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من عميقا به اين گفته قديمي اعتقاد . گذاريددانيد لذت آزادي و كمال را با ديگران به اشتراك ميبا نشر آنچه مي
ايم به رود، و آنچه براي ديگران انجام دادهايم با ما از بين ميبعد از مرگ آنچه براي خود انجام داده: گويددارم كه مي

  ".زندگي ادامه داده و فنا ناپذير است
  ژوزف سي ترزو

  
در . توانم به عالقه مندان منتقل كنم ارائه نمايمكنم آنچه كه از كوه و كوهنوردي را مي سعي مي"داستان كوه"در 

  .اند است، رو به فزوني رفتههايم، كه بداليلي چند امكان انتشار آنها فراهم نشدهطي سالها تعداد و حجم نوشته
  

يش، در فرصتي چند ماهه كه به واسطه از دست دادن شغلم حاصل شده بود، كتاب  سال پ6به عنوان مثال، بيش از 
كتابي بسيار خواندني و جذاب است و آرزو داشتم .  نوشته يرزي كوكوچكا را ترجمه كردم"دنياي عمودي من"

كال بود و به ام پر اشاي ترجمهبه عنوان يك مترجم غير حرفه. ترجمه كامل آن را در اختيار كوهنوردان قرار دهم
. انتظار فراهم آمدن فرصت مجدد جهت بازنگري كامل كتاب هنوز بدست نيامده است. بازنگري مفصلي نياز داشت

 "داستان كوه"لذا تصميم گرفتم بجاي چاپ ترجمه يكجاي كتاب، به تدريج فصلهاي آن را بازنگري كرده و در 
  ).ستقبال شما دارد بستگي به ا"به تدريج"كه البته سرعت اين ( منتشر كنم

  
آرزو دارم اين قدرت را . اميدوارم بتوانم از فرصتي كه اين تكنولوژي جديد در اختيارمان گذاشته بخوبي استفاده كنم

. داشته باشم تا با سعه صدر، شكيبايي و صداقت انتقاد كنم و انتقاد بشنوم، به كسي توهين نكنم و از تملق بپرهيزم
  .طلبمهايم باعث رنجش آنها شود پيشاپيش پوزش ميمكن است نوشتههمچنين از همه كساني كه م

  
شود، با ذكر ماخذ آزاد است، مگر آنكه خالف آن را  منتشر مي"داستان كوه"هرگونه استفاده از مطالبي كه در 

اينترنت در واقع خواهش من اينست كه اگر مطلبي را مفيد پنداشتيد آنرا در اختيار كساني كه به . صريحا ذكر كنم
 نوشته يرزي "دنياي عمودي من"تنها استثناء در حال حاضر چاپ ترجمه كتاب . دسترسي ندارند قرار دهيد

  .دانمكوكوچكا است كه حق چاپ كامل يا قسمتي از ترجمه كتاب را براي خود محفوظ مي
  

  . ياري رسانيد"داستان كوه"همچنين خواشمندم با تذكر اشكاالت مرا در بهبود كيفيت 
  رامين شجاعي

  
  تو دومين نيستي ، بزرگي: رينهولد مسنر 

  :مقدمه نويسنده 
از آن به بعد هيچ چيز حتي .  بود1965اي دست زدم بعدازظهر شنبه چهارم سپتامبر  اولين باري كه به صخره

رايم دودگرفته داشتيم ب) Silesia(براي فرار از سيلزياي) Beskid(سفرهايي كه به مناطق سبز كوهستان بسكيد
جايي كه مردم حتي مي . برد) Podlesic(هاي بيست متري پودلسيك يكي از دوستانم مرا به صخره. مهم نبود

به صخره اي دست زدم و دستم را باال كشيدم و . توانستند بر روي ديواره هاي عمودي به اين طرف و آن طرف بروند
  .نم از آن باال هم برومتوا توانم خودم را نگه دارم بلكه مي متوجه شدم نه تنها مي

  .به اين ترتيب دنياي عمودي خود را كشف كردم
چرا  سنگنوردي كنم،) Tatra(يكسال بعد، با گذراندن يك دورة ده روزه هنوز به خود اجازه نمي دادم در منطقة تاترا

 Zamarla(افقط يك مسير كالسيك و قديمي را بر روي زامارال تورني. كه احساس مي كردم بايد اينگونه باشد
Turnia (سال بعد با پيوتر اسكوروپا. صعودكردم)Piotr Scorupa (ترين مسير منطقه تاترا را  بازگشتم تا مشكل

بعد از صعود چهار طول طناب باز گشتيم چرا كه چكش دست ). Kazalnica(مسير تيغه چپ كازالنيكا. صعود كنم
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فتيم و بازگشتيم؛ فكر تيغه ها از سرمان بيرون نمي اي گر هفته در اولين فرصت يك مرخصي يك . ساز من شكست
توانستند در اين مدت آنرا صعود  در آن موقع تنها بهترين كوهنوردان مي.  روز آنرا صعود كرديم5/1اينبار در . رفت
  .كنند

 وقت آن "اما ظاهرا. توانست راه ما را به سوي دولوميتها و آلپ بگشايد ما به يك بارگاه آموزشي دعوت شديم كه مي
  .و از همه چيزخودم، كوهستان دور شدم. به خدمت سربازي فراخوانده شدم. نرسيده بود

. انجام دهم) Pulpit(بعد از دو سال خدمت سربازي تصميم گرفتم يك صعود زمستاني روي مسير مستقيم پولپيت
شكلترين صعود در منطقه تاترا  بود و در آنموقع م اين مسير با وجود چندين تالش، همچنان در زمستان صعود نشده

اين .  بود در روز دوم و در نيمه راه همنوردم ،پيوتر اسكوروپا، پرت شد و كشته شد؛ طنابمان يخ زده. شد قلمداد مي
بعد از بازگشت به . شدم اولين باري بود كه من با يك تراژدي در كوه و مرگ يك دوست مواجه مي

 خانواده او، و شركت در مراسم تشيع جنازه، از خودم پرسيدم آيا ارزش ، مالقات دردناك با)Katowice(كاتوويچ
كوهستان مرا فرا . توانستم تصميم بگيرم كند؟ به شدت درمانده بودم و نمي ادامه را دارد؟ هيچ عاقلي اين كار را مي

 و چندين مسير را بعد از سه هفته به تاترا بازگشتم. گفت به كوهنوردي خاتمه بدهم خواند ولي عقل سليم مي مي
  .بار در زمستان صعود كردن تا توانستم ترديد را از وجود خود دور كنم براي اولين

  و زبيژك) Janusz Shorek(را با يانوژ شورك) Torre Trieste( مسير مستقيم تورتريسه1971در سال 
) . Cima del Balcon(صعود كردم، سپس يك مسير جديد بروي سيما دل بالكون ) Zbyszek Wuch(ووچ

