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  مقدمه

 ياريبس يان دور تالشهاياز سال. دانست يرانيواره نوردان اياز د ياريبس يت آرزويد بتوان نهايواره علم كوه را شايد يصعود زمستان
كه همانا صعود كامل  يائجه غياز آنها به نت ياريكه بس يتالشهائ. ن انجام گرفته استيران زميا يتيم گرانين غول عظيا يبر رو

از كوهنوردان نام آور باشگاه آرش در  يتوسط محمد نور ير آرش بصورت انفراديده و بجر دو صعود كامل مسيانجاميواره بوده نيد
واره انجام نگرفته ين ديبر ا يگريصعود موفق دشكوه  52ر يف به مسيان دانشگاه شريم دانشجويت 1380و صعود سال  1369سال
  .بود

ده يد ايرس يبلندپروازانه به نظر م يها قدريلهستان 48ر يواره علم كوه آنهم از مسيد يده صعود زمستانيد ايشا يتين وضعيچندر 
 يانيم يآماده و حت ياز كارگاه ها ين در زمستان صعود شده بود كمتر خبريش از ايكه پ ييرهايكه برخالف مس يريصعود مس

  . مطمئن است  يها

  ن منظور چگونه شكل گرفت؟يبد يميل تيو تشك 48يستانده صعود زمياما ا

نات يم تا با انجام تمرياز سنگنوردان گرد هم آمد يجمع) ينياز سنگنوردان جوان قزو(يجوجيشنهاد فرشاد ميبا پ 1392ز سال يپائ
آماده  93بستان سال در تا يواره غربير ديش مسيبرنامه گشا يكشور خود را برا يواره هاير در ديش مسيكرد گشايمنظم با رو

 يمصباح يعل) تهران(يفرهاد يمهد) كرج(اين ياحسان پرتو–) نيقزو(يجوجين برنامه با حضور فرشاد ميه ايهسته اول. ميساز
ن يو ام) نيقزو(يد آقاكاشيبعد سع يد و  چنديل گرديواره پل خواب تشكيد يدر پا يدر جلسه ا) تهران(و حامد حواله دار) تهران(

  .ن جمع افزوده شدنديز به اين) تهران(نيمع

 يكي يمحدود بر رو يدر منطقه علم كوه با هدف تالش 92ما در زمستان سال ينيتمر ياز اردوها يكيد كه يبا نظر جمع مقرر گرد
عث شد واره وستون بايپل خواب و د ينيتمر ين گروه در برنامه هايا ياعضا يزه بااليل و انگيپتانس. واره برگزار گردديد يرهاياز مس

 يزيده چين اعضاء گروه مطرح كند و آن ايكه سالها ذهن او را به خود مشغول نموده بود را در ب يميده قديا اين يكه احسان پرتو
د در يجد يشنهاد كسب تجربه اين پيا ياحسان برا يل اصليدل 48ر يواره علم كوه از مسيد يصعود زمستان ينبود جز تالش برا

است  يريها مسيلهستان 48ر يمس. واره علم كوه بوديد يبر رو ير كوبشيغ يوه استفاده از ابزارهايو به ش نه صعود زمستانه پاكيزم
ه ير شبيش مسياز جهات به گشا ياريواره داشته و صعود آن از بسين ديآماده را در ا يخ و رول و كارگاههايزان مين ميكه كمتر

  .است

اگر  يم حتينو دست بزن يم كه به تجربه ايم گرفتيبا اتفاق نظر تصم يبود اما همگفراتر از تصورات ما  يده احسان اگرچه قدريا
  .ت آن اندك باشديشانس موفق
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  .ميريم و از محدوده آرامشمان فاصله بگيمان فراتر برويهاياز مرز توانائ يم كه اندكيم گرفتيما تصم

  .ديآغاز گرد 48 ين صعود زمستانين شكل ماراتن سنگيو بد

  اجرا,تداركات ,  يزيبرنامه ر

 يبارها يده شد دو برنامه بارگذاريكه تدارك د يو هماهنگ ينيتمر يواره عالوه بر برنامه هايبرنامه صعود د ياجرا يبرا
  .ده شدينگ و پوشاك در منطقه علم چال و سرچال تدارك ديزات كمپيتجه,يفن

  :ين برنامه بارگذارياول

  آبانماه 17‐16
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نگ و يزات كمپيگر از تجهيد يو برخ يطناب جهت ثابت گذار,پرتالج- يمواد غذائ: لو بار را شامليك 140ن برنامه حدود يدر ا
  .مينمود ين سرچال و علم چال بارگذاريب ياز بارها را در نقطه ا يپوشاك را به سرچال انتقال داده و مقدار

  .رگورانه در حمل بارها به ما كمك نمودندبز,از خانه كوهنوردان تهران  يم دوستانيت ن برنامه عالوه بر نفراتيدر ا

  رشيد صمد زاده,محسن ضياء , آنا فراهاني , روشن قواميان , اسكندري ما ين,يرنجبر سعبا: ن برنامهيافراد شركت كننده در ا

  سعيد آقاكاشي, امين معين , علي مصباحي, حامد حواله دار , مهدي فرهادي, احسان پرتوي نيا 

 يرن برنامه بارگذايدوم

  1392آذرماه  22‐21

ن به سرچال يسنگ يك برنامه دو روزه همراه با برفكوبي يرا ط يو مواد غذائ يفن ياز بارها يم بخشينفر از اعضاء ت 5ن برنامه  يدر ا
  .منتقل نمودند

  ياحمصب يو عل يد آقاكاشيسع-حامد حواله دار, يجوجيفرشاد م,اين ياحسان پرتو: ن برنامهينفرات شركت كننده در ا

  

  )48مسير(روز تالش نهائي براس صعود زمستانه ديواره علم كوه 13گزارش 
  1392بهمنماه  17پنجشنبه 

