروم یک، گاشربروم 

 امید، صعود زمستانی گرده آلمانها، صعود یخچال شمالی سبالن و ...مربی تیم ملی هندوستان، 

تعدد زمستانی به دماوند، سبالن، علم کوه،البرز مرکزی، دوره پیشرفته برف، سنگنوردی، صعود ماکبر دلریش:

 عضو تیم منتخب اعزامی استان زنجان به قله لنین و ....

 تمرینات:

قرار شد ایشان در زنجان و من در تهران به  ،و اکبر در زنجان و حسینبودم  به علت اینکه من در تهران

صورت مستقل تمرینات آمادگی جسمانی را دنبال نموده و به صورت دوره ای میزان آمادگی تیم بررسی 

در ابتدای بهمن ماه به اوج امادگی رسیده و نیز پیش بینی شد که در صورت تعویق افتادن شود. به نحوی که 

  خودمان را در اوج آمادگی حفظ نماییم.صعود همچنان 

 تمرینات شامل موارد زیر بود:

 ساعته در طول هفته 3حداقل دو و حداکثر سه جلسه  :تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی)هوازی( -1

 صعودهای مستمر کوهنوردی سبک تا متوسط در آخر هر هفته -2

 متری صورت گیرد. 4000باالی  سه هفته مانده به اجرای برنامه شب مانی و لمس ارتفاع های -3

همچنین به خاطر انجام برنامه های متعدد کوهنوردی و فنی ما سه نفر و هماهنگی باالی بین ما نیاز  -4

 خاصی به تمرینات مشترک کوهنوردی احساس نمی شد.

 توجه به تغذیه مناسب  -5

برنامه برخوردار حفظ روحیه تیم؛ خوشبختانه اعضای تیم از روحیه و انگیزه باالیی برای انجام  -6

تا می توانستم انگیزه شان را بررسی و اگر می برخی اوقات تماسی با اکبر و حسین داشتم و .بودند

توانستم بهبود می دادم ولی گاها نیز آنها به من انگیزه می دادند. البته که از کمک های سید حمید 

 صدیقیان و سایر همنوردان نیز بهره مند بودیم. 
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درصد به اهداف تمرینی خودمان رسیده بودیم. عالوه بر تمرینات فوق حسین به خاطر  90ی خوشبختانه باال

تیم ملی امید آماده تر از پیش بینی هایم بود و اکبر هم خوب تمرین می کرد. خود من هم در کنار مبیگری در 

 باالیی داشتم.تمرینات معمول بارها اقدام به شبمانی زمستانی در ارتفاع نموده و احاس آمادگی 

 

 تجهیزات:

 .داشتیمتاکید  در چیدمان تجهیزات بر تغذیه کم وزن و کم حجم و نیز مایعات مازاد

کفش سه  کت پر شلوار پر کیسه خواب متوسط

 پوش

دستکش و 

 جوراب پر

 شلوار و کاپشن گورتکس

و  دستکش و کاله

 جوراب+اضافه

کاله و عینک  روکش دستکش

 طوفان

کوله چند 

 روزه

+ پالرلباس 

 لباس بیس الیر

 زیر انداز زمستانی

پشمک+حلوا+عصاره شربت 

 آناناس

ونی بزرگ و گ

 کیسه زباله

 6تغذیه برای 

 +سوپروز

ظروف و  عدد 5گاز 

 +اضافهسرگاز

 فالکس و بطری آب

لیتر آب معدنی برای روز  3

 صعود نهایی

و هات  چای

 چاکلت

آجیل و میوه 

خشک و 

 آبنبات

 6نوشابه 

 قوطی

شور+ خیار 

 کشک

 

دوربین )گوپرو و کامپکت(+ 

باطری اضافه، رم اضافه، 

 پاوربانک

عینک و کرم 

و  ضد آفتاب

 عینک طوفان

و  هدالمپ

 باطری اضافه

میل 

+ بیل سونداژ

 برف

 متری 40طناب درای  MSR+ 2چادر 

 جی پی اس+ کیت امداد

عدد  4پیچ یخ  کرامپون

 متوسط

 6کارابین پیچ  کاله کاسک هارنس

 عدد

 عدد 2بلوک تی

عدد  3تسمه  خودحمایت عدد 3کارابین ساده 

120 

 3باتوم اسکی  لنگه 3تبر یخ 

 لنگه

 3طناب نفرادی+طنابچه 

 میل

 

 شرایط آب و هوایی:

امسال حداقل از اواسط دیماه شرایط آب و هوایی دگرگونی بر کشور حاکم بود و حتی پیش بینی های انجام 

امسال به واقعیت تبدیل می شد و به نظرم یکی از خوش بارش ترین شده مبنی بر پربارش بودن زمستان 

 زمستانهای اخیر را گذرادیم.

 که برنامه ی ما کامال لغو شود بارشها زیاد شدهم آنقدر حجم البته که من کشاورز زاده ام و  واقعا دوست داشت

 ولی کشاورزان را خوشحال ببینم.

گاها با خروج یک توده هوایی بارشی توده ای دیگر وارد منطقه می شد. ما اطالعات هواشناسی را دایما چک 

( به طور فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا )مدرس هواشناسی کوهستان نژاد می کردیم و آقای مهندس هاشمی

به صورت ضربتی در ماده کرده بودیم تا را ارایه می نمود. ما هم خود را آمستمر تحلیل های هواشناسی 

صورت مساعد بودن هوا وارد منطقه شویم. البته که گاها برخی محدودیت ها نیز به جز آب و هوا گریبان ما 

اه شرایط مقداری مساعد. هر چند در صورت اجرای برنامه با یک روز را می گرفت. اما سرانجام یک اسفند م

کیلومتر در روز اول( مواجه می شدیم. ولی دو روز هوای خوب  50بارش در دره)روز دوم( و باد زیاد) باالی 

 با باد کم)روز سوم و چهارم( پیش بینی می شد درحالی که از روز پنجم دوباره شرایط دگرگون می گردید.
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م گرفتیم برنامه را اجرا کنیم و با کنار آمدن با شرایط بارش و باد در دو روز اول و در ارتفاع پایین تر، تصمی

قرار شده انجام دهیم. هرچند فشار مضاعفی بر روی تیم صعود اصلی را در دو روز هوای خوب پیش بینی 

 میگرفت و می بایست فراتر از روند معمول صعودمان عمل کنیم.

  مه:آغاز برنا

هران ابری بود و خبر از بارش می داد. کار هر روز من شده بود نگاه کردن به دقیقا اول اسفند و هوای ت

. رفتم شرکت نا امید می شدمدر سال جاری آسمان و تصور وضعیت دره یخار. کم کم داشتم از اجرای برنامه 

صحبت کردم و خبر از خوبی  نژاد هاشمی با مهندسو تصمیم داشتم امروز اخرین استعالم هواشناسی را بگیرم. 

.  خوشبختانه دو روز اول هوا بد بود و "دو روز خوب و دو روز هوای بد در پیش است "نسبی هوا داد. گفت 

ما میتوانستیم با این شرایط در ارتفاع پایین هرچند به سختی کارمان را یش ببریم و در دوروز هوای خوب 

ی خوشحال شدم و در همین حین بود که حسین هم تماس گرفت و بسیار با بعدی کار را تمام کنیم. مقدار

انگیزه با من صحبت کرد و دیدم او نیز با من هم نظر است که همین فرصت چهار روزه را از دست ندهیم.  