اما . اولين بار كه راجع به هيماليا خوانده بودم تصورم اين بود كه هيماليا جايي براي مردم عادي نيست، نوعي رويا
  .شايد روزي بتوانم به آن بلندترين قلل دنيا راه پيدا كنم. اي به مغزم خطور مي كرد اكنون افكار گستاخانه

 متري دچار ارتفاع زدگي شدم و قله 4500در ارتفاع . قت انگيزي داشتمدر برنامه هيئت سيلزيا به آالسكا وضع ر
در راه بازگشت سرمازده شده و وقتي به كشور بازگشتم . كينلي را فقط با قدرت اراده صعود كردم  متري مك6000

ريان اصلي توانم كوهنوردي كنم يا نه؟ از ج  مي"به شك افتادم كه آيا اصال.  به بيمارستان منتقل شدم"مستقيما
در حالي كه . هاي سبك دانشجويي پرداختم  كنار كشيدم و در عوض به سفرهاي تفريحي و برنامه"كوهنوردي فورا

هاي  روي پتيت درو و گراندژوراس باز كرديم، ولي راه قله) Wojtek Kurtika(دو مسير جديد با وويتك كورتيكا
به ) Gliwice( بزرگي كه باشگاه كوهنوردي گليويچ امه به برن1975باالخره در سال . بلند همچنان مسدود بود

  .داشت، پيوستم) تكه سنگي جدا افتاده از هيماليا(هندوكش
يك روز بعد از رسيدن به قله، مارك . درست بعد از شروع برنامه مريض شدم و در تيم حمله كوه تز قرار نگرفتم

 Janusz(و يانوش اسكورك) Grezegorz Fligel(گرزي گورز فيلگل) Marek Lukaszewski(لوكاژوسكي
Skorek ( و برنامه تبديل شده به يك عمليات نجات . زنده مانده ولي بشدت صدمه ديدند. متر پرت شدند صد چند

 متري 7000در آخرين لحظات من به تنهايي خود را از مسير عادي به قله . كه خوشبختانه با موفقيت به پايان رسيد
  .كوه تز رساندم

.  باشگاهي كه من در آن عضويت داشتم، باشگاه كاتوويچ، يك برنامه واقعي به هيماليا ترتيب داد1977در سال 
در عوض مسيرمان .  متري رسيديم خودمان را خيس كرديم5000وقتي به پاي اين ديواره . جبهه شرقي نانگاپاربات

در .  كرد اي ما را متوقف  گذرگاه صخره متر يك8000درست بعد از ارتفاع . را به جبهه عادي راخيوت تغيير داديم
كردم به  سعي مي. هواي دلپذير پائيزي و از ميان جنگلهاي زيبايي كه به رنگ قرمز و طاليي درآمده بودند، بازگشتيم

فقط . بود بسيار از آن منظره دلم گرفته . هاي درخشان و باشكوهي كه صعود نكرده بوديم نگاه نكنم عقب و به ديواره
  .ده بود تا به قله برسيمكمي مان

. خودم را با اين انديشه تسكين دادم كه فهميده بودم هيماليا متعلق به افراد عادي است، و روزي باز خواهم گشت
پايان در مورد علت  در اين كتاب جوابي براي سئوالهاي بي. سپس اين كتاب را نوشتم. و باز گشتم. بايد باز گردم
  .شود لل مرتفع و به هيماليا پيدا نميهاي بزرگ به ق اجراي برنامه

  .فقط همين. به كوهستانها رفتم و آنها را صعود كردم. گاه لزوم پيدا كردن پاسخ را احساس نكردم هيچ
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  يرزي كوكوچكا
  

  فصل اول
  1979كمي سمت راست بلندترين قله جهان لوتسه، جبهه شمالي، 

. دهند رگ و متخصصي وجود دارند كه اين كار را انجام ميكنيد، شركتهاي بز مي دانيد براي چيزي كه پيشنهاد مي"
  "ايد؟ ، چيزي از آن شنيده"هاي فوالد كاري تغييرات كارخانه مقاطعه"براي مثال شركت 

بر روي ديوار نشان ملي .  بود1978سال . خواست از جالل و شكوهش كاسته شود واضح بود كه آقاي مدير نمي
اي چندين جلد از كتب  خس استخواني قد برافراشته بود، و در يك كتابخانة شيشهاويخته بود، در كنار دفتر يك سر

همين دودكش بود كه ما را به آنجا كشانده . شد يك دودكش بزرگ و قديمي را ديد از پنجره مي. لنين قرار داشت
ونه اشتباهي در آن جايز اي كه هيچگاما در اين اتاق يك بازي دقيق و از پيش فكرشده در حال انجام بود؛ بازي . بود
  .هايي كه چند دقيقه قبل بر روي آنها نشسته بوديم بلند شديم  از روي صندلي. نبود

  ". شايد يكبار ديگر. . . در اينصورت . بله مي فهميم"
  .اما بازي همچنان ادامه داشت و هنوز پايان نيافته بود. و به طرف درب حركت كرديم

  ". . .يد يك كمي گپ بزنيم بگذار.  صبر كنيد ، صبر كنيد"
حتي يك . دانيم كه شركتي كه از آن صحبت شد قادر است هركاري را انجام دهد دانست كه ما مي آقاي مدير مي

آما آنها . اي داشتند، و البته بهاي گزافي را طلب مي كردند آنها براي هر چيزي نقشه. كوره بزرگ ذوب بسازد
دانست كه نبايد بگذارد ما برويم، گر چه به  در نتيجه آقاي مدير مي. اشتندكردن دودكشها را ند هيچوقت وقت رنگ

  .شود آن جالل و منزلتش خدشة كوچكي وارد 
  "آقايان، مي خواهم بدانم چقدر طول خواهد كشيد؟"

  .نگاه كرديم و سري را تكان داديم. مي توانستيم از پنجره دودكش بسيار عظيمي را ببينم كه بشدت خوردگي داشت
  ".حتي ممكن است بتوانيم در يك هفته هم انجام دهيم. حدود دو هفته"
  .اش گرفته بود خنده.  آقاي مدير در صندلي خود چرخي زد"يك هفته؟"
  ".يك هفته حتي براي برپايي داربست هم كافي نيست"
  ".زنيم ما بدون داربست رنگ مي"
  "چطور؟"
  ".با طناب"

با داليل . افكار متفاوتي از مغز مدير گذشت. اي داشته باشد  هر نتيجهيك لحظه سكوت برقرار شد، كه ممكن بود
براي سالها دودكش به حال . در مقابل او دو جوان گستاخ قرار داشتند و در بيرون يك دودكش زنگ زده. خودشان