  . نفره ما حركت خود را آغاز كرد 6سرانجام روز موعود فرا رسيد و تيم 

ز اجراي اين برنامه طي روزهاي گذشته و در پي ورود جبهه هواي سرد و بارشهاي كم سابقه در گيالن و مازندران بسياري ما را ا
توصيه هاي دوستانه اي كه درخصوص خطر اجراي برنامه در چنين شرائطي به ما گوشزد مي شد فشار رواني . نهي مي كردند 

درحاليكه ما به استناد اطالعات سايتهاي هواشناسي و همچنين تماسهائي كه با رودبارك و . اعضاء تيم وارد آورده بودزيادي بر 
داشتيم مي دانستيم كه بارشها در ارتفاعات علم كوه ناچيز بوده و به هيچ وجه قابل ) صعود به منطقه علم كوهمبادي (كالردشت

مقايسه با شهرهاي ساحلي نبوده است اما دوستان و اطرافيان همواره از وضعيت هوا نگران بوده و سعي مي كردند ما را از اجراي 
  .برنامه منصرف كنند
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صبح روز پنج  9با مشورت با اعضاء تيم تصميم خود را گرفته و مقرر شد كه ساعت ) سرپرست برنامه(وي نيااما سرانجام احسان پرت
  .حركت خود را از ميدان حافظ كرج شروع كنيم 92بهمنماه  17شنبه 

حامد -ينامين مع-مهدي فرهادي- احسان پرتوي نيا(نفر عضو تيم  6روز پنجشنبه در هوائي گرم و آفتابي همه  10حدود ساعت 
خشك و البته  "جاده كامال. سوار بر دو خودرو سواري شده و وارد جاده چالوس شديم) فرشاد ميجوجي و علي مصباحي –حواله دار 

همه خوشحال از وضعيت خوب آب و . فوق العاده خلوت بود و حجم برف در ارتفاعات اطراف جاده بسيار كمتر از حد انتظار ما بود
, هرچه به كالردشت نزديكتر مي شديم جمع را خوشحال تر از پيش مشاهده مي كردم . موفق برنامه اجراي هوائي و اميدوارتر به

خشك و حجم برف هم در جبهه هاي شمالي چندان  "خبري از آن حجم برفهاي عجيب و غريب نبود جبهه هاي جنوبي قلل كامال
  .زياد نبود

سپس به رودبارك  .عتي جهت خريد برخي اقالم مورد نيازمان توقف كرديمرسيديم و سا) مركز كالردشت(حوالي ظهر به حسن كيف
رفته و پس از صرف نهار و مرتب كردن كوله ها و آخرين كنترل وسائل و تجهيزاتمان حوالي غروب آفتاب همگي سوار بر يك خودرو 

حوالي اكاپل بعلت ريزش بهمن  ونداربن در–جاده رودبارك . نيسان شده و پس از خداحافظي به سمت ونداربن حركت كرديم
شب به  9دقيقه پياده روي حوالي ساعت 45مسدود شده و ما مجبوريم از اين نقطه به بعد را پياده پيمايش كنيم بعد از حدود 

نفره به سرپرستي محسن سعيد زاده قصد  11كه در قالب تيمي(در بدو ورود به قرارگاه دوستان زنجاني. قرارگاه ونداربن مي رسيم
بغير از تيم ما و  .از ما استقبال مي كنند و ما نيز پس از صرف شام در اتاقمان مستقر مي شويم) عود قله شاخك علم كوه را دارندص

هر . زنجاني ها يك گروه  از شهرستان نيشابور نيز در قرارگاه حضور دارند كه قصد آنها صعود قله علم كوه از مسير گرده آلمانهاست
  .صبح حركت خود را به سمت پناهگاه سرچال آغاز كنيم 5م ساعت سه تيم تصميم داري
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  )روز دوم(1392بهمنماه  18 جمعه

صبح پس از صرف صبحانه اي مختصر كوله پشتيها را به پشت انداخته و چراغهاي پيشاني را روشن نموده و  و نيم 5حدود ساعت 
تيم . د روزي گرم را مي دهد حركت خود را به سمت باال آغاز مي كنيمدر هواي صاف و نه چندان سرد صبحگاهي كه البته نوي

احسان و علي بعلت . نزديك به هم حركت مي كنيم "نيشابور حدود نيم ساعت زودتر از ما حركت كرده و تيم ما و زنجان تقريبا
. مال صعود خود را در پيش مي گيريماستفاده از اسكي  و راكت برف مسير خاص خود را در پيش مي گيرند و بقيه نيز در مسير نر
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ايمن است و بخش عمده  "علت سفت بودن و تثبيت برفها مسير شيبهاي بهمني بعد از كشتي سنگ تا سرچال كامالخوشبختانه به 
اما . برفكوبي نيز توسط تيم قدرتمند نيشابوري انجام مي شود هرچند حجم برفكوبي بسيار كمتر از تصور و پيشبيني هاي ماست

اين مسير دشوار نيز به پايان مي رسد و اولين  "اما نهايتا. سنگيني مي كندمچنان كوله هاي باالي بيست كيلوئي ما بر دوشمان ه
به سرچال مي رسند و بدين شكل يكي از دشوارترين و در عين  15گروه از نفرات تيم با فاصله اندكي از تيم نيشابور حدود ساعت 

بخشي از مسير كه در روزهاي قبل از برنامه همواره دلهره برفكوبيهاي سنگين آن و همچنين (د حال خطرناكترين بخشهاي صعو
به پايان مي رسد و همه ما در يكي از اتاقهاي پناهگاه زيبا و مستحكم سرچال مستقر ) عبور از شيبهاي بهمني خطرناك آنرا داشتيم