می دانستم که با این وجود باید فشار زیادی به تیم بیاوریم ولی ته دلم احساس می کردم که شدنی است و 

 د این فرصت را ازدست بدهیم.  نبای

موضوع تدارکات و تجهیزات را مدتها بود که آماده کرده بودیم. عین مامورین آتش نشانی که دایما آماده 

باشند!. با اکبر هم تماس گرفتم و هماهنگی های نهایی را انجام دادم. قرار نهایی ما این شد که اکبر و حسین 

بروم ترمینال غرب و از آنجا  4زنجان حرکت کرده و صبح ساعت از نصف شب دوشنبه سوم اسفند ماه 

 . از قبل نیز با رحمان)قاطر چی( هماهنگ کرده بودم. مستقیم راهی روستای اهرینه شویم

 

 روز اول برنامه:

بیدار شدم و وسایلی را که از شب آماده کرده بودم را داخل ماشین قرار داده و به  3صبح حدود ساعت 

غرب حرکت کردم. موقع بیدار شدن نمی دانم که چه حکمتی هست که همیشه قبل از برنامه  سمت ترمینال

کجا بسالمتی؟ بازم داری میری یخار؟  :یکی از درونم بامن صحبت می کند. اینبار می گفت های کوهنوردی انگار

ول می کنی کجا پارسال یادت نیست که چه دلهره ای داشتی؟ خطراتشو فراموش کردی؟ خونه گرم و نرم رو 

بری؟ از اون مهمتر خانواده؟ مادرت رو نگران می کنی انصافه؟ پدرت هم که مخالف صد درصد کوهنوردیه؟ 

تازه داماد هم که هستی! و .... . به هر حال از خانه بیرون شدم. برای همه سواالت درونم پاسخ داشتم ولی 

 ی از خونه رفتم بیرون میشم مخالف!نمیدونم چرا همیشه موقع بیدار شدن باهاش موافقم و وقت

سعی کردم یه  که دیشب رو هم راحت نخوابیدم تو راه بودم که پیامکی از اکبر رسید که گویا تاخیر دارند. من

بر و حسین رو در خیابان جناح تهران بامداد بود که اک 5چرتی تو ماشین بزنم تا بچه ها برسند. حدود ساعت 

و زده و مقداری بامزه شده بود. به بی سبیلیش عادت نداشتم. مستقیم از ات کردم. اکبر سیبیلش رمالق

ترمینال و از طریق اتوبان شهید همت راهی رینه الریجان شدیم تا طبق ههماهنگی هایی که با مصطفی داشتیم 

 به اونجا برسیم. 
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تا در مورد بازبودن  ه مصطفی البته قبلش یه سری هم زدیم به قرارگاه پلوربود که رسیدیم خان 7:30ساعت 

. )برنامه ما در صورت صعود بازگشت از مسیر جنوبی بود( بارگاه سوم در چند روز آینده اطمینان حاصل کنیم

به نظر ما باز بودن بارگاه در زمانی که احتماال ما خسته و کوفته در حال سرازیر شدن از مسیر جنوبی هستیم 

خوشبختانه تیمهایی برای صعود در منطقه حاضر بوده و بارگاه نیز می توانست بسیار مهم و انگیزاننده باشد. 

 در روزهای آتی باز می بود. 

بالفاصله بعد از رسیدن حسین مشغول آماده کردن صحبانه شد و من و اکبر وسایل را مرتب می کردیم.  

به عقب انداختیم تا در روستای اهرینه آماده باشد اما تماس گرفته و یک ساعت  8قاطر چی قرار بود ساعت 

آماده شویم. نیمروی مفصلی همراه نان بربری تازه خوردیم و سریع وسایل را جمع جور کرده و آماده 

حرکت شدیم. ماشین ما در حیاط مصطفی پارک شد و وسایل اضافه را داخل کیسه بارها قرار داده و در 

که به روستای اهرینه رسیدیم بود  9:30ساعت هرینه ببرد. حدود ماشین گذاشتیم و قرار شد مصطفی ما را تا ا

و دیدیم که رحمان حسابی از دست ما عصبانی است. بچه ی دل پاکی هست اما کال احساس می کند اگر غر 

مان هم بود برایش آورده بودم و زیاد بزند موفق تر است. من عکسها و تصاویر صعود سال گذشته را که رح

همین امر مقداری رحمان را 

بود  10کرد. خالصه ساعت  سرحال

که از روستای اهرینه به سمت باال 

با نظر حسین قرار  حرکت کردیم.

شد کفش های سنگین را نیز بار 

قاطر ها کرده و با کفشهای سبک 

تا پهن چشمه حرکت کنیم تا هم 

دیرتر خسته شده و هم استهالک 

کفشها کم شود. کلیه بارهای ما سه 

و  نفر را بر یک قاطر بار کرده

قاطر دوم را رحمان سوار شد و 

انگار نه انگار که ما پیاده ایم گازش 

 رو گرفت رفت. 

زیاد روی قله مشهود بود. ما کوله های کوچکی داشتیم که آب و مقداری تنقالت  هوا امروز خوب ولی باد

روزهای بعدی ولی به قاطر ها نمیرسیدیم. در راه در مورد صعود و اقدامات همراهمان بود و چندتا لباس 

بو دره نین اوزونی   چوپان قیتار قوزونی    "صحبت می کردیم و راه می رفتیم. گاها نیز حسین آواز می خواند 

. اصلی ترین استراحت ما در استله سر بود که آب گوارایی هم جاری بود. دل سیر آب ساری گلین و .....( 

رکتمان سرعت دادیم چون می ترسیدیم که رحمان خوردیم ولی همچنان قاطرها دست نیافتنی بودند! به ح

بارها را در جای نامناسبی خالی کند. همین امر باعث شد که در کنار پهن چشمه به رحمان برسیم ولی حسابی 
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نند ولی عرق کردیم و باقی مسیر را باهم  باالتر رفتیم. حسین و اکبر جلوتر رفته بودند تا مکانی مناسب پیدا ک

 متر باالتر از پهن چشمه نیافتیم.  100پارسالمان در حدود  ز همان کمپجایی مناسبتر ا

.  قاطرها از ما بیشتر عرق کرده بعد از ظهر بود که بارها را روی برف خیس خالی کردیم 1حدود ساعت 

مده و سواره بر خواهد گشت. ما برای شبی که در کمپ یک حال ترینمان رحمان بود که سواره آبودند و سر

و چیلی تدارک دیده بودیم. همسرم مثل همیشه مرا خوب بدرقه کرده بود  خواهیم بود غذایی بسیار پرچرب

و 

قبل  ک دیده بود تا خوب بارگیری کنیم!چلوگوشتی خوشمزه به همراه ترشی و مخلفات برای شب اولمان تدار

و خوردیم و حسابی جان گرفتیم.  از اینکه کمپ را بزنیم به همراه رحمان مقداری از چلو گوشت را گرم کرده

 گرایه رحمان را حساب گرده و چند قلم از وسایل اضافه مان را بدو دادیم تا با خود ببرد و این لطف او بود. 

با خدا حافظی از رحمان  چند دقیقه سرجایمان چرت زده و سپس شروع کردیم به صاف کردن جای چادر. 

نگار هواپیمای مسافر بری در حال پرواز است. امروز طبق پیش بینی صدای باد روی قله در دره می پیچید و ا

ها باد شدید در قله حاکم بود. هفته پیش هم باد شدید در قله دماوند منجر به حادثه و گم شدن کوهنوردی 

ر ری یک بار دیگو قرار شد بخوابیم و بعد از بیدابه هر حال چادر را زدیم و وسایل را مرتب کردیم.  شده بود.

 غذا بخوریم. هر سه ما کم خواب بودیم و شب قبل را تقریبا نخوابیده بودیم. 

شب بیدار شدیم. باقی چلو گوشت را همراه نان و ترشی و نوشابه خوردیم به  8:30خوابیدیم و حدود ساعت 

تیم داشنژاد تقریبا سرحال شده بودیم. در تماسی که با مهندس هاشمی  نحوی که نفس من باال نمی آمد. 