ست آنرا اجرا توان اما چه كسي مي. قانون. بايست هر سال يا حداكثر هر دو سال آنرا زنگ زد مي. خود رها شده بود
يا اينكه چند سال ديگر . داشت مگر آنكه از بدشانسي كميته اي نظر خود را به آن معطوف مي كند؟ هيچكس، 

چهرة متفكر با . ترسيد نه، آقاي مدير از اين عاقبت مي... و سپس. شد ماند و بعد به سادگي تكه تكه مي همانجا مي
  .لبخندي از روي عالقه باز شد

  "قهوه؟ چاي؟"
  ".خواهيم مزاحم شما شويم كند، نمي فرقي نمي"

داد؛ اگر كمي سطح پائينتر گوشي  حال اگر او مدير مهمي از يك كارخانه توليد فوالد بود فقط يك كليد را فشار مي
دو تا قهوه خواهش "زد  شد و از الي درب صدا مي داشت؛ اگر فقط مسئول يك كار قديمي بود بلند مي تلفن را برمي

. ام سه تا قهوه خورده ام و چندين جلسه داشته "من قبال"و اين كاري بود كه او انجام داد و اضافه كرد  "كنم مي
كرديم كه  ما بايد باور مي. اي داشت اش زده بود و لحن جدي و خسته  دستانش را به سينه".خورم ببخشيد قهوه نمي

انگار كه هيچكس ديگري در آن كارخانه بزرگ . شد چه مسئوليت مهمي دارد و بسياري از مسائل به او محول مي
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  .زد اما خوب مي دانستيم فقط الف مي. نيست
  .به لوتسه. مان به هيماليا به آن نياز داشتيم اين پولي بود كه براي برنامه. ما به يك ميليون احتياج داشتيم

، 1978در سال .  پول هنگفتي بوداما در آن زمان اين مقدار. تورم اخير ما را با اعداد هفت رقمي عادت داده است
توانستيم   گاهي اوقات ما فقط مي .خطر آنهم البته زياد بود.  برابر حقوق متوسط ماهانه بود200يك ميليون زلوتيس 

بايست رنگ   تا از اين دودكشها را مي5به عبارت ديگر . متري بدست آوريم80 يك ميليون را از چنين دودكش 5/1
البته مخارج جانبي از قبيل سهم باشگاه، ماليات، . شايد كمي بيشتر. ه لوتسه را بدست آوريمكنيم تا خرج برنامه ب

 دودكش الزم 6مي شد گفت حداكثر . بايست پرداخت شود مخارج پيش بيني نشده، و هزينه رنگ نيز بود كه مي
  .دير مالقات كرده بوديمبراي همين موضوع با م. بايست با كارفرما به توافق برسيم اما براي هر يك مي! بود

  "با طناب؟"
اما شبح مأموران كميته نظارت كه ممكن بود هر روز سربرسند و بدنبال . مي شد فهميد كه باورش براي او دشوار بود

  .اشكاالت بگردند ناپديد نمي شد
  ".توانيم انجام دهيم  مي"واقعا. ما كوهنورديم"
اگر چه بشختي قبول مي كرد ما در طي . نست آنرا به تصور در آوردتوا  آقاي مدير هنوز نمي"!هوم م بوسيله طناب"

از بهشت يكراست در كنار اين . يك ماه و فقط روزهاي يكشنبه كاركنيم، اما البد فكر مي كرد ما از بهشت آمده ايم
  .دار نشود خواست احترام خودش جريحه اكنون فقط مي. ايم دودكش زشت و زنگ زده افتاده

.  لبانش را گاز گرفت"...براي ما غير ممكن است كه با هر بي سر. نيد كه ما يك سازمان دولتي هستيمشما بايد بدا"
  ".با افراد حقيقي قرار داد ببنديم"
اين اولين باري . ريزي شده است همه چيز به دقت برنامه. شود اين پول به حساب انجمن خيريه جوانان واريز مي"

. توانستيم تمام كتاب قانون را برايش بازگو كنيم  اگر الزم بود حتي مي".دهيم  مينيست كه ما چنين كاري را انجام
  .بخوبي نقشهايمان را تمرين كرده بوديم

توانيد كار را  در صورت توافق چه موقع مي. من هنوز مجبورم با دايره حقوقي تماس بگيرم. بسيار خوب. بسيار خوب"
  "شروع كنيد؟

مجبور بوديم در تعداد زيادي از اين جلسات شركت كنيم كه اغلب .  هم همينطورآقاي مدير. پيروز شده بوديم
  .در آن روزها بدست آوردن يك ميليون بسيار مشكل بود. تر بودند كوتاهتر و بي فايده

كرديم و رفتن به آلپ   در تاترا كوهنوردي مي" عمدتا70در سالهاي . چرا لوتسه؟ دربارة آن هم داستاني وجود دارد
با هزينه اي . سپس شانس يك سفر ارزان به هندوكش افغانستان را پيدا كرديم. شد قيتي بزرگ محسوب ميموف

  .اشتهاي كوهنوردان لهستاني بسرعت فزوني گرفت.  متري را صعود كنيم7000هاي  توانستيم قله نسبتاً كم مي
، واندا K2به ) Kurczab(هيئت كورژاب.  اولين كوهنوردان لهستاني به هيماليا قدم گذاشتند70در اواخر سالهاي 

اينها فقط آغاز راه . به برودپيك) Wraclaw(به گاشربرومها، و باشگاه وراكالو) Wanda Rutkiewicz(روتكيويچ 
، درحالي كه )PZA(انجمن كوهنوردي لهستان.  تعداد هيئتهاي اعزامي افزايش يافت1999-1997در سالهاي . بود

وقتي خبر گرفتن مجوز . ا كرده بود، باالخره مجوز صعود به قلة لوتسه را بدست آوردبراي چند قله ديگر هم تقاض
صعود به قلل صعود نشده مركزي و جنوبي كانگچنجونگا توسط انجمن كوهنوردي لهستان به ورشو رسيد، موقعيت 

لوتسه چه؟ انجمن اما . كانگچنجونگا قله با ارزشتري است، لذا توجه اصلي به طرف آن جلب شد. كمي پيچيده شد
شدند كه  آيا افراد ديگري در لهستان يافت مي. نظر كند كوهنوردي لهستان تصميم گرفت از صعود قله لوتسه صرف

مايل بودند آنرا صعود كنند؟ باشگاه گليويچ ابراز تمايل كرد و سرپرستي اين تعهد جسورانه به آدام 
ما در انديشه لوتسه از دودكشها باال . اينجا شروع شدو ماجرا از . واگذار شد) Adam Bilczewski(بيلژوسكي

 ساله 40هيچ كس متعجب نمي شد كه چگونه براي جلب كمك براي انجمن خيريه جوانان اغلب افراد . رفتيم مي
روياي هيماليا آنها را به پرواز . اند موهاي بزرگ از دودكشها آويزان شده گاهي با مشاغل مهمتر با سطلهاي رنگ و قلم