  .به سرچال را به دوستان و آشنايان كه نگران ما هستند را مي رسانيم مي شويم و بالفاصله از طريق تلفنهاي همراهمان خبر رسيدن

  .درجه مي رسد 15هواي سرچال صاف و با سرعت باد نزديك به صفر دماي هوا در شب نيز به حدود منفي 

براي روز بعد  و نوشيدن و البته برنامه ريزي) نودل و سوپ قارچ(ما شب را به آب كردن برف و خوردنجمع خسته و البته شادمان 
  . سپري مي كنيم 

حمل بار به علم چال و خارج كردن بارهاي جاسازي شده در نزديكي دروازه جهنم از زير برف و درصورت امكان : برنامه روز بعد
  .انتقال برخي از آنها با علم چال و بازگشت به سرچال
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  )روز سوم(1392بهمنماه  19شنبه

حركت خود را به سمت  11ست برداري و جداكردن بارهائي كه بايد به علم چال حمل شود حدود ساعت بعد از صرف صبحانه و لي
ف سفت است و همين امر هم روند حركت را حتي آسانتر و بجز تراورس قبل از يخچال بيشتر مسير پوشيده از بر. باال آغاز مي كنيم

محل دقيق بارها را  GPSبارگذاري وسائلمان مي رسيم حامد به كمك بعد از حدود يك ساعت به محل . سريعتر از تابستان مي كند
علي و احسان . بارها را خارج نموده و بخشي از آنها را نيز به كوله هاي خود افزوده و عازم علم چال مي شويم. به ما نشان مي دهد

به دنبال خود بسته و بر روي برف مي  (Portal Edge)بعلت همراه داشتن اسكي و راكت برف بخشي از بارها را از جمله پرتالج 
بارها را در نزديكي علم چال و حوالي مسير صعود قله شاخك . كشند و بدين شكل نقش پر رنگ تري در حمل بارها ايفا مي كنند

  .و شب را همانجا اقامت مي كنيم قرار داده، همگي قبل از غروب آفتاب به سرچال باز مي گرديم

  ..بقيه بارها و امكانات كمپينگ به علم چال و برقراري كمپ و اقامت در علم چالانتقال : برنامه فردا 
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  )روز چهارم(1392بهمنماه  20كشنبه ي

كوله ها را تا حد . همگي از پناهگاه خارج مي شويم هوا همچنان صاف و بدون باد و مسير صعود نيز مناسب است 10امروز ساعت 
. كنيم ه  روز قبل در نزديكي علم چال قرار داده ايم برداشته و كمپ خود را پاي قله شاخك برقرار ميممكن پر كرده و بارهائي را ك

حجم باالي برف جهت , مسطح بودن ,بادگير نبودن ,نزديكي نسبي به مبدا صعود ديواره ,در ايجاد محل كمپ موضوع آفتابگير بودن
از آماده سازي محل سه تخته چادر را شامل دو چادر سه نفره جهت اقامت و  بعد. گيرد ايجاد غار برفي و غيره مورد توجه قرار مي

فردا . رسد يك چادر جهت انبار وسائل و تجهيزات را برقرار نموده و بدين شكل يكي از ديگر از رويدادهاي مهم صعود به انجام مي
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محل (حمل بخشي ديگر از بارها از دروازه جهنم - 48ثابت گذاري طناب تا پاي مسير : بايد چند كار مهم ديگر را به انجام برسانيم
  .حمل ابزارهاي فني و طنابها از روي طناب ثابتها به پاي مسير - به علم چال ) بارگذاري پائيزه بارها

درجه و باد ماليمي نيز مي وزد كه گهگاه شديد و  20كنيم هواي بيرون چادرها حدود منفي  شب سردي را در كمپ سپري مي
  .ز مي شودكوبنده ني

حمل بار : احسان و علي - حمل بار تا پاي مسير: امين و حامد - ثابت گذاري از كف يخچال تا پاي مسير: مهدي و فرشاد: برنامه فردا
  بار تا پاي طناب ثابتها
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  )روز پنجم(1392بهمنماه  21دوشنبه

مسير سمت راست گل سنگها را بصورت صبح زود مهدي و فرشاد  حركت خود را به سمت گل سنگها آغاز مي كنند احسان 
علي و احسان طنابهاي ثابت را به پاي مسير مي رسانند و مهدي كار . براي ثابت گذاري پيشنهاد مي دهد 48مستقيم تا پاي مسير 

متر طناب را به پشت خود متصل نموده به  300ثابت گذاري را آغاز مي كند و بعد از يك ساعت و نيم تالش درحاليكه حدود 
برف به خوبي تثبيت شده و مشكل خاصي در روند صعود , مي رسد خوشبختانه علي رغم شيب تند مسير 48كارگاه اول مسير 

يكي از نگرانيهاي دوستاني كه پيش از . كارگاه اول يكي از قفلهاي مسير باز مي شود پيش نمي آيد وبدينطريق  با اتصال طناب به 
  .بود كه بدين طريق اين مساله نيز حل شد 48مشورت مي كرديم چگونگي رسيدن به پاي مسير برنامه با آنها درخصوص اين برنامه 

هاي مسير ثابت گذاري شده را ايجاد نموده و  فرشاد با حركت بر روي طناب ثابت با نصب نبشي برف و ساير ابزارهاي موجود ريبلي
علي و احسان نيز . براي صعود را تا پاي مسير ديواره حمل مي كنندامين و حامد نيز كليه ابزارهاي فني و طناب ثابتهاي مورد نياز 