 ایشان از درست بودن پیش بینی و خرابی مطلق هوای فردا خبر دادند و ما مقداری نگران شدیم.
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اما می دانستیم که از قبل قرار گذاشتیم تا به خاطر فرصت محدود فشار بیشتری را تحمل و در مواقع لزوم 

بح زود به سمت کمپ باال حرکت تغییر برنامه دهیم. درواقع قرار بود تا ما شب را کامل در اینجا مانده و ص

. قرار شد همین االن به سمت باال حرکت اینجا همانجایی هست که باید تغییر تاکتیک بدهیمنماییم ولی گویا 

شب بود که  10حدود ساعت کنیم. شروع کردیم به جمع و جور کردن وسایل و سریع کمپ را  جمع کرده و 

 یک را به سمت باال ترک کردیم.محل کمپ 

 

سنگینی کوله ها خودش را نشان می داد.  ابرها داشتند 

از  آسمان را پر می کردند و ما را محروم از نور امید مهتاب. 

باالی کمپ مقداری به جنوب مایل شده و سپس صخره 

روبرو را که در قسمت  شمالی دره است را از جنوبش 

تراورس کردیم ) این صخره را می توان از سمت شمال نیز 

کرد( و به سمت غرب پیش رفتیم. از سال پیش صعود 

میدانستیم که ادامه این تراورس به دره کوچک سنگی منتهی 

می شود که امکان عبور ندارد. به همین خاطر بعد از مقداری 
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تراورس به سمت باالی صخره به طور عمود صعود کردیم و سوار یالک آن شدیم.  سپس مقداری نیز به 

ادامه مسیر تا خود دره را میدیدیم. می نور مهتابی که دیگر زیر ابر بود،  در سمت غرب حرکت کردیم و

 استراحتولی به خاطر کوله های سنگین در فواصل کوتاه بایست همینطور به سمت غرب تراورس می کردیم. 

  ایست با احتیاط بیشتری حرکت کنیم.می کردیم و هم اینکه به خاطر شب بودن می ب

خوب می دانستیم که هر چقدر می توانیم دیرتر وارد دره ه الکی ارتفاع کم نکنیم  و همچنین اما حواسمان بود ک

. به همین خاطر تا میتوانستیم با گریز از ورود به دره مسیرمان را ادامه دادیم تا به یالک سنگی رسیدیم شویم

نیز رد شده و سپس وارد دره که مستقیم از دره تا یال شمال شرقی کشیده شده است. پارسال این یالک را 

در مسیر تراورسمان دو دهلیز کم  شدیم ولی امسال حدس میزدیم که برف دره در پایین دستها سفت باشد.

عمق و کوچک بود که یخی نازک با برف بسیار سفت آنها را پوسانده بود به نحوی که مجبور شدیم با تبرها 

دیم چون هنوز کرامپونها را نپوشیده بودیم. همین ابتدای کار تراورس کنیم. در برخی جاهایش هم حتی جا پا کن

 کمی ما را به چالش کشید.

مانجا وارد دره شد و من و اکبر از زیر مناسبی نداشت جلوتر نیامد و از هحسین به خاطر کفشهایش که زیره 

رو رفته بود و ما را از یال سنگی به پایین رفتیم. انباشت برف به حدی بود که انتهای یال سنگی داخل برفها ف

قبل از اینکه پای من به برف دره بخورد  دست به سنگ شدن بی نیاز می کرد و براحتی پای در دره گذاشتیم.

خوشحال شدم و در همان  حسین فریاد زد که جنس برف خوب است و گویا نیاز زیادی به برف کوبی ندارد.

و دیگر استراحت کنیم. دوربین گوپرو رو آماده کردم  ابتدای دره کوله را زمین گذاشته و نشستیم تا کمی

 گرفتم.  مقداری تصویر
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حسین مقداری از شرایط برنامه صحبت کرد و آبی خوردیم و به حرکت ادامه دادیم. هوا دیگر داشت کامال 

می گرفت و کور سوی نور مهتاب نیز از بین می رفت. از سوی دیگر ما بعد از این در سایه صخره های اطراف 

ی گفت در این لحظات من به حسین مدره خواهیم بود و به نوعی داشتیم در تاریکی مطلق فرو می رفتیم. 

 رویاهای شیرینم فکر می کنم.

 روز دوم برنامه:

نیم ساعت از نیمه شب گذشته است و صدای باد وحشتناکی که با برخورد به برجهای سنگی یخار درباال دست 

کار ایجاد می شد مرا نگران می کرد. اگر قرار بود این باد و حتی نصف این هم در روز صعود در منطقه باشد 

انجام برنامه در دره یخار دارم  همشیه من این نظر را در مورد ما بسیار سخت و شاید غیر ممکن خواهد بود.

و  یکی از سختی های صعود این دره این است که آدمی می داند کامال تحت سلطه دماوند استمی گویم که و 

دره همیشه دلهره ای ضمنی و یا آشکار به فرق دارد با زمانی که بر روی یال در حال صعود باشی. صعود داخل 

حال ما در زمستان داخل دره یخار هستیم و آن هم در شب. می توان تصور کرد که سه مولفه همراه دارد. 

دلهره و هیجانی قابل توجه را به آدمی تحمیل کنند و البته که می توانند دره یخار+شب+زمستان در کنار هم 

 زیبایی محض.

که سریع و قبل از شروع بارش خودمان را به محل کمپ برسانیم. هر سه ما خوب می دانیم به هر حال باید 

به استراحت ها را کم می کنیم تا در زمان الزم  .اگر در وسط دره بارش شروع شود درواقع یک فاجعه است

توانیم صعود کنیم رده بودیم که تا طلوع آفتاب راه برویم و تا آنجا که می کمپ برسیم. ابتدای حرکت قصد ک

 )محل کمپ دوم( برسیم نیز هنر کرده ایم. 2اما با شرایطی که می بینیم اگر به دروازه یخار

حالت دره شکلی خاص شده است. مواج شده و گاهی با شیبهای بسیار تندی مواجه می شویم. انباشت برف 

یش از حد دره باعث ایجاد پستی بلندی نسبت به دیماه سال گذشته بیشتر است و البته پایدار تر. اما پر شدن ب

از کناره ها و حد فاصل صخره ها و دره اصال نمی توان حرکت های خاصی شده که صعود را مشکل می کند. 

از همه بدتر که مرا و بچه ها را کالفه کرده این است که  کرد و همه مسیر را تقریبا در وسط حرکت می کنیم. 

یست که فرو خواهی رفت و یا نه. چند قدم برف سفت و چند قدم برف برف شل و سفت می شود و معلوم ن

برخی از جاها نیز  نرم آنهم درهم برهم.  البته بیشتر جاها برف سفت بود ولی ناگهان در برف فرو می رفتیم.

ریزش سنگ رخ داده بود و هنوز ادامه داشت. سعی می کردیم از محلهایی که برفش به خاطر ریزش سنگ 

 فااصله بگیریم و از سمت مخالفش حرکت کنیم ولی برخی وقتها ممکن نبود. کثیف شده

                                                           
2
به خاطر شکل قسمتی از دره است که  و در گزارشهای قبلی مصطلح نبوده است. تنها میان تیم ما استفاده می شود "دروازه یخار"اصالح  - 

 مقابل به دروازه ورودی دره می مانند.دو صخره بزرگ در 
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ریزش ها گاه و بیگاه رخ می داد.  درست است که برف سفت صعود را راحت تر می کرد ولی شتاب سنگهای 

ریزشی از باالدست را نیز نمی گرفت و این برای ما آنهم در شب خیلی خطرناک بود. بهمین خاطر در سکوت 

ناگهان سنگی بی سرو صدا خورد به زانوی اکبر به نحوی  ل صعود می کردیم تا حواسمان به ریزشها باشد. کام

.  تصور نمی مقدار بیشتری به چپ مایل شدیماما خوشبختانه خیلی جدی نبود. که اکبر نشت بر روی زمین. 

هم زیاد د بود و استراحتهای ما بامدا 2کردیم که ابتدای دره اینقدر مارا خسته کند ولی شده بودیم. ساعت 

 یدیم. شده بود. به دروازه نزدیک بودیم ولی نمیرس

ته بود و خیلی دوست داشتم به کمپ دم که شروع به باریدن گرفم دانه های برف را میدیزیر نور هدالمپ

 برسیم و بی خوابی نیز مزید علت شده بود. 