و اين جدال با دودكشهاي ميليوني فقط در بعدازظهرهاي شنبه . آورد، مدارج شغلي و مهارتهاي فني مهم نبود  ميدر
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ها بيشتر به  بعضي. كرديم خوانديم و يا كار مي زيرا همگي ما در طول هفته يا درس مي. افتاد و يكشنبه ها اتفاق مي
. تهاي ديگري جهت تهيه تداركات مورد نياز را انجام مي دادندگروه اخير فعالي. دودكشها آويزان بودند، بعضي كمتر

% 90زماني كه . به عنوان مثال سفر به سراسر لهستان براي تهيه پر مناسب جهت دوختن كيسه خواب و كت پر 
و ) اي ورزش و فرهنگ كميته منطقه ( WKKFiSمخارج را بدست آورده بوديم، كمكهاي مالي ناچيزي از 

  .يدمؤسسات ديگر رس
 دالر را 150هايي اجازه تبديل   برنامه شد براي چنين  ميWKKFiSدر آن روزها با كمك . دالر مسئله ديگري بود

اما هر چقدر هم . اسكناسهاي سبز رنگ در يك صندوق جمعي براي اجراي برنامه ذخيره شد. براي هر نفر گرفت
) Robert Niklas(ر اين زمان بود كه روبرت نيكالسد. رساند كرديم اين صندوق ما را به جايي نمي جويي مي صرفه

 به آلمان غربي مهاجرت 1970كرد و از سال  او اولين مربي من بود و با ما در تاترا كوهنوردي مي. ما را نجات داد
  .به لطف او صندوق ما كمي سنگين شد. پرداخت آمد و سهم خودش را با ارز خارجي مي اكنون با ما مي. كرده بود

به لوتسه معني خاصي برايم داشت، 1979هيئت اعزامي سال .  بدهيد اين مسائل مالي را مدتي كنار بگذاريماجازه
ادام . چرا كه دعوت به يك برنامه بزرگ به اين معني بود كه عدم نمايش خوبم در ارتفاعات را ناديده گرفته بودند

 متري دچار 5000 شدم، چرا كه فقط در ارتفاع دانستند چقدر در آالسكا بد ظاهر بيلژوسكس و يانوژ بارانك مي
  .با اين وجود به ياد من بودند. بيماري ارتفاع شدم

 متري 7000در واقع هيچكدام از ما بطور جدي در ارتفاعات امتحان خود را پس نداده بوديم، اگر چه من به ارتفاع 
 نفر بودند كه 8 تا 6 " نفره احتماال19رگ اكنون در تيم بز.  متري در نانگاپاربات رفته بودم8000در هندوكش و 

لوتسه با ارتفاع . كردم يكي از اين افراد برگزيده خواهم بود شدند و من احساس مي براي حمله اصلي انتخاب مي
بخصوص در مقابل .  متر به عنوان چهارمين قله مرتفع جهان مي توانست اعتبار از دست رفته مرا باز گرداند8511

  . من در آالسكا بودندآن كساني كه با
هايشان به آنجا  آنها از طريق دريا با محموله. در آنجا كاميونهاي استار و نيا منتظر ما بودند. ما به بمبئي پرواز كرديم

از فرودگاه . باريد باران بشدت مي. اولين ديدار من از هند بود و فصل مونسن تازه آغاز شده بود.  بودند منتقل شده
براي اتاقي كوچك و كثيف با . توانستيم پول هتل آنرا بپردازيم اي از شهر رفتيم كه مي م و به گوشهيك تاكسي گرفتي

باران همچنان . پرداختيم  دالر مي2دويدند هر شب  تخت چوبي و موشهايي كه در راهرو به اين طرف و آنطرف مي
هر حال از كف كثيف اتاق بهتر بود و به بر روي تختي دراز كشيدم كه به . باريد و هوا بشدت گرم و شرجي بود مي

هاي بزرگ جهانگردان  آيا هيئت. ها بي وقفه در گوشم مي پيچيد خوابي رفتم كه صداي تنبك مانند باران روي پنجره
  معروف بدين شكل اجرا شده است؟

ماندن يك  ي زندهدر واقع هر چيزي كه برا. شد كه در اينجا آب ننوشيم و هيچ چيزي نخوريم  به ما گفته مي"مرتبا
دار تيم، مالگوسيا  اما صندوق. بندي شده سالم و بهداشتي بودند كوالكوال و ليموناد بسته. انسان الزم است

يكبار، فقط . كرد ، مانند يك ماده شير از صندوق تيم و دالرها مواظبت مي)Malgosia Kielkowska(كيلكووسكا
هر كدام از ما كه كمي دالر داشت . يك روز فراموش نشدني بود.  بخريميكبار، كمي پول به ما داد تا بتوانيم يك كوكا

آورديم و نگاهي به آن  آن ده يا بيست دالر را گاهي از جيبمان در مي. كرد مانند يك دارايي با ارزش آنرا پنهان مي
به هر . ا خرج كنيمبايست براي چيزهاي بيهوده آنر نمي. گردانديم بعد آنرا به دقت سر جايش بر مي. مي انداختيم

  .حال اين شيوه مسافرت لهستاني بود كه براي خود جذابيتهايي نيز داشت
ايد يا مسافران   هند خوانده نظريه يعني آن چيزي كه دربارة. پردازي قرار گرفت بزودي هند واقعي در مقابل نظريه

به عنوان . هند را بايد در هند شناخت. ندشو كشد كه اين افسانه ها ناپديد  اما طولي نمي. اند ديگر براي شما گفته
در نتيجه حتي جايي كه لزومي نداشت . توانم چانه بزنم مثال به من گفته شده بود كه بر سر قيمت اجناس تا مي

شود با آنها صحبت كرد،  خيلي زود دريافتم كه آنها نيز انسانهايي هستند كه مي. زدم گرد چانه مي مانند يك خيابان
 نه آنطور كه من به آن باور داشتم يا عادت كرده "اي داشت، طبعا هر چيز قاعده. با ما تفاوت داشتنداگر چه كمي 

  .بتدريج تمام ذهنيات اروپايي خود نسبت به شرق را دور ريختم و بجاي آنها عقايد جديدي جايگزين كردم. بودم
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هرگز آن سفر را فراموش . رقي شروع شدبعد از دو روز بارهايمان از گمرك ترخيص شد و سفر ما به سمت شمال ش
هاي ما  راننده) Andrzej Popwicz(و آندري پوپويژ) Wiesiek Lipinski(ويسيك ليپينسكي. كنم نمي
 و كاميونهاي ديگر كه هر كدام عالمات  دوچرخه تريلز بزرگ استار و بدنبال آن كاميون نيا، در دريايي از تاكسي،.بودند