كه از مزيت استفاده از راكت برف و اسكي برخوردارند، برخي ديگر از بارهايي را كه در مسير سرچال به علم چال قرار داده شده بود 
. و راضي و خشنوديم از يك روز پربازده همگي پيش از غروب آفتاب در چادرگاه جمع مي شويم . را به محل كمپ منتقل مي كنند
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فردا احسان و فرشاد  اولين كرده اي . برق شادي و هيجان در چشمان بچه ها مي درخشد. از فردا كار عمودي ما شروع مي شود
امد نيز و ح امين. مهدي و علي نيز مسئول حمل و نصب پرتالج در پاي ديواره اند . هستند كه بر روي ديواره فعاليت خواهند كرد

  .استراحت خواهند نمود
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  )روز ششم(1392بهمنماه  22سه شنبه

آنها قصد دارند با صعود طناب  .امروز صبح احسان و فرشاد اولين گروهي هستند كه حركت خود را به سمت ديواره آغاز مي كنند
  .كنند امتحان 1ثابتها خود را به پاي مسير رسانيده و شانس خود را براي صعود طول 

  .مهدي و علي نيز با فاصله يك ساعته از آنان نسبت به حمل و نصب پرتالج در پاي مسير اقدام خواهند نمود

به بقيه قدرت مانور و سرعت بهتري در مسيرهاي حمل پرتالج تا پاي طناب ثابتها توسط علي كه با استفاده از راكت برف نسبت 
ال كشي بر روي طنابها را به اتفاق مهدي و از طريق ابزار باالكشي پرو تركشن به انجام داراي برف نرم دارد انجام مي گيرد ولي با
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بعلت  1مسير طول . متر از مسير را صعود نموده است 15وقتي مهدي و علي به پاي مسير مي رسند، فرشاد حدود . رسانند مي
ريزش مدام برفهاي مسير از زير . عود آن زمانبر استخفته بودن شيب آن و پوشيده بودن شكافها از برف و يخ، قدري بد قلق و ص

شرائط دشواري را براي اين نفرات ) احسان در حال حمايت و مهدي و علي در حال نصب پرتالج(پاي فرشاد بر سر نفرات پاي مسير
. مواجه نموده است ايجاد نموده و عدم تسلط مهدي و علي در نصب پرتالجهاي داراي پوش اكسپديشن نيز اين فرايند را با كندي

فرشاد به بخشي از مسير مي رسد كه شامل يك فيس سه چهار متري است كه در بين دو شكاف , متر صعود  25بعد از حدود 
پوشيده شده از حجم انبوهي از برف قرار دارد شكافها به علت عدم امكان ابزار گذاري قابل صعود نيستند و براي عبور از فيس نيز 

ده و يا حداقل با ايجاد سوراخ توسط سرمته با هوك صعود شود اما متاسفانه ابزار رول كوبي در محل كمپ جا بايد رول كوبي ش
فرشاد كارگاهي را بر روي يك منقاري و همچنين يك پكر ايجاد نموده و طناب را همانجا . مانده لذا امكان ادامه مسير وجود ندارد

اما نداشتن ابزار . احسان به اين عرصه ميسر مي شود انجام پس از مشقات زياد و با ورودنصب پرتالج نيز سر. ثابت كرده فرود مي آيد
  .هنوز اين پرتالج قابل استفاده نيست ،رول كوبي براي ايجاد نقطه اتصال پرتالج

حامد بعنوان مقرر مي شود مهدي و امين و همچنين علي  و : شب هنگام احسان تغييراتي در تركيب اوليه كرده ها ايجاد مي كند
  مهدي و امين فردا بايد ادامه مسير را صعود كنند. كرده هاي بعدي به نوبت بر روي مسير فعاليت كنند
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  )روز هفتم(1392بهمن  23شنبه رچها

به علت تغيير كرده ها و به هم خوردن تايم استراحت . ديواره مي شوند 1امروز صبح مهدي و امين عازم صعود بخش دوم طول 
امين با صعود بر روي طناب ثابت به ابتداي فيس مي رسد و با ايجاد يك حفره كوچك با سر مته بر هوك . ي قدري خسته استمهد

متر  20و سرانجام بعد از  سوار شده و فيس عمودي را عبور كرده و بعد از جا گذاشتن چند ابزار به شيب خفته زير كارگاه مي رسد
گوشه كنج حجم زيادي از برف وجود دارد و با كنار زدن اين برف ,آن قرار دارد ميرسد  صعود به يك كنج كوچك كه ميخي در

در حين صعود امين مجبور . كشد ساعت به طول مي 3اين فرآيند صعود و ايجاد كارگاه حدود . كارگاه از زير آن نمايان مي شود
ريزش مدام برف . يتچي ايجاد مي كندرا براي حمااست حجم زيادي برف را از شكافها بروبد و همين موضوع وضعيت اسفباري 

پس از ثابت نمودن طناب بر روي كارگاه، مهدي يومار زده و با جمع كردن ابزارها به . بصورت آبشاري وضعيت سختي را ايجاد نموده



48ر يمس -واره علم كوهيدگزارش صعود زمستانه   

25   

 

كنج بزرگ متري كنج كوچك كه تا زير  50طول . است كه تصميم به بازگشت مي گيرند 14:30امين مي رسد و حوالي ساعت 
علي و حامد امروز خود را به پاي مسير رسانده و بعد از زدن يك رول پرتالج را به . امتداد دارد فردا انتظار علي و حامد را مي كشد

با توجه به اينكه رول قدري پائين زده شده است مجبورند براي جلوگيري از قرار . آن نصب كرده و شب را در پرتالج سپري مي كنند
كوچك شدن فضاي پرتالج مي شود و شبي سخت را تالج بر روي برف تسمه هاي آنرا كوتاه كنند و همين امر هم باعث گرفتن پر

  .بارش برف در شبانگاه و حجم باالي برفك در داخل چادر بر سختي هاي اين اقامت شبانه مي افزايد. براي علي و حامد رقم مي زند
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 )روز هشتم(92بهمن  24پنج شنبه 