های معروف دره یخار دهلیز قبل از دروازه و سمت راست است که پارسال هم ریخته بود.  نیکی از بهم

و سنگی که با خود به همراه  ت ولی بزرگتر از سال پیش)البته خاکنزدیک که شدیم دیدیم امسال هم ریخته اس

دیده بودمش  داشت از دوردست هم معلوم بود و با دیدن بهمن یادم آمد که دیروز از مسیر استله سر هم

کننده بود برجستگی های ریز و  . حرکت روی این بهمن خیلی کالفهکه قسمتی از دره را کدر کرده است(

ن هم زمانی که ما خسته گ راه رفتن رویش را مشکل می کرد آت و گلوله برفی های کوچک و بزردرش

 بودیم. 

قبل از هرکاری در پناه سنگ دروازه ساعت از سه بامداد گذشته بود و  به هر نحو به دروازه رسیدیم و

را دایر می  مقداری استراحت کردیم.  باد شدید شده بود و بارش درحال جدی شدن و باید سریع کمپ

حل کمپ سال پیش ماست ولی ارتفاع برفش بیشتر شده و مقداری محل کمپ محدودتر کردیم. اینجا همان م
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ادر کردیم. قسمتی از برفهای کنار سنگ به حدی ندن جای چبالفاصله شروع به کاز سال قبل. بعد از استراحت 

یک  سفت بود که با تبر یخ می کندیم و همچنین قسمتی از برف که در راستای دره بود نرم و راحت بود. 

در را زدیم و وسایل مورد نیاز را به داخل برده و کوله ها را داخل گونی کرده و کنار ساعت طول کشید تا چا

ردیم و به چادر خزیدیم. هر سه نفرمان اتفاق آرا داشتیم که اولین کارمان خواب است. جای چادر حمایت ک

. چادرمان هم امن بود و نه در معرض ریزش سنگ و بهمن دهلیز قبل از دروازه بود و نه در راستای دره

لباسهای پر را پوشیدیم، مقداری نوشیدنی خورده و به کیسه خوابها رفتیم  بسیار هم عالی حمایتش کرده بودیم.

تا بخوابیم. دراز که کشیدیم دیدم برف به صورت جدی شروع به بارش کرد و باد هم چادر را شالق می کرد. 

به قول حسین انگار ماسه روی چادر میریخت! بعداَ متوجه شدم که به خاطر چسبیدن جادر ما به صخره ای 

تیبه ای شکل برف های باریده شده بر روی صخره نیز به سمت جادر ما هدایت شده و بر روی آن ک

 میریخت.

 

بود و هنوز بارش و باد ادامه داشت. از چادر زدم بیرون تا منطقه را ببینم.  وای خدای  9بیدار که شدم ساعت 

اف دره هم برف میریخت.  انگار رطارفته بود و از دیواره های سنگی شکوه خاصی دره را گ من چه عظمتی.

جهت باد به خوبی معلوم نبود ولی شدت باد زیاد و دما را به طور قابل توجهی کاهش داده بود و نمی شد 
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مدت زیادی بیرون چادر ماند. هر چند که دوست داشتم بیشتر بیرون بمانم و از این همه هیبت و شکوه لذت 

 ببرم.

ادامه مسیر دست نیافتنی به نظر می  ،است که اگر هوا خراب باشد و برفی یکی از نکات جالب دره یخار این

هر دو رسد و همینطور اگر هوا صاف و خوب باشد ادامه مسیر بیش از حد در دسترس تصور می شود که 

 تصور غلط است.

نظر می رسید  قدر سهل الوصول بهبود و این 1387مرداد ماه احتماال یادمه اولین بار که وارد دره یخار شدم 

 ،یک ظهر حرکت کنیم به سمت قله. بماند که مهر همان سال که آمدیم برای صعودساعت ه ما می خواستیم ک

یکی از ویژگیهای دره یخار گمراه  ساعت طول کشید! پس بدانیم که 12از مقداری باالتر از دروازه تا قله 

 کنندگی آن است.

داشتیم متوجه شدیم که کل روز و مقداری از شب هوا همینگونه خواهد  نژاد با تماسی که با مهندس هاشمی

اید از همینجا به و امید می رفت که روز بعد هوا مناسب شود. نظر من این بود که اگر بیش از حد ببارد ببود 

رون گاهی بی هر از  ت ببریم. چراکه به خطرش نمی ارزد.ایین سرازیر شویم و از گرمای آب گرم الریجان لذپ

میرفتم و وضعیت را میسنجیدم ولی امیدوار کننده بود. انگار بیش از اینکه ببارد کوالک میکرد و من به این امر 

 راضی تر بودم تا اینکه هوا آرام باشد ولی دل سیر ببارد.
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این  که استراحت کنیم. در عین اینکه هوا خراب شده بود ولی ما از برنامه عقب نبودیم وجز اینچاره نداشتیم 

قسمت شیرین ماجرا بود! خوشحال بودیم که با حرکتی سنجیده )نظر حسین بود( برنامه را زنده نگه داشته 

بمانیم و روز آخر را نیز دوباره با هوای  1بودیم. در غیر این صورت مجبور بودیم امروز را نیز در کمپ 

 خراب مواجه شویم. 

بودیم. با برخی از دوستان از جمله سید حمید صدیقیان یار  در چادر در حال استراحت و خوردن مایعات و غذا

آقای رضا زارعی نیز به عنوان یک دوست امورات ما را شفیقمان در صعود سال گذشته در تماس بودیم. 

پیگیری می کردند. گاهی نیز آهنگ پخش می کردیم و چرت میزدیم  و خالصه کارهایی از این دست.  

د و می اورد میریخت و خالی کردن اطراف چادر بود.  باد برفها را جمع می کر دشواری کارمان بیرون رفتن

چادر نیز کمتر شده و برفک داخلش بیشتر اف چادر ما بیشتر دفن میشد تنفس به مرور که اطر  پشت چادر ما!

که می خوردیم خیس می شدیم  و گاها درب و پنجره چادر را مقداری باز می هم ادر چمی شد. به دیواره 

 کردیم تا داخل چادر با بیرون هم دما شود و حداقل خیس نشویم.  

نفر مثبت بود و زیراندازها را از دو طرف به مقداری باال آورده بودیم تا موقع خواب با دیواره  2چادرمان 

سمت درب می گذاشت، من سمت دره و اکبر می خوابید و سرش را چادر در تماس نباشیم. حسین وسط 

 سمت کوه.

 روز سوم برنامه:

اکبر را هم بیدار کردم تا آماده  است و هوا آرام به نظر می رسد . بیدار شدم دیدم حسین هم بیدار 4ساعت 
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هم مقداری خیس بود و ادر بدجوری برفک زده بود و کیسه خوابها چشویم تا به کمپ باالتر برویم. متاسفانه 

 از همه مهمتر نمیشد در چادر تکان خورد.

تصمیم گرفتیم با تا خیر از کمپ حرکت کنیم تا آفتاب طلوع کند تا شاید مقداری وجودمان را گرم کنیم.  و 

با حوصله کمپ را جمع کنیم و نیز میدانستیم که اگر با  اطراف چادر پر شیب بود مصلحت این بود کهچون 

بود که بیدار  5تاخیر هم حرکت کنیم توان رسیدن به کمپ باال را داریم. دوباره یک ساعتی چرت زدیم. ساعت 

مشغول بودیم که کم کم هوا  6:30تا حدود ساعت  شدیم و شروع کردیم به برف آب کردن و غذا خوردن. 