عالمت راهنمايي؟ بيشتر يك جنگ مداوم رواني بود كه در آن قويتر برنده . ا مي ديدندراهنمايي مخصوص به خود ر
  .جنون. است وضعيفتر بايد راه را باز كند

در عرض سه دقيقه .  خلوت توقف كنيم كافي بود در يك منطقه. توانستيد انبوه جمعيت را حس كنيد جا مي همه 
. كشيدند؛ ما موجودات جديد و متفاوتي بوديم كردند يا دست مي گاه ميبه ما ن. جمعيت زيادي ما را احاطه مي كردند

هر مفهومي از زندگي خصوصي كه ممكن بود با آن بزرگ شده . البته حالت تهاجمي نداشتند، بلكه سمج بودند
ي حت. كردند ايستادند و مستقيم به ظرف غذاي شما نگاه مي خورديد مي اگر غذا مي. كردند باشيد را نابود مي

خواستند، فقط نگاه  هيچ چيزي نمي. كردند گدايي مي. ليسيدند كردند و آنرا مي انگشتانشان را در ظرف فرو مي
  .پذيرفتند داديد در سكوت آنرا مي اگر چيزي مي. كردند مي

 يا لباسهايمان. باريد و هيچ چيز خشكي برايمان باقي نمانده بود تمام مدت باران مي. اين سفر دو هفته طول كشيد
شد، يا در   پر از موش بر روي بسترهاي چوبي سپري مي"هتلهاي"شبها يا در . تميز و خيس بودند يا كثيف و خيس

بايست مرتب به خودت  مي. شديم نقاطي كه به سرعت بوسيله هندوها، مانند يك دسته بزرگ زنبور، احاطه مي
امروز مشكل . شدي در غير اينصورت ديوانه مي. دهگفتي، نگران نباش ،هيچكس آنجا نيست، كار خودت را انجام ب مي

  .تري بود، يكه شب اقامت در هتل يا در چادر با صدها چشم خيره به شما بتوان گفت كه كدام يك آًزمون سخت
سفير كبير لهستان آقاي آندري . به كاتماندو رسيديم و با شكوه تمام كاميونهايمان را به طرف سفارت لهستان رانديم

بود كه در لهستان به عنوان پدر موزه هاي آسيا و اقيانوسيه شناخته ) Andrzej Wawrzyniak(اكواورزيني
 تيم از لهستان به آنجا 5 يا 4بعد از گذشت سالها، زماني كه هر فصل . او رفتاري دوستانه و صميمي داشت. شد مي
كرد، و از ما  نند يك ميزبان رفتار ميسفير كبير ما.  استقبال و همياري سفارت نيز كمرنگتر شد"آمد، طبيعتا مي
هاي بزرگ وقت او بسيار بيشتر ار حد معمول  خواست او را بدان گونه بنگريم، در نتيجه با افزايش شمار هيئت مي

وسايلي كه .  كيلو گرم وزن داشت35 تا 30بندي كرديم كه هر يك حدود  ما بارهايمان را دوباره بسته. شد گرفته مي
در همان حال بيلژوسكي و كيلكووسكا در ادارات دولتي پايين و باال . داشتيم را در سفارت باقي گذاشتيمبه آنها نياز ن

كاري  هاي برنج ابتدا از دره.  روز طول كشيد19راهپيمايي . رفتند و به كارهاي تمام نشدني اداري مي پرداختند مي
  .شده گذشته و كم كم ارتفاع گرفتيم

شركت تعاوني شرپاها يك سردار و يك . يز از خدمات يك شركت محلي استفاده كرديممانند هيئتهاي ديگر ما ن
خواستند هر چه شرپا و كارمند در  مي. هيئت اعزامي است) بخوانيد گراني(داد و مدعي بود هدفش راحتي  آشپز مي

  .اختيارشان بود را به ما قالب كنند
 آنها موافقت كرديم، يك آشپز، دو كمك آشپز، يك "متخصص"اد  نفر از افر5باالخره بعد از كلي چانه زني با حضور 

سردار، و يك مأمور رابط كه البته حضور وي اجباري است و از طرف وزارت جهانگردي مأموريت دارد ناظر بر پيروي 
  .بزودي حاضر بوديم از تمام خدمات آنها جهت آسايش هيئت چشم بپوشيم. از قوانين توسط هيئتهاي اعزامي باشد

 "در همان ابتدا سردار مدعي شد كه بدون يك دستيار ابدا. احساس پيروزي در چانه زني دوام زيادي نداشت
  . شركت با وي موافق بود"تواند كار كند، و طبيعتا نمي

آقايان، البته ممكن است كمي برايتان خرج داشته باشد، ولي در آنصورت تمام مشكالت راهپيمايي تا بارگاه اصلي "
  . قانع كننده بود".خواهد رفت و حتي الزم نيست يك انگشت خود را حركت دهيداز بين 

. خواست سردار حقوق هفت روز باربران را پيشاپيش مي. اما مجبور شديم همان روز اول انگشتانمان را حركت دهيم
يل در اختيار گذاشتن تصميم گرفتيم حداكثر لذت را از راهپيمايي ببريم، و از آزادي خود كه بدل. آنرا دريافت كرد

  .سرنوشت خود به دستان چند حرفه اي بدست آورده بوديم، بهره ببريم
توانستيم  اما بعضي مسائل را نمي. به روش كار باربران به عنوان يك نمونه منحصر بفرد از سنت محلي مي نگريستيم
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 2اليكه يكي ديگر زير سنگيني زد درح بعنوان مثال گاهي يك باربر دستانش در جيب بود و قدم مي . درك كنيم
باربر دست در جيب بوضوح بر ديگري برتري داشت و آن يك را بعنوان يك باربر زير دست خود . شد بسته خم مي

كردند  اما بعد از دو روز حركت متوقف شد، و اين مردم جالب تقاضاي پول مي. چه مردم جالبي. استخدام كرده بود
  .سردار را احضار كرديم. روياپردازي تمام شد. ندخورد وگرنه از جايشان تكان نمي

  "اند؟ چرا اينها پولشان را دريافت نكرده"
  ".هر چه بود را پرداختم. چون ديگر پولي ندارم":اش زد و گفت او دستش را به سينه

  "ديروز تو براي يك هفته حقوق آنها پول گرفتي؟"
  .كرد ، با خونسردي كامل تأييد مي"درست است"

  ". روپيه پول داشته باشي10,000تو بايد":قلم برداشتيم و شروع كرديم به محاسبهكاغذ و 
  ".اما ندارم"
  "منظورت چيست نداري؟"
  ".دانم، من همه را پرداختم نمي"
  "به چه كسي؟"
  .توانست او را متأثر كند  هيچ چيز نمي".به دستيارانم"
ولي . بله بايد". تفاوت خود را تحت فشار گذاشتيم طب بي ما مخا".پس آنها بايد دستمزد باربران را پرداخت كنند"