صبح حركت خود را به قصد صعود طول  6:30روز علي و حامد پس از سپري نمودن يك شب سخت داخل پرتالج حوالي ساعت ام
صبح صعود سرطناب مسير را آغاز مي كند و وظيفه دشوار حمايت كردن در سرماي طاقت  8علي ساعت . دوم مسير آغاز مي كنند

بدون ابر است اما مسير دشوار  "آسمان صاف و تقريباخوشبختانه با وجود سردي هوا امروز  .فرساي ديواره به حامد سپرده مي شود
ميخ از قبل در مسير وجود  4عمده مسير بايد بصورت مصنوعي و ابزارگذاري صعود شود و تنها . كند است "و حركت علي نسبتا

تبر يخ همراه علي دربرخي نقاط مسير . نان نواخته شودچندين ضربه چكش بايد بر آ "دارد كه براي اطمينان نمودن به آنها حتما
در طولهاي بعد نيز استفاده از تبر يخ احسان كه براي صعود . كه امكان الخ كردن تبر در شكاف وجود دارد به او كمك مي كند

رگاه زير كنج بزرگ متر صعود دشوار علي به كا 45ساعت و  6سرانجام بعد از حدود . ميكس فوق العاده است، بسيار مفيد است
حامد را نيز حسابي فرسوده نموده است لذا او نيز همچون علي ترجيح مي  ساعت حمايت در سرماي وحشتناك ديواره 6. رسد مي

علي نمي ) پروتركشن(به علت همراه نداشتند ابزار باالكشي. دهد كه از ادامه صعود انصراف داده و به همان يك طول اكتفا كنند
تب كردن كارگاه و ثابت كردن طناب در مورد نياز براي ادامه مسير را باال كشيده و در كارگاه قرار دهد لذا بعد از مرتواند بارهاي 

امروز همزمان با فرود علي و حامد، فرشاد و احسان حركت خود را . مسير به همراه حامد فرود آمده و راه كمپ را در پيش مي گيرند
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مپ اصلي آغاز نموده تا فردا گره اي ديگر از صعود ديواره را كه همانا صعود كنج بزرگ است را باز به قصد شب ماني در پرتالج از ك
آنا و سعيد نيز طي , امروز فرح "ضمنا. كمر كار را خواهد شكست و روحيه تيم را باال خواهد برد "صعود كنج بزرگ مطمئنا. كنند

به سمت ونداربن آغاز نموده تا فردا از ونداربن به سمت سرچال حركت  را از رودبارك تماسي به ما اعالم كردند كه حركت خود
  .كنند
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  )روز نهم(1392بهمن  25جمعه

شرائط شب ماني در پرتالج به هيچ وجه مناسب . فرشاد و احسان نيز همچون علي و حامد شب سختي را در پرتالج سپري مي كنند
 100گذرد و فرشاد و احسان پس از حدود به هرحال اين شب ماني نيز مي. چربد نيست و به نظر مي رسد معايبش بر مزاياي آن مي

كردند خيلي  خوشبختانه اوضاع كنج بزرگ از چيزي كه بچه ها تصور مي. رسند متر يومار زدن بر طناب ثابت به پاي كنج بزرگ مي
پياده روي است برف چنداني در مسير وجود  "قريبابهتر است و برف زيادي داخل شكافها نخوابيده و بجز چند متر ابتدائي كنج كه ت

هاي با مزه اي بين  كل سرانجام احسان صعود سرطناب مسير را آغاز مي كند از روز قبل بر سر صعود سرطناب اين طول كل. ندارد
سرطناب يكي از  رقابت براي صعود. فرشاد و احسان وجود داشت و براي اعضاء تيم جذاب بود كه بدانند برنده اين رقابت كيست

احسان صعود را آغاز مي كند و فرشاد . شايد از ديد برخي رقابتي ديوانه وار باشد, علم كوه آنهم در زمستان 48طولهاي دشوار مسير 
مسير كنج بزرگ برخالف ظاهر ساده اش بسيار بد قلق و آزار دهنده است كفشهاي سه پوش ميلت بزرگ . نشيند در حمايت مي

زيتي براي چنين صعودي ندارد البته بجز گرماي فوق العاده اش كار صعود بر روي ركاب را براي او مشكل نموده احسان كه هيچ م
است و تنگ بودن كنج نيز باعث مي شود قدرت مانور از او گرفته شده و حسابي ابزارها و ركاب و تبر يخ و غيره در هم پيچيده 

تعدادي عدد ميخ و چند عدد كيل در مسير وجود , ورت مصنوعي انجام مي شودبص "صعود مسير بجز چند متر ابتدائي كال. شود
فرشاد بعنوان حمايتچي شرائط سختي دارد . سرد است "هوا صاف و بدون ابر و نسبتا. دارد كه برخي از آنها غير قابل استفاده هستند

گاه نيز ادامه مي دهد اما با توجه به وضعيت زمان و از كار احسان به كارگاه مي رسد و چند متر بعد. و سرما حسابي آزارش مي دهد
شرائط سخت حمايتچي از ادامه صعود منصرف شده و در كارگاه كنج مستقر شده و پس از باال كشيدن بارها و مرتب كردن كارگاه و 

  .ر مي گردندهمچنين ثابت كردن طناب استاتيك در مسير بهمراه فرشاد راه بازگشت را در پيش گرفته و به كمپ اصلي ب
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مهدي و امين برخالف دو كرده ديگر ترجيح مي . فردا نوبت كرده مهدي و امين است كه صعود پس از كنج بزرگ را ادامه دهند
صبح حركت  4دهند عطاي شب ماني در پرتالج را به لقايش بخشيده و شب را در كمپ اصلي سپري نموده و در عوض فردا ساعت