وید هوای صاف را می داد. آفتاب که بر چادرمان زد شروع کردیم به جمع و جور کردن روشن شد و گویا ن

وسایل. کوله ها در عین اینکه در گونی قرار داده بودیم باز پر برف شده بود) البته گونی ها به خاطر بارزدن 

 رام بود و ما خوشحال.گی پیدا کرده بودند(.  دره آبه قاطرها کمی زده 

ساعت که هوای خراب مارا در چادر  28صبح بعد از  8جمع و جور کردن کمپ حدود ساعت  بالخره بعد از

محبوس کرده بود به سمت باال حرکت کردیم. قرار گذاشتیم آهسته و پیوسته حرکت کنیم چون نمی خواستیم 

ه شربت تا می توانستیم آب خورده و برای راه هم برداشته بودیم. عصارسنگینی کوله ها خسته مان کند. 

 آناناس هم مانند باطری عمل می کرد. وقتی متوجه میشدم در کوله شربت اناناس دارم شارژ می شدم.

 

نس ها و کرامپونها را پوشیده و بعد از اتصال به طناب حرکتمان را آرام آرام شروع رطناب را باز کردیم، ها

حرکت می کردیم. یک دوربین دست حسین تبر  د و من ته طناب. با یک باتوم و یککردیم. حسین سر طناب بو

تا براحتی تصویر برداری کنیم. حسین هم ذوق خوبی در تصویر برداری دارد و  بود و یک دوربین دست من

 در لحظات راحت و سخت تصویر می گیرد.  
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 کامال حس می کردیم که نسبت به سال قبل چقدر راحت تر شده و انگار با دره یخار رفیق بودیم. همه چیز

عالی پیش میرفت. از این ارتفاع به بعد برای اکبر تازگی داشت زیرا سال پیش اکبر در کمپ دوم ماند و باالتر 

واز بود ولی اکبر میقی فرو رفته است. حسین دایم اآلنیامد)به خاطر مصالح تیم(. میدیدم که اکبر هم در لذت ع

واندن آواز کرد. همین اکبر نیز شروع به خ ست کم حرف. اما مقداری که از کمپ حرکت کردیم دیدمیبچه ا

ه چندان خوش صدای اکبر به من دلگرمی می داد. احساس می کردم که انگیزه تیم میزان است و هیچ آواز ن

 چیزی کم نداریم جز صعود و ادامه مسیر.

 
مسیریابی می کرد و برف مسیر سفت بود به جز انباشتهایی که کوالک دیروز ایجاد کرده بود. حسین هم عالی 

واع برف را تشخیص داده و بهترین مسیر را در پیش می گرفت. بر خالف سال پیش که از مرز بین نبراحتی ا

امسال مایل به چپ حرکت می کردیم آن هم به خاطر ساختار ره و سنگ سمت راست حرکت می کردیم، د

ی از سنگ و ریزش می شد و زیبایی خاصی راهر چه قدر که باالتر می رفتیم برف دره سفید تر و عبرف آن. 

 داشت.  

. درست در دوراهی اول. ن فصل بعد از بام برفی در اینجا قرار داردبه نظرم بیشترین حجم برف دماوند در ای

جایی که خودش مانند دشتی کوچک برف را در خود نگه می دارد و از طرف دیگر بهمن های دهلیز 
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دهلیز اصلی و دهلیز یخچالهای ایران در این نقطه به هم متصل می شوند شرقی)دهلیز مرحوم عباث جعفری(، 

 و حجم انبوهی از برف را تشکیل می دهند. البته که به نظر محل امنی است مگر اینکه برف تازه باریده باشد.

ی دوراهی اول را رد می کنیم و به سمت دوراهی دوم حرکت می کنیم. مسیر جدید ما از دوراهی دوم آغاز م

را نشان میدهد که ما در نزدیکی کمپ  11گردد و ما هنوز حدود دو ساعتی تا آنجا زمان نیاز داریم.  ساعت 

سوم سال گذشته هستیم ولی قرارمان عبور از آن و پیشروی تا حد ممکن است. به خاطر اینکه دقیق نمی دانیم 

ابر این می خواهیم تا جایی که می توانیم به تا چه حد در دهلیز یخچالهای ایران  به چالش کشیده خواهیم شد بن

  باریکه ی دهیلیز یخچالهای ایران نزدیک شویم. 

جایی توقف کرده و مقداری برف آب کنیم.  مصرف آبمان باالست و تقریبا تمام می شود. تصمیم میگیریم 

کم می کنیم. علی رغم امروز آفتاب خیلی خوب می تابد و هوا کامال صاف است حتی لباسهیمان را نیز مقداری 

هوای طوفانی دیروز همین هوای خوب امروز به نفع ما می شود. در سمت شمال دره و بر روی تخته سنگهای 

سیاه و آفتاب خور  برفها مقداری آب شده و روی سنگ ها خیلی ضعیف در حال جریان بود. به جای برف آب 

ولی در کل به نفعمان بود. بعد  ن خارج می شدیمکردن به سمت شمال تراورس کردیم. هر چند که از مسیرما

از استراحت دوباره تراورسی به سمت جنوب کرده و به مسیرمان برگشتیم و راهمان را به سمت باال ادامه 

 دادیم. 

و چه حس خوشایندی داشت  زده بودیم نیز باالتر رفتیم 4100از کمپ سوم سال پیش که در حدود ارتفاع 

و با تغییر جهت به سمت  بود که به دوراهی دوم رسیده 1. حدود ساعت برنامه عقب نبودن از فرایند

 وارد مسیر خودمان شدیم. چپ)جنوب غرب( 
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یم. اما هنوز تا ه اپیمایش کردقبل از اینجا به بعد دیگر مسیر جدید محسوب می شود و تنها خودمان در سال 

من بیشتر از هرجای مسیر استرس آنجا را دارم. نمیدانم با ی داریم و ه زیادباریکه ی دهلیز یخچالهای ایران را

یدیم اما امسال گویا خبری ه برفی را میدنچه شرایطی مواجه می شویم. سال پیش از همینجا نشانه های رودخا

رفته رفته انرژیمان کم می شود و در حال از دست دادن  نیست و همین موضوع برایمان امید بخش است.

م میرود پشت کوه و کل منطقه سایه می شود و ما می خواهی 4م. خورشید از حدود ساعت خورشید نیز هستی

به طور قابل توجهی کاهش پیدا می و قبل از آن کمپ خودمان را بزنیم چراکه با تاریکی هوا برودت به یکباره 

. درست است پیدا کردن جای کمپ در دره یخار به این راحتی ها نیست خوب می دانیم که از سوی دیگر کند.

که زمستان و انباشت برف مقداری کار را برای پیدا کردن محل مناسب کمپ تسهیل کرده ولی باز مشکل 

 است و ما ترجیح میدهیم پایین تر کمپ بزنیم تا نه با تاریکی مواجه شویم و نه با برودت هوا.
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دوراهی دوم وارد مسیر می شویم تخته سنگ بزرگی را در سمت راست خود می بینیم که شبیه بعد از اینکه از 

رسیدن به اول باریکه ی دهلیز در زمان باقی مانده میسر  متوجه میشویم چونکشتی سنگ در علم کوه است. 

م جای مناسبی چادر بزنیم. نزدیکتر که می رویم می بینی م باالتر از همین سنگ بزرگ نیست تصمیم میگیری

در کنار گرده ای سنگی باال می رویم و تا اینکه بر ر میرویم. در امتداد همین سنگ و وجود ندارد و ناگزیر باالت

را اینجا جمع کرده ولی نمی روی گرده جای مناسبی به نسبت بقیه جاها گیرمان می آید.  کوالک برف انبوهی 

 راف را دوباره نگاه می کنیم ولی گویا همینجا مناسبتر است.منشینیم و اط تون گفت که یک نقاب کامل است. 

به  من باالی چادر را صعود کرده و بررسی می کنم و در مناسب بودن جای چادر اطمینان حاصل می کنیم.

استراحتی کرده و حدی برفهای باالی کمپ سفت بود که از سنگهای سست دره محکم تر به نظر می رسید. 