  ".پولي در كار نيست
. همين و بس. بود او آنرا خرج كرده. شد با او صحبت كرد نمي. بنظر نميرسيد اين بحث وجدل به جايي بيانجامد

ما . ما نه براي ماا. براي يك هيئت ثروتمند اروپايي مثل نقل و نبات است.  دالر است1,000 روپيه معادل 10,000
در عين . توانست تيم را متوقف كند  روپيه اضافه مي100چنان مخارج برنامه را به دقت تنظيم كرده بوديم كه حتي 

ما از آن نوع تيمهاي غربي نبوديم كه در چنين مواقعي هر يك از اعضاء از . حال ديگر هيچ ارز خارجي نيز نداشتيم
  .آورد و در اختيار صندوق قرار دهد دالري بيرون 100جيبش يك اسكناس 

 دالري كه به صندوق اضافه 150و . آميزي دودكشها از ذهنمان مي گذشت خاطرات ساعتها معلق ماندن براي رنگ
. شد خريد  روپيه چند كوكاي خنك مي10,000با . كرد شد، صندوقي كه مالگوسيا به شدت از آن محافظت مي مي 

اي  و سپس به شركت نامه. تدا سردار و دستياران دزدش را با اردنگي اخراج كرديماب. حال مجبور بوديم كاري كنيم
  .نوشتيم و ضمن توضيح موقعيت خواستيم پولمان را پس بدهند

بايست قبل  آشپزها مي. تجربگي پول زيادي پرداخته بوديم بخاطر بي. ازآن به بعد تمام كارها بر دوش خودمان افتاد
يكنفر دستمزد باربراني كه . هركس وظيفه مشخصي داشت.  چيزي براي خوردن آماده كننداز طلوع آفتاب برخيزند و

اي باز شده بود مي بايست دوباره  اگر بسته. كرد پرداخت و باربران جديد را استخدام مي كارشان تمام شده بود را مي
گرفت و مجبور بوديم   جا نمي ستهشد كه در ب بندي دوباره همواره چند تكه پيدا مي طي اين بسته. بندي شود بسته

. هر روز وضع به همين منوال بود. گفت كه به اندازه بار دارد كرد و مي او هم اعتراض مي. آنرا به يك باربر ديگر بدهيم
  .اما به هر صورت به جلو حركت مي كرديم

قطعا هستند كساني كه مانند . كرد در اين شلوغي سرسام آور درگيري با باربران و بارها، مأمور رابط هيچ كمكي نمي
هيچ . او فقط وبال گردنمان بود. مأمور رابط ما به اين گروه تعلق نداشت. كنند يك فرشتة نگهبان به تيم خدمت مي

او به طبقه برتري تعلق داشت، در نتيجه . چيز به او مربوط نبود، بخصوص باربران، زيرا آنها را آشغال مي دانست
  . روزي كه گذشت درسي شد براي تمام عمر در مورد رابطه با نپالي ها19. زد يحتي با آنها حرف هم نم

آنها براي كار قوانيني داشتند كه خوب، . خورد كوشش ما براي سازمان دادن به باربران بطرز رقت انگيزي شكست مي
  ".نيمك ما فردا استراحت مي"گفت،  به عنوان مثال يكي از آنها مي. آورديم ما از آن سر در نمي

حتي صحبت آنرا هم نكنيد؟ ما براي كار ". توانستم فشار خون را در رگهاي گردنم حس كنم  مي"چه استراحتي؟"
 باربر نپالي با خونسردي ".نگران نباش" "!وقت نداريم. ما بارها را خودمان حمل مي كنيم. دهيم نه استراحت پول مي
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توانيم به  ما نمي.به هر حال فردا مجبوريد باربران را عوض كنيد". منتظر مانده بود تا درجه حرارت من پائين بيايد
  ".زنند دهكده بعدي بياييم چون ما را كتك مي

به ":كرديم پس اصرار مي. كنند پاپوش درست كنند ها كه سريع حركت مي خواهند براي بعضي كرديم كه مي فكر مي
  "!كنيداينرا از مغزتان بيرون . كنيم هيچ وجه باربري را عوض نمي

هيچ كسي در محدودة . ليكن معلوم شد چاره اي جز تعويض باربران نداشتيم، چرا كه اين يك رسم محلي بود
يك دعواي بزرگ مي توانست كل هيئت را به . مسئله بسيار جدي بود. روستاي ديگري حق ندارد باربري كند

. كار آساني نبود. و همچنان خونسرد بمانيممجبور بوديم با هزار يك مشكل مانند آن مقابله كرده . شكست بكشاند
 دعواي بين بيسيك عصبي مزاج با يكي از باربران پيش آمد، سپس باربر دوم و سوم، تمام باربران پا به فرار "وقتي 

  .گذاشتند و ديگر هيچ كدام حاضر به حمل بار نبود
 كيلوگرم وزن داشت، 7وني من كه در حالت عادي در نتيجه چادر نايل. بدون وقفه. باريد  باران مي"بدتر از همه، مرتبا

اما غيرممكن بود بتوان آنرا . باربر من كامال حق داشت كه اعتراض كند. بعد از يك شب باران وزنش دو برابر شده بود
آن . زالوها هم صحنه را تكميل كرده بودند. شد اي متوقف نمي زيرا باران حتي براي لحظه. پهن كرد تا خشك كرد

كرديم بطور  ها و علفهاي بلند حركت مي وقتي از ميان بوته. خيس و مرطوب براي آنها مانند بهشت بودمحيط 
توانستيم آنها  كردند، و فقط در اقامتگاه مي بدون احساس درد تنمان را سوراخ مي. كرديم ناخودآگاه آنها را جمع مي

  .اشتيم، تنبل و پر از خون انتظارش را ند"را روي بدنمان پيدا كنيم، در جاهايي كه اصال
در ارتفاع . شديم هوا كم كم بهتر مي شد هر چه به نامچه بازار نزديك مي. رسند اما بدترين سفرها نيز به انتها مي

  . متفاوت" متري بوديم، يك شهر شرپا، با مردماني كامال3400
هاي تاترا  در بين تپه) Podhale(لانگار در پودهي. ها را پشت سر نهاده بوديم سختي. خومبو سرزمين شرپاهاست 

  .بوديم
در اينجا ياكها جهت حمل بار به كاروان ما اضافه شدند كه در نتيجه مشكالت حمل و نقل به طور قابل توجهي كمتر 