از روز دو شنبه جبهه هواي بارش زائي وارد منطقه  م،طالعات هواشناسي كه از تهران دريافت نموده ايبر اساس ا. خود را آغاز كنند
تاكنون هر روز بيشتر از . مي شود و اين بدين معني است كه ما دو روز فرصت داريم كه قبل از خراب شدن هوا كار را تمام كنيم

توجه به بهتر شدن شرائط مسير در طولهاي باالتر سرعت صعود قدري اعضاء تيم صعود نشده اما اميدواريم با يك طول توسط 
  .افزايش يافته و بتوانيم روز يكشنبه به پايان مسير ديواره برسيم

آنا و سعيد موفق شدند پس از يك صعود نفسگير خود را به سرچال رسانده تا فردا در علم چال به ما ملحق ,امروز همچنين فرح
  .شوند

  )روز دهم(1392بهمن  26شنبه 

صبح حركت خود را از چادر آغاز مي كنند اين شايد آخرين تالش آنان بر روي ديواره باشد و بايد هرچه در  4مهدي و امين ساعت 
متر صعود بر روي طناب ثابتهاي  150متر صعود طناب ثابت پاي يخچال تا پاي ديواره و همچنين  300. چنته دارند رو كنند

بعد از يك ساعت ونيم تالش، هردو به پاي . صلي آنها در پيش رويشان است و بدين خاطر بايد زودتر بجنبندديواره تا شروع صعود ا
سر انجام پس از رسيدن هردو نفر با . هواي صاف و آرام صبحگاه نويد روز خوبي را مي دهد. ديواره رسيده و صعود را آغاز مي كنند

متر اول  5را انداخته و صعود را آغاز مي كند حدود ) گرده اسبي(طول چهارم صبح مهدي اولين مياني 8باالي كنج بزرگ ساعت 
متر مسير با  25مسير شبيه كنج بزرگ است كمي بد قلق با يكي دو تا ميخ پس از آن به شيبي خفته پر از برف رسيده و حدود 

ي نيز با كمك تبر يخ و گيره گرفتن با درجه در پيش روي مهدي قرار دارد عمده مسير بصورت مصنوعي و بخشهائ 90تا  80شيب 
سرعت صعود خيلي خوب است و بخشهائي كه . كفشهاي سه پوش بوريل البته با كمي ريسك بصورت طبيعي صعود مي شود

بخشهاي ريزشي و خطرناك قبل از كارگاه را نيز مهدي با احتياط عبور . بصورت طبيعي صعود مي شود بر سرعت كار مي افزايد
است و اين يعني اميدواري به رسيدن به پاي دو  9:45زمان عالي است ساعت . متر صعود به كارگاه مي رسد  40حدود نموده و با 

عالوه بر حمايت او بارها را نيز باال مي كشد امين به مهدي كارگاه رسيده و پس  امين صعود نفر دوم را آغاز نموده و مهدي. جورابي
س و حمايل ابزار خود صعود طول پنجم را آغاز مي كند صعود بصورت تركيبي از مصنوعي و از مرتب كردن ابزارها بر روي هارن

متر صعود امين به شكافي در سمت راست مسير منحرف شده و صعود خود را انجام مي دهد   20طبيعي انجام مي شود  پس از 
مسيري كه امين وارد آن مي شود .  مه مي دادمسير مستقيم را ادامتوجه مي شويم كه بايد بجاي انحراف به سمت راست  "بعدا

مملو از سنگهاي ناپايدار و همچنين شكافهاي ريز است شكافهائي كه حتي بالنات هاي سايز ريز نيز در آنها قابل استفاده نيست و 
ين اوضاع سنگهاي لق يكي پس از ديگري از مسير خارج شده و هم. استفاده كند  bird beakامين مجبور مي شود از هوك و 



48ر يمس -واره علم كوهيدگزارش صعود زمستانه   

30   

 

متر صعود در آن شكاف مهيب امين به طاقچه اي رسيده و  25به هرشكل بعد از حدود . وحشتناكي را براي حمايتچي ايجاد نموده 
ايجاد نموده و با حمايت كردن مهدي و رسيدن او به ) و فرند bird beak , بال نات(ابزار ريز 4كارگاهي نيمه راحت را در آن با 

 5ر تراورس تا پاي دو جورابي را نيز طي نموده و پس از ثابت كردت طناب در پاي دو جورابي به كارگاه طول مت 15كارگاه امين 
رسيدن به پاي دو جورابي موجي از شادي را در بين بچه هاي تيم كه در پائين مستقر هستند ايجاد مي كند و همه . فرود مي آيد

مهدي و امين پس . الش مي كنند بتوانند پيش از خراب شدن هوا كار را تمام كننداميدواريم كه كرده اي كه فردا بر روي ديواره ت
آنا و فرح هم به كمپ ,امروز سعيد . ساعته به كمپ اصلي مي رسند  12از مرتب كردن كارگاه فرود آمده و پس از تالشي حدود 

   .اصلي مي آيند و در كمپ مستقر مي شوند

شب حركت خود را آغاز نموده و با صعود طنابهاي ثابت  12ند فرشاد و حامد بايد ساعت احسان كرده صعود فردا را مشخص مي ك
  ..خود را به پاي دو جورابي رسانده و دو طول باقيمانده تا ريزشيها را صعود كنند 
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  )روز يازدهم(1392بهمن  27كشنبهي

يواره حركت مي كنند آنها مي خواهند امروز نتايج تالش چند شب از چادر خارج  مي شوند و به سمت د 12حامد و فرشاد ساعت 
متر طناب ثابت خود را به پاي دوجورابي رسانده و با دو طول صعود كار را  500ماهه اعضاء تيم را به ثمر بنشانند و با صعود بيش از 