گذاریم و شروع می کنیم به کندن جای چادر. دقیقا دو ساعت زمان می برد تا بتوانیم  را زمین می وله هاک

نوبتی با بیل برف کار می کنیم و دو نفر دیگر با دست و پا بلوکهای برف را جابجا  چادر را خوب مستقر کنیم.
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ی هوا نیستیم.  آنقدر می کنیم که به خاک یال می رسیم و مقداری خیالمان قرص می شود که رومی کنند. 

 جای راحتی است.و تقریبا ا کامال در مامن برف فرو برده چادر ر

می توانیم بر روی استقرار  ادر این برنامه سعی ما این بود که محل های کمپ را خوب انتخاب کرده و ت

مناسب کار کنیم تا از استراحت مناسب بهره مند شویم تا بدنمان به خوبی در مقابل فعالیت های تحت فشار 

 تحمل نماید.

کمپ سوم ما به نحوی بود که باالی سرمان شیبی سخت و زیر پایمان نیز دره ای پرتگاهی قرار داشت. کال 

نبود و می بایست جوانب احتیاط را خوب رعایت می کردیم. البته که جای قدرت مانور زیادی اطراف چادر 

فکرش را هم نمی کردیم که امشب نیز از دست باد و برف پودری  چادر کامال امن ولی جایش محدود بود.

اذیت شویم ولی شدیم. زمانی که هوا تاریک شد باد شدیدی شروع به وزیدن گرفت و سریع دما به صورت 

پودری شروع به ریختن نمود. بارشی در دره  فدر عین اینکه چادر شالق میشد برش پیدا کرد. محسوسی کاه

بود ولی باد کریستالهای برف پودری را بر سطح دهلیز بازی می داد و سهم ما را نیز در پشت چادرمان یخار ن

سه طرف چادر به جز  به برجها بودیم سهممان بیشتر بود و بتدریج میدیدیم کهتر ماهم که نزدیک میریخت!

 سمت دره درحال پر شدن است و فشار به دیواره های چادر می آمد.

به هر حال شب را سعی کردیم خوب مایعات بنوشیم و تغذیه کنیم ولی چندان موفق نبودیم و بیشتر از هر چیز 

حبت می خوابیدیم. شب چندین بار بیدار شده و درازکش شب نشینی می کردیم و از موضوعات مختلفی ص
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کیسه خوابهایمان همچنان نم داشت ولی خیلی سردمان نشد. به یُمن جای چادر کردیم که لذت بخش بود. 

خوبمان خیلی در معرض باد نبودیم و دمای چادر مناسب بود. هر چند برفک شدیدی می زد ولی بهتر از 

نفرمان اما خب هر سه چند بار هم حسین بیرون رفته و برفهای اطراف چادر را خالی می کرد.  سرما بود.

میدانستیم که فردا روز موعود است و باید تالش چند ساله را با موفقیت به ثمر برسانیم و همین موضوع 

در کنار هم هستیم قوت مقداری خواب را از چشمانمان می ربود ولی فکر اینکه تیمی قوی، یکدل و کامال آماده 

به نظر من ترکیب تیم ما عالی بود و بهترین حالتی بود که یک تیم کوهنوردی در این قلبی وصف نشدنی بود. 

  موقعیت می توانست داشته باشد.

 روز چهارم برنامه:

نیم زود و حسین و اکبر را صدا کردم. هر چند که قرار بود صعود نهایی را تا می توا ر شدهبیدا 2:30ساعت 

و کم کم  عقیده بودند ولی دیگر نخوابیدههم بچه ها  شروع کنیم ولی احساس می کردم که زود بیدار شدیم.

و هم خیلی در  مشغول کارهای خود شدیم تا مقداری هم به صبح نزدیک شویم و از برودت هوا کاسته شود

چون محل چادرمان خیلی محدود بود و خطرناک بود که با دید کافی اقدام به  شروع نکنیم صعود را تاریکی
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 آماده شدن کنیم.

که برگشت  کل شب را به باریکه ی دهلیز فکر می کردم و امیدوار بودم که با شرایط مناسبی مواجه شویم چرا

ین حال مطمئن بودم که هر سه از مسیری که آمدیم بسیار بد قلق و کالفه کننده خواهد بود و حتی نا ایمن. با ا

 مان خواب بدی نداشتیم. خودم که خواب دیدم و صدای خر و پف حسین و اکبر را نیز شنیدم.

بیرون کشیدن چادر از برف و مرتب کردن وسایل جهت شروع صعود نهایی باعث شد که در نهایت به هر حال 

صعود شیب باالی کمپ و سوار شدن به یال  اول صبح از کمپ حرکت خود را آغاز کنیم. 6:30ما حدود ساعت 

بازهم حسین سر طناب، اکبر میان طناب و من ته  باریک که دو طرفش دره پرتگاهی بود حسابی انرژی برد.

در  طناب حرکت می کردیم. صعود باالی کمپ زمان زیادی نبرد ولی وقتی از محل خارج شدیم من یکی کامالً

متاسفانه در انتخاب کرامپون برای این برنامه هم احساس خستگی کردم.  حال نفس نفس بودم و همین اول کار

ونهایم شد و حسابی از این من نیز صرف کلنجار رفتن با کرامپ خوب عمل نکرده بودم و مقداری از انرژی

  قضیه شاکی بودم.

صعودمان آسیب ببیند؟ ولی با یادآوری اتفاق ساده با خودم فکر میکردم که نکند به خاطر همین موضوع 

مشابهی که داشتم مقداری روحیه می گرفتم. چرا که قبال هم این کار را کرده بودم) البته در این مورد مجبور 

گاهاً هم به بودم( و علی رغم دشواریهایی که برایم پیش آورده بود توانسته بودم از پس صعود بر بیایم. 

 کم کوهنوردی در قدیم فکر می کردم که شاید توجیهی برای اشتباهم پیدا کنم! شرایط سخت و تجهیزات
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سمت جنوب تراورس بعد از کمپ مقداری عمود صعود کردیم و سپس از زیر برجها به  

از اینجا به بعد تقریبا همه زیگزاگها حذف می شد و به خاطر  کرده و وارد باریکه دهلیز یخچالهای ایران شدیم.

ل پارسال خیلی مث فولی اغلب روی برف. بر رز بین سنگ و برف حرکت می کردیمه با بهمن از معدم مواجه

سفت هم نبود که نیاز به برف کوبی نداشته باشد. خیلی آرام صعود می کردیم و ساکت تا  پودری نبود ولی

بیشتر ولی پایدار انگار درست حدس زده بودیم. برف نسبت به دیماه سال گذشته  حواسمان به همه چیز باشد.

تر بود. از رودخانه برفی هم خبری نبود. البته هراز گاهی باد برف پودری را از پایین به باال جاری می کرد ولی 

بود که به محل بیواک  10حدود ساعت عکس پارسال است! رمی گفت که امسال ببه شوخی نه زیاد. حسین 

"انگشت خدا"سال گذشته که ما می گفتیم 
می رسیم. مهدی بیگدلی را که پارسال در تیم صعود بود و همینجا  3

بیواک کرده بودیم و باقی بچه ها را یاد می کنیم. یاد پارسال بخیر که چه شرایط سختی را اینجا داشتیم و چه 

را  یادم نمیرود که پارسال صبح روز بعد بیواک نوید بی سیم زد و گفت: دهلیزهای باالییشبی را صبح کردیم. 

اما قسمت خوشحال کننده این یادآوری اینجا بود که آفتاب زد. و ما سراسیمه محل بیواک را ترک کردیم! 