انداخت، صبورانه بارش را  كرد و بارش را زمين مي اي گير مي چنانچه يك از اين تراكتورهاي چهار پا به صخره. شد
كرديم،  گر چه مسيرهاي پر شيبي را صعود مي.  آزارمان نمي داد" و اين اتفاقات قابل انتظار ابدا ديم،كر درست مي

  .توانستيم استراحت كنيم براي اولين بار مي
. باالخره مشكالت سفر در ارتفاعات پايين به پايان رسيده بود. اوايل سپتامبر به بارگاه اصلي اورست و لوتسه رسيديم

 بودم كه درباره آن بسيار خوانده و شنيده بودم، به جايي كه مدتها در آرزوي ديدنش بودم و انتظارش حال د رمكاني
  .كشيدم را مي

گر چه به . المللي براي صعود اورست به آنجا آمده و چادرهايشان را نصب كرده بودند چند روز قبل يك هيئت بين
جنت  حتي دوست ما ري  . ه و سويس هم در ميان آنها بودندكردند ولي از فرانس طور اخص آلمانيها آنرا اداره مي

)Ray Genet (مكان خوبي پيدا كرده و چادرها را برپا ساخته و وسايل را از . از آالسكا به آنها ملحق شده بود
انجام .  متري كارها را سر و سامان دهيم5400سه روز طول كشيد تا در ارتفاع . هاي پالستيكي خارج نموديم بشكه

خواست  دلم مي. رفت و حالت تهوع داشتم سرم گيج مي. آور بود كننده و عذاب كوچكترين كارها هم بسيار ناراحت
در اينجا بود كه فهميدم بهترين درمان براي . فقط زير يك صخره خودم را از دست اين ضعف و ناتواني خالص كنم

تر شده و  فس عميق بكشيد، جريان خونتان سريعشويد ن مجبور مي. ارتفاع زدگي تحرك و تالش دائم فيزيكي است
  .كنيد در نتيجه به شرايط جديد سريعتر عادت مي

وقتي باالخره همه چيز در سر جايش قرار گرفت، براي اولين بار توانستيم بطور جدي به اطراف و كوهها نگاهي 
شد،  و برج مانند آن كشيده ميهدف ما لوتسه بود، اما جهت نگاه همگي مان به طرف همسايه شمالي . بياندازيم
اما فتح بلندترين .  قرار دهدüكوههاي زيباتر از آن بسيارند اما هر كسي دوست دارد در كنار نام آن عالمت . اورست

  .قله جهان به سازماندهي كامل و يك هيئت ويژه نياز داشت
احتمال داشت . المللي گپي بزنيم بينتوانستيم با گروه  شايد مي. فكري به ذهنمان خطور كرد. اما ما آنجا بوديم
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توانست با توجه به  تعدادي از آنها مايل باشند بجاي اورست، لوتسه را صعود كنند؟ در آنصورت آيا يكي از ما مي
پيشنهاد پر آب و رنگ ما به سرعت به بن . مجوز آنها به اورست برود؟ گويي از در پشتي آرانم بداخل خزيده است

تا آنموقع بسياري از . تصميم گرفتيم بعد از صعود لوتسه به سراغ آنها برويم. ه اي نداشتندآنها عجل. بست خورد
  .مسائل روشن مي شد

 337از نظر فني شبيه به يكديگرند، اما اورست . مشكل بتوان گفت كدام يك از اين دو غول كوه سخت تري است
  .متر بلندتراست، كه در ارتفاعات باال بسيار زياد است

اي را به تصور در آوريم كه در  توانستيم لحظه اما از قبل مي.  متري مسير صعود هر دو يكسان است7300تفاع تا ار
در صورت موفقيت ما اولين تيم . اي به راست مي رفتند اي، با توجه به مجوزشان، به طرف چپ و عده آنجا عده

  . چهارمين تيمي كه بطور كلي آنرا صعود كرده بودكرد و لهستاني بوديم كه اين چهارمين قله بلند جهان را صعود مي
  .پرستانه خودم را راضي به فراموشي آرزوهايم نمايم توانستم با اين افكار ميهن با اين وجود نمي

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
من اينجا بودم، كسي كه در مك كينلي . توانست فقط يك الف باشد حتي از مغزم هم خطور نكرد كه اين افكار مي

 متري قله 8000 متري در هندوكش را صعود كرده، ولي در ارتفاع 7000 يك قله "ضع وخيمي داشت، قبالو
آنجا ايستاده بودم و سرم را در . خورد  بدرد ارتفاعات نمي"نانگاپاربات مجبور به بازگشت شده بود، و معروف بود اصال 

  .عود كنمتوانم لوتسه را ص  مي"فقط"چرخاندم با اين افسوس كه  هوا مي
اين چيزي است كه مرا به . بهترين يا هيچ. اي به مراتب پايين ندارد درون من چيزي است كه عالقه. گستاخ؟ نه

  .دارد حراكت وا مي
. اينكه بنا بود از مسير عادي جبهه شمال غربي قله لوتسه را صعود كنيم. كرد اكنون فقط يك موضوع مرا ناراحت مي

راجع به اينكه ) Andrzej Czok(با يانوژ شورك و آندري چوك. آورديم ست نميدر نتيجه هيچ چيز جديدي بد
به اين پيشنهاد عالقه چنداني . اندكي به راست برويم ويك مسير مستقيم را از جبهه غربي صعودكنيم صحبت كرديم

فني بسيار مشكل صعود با كمي انحراف از مسير اصلي، اگر چه از نظر : آنروز اين فكر پيروز شد. نشان داده نشد
به هر حال يك انحراف كوچك است، صد متر در سمت راست دهليز در دسترس . باشد، مشكل سازي مصنوعي است

طي اين رايزني ها در پاي . اين طرز فكر در تاترا جالب است ولي در هيماليا ارزش ندارد. رود اي كه به قله مي و ساده
ابتدا چهار نفر از ما تصميم گرفتيم سعي . صعود لوتسه بدون اكسيژن. بلندترين كوهها بود كه فكر ديگري متولد شد

. و يانوژ شورك هم اظهار عالقه كردند) Zyga Heinrich(زيگا هاينريش بجز من و آندري چوك، . مان را بكنيم
 در آن بايد توجه داشت كه. زيگا بسرعت تصميم خود را عوض كرد زيرا بنظر او اينكار خطر زيادي به همراه داشت

در بارگاه . گذارد زمان هنوز تصور براين بود كه صعود بدون اكسيژن در ارتفاعات اثرات دائمي و زيانباري روي مغز مي
مانده  دهيد و تبديل به يك عقب تان را از دست مي اصلي نيمه شوخي به ما مي گفتند شما نصف سلولهاي خاكستري

و در نتيجه هيچ كس شهامت خنديدن به تصميم زيگا . مانع بزرگي شداين موضوع از نظر رواني تبديل به . شويد مي
  .را نداشت