وجورابي شامل دو تكه گرانيت د. به پاي دوجورابي مي رسند 5:30به پاي ديواره رسيده و ساعت  1:30ساعت . تمام كنند
. سانتي متر سراسر كنج آنرا فرا گرفته و رنگ زرد آن از بقيه ديواره كامال متمايز است 4تا  3متري است كه شكافي به عرض 30

يكسان  "عرض شكاف در كل مسير تقريبا .درحاليكه بارش برف آغاز شده حامد با حمايت فرشاد صعود سرطناب را آغاز مي كند
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ركاربردترين ابزارها هستند و به علت محدوديت اين دست ابزارها نفر صعود كننده مجبور است در پ 2 تا1.5  ابزارهاي سايز است و
در حين صعود فرشاد به حامد اعالم ) به اصطالح ابزار دزدي كند(از ابزارهاي كارگذاشته شده دوباره استفاده كندبسياري از نقاط 

متر صعود  35م تحرك شرائط مناسبي ندارد و احتمال هايپوترمي وجود دارد لذا حامد پس از مي كند كه به علت سرما و عد
كند با اينكار  صعود ادامه مسير را آغاز مي 9:40كارگاهي را ايجاد نموده و با حمايت او فرشاد خود را به كارگاه رسانده و ساعت 

مملو از برف شده فرشاد طول دو , با شيب خفته كه به علت بارش  متر صعود شكافي 15اوضاع فرشاد نيز بهبود مي يابد بعد از 
بارش برف . جورابي را به پايان رسانده و به ابتداي كارگاه تبريزيها و طناب ثابتي كه از ساليان قبل در اين مسير قرار دارد مي رسد

ي كه به ريزشي هاي زير قله منتهي مي شود را  نيز اندك اندك قطع شده و حامد پس از رسيدن  به كارگاه تبريزيها صعود طول نهائ
ميليمتري در مسير وجود دارد اما به علت اينكه چند سالي از جاگذاشتن آن  11با وجوديكه يك طناب ثابت حدود. كند آغاز مي

ر زدن بر روي طناب قابل اطمينان نيست هر چند متر يك ابزار بعنوان مياني در مسير قرار داده و صعود را با يوما "گذرد كامال مي
متر صعود  حامد كارگاه را با كمك يك ميخ كه جهت ايجاد ريبلي بر روي طناب ثابت وجود دارد و  50بعد از . ثابت ادامه مي دهد

متر انتهائي مسير را تا باالي ريزشي ها فرشاد صعود  25يك ابزار ايجاد نموده و با حمايت كردن فرشاد و رسيدن او به كارگاه 
ساعت تالش لحظه اي كه مدتها در انتظارش بوديم مي رسد و فرشاد و حامد همديگر را در  12بعد از  13:30و ساعت  كند مي

حامد و . انتهاي ريزشي ها در آغوش مي گيرند و اين خبر را از طريق بي سيم به اطالع نفرات حاضر در كمپ اصلي مي رسانند
كه در اين صعود زحمت كشيدند تا در نهايت دو نفر به انتهاي مسير برسند و هدف  فرشاد تصميم مي گيرند به احترام ساير نفراتي

اصلي برنامه كه صعود ديواره بود، نه صعود قله چند متر انتهائي تا قله را طي نكنند و پس از چند دقيقه استراحت، قرار دادن يك 
با سه . هنوز راه دشواري تا رسيدن به كمپ وجود دارد . يرندنشانه صعود و ثبت فيلمي از انتهاي مسير راه بازگشت را در پيش مي گ

متري زير دو  15متري خود را به انتهاي دو جورابي رسانده و پس از فرود از دو جورابي فرود مشكلي را كه همانا تراورس  25فرود 
ميليمتري كه در  7درا به طناب ثابت خود را با يك كوئيك  فرشاد ابتدا فرود مي رود و در حين فرود. جورابي است در پيش دارند

ميل به دالئلي نامعلوم يكباره از يك سمت  7بخش تراورس زير دوجورابي ثابت شده است وصل مي كند اما در ميانه مسير طناب 
طناب  آزاد مي شود و فرشاد كه قدري از وزن خود را بر آن قرار داده تعادل خود را از دست داده و از مسير خارج شده و بر روي

انرژي زيادي را صرف  استفرود آويزان مي شود خوشبختانه اين بر هم خوردن تعادل به فرشاد آسيبي نمي رساند ولي او مجبور 
وضعيت بغرنجي شده است بدون وجود طناب ثابت عبور از اين تراورس . بازگشت به مسير اوليه و كارگاه زير دو جورابي صرف كند

اما سر انجام بچه ها موفق مي شوند اين . ا حسابي خسته و فرسوده شده اند خطرناك و دشوار استبد قلق در شرائطي كه بچه ه
خرابي نهاده است راه فرود را در بخش را نيز عبور كنند و در حاليكه بخش زيادي از انرژي خود را از دست داده اند و هوا نيز رو به 

ي مستقر شده و انتظار بازگشت بچه ها را مي كشند مدام با فرشاد و حامد سعيد و علي هم كه در كمپ اصل,مهدي . پيش مي گيرند
در ارتباطند و با توجه به خراب شدن هوا و باد و بارش شديد مهدي و علي به سمت طنابهاي ثابت مسير حركت نموده تا در صورت 
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وارد شدن به طنابهاي ثابت اوضاع روحي حامد و خوشبختانه با عبور از تراورس جهنمي و . ايجاد مشكلي به كمك نفرات باال بشتابند
است نفرات باال با وجود  18اي طناب ثابت روي مسير وجود دارد و حال كه ساعت هنوز حجم عمده. شود فرشاد نيز بهتر مي