ماندیم ولی امسال پرقدرت و با امید از اینجا  کم امید مقهور رودخانه برفی شده و ناگزیر وپارسال ما اینجا 

 این یعنی تجربه ی مسیر. داشتیم عبور می کردیم و

                                                           
3
دهلیز را پشت سر می گذاریم برجی سنگی را می بینیم که بمانند انگشت از دهلیز بیرون زده  . در وسط دهلیز و هنگامی که باریکه ی 

 است.
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گشتی دهلیز به باریکترین قبل از ان

حد خود میرسد که ما اینجا را 

شیب می نامیم.  "باریکه ی دهلیز"

مسیر تند شده و مجبوریم اغلب 

عمودی و روی پنجه پا و یا نیش 

کرامپون صعود کنیم. پر فشار بود 

ولی انگیزه بخش. به انگشتی که 

رسیدیم می بایست به سمت جنوب 

چپ و  در اینجا بهدور بزنیم. دهلیز 

 جهت جنوب تغییر جهت می دهد. 
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همین دور زدن ما را مجبور می کند از سمت راست دهلیز به سمت چپ تراورس کنیم و این یعنی عبور از 

دهلیز بهمنی. این کار را با احتیاط  کامل و نفر به نفر انجام داده و کمی بعد به نقطه پایان صعود سال گذشته 

 شمالی شده و در امتدادش برجهای بلند منتهی به یال را می بینیم. -جنوبی می رسیم. جایی که دیگر دهلیز 

در سمت راست خود برجهایی انگشتی متعددی را می بینیم) این برجها رنگ سنگها از سیاهی به زردی می زند و 

 و تقریباً از سمت دهلیز اصلی هم این برجها را دیده ام .مرز میان دهلیز اصلی و دهلیز یخچالهای ایران است(

 می توانم حدس بزنم که هم ارتفاع با سنگ جزیره در آنجا هستیم. 

است و میدانیم که تقریبا تا حدود  ببا تغییر جهت دهلیز از یک چیز خیالمان راحت می شود و آن تابش آفتا

و هوا هم همچنان از مرز دهلیز حرکت می کنیم بعد از ظهر آفتاب داریم. کامال هم سرحال هستیم و  4ساعت 

بعد از تغییر مسیر دهلیز که مقداری باال رفتیم به نوار کامال مناسب است و هر از گاهی خدا را شکر می کنم. 

من هم به اکبر حرکت کند شده بود و سنگی رسیدیم که حسین داشت به سختی از رویش عبور می کرد. 

. "خدایا ما را از خطرها حفظ کن "رسیدم دیدم که در حال دعا خواندن است و وقتی دعایش تمام شد گفت

 انصافا آرامش و متانت اکبر برای این تیم نیاز بود. حتی مرا نیز آرامتر کرد.حالتش خیلی آرامش بخش بود 

که نه گیره میشد  یو طبق معمول سنگ های سستنوار سنگی دقیقا کل دهلیز را از راست به چپ گرفته بود 
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گرفت و نه کرامپون خوب گیر می کرد. ولی چون یخ زده بود می توانستیم نیش تبر و کرامپون را مقداری 

  درگیر کرده و عبور کنیم. حمایت حسین را محکم تر کرده و سپس اکبر نیز عبور کرد.

و شل میشد ولی به آرامی و مطمئن قدم بر می  تداشتیم پیش میرفتیم و گاها برف سفهمچنان خوب 

داشتیم  و هر وقت که کوههای دوردست را  نگاه می کردم متوجه پیشرفتمان میشدم و قوت قلب می گرفتم. 

البته تصور این موضوع که اگر در این قسمت از مسیر هوا خراب شود چه بر سر تیم می آید نیز ته دلم را 

 مینان بخشی خوب بود.میلرزاند ولی هوا به طرز اط
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با  5000بعد از ارتفاع 

گرده ی سنگی در وسط 

البته دهلیز مواجه شدیم. 

می شد که از روی 

برفهای دهلیز صخره را 

این  چون دور بزنیم ولی

قسمت از مسیر به طور 

محسوسی بوی بهمن 

شدیم از میداد! مجبور 

روی گرده صعود کنیم و 

زهم داستان تکراری با

یخار.  سنگهای سست دره

من و اکبر بازهم به هم 

رسیدیم و حسین از دید 

ما خارج بود ولی صدایش 

ز صعود را ادامه دهیم. یک تی دقیقه توانست کارگاهی در باال بزند تا ما نی 20را میشنیدیم که بعد از حدود 

.  بعد از اکبر من نیز کندصعود اکبر سریع این قسمت را  تان طناب را ثابت کرد یبه اکبر دادم و حس بلوک

ولی چه حرکتی. کامال نفس گیر و پر استرس بر من گذشت. هر چند این قضیه باعث بالفاصله حرکت کردم 

 نشد تا تصویر برداری نکنم!!

ولی من داشتم  "بیا باال معطل نکن "حسین و اکبر در دیدم نبودند ولی صدای حسین را میشنیدم که می گفت 

اد داشتم که تصویر برداری در شرایط سخت بعدها میتونه خیلی جذاب تر از شرایط تصویر می گرفتم. اعتق

معمول باشه و تقریبا در اغلب موارد هر چند کوتاه فیلم یا تصویر رو فراموش نمی کردم. یک دوربین هم 

 دست حسین بود و اون هم هر از گاهی تصاویری می گرفت.

ت نبود چون هنوز با برج انتهایی دهلیز فاصله داشتیم و استراح به حسین و اکبر رسیدم ولی خبری از

ظهر بود و هوا همچنان خوب که دیدن دود روی قله  12برسد. ساعت حدود  پنجممیترسیدیم برنامه به روز 

در سمت راستمان انگیزه ای فراوان به ما داد. احساس نزدیکی به انتهای برنامه داشتیم و بدون توقف به سمت 

این قسمت مسیر فراختر و دشتی تر می شد ولی شیب همچنان تند بود و نفس گیر. فقط  حرکت کردیم. 

دهلیز وسیع شده بود. برف های این قسمت از مسیر نیز نرم تر بود و برف کوبی سنگینتر شده. هم حسین و 

یی نیز بسیار . از نظر هم هوا"ساق اولون "هم اکبر قبراق در حال صعود بودند و من با یک فریاد بلند گفتم 

احساس می کردم در  ره ای ارتفاع زدگی نداشتم وعالی بودیم و من خودم بسیار قبراق و سرحال بودم و ذ

را افزون می کرد و هم توان  اوج توانم در حال اکسیژن گیری هستم و همین موضوع هم توان روحی ما

 جسمانی ما را.
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را زمین گذاشته و ایستاده تنقالتی خورده و مقداری  ها مقداری که به برج نزدیک شدیم چند دقیقه ای کوله

آب نوشیدیم. این برج همان برجی است که در این چند سالی که روی مسیر بررسی و مطالعه می کردم آنرا 

مسیرمان را تمام شده هدف اصلی ما زمانی محقق می شد و نماد انتهای این مسیر می دانستم. پارسال نیز 

بعد از برج تا قله به نوعی جایزه صعود می دانستیم و در واقع تلقی می کردیم که به این برج می رسیدیم. 

گشایش مسیرمان را با رسیدن به برج کامل شده می پنداشتیم ولی پارسال نشد که تا این برج خودمان را 

 برسانیم.

می دهیم و باید بعد از رسیدن به ریشه سنگی برج آنرا به سمت  کوله ها را برداشته و حرکتمان را ادامه

جنوب غربی دور زده و سوار یالک حدفاصل بین دهلیز یخچالهای ایران و دهلیز شرقی شویم.  در حال صعود 

به این موضوع فکر می کنم که اگر ما پارسال با آن شرایط ادامه می دادیم وضعیت بسیار بدی می داشتیم. در 

یطی که باد شدید بود و رودخانه برفی جاری، کریستالهای خشک برف بر سر و صورتمان کوبیده می آن شرا

شد و برف ناپایدار برفکوبی را بسیار بسیار سخت کرده بود.  کافیست که با بدنی تحلیل رفته در این قسمت از 

پارسال که بازگشتیم  بی بودچه تصمیم خومسیر زمین گیر شوی! دیگر نه راه پیش خواهی داشت و نه راه پس! 
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هرچند بازگشتی بود با اندکی اندوه که مسیر کامل نشده رها میشد ولی امسال درستی تصمیم سال پیش را با 

 تمام وجود و بر روی همان مسیر تایید می کنم.