خواستيم حمله به  ، كه بعد از يكماه تالش آنرا برپا كرده بوديم، مي4بالفاصله بعد از آخرين شب اقامتمان در بارگاه 
ته ما طوري رفتار كرديم الب. هم چيز روشن بود.  چيزي نگفت"هيچكس مستقيما. قله را بدون اكسيژن انجام دهيم

تمام وسايل اكسيژن را اعم از سيلندرها و ماسكها را با دقت و . خواستيم از اكسيژن استفاده كنيم كه گويي مي
. و به بارگاه اصلي بازگشتيم تا خود را براي حمله نهايي آماده كنيم.  منتقل و در آنجا انبار كرديم4وسواس به بارگاه 

  .نتظر ما بودندآن وسايل هم آن باال م
  .آندري چوك، زيگا هاينريش، و من در بارگاه اصلي تصميم گرفتيم اولين تيم حمله عبارت باشند از يانوژ شورك،

و .  دموكراتيكي را در پيش گرفته بود، زيرا از تيم قله خود مطمئن بود"سرپرست تيم، آدام بيلژوسكي، روش كامال
  .د آنرا به خود ما سپردزماني كه وقت انتخاب و برنامه ريزي رسي

گيري فرا  زمان تصميم.  رسيديم و بنا بود فردا صبح به سمت قله حركت كنيم4بارگاه اصلي را ترك كرديم، به بارگاه 
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  .رسيده بود
  با اين اكسيژنها چكار كنيم؟
  . مصمم بود و هيچيك از ما متعجب نشد"آندري چوك از ابتدا كامال

  ".روم من بدون آنها مي"
  ".كنم من از وسايل خودم استفاده مي":  شورك گفت".كنم ر نميمن خط"

  ".من هم همينطور": زيگا با لحن خشكي گفت
 كيلوگرم مي شد ولي 10من وسايل اكسيژن را به دوشم انداختم كه حدود . من بر سر دو راهي قرار گرفته بودم

  .ماسك را به صورتم نزدم
  .كنم، ابتدا مي خواهم ببينم چقدر بين ما تفاوت خواهد بود نمياما استفاده . كنم من آنرا حمل مي": گفتم

در آنصورت متوجه ميشوم چقدر تفاوت بين من و آنها كه از . تصميم گرفتم در يك ساعت اول با آندري حركت كنم
س دانستم به هر حال تفاوت عملكرد وجود خواهد داشت، زيرا تنف مي. اكسيژن استفاده ميكنند اختالف وجود دارد

توانم  دانستم كه مي شناختم، و مي اما من خودم را مي. اكسيژن اضافي حركت شخص را بسيار سريعتر خواهد كرد
در نتيجه خودم را براي انجام آزمايش . گيري ضربان قلبم وضعيت خودم را در ارتفاعات بسنجم، گاهي اوقات با اندازه

  .ديدم آماده مي
. شد از آن طرف نظر كرد ك ساعت من فقط كمي عقب افتاده بودم، آنقدر كه ميبعد ار ي. زيگا و يانوژ راه افتادند

  .زمان اخذ تصميم فرا رسيده بود
.  بطري اكسيژن را در برف رها كردم و سبكبارتر براه افتادم".كمك كن از دست اينها خالص شوم": به آندري گفتم

اكنون مدتي بود كه باالي . ت از آنها عقبتر بوديم ساعت فاصله بين ما زياد شد تا جايي كه ما يك ساع3بعد از 
به . اما به تدريج ارتفاع مي گرفتيم. شد رفتيم فاصله بين ما نيز بيشتر مي هر چه باالتر مي.  متر بوديم8000ارتفاع 

.  ديگر ده قدم. هايم به حالت عادي باز گردند انداختم تا ريه ده قدم، استراحت، تمام وزنم را روي كلنگ مي. آهستگي
. .  

ساعت بدنم را روي ده قدم كوك كرده بودم؛ ده قدم، بعد از چند لحظه دوباره . نبرد موزون عليه ارتفاع آغاز شده بود
شد و آهنگ حركت به شكل  بدتر از هر چيز توقف و نشستن بود زيرا ساعت بدن متوقف مي. . . ده قدم ديگر 

  .كرد وباره آن وقت زيادي را تلف ميبرگشت ناپذيري از دست مي رفت و بدست آوردن د
دو . در آخرين قسمت برف عميقي بر زمين نشسته بود. و با اين روش، و در نبرد با خود، باالخره به يال قله رسيديم

وزيد، در نتيجه به   بادي قوي از طرف كُم غربي مي"معموال. برج سنگي در دو طرف، يك تونل باد بوجود آورده بود
در آن موقع ابري غليظ ما را در خود فرو . كرد و او را به پرواز در مي آورد به هدفش كمك ميفرد جهت رسيدن 

  .برده بود
آمد، با اينحال  نفس مان باال نمي. گشتند ما هنوز چند قدم تا قله فاصله داشتيم زماني كه زيگا و يانوش از قله باز مي

  ".آفرين، شما موفق شديد": گفتيم
  ".مانيم  متر ديگر، ولي منتظر شما نمي20دور نيست، فقط حدود زياد ": آنها گفتند

  .به آرامي به پشت هم زديم تا كمي تبريك خود را پر رنگ تر كنيم
شد تشخيص  نمي. آن آخرين و مشكلترين قدمها را طي كرديم تا به قله كه نقاب خطرناكي داشت رسيديم. به پيش

من دوربين سنگين اكزاكتا را در آوردم و از . خبر بوديم رف نقاب بيشد جلوتر رفت زيرا از شيب آنط داد چقدر مي
و يكي نيز با پرچم سفيد و قرمز كاتوويچ عكس ) Scout(ام اسكات  خودمان و پرچم اولين باشگاه كوهنوردي

  .انداختم
. ذرانده بودم ساعت گذشته را در جدال با هر ده قدم گ6دانستم كه  فقط مي. كردم احساس شعف نمي. نيمه روز بود

  .و حال به انتهاي توان جسماني ام رسيده بودم
توانم به ياد آورم  حتي دقيقا نمي. گذشت زمان بنظر كند شده بود و ما را در گنگي و ناآگاهي عميقي فرو برده بود
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ربين را توانستم فراموش كنم يك تكه يخ به نام دو البته عكس كه گرفتيم؛ چگونه مي.  روي قله چكار كرديم"دقيقا
اي كه از كنار زيگا و يانوژ گذشتيم و فرود  و لحظه همينطور نزديك شدن به قله . از داخل كوله پشتي بيرون آوردم

اما در روي خود قله . تواند به آن وضوح باشد به روشني در ذهنم نقش بسته است، آنقدر كه هيچ عكسي هم نمي
  .هر چه سريعتر به پائين برگرد: انداخت  در گوشم طنين مياي كه مرتب فقط خستگي مفرط