ابزارها ساعت تالش و هوايي كه هر لحظه رو به بدتر شدن مي رود نائي براي جمع كردن همه طنابها و  18خستگي زياد ناشي از 
ندارند و با مشورت نفرات پائين ترجيح مي دهند كه هرچه سريعتر به سمت پائين حركت كنند و تا حد توان خود طنابها و ابزار را 

بعد از تالشي سخت درحالي كه حجم زيادي ابزار و تجهيزات را همراه خود دارند به  19:30و در نهايت ساعت. جمع آوري كنند 
اما هنوز كار تمام نشده بوران شديد برف همراه با تاريكي هوا . ورد استقبال همنوردان خود قرار مي گيرندپاي يخچال رسيده و م

ديد ما را بسيار كم نموده و مسير كوتاه و نيم ساعته تا كمپ اصلي را به چالشي بزرگ تبديل نموده ولي به هر طريق اين بخش از 
حاال تا . رسيم درحاليكه سعيد در چادر با چاي و غذاي گرم انتظار بچه ها را مي كشدمسير نيز به پايان مي رسد و به چادرگاه مي 

آنا و فرح نيز با حمل بخشي از بارها ,امين ,احسان . توان كار تمام شده است چون همگي صحيح و سالم در چادر هستيم حدي مي
  . به سرچال رفته و منتظر نفرات مستقر در علم چال هستند

جشن صعود باشكوهي . دي باقيمانده بخشي از طنابها روي مسير و حجم زيادي بار در كمپ اصلي و سرچال وجود داردهنوز كار زيا
  ..با همه بچه ها دور هم سرچال... ان شاء ا. نمي توان برگزار كرد 
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  )روز دوازدهم(1392بهمن  28دوشنبه

چه ها براي تكاندن برفهاي قرار گرفته بر روي چادرها بايد از بستر گرم خود از شب گذشته يكسره برف مي بارد بطوريكه چندبار ب
سانتيمتر برف باريده و  50بيش از . صبحگاه كه بر مي خيزيم حجم باور نكردي برف را در منطقه مشاهده مي كنيم. خارج شوند

به هيچ . جاد نمودهمناظر شگفت انگيزي را اي حجم عظيمي برف بصورت بهمن از باالي ديواره به سمت پائين ديواره سرازير شده و
وجه به بازگشت به روي مسير و جمع كردن باقي طنابها نمي توان فكر كرد تنها بايد به شكلي از اين مهلكه در برويم همانطور كه 

. شود دن از بارها پر ميكوله ها تا حد تركي. كشد كه چادرها را جمع كنيم چند ساعتي طول مي. بچه ها ديشب از ديواره به در رفتند
حجم برف . گيريم باقي بارها را در زير سنگ بزرگي كه در محل كمپ اصلي قرار دارد جاسازي نموده و راه بازگشت را در پيش مي
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هر . زياد و همراه با برفكوبي سنگين است منطقه خالي از كوهنوردان شده و ما آخرين نفراتي هستيم كه علم چال را ترك مي كنيم
و تمامي سختي ها و مرارتها و خاطرات تلخ  كنيم رويائي علم كوه نگاهي ميقدم يكبار به پشت سر نظري مي كنيم و بر ديواره  چند

و شيرين اين صعود را از روزي كه در پل خواب دور هم جمع شديم تا طرحي براي يك كار گروهي در اندازيم تا زمانيكه احسان 
را در پاي ديواره وستون مطرح نمود و تا االن كه رويائي دست نيافتني به واقعيت  48ني پيشنهاد عجيب و غريب صعود زمستا

  . پيوسته مانند فيلمي از برابر ديدگانمان مي گذرد

هرچه از علم چال دورتر مي شويم از حجم برف كاسته شده و وضعيت هوا نيز بهتر مي شود اما دلتنگيهاي ما براي ديواره علم كوه 
  .دوباره باز خواهيم گشت به علم كوه دوست داشتنيمان اما زياد ناراحت نيستيم ما. دبيشتر مي شو

استراحت در . به سرچال مي رسيم بچه ها به استقبال ما مي آيند و شادمانه همديگر را در آغوش مي كشيم 13حوالي ساعت 
ديواره . د از هر صعود بايد قدر آنرا دانستهمه تيم صحيح و سالم دور هم و اين موهبتي است كه بع .سرچال حسابي مي چسبد

  .صعود شد و همه نيز صحيح و سالم دور هم هستيم بهتر از اين نمي شود

باوجوديكه همه بچه ها شوق رفتن دارند و . تنها يك خوان باقي مانده است و آنهم عبور از مسير بهمني سرچال به ونداربن است
م مسير و بارش برف تازه  احسان تصميم به نرفتن تيم به پائين مي گيرد و قرار را بر اين سرشار از انرژي هستند اما به علت ديد ك

  .مي گذاريم كه تا فردا در سرچال مانده و درصورت بهبود شرائط  به سمت پائين حركت كنيم
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  )روز سيزدهم(1392بهمن  29سه شنبه

تصميم سرپرست بر رفتن است و همگي كوله ها را بسته و . پائين دست امروز هوا خوب و آرام است بدون اندكي ابر در باال و مه در
 "برف بسيار پايدار است و تقريبا خوشبختانه وضعيت. گيريمبارهي اضافي را در سرچال جاسازي نموده و راه برگشت را در پيش مي 

راه را به سوي آخرين نقطه ماشين رو كه  رسيم و پس از لختي استراحت حوالي ظهر به ونداربن مي. بهمن مارا تهديد نمي كند خطر
 13سپس رودبارك و پس از آن هر كس راه خانه را در پيش مي گيرد و سفر . را انتظار مي كشد در پيش مي گيريم وانت نيسان ما

  .روزه اما خوش يمن و مبارك 13روزه ما نيز به پايان مي رسد سفري هرچند 
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