ی را برداشته و در جیب دید و گوگرکار من این بود که دو تیکه سنگ سفبه زیر برج رسیدیم و اولین 

ودم خوب یادم بماند. مسیر زیر این حس و این کوچکی خ گورتکسم گذاشتم تا این قسمت از مسیر، این فشار،

از جنوب غربی در پیش میگیریم .در اینجا گاها صدای کوهنوردانی را نیز  ست راست آن و به سمتبرج را از د

تاثیر قرار داده و از نکات ایمنی غافل دور میشنویم ولی به هیج وجه اجازه نمی دهیم هیجان صعودمان را تحت 

شویم.  حسین با احتیاط کامل دهلیزی که در سمت راست برج بود را به سمت غرب تراورس می کند. چاره 

ای نداریم و برای سوار شدن بر یالک بین دهلیز شرقی و دهلیز یخچالهای ایران باید این دهلیز را عبور کنیم. 

ه تراورسش تمامی می شود بر روی سنگالخهای آن سوی دهلیز روی زانو اما بوی بهمن میدهد و حسین ک

مینشیند و آه بلندی می کشد. خستگی و استرس همزمان فشاری را به ما وارد می کند که تنها احساس نزدیکی 

 به انتهای کار است که ما را در قبالش قوی می کند و گرنه شاید غیر قابل تحمل بود
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ه بر روی یالک سوار میشویم و در مسیری سنگالخی و برفی به سمت یال منتهی به است ک 1:30حدود ساعت 

 رما بخش این لحظات ماست.  گقله حرکت می کنیم و این دود دهانه آتشفشان دماوند است که 

دهلیز یخچالهای هستیم: و حتی زیباترین تالقی یخچالی ایرن زمین در حال عبور از زیباترین سه راهی دماوند 

ان در زیر پاهایمان، دهلیز اصلی یخار در سمت راست و پایین و دهلیز شرقی در سمت چپ ما قرار دارد و ایر

انسانهایی باشیم که زیبایی از  چه حس زیبایی و چه صحنه ی کم نظیری که خدارا شکر توفیق آن را داشتیم که

 می بینیم.   از نزدیک این سه راهی شگفت انگیز و پرهیبت را

ه انتهای مسیر را نیز نباید سهل گرفت. شیب کم ب حرکت می کنیم و خوب می دانیم کدر حمایت طناهمچنان 

نشده و پایین را که نگاه می کنم از هیبت دره و شیب آن می ترسم.  البته که دیگر چالشهای اصلی صعود ما 

ت رفتن است و قله ای که تمام شده و به حالت پیمایش درآمده ولی با تنی خسته و زمانی که در حال از دس

ا صدای من و گاها حسین که بهنوز تا رسیدن به آن راه داریم.  اکبر مقداری ریتمش را از دست داده است 

مقداری هم اخم کرده که با یک استراحت و خوش و بش بر روی یال  یم مجدد گامهایش را دارد.سعی در تنظ

 مناسب و تیمی یک دست به سمت قله راهی می شویم.  منتهی به قله همه چیز روبراه می شود و با ریتمی
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نوشابه ام یخ زده و 

حوصله در آوردن آب از 

کوله را ندارم و با چند 

شکالتی که در دهان می 

گذارم ترجیح میدهم 

مسیر را ادامه دهم.  بر 

روی یال منتهی به قله 

برف سفت داریم که 

صدای قریچ قریچ 

کرامپونها موسیقی انتهایی 

را شده است. کامال ماج

خسته و آهسته راه می 

رویم. چند قدم حرکت و 

چند لحظه استراحت. 

به خط الراس دوبرار  و میزان نزدیکیمان به قله را دایما رصد می کنیم. کردههمین را بارها و بارها تکرار 

م را به خود مشغول نگاهی می کنم. و مانند بسیاری از فکرهایی که از سرم میگذرد دوبرار نیز درنگی از ذهن

که از روی آن دماوند را می نگریستم و حال در زاویه ای مخالف. آن صعود هم یکی  90می کند. زمستان سال 

اما فکر اصلی من در این  از صعود های سخت من بود ولی حاال با وضعیت االنم نمی توانم مقایسه اش کنم.

ی تا کی؟ آیا زمان آن نرسیده که دوز ریسک آن را کم صعود و صعود های قبلی این بود که اینگونه کوهنورد

 کنم و کال صعودهای شاخص را کنار گذاشته و پیشه ای دیگر در پیش بگیرم؟! با خودم عهد بسته ام که این

 صعود آخرم باشد ولی عهد نبستن بهتر از آن که عهد بندی و نپایی!
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چندساله پایان میدهیم. سرشار از حس  به قله میرسیم و به تالش و تفکری 15:30حدود ساعت و 

 موفقیت.
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به سمت  16:30و حدود ساعت  تصویری بر روی قله میگیریم و عکسهای متعددی را به یادگار ثبت می کنیم. 

به سرعت ارتفاع طنابی را که زیر قله بازگرده بودیم را جمع کرده و در لوله می گذارم.  .پایین راهی می شویم
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کنیم و از مسیر پاکوب معمولی پایین می رویم. قرار گذاشته بودیم که در کنار سنگ پستان به آقایان کم می 

سید حمید صدیقیان و رضا زارعی که پیگیر برنامه ما بودند خبر صعود را بدهیم. همانجا استراحت کوتاهی 

راهی بارگاه سوم می شویم.  کرده و طی تماسی خبر را به این دوستان میدهیم . و به امید آب و غذای گرم

انتهای مسیر را در نزدیکی بارگاه بر روی یخچال حرکت می کنیم و هوا تاریک شده است که ناگهان چند تخته 

عبور می کند و صدایی از باال می شنویم. ما هم فریاد میزنیم که سنگ  و خطرناک سنگ از کنارمان با سرعت

گاه یمان بر کف بارااست که کرامپونه 19نریزید و ادامه مسیر میدهیم تا به بارگاه برسیم و حدود ساعت 

ر وله ها را انداخته بر زمین و بر روی صندلی ها می نشینیم و دوستانی که دصدایی دلخراش ایجاد می کند. ک

ارش میدهیم با نیمرو. کت بارگاه بودند به گمان اینکه ما قله بوده این به ما خدا قوت می گویند. چای نبات سف

م کامال خیس است و سرما در وجودم رخنه کرده. کیسه خوابهایمان را نیز می دانیم که نم کشیده اند و حس پر

پایین برویم. در حال خوردن نیمرو هستیم که  شبی دیگر ماندن در این شرایط دیوانه کننده است و باید به

آن  تازه متوجه میشویم کهو نیاز به کمک دارد. خبری از باال میرسد که فردی در مسیر فرود آسیب دیده 

ریزشها و صدا ها ناشی از همان اتفاق بوده ست. خوشبختانه نفراتی از کوهنوردان خوب در کنار مصدوم 

تن به باال هستند ولی واقعا تیم ما به هیچ وجه در شرایط امداد نسیت. نه از هستند و چند نفر نیز درحال رف

 لحاظ قوای بدنی و نه تجهیزات)بویژه پوشاک(. 

به سمت پایین  20دو بطری آب یخزده و نوشابه ام را به کوهنوردان مستقر در پناهگاه میدهم و ساعت 

ه و راه رفتن برای خیلی دشوار شده ولی حرکت می کنیم. کفش های سه پوش کوزک پای مرا کبود کرد

ترجیح میدهم ارتفاع کم کنم تا در این شرایط بمانم. با چندین مرحله استراحت و در مسیری یخ زده و سنگی و 

بامداد در کنار جاده  آسفالت سوار ماشین مصطفی  1برفی به سمت جاده حرکت می کنیم و حدود ساعت 

 .رنامه به طور کامل و در صحت و موفقیت به اتمام میرسد الریجانی می شویم و اینجاست که ب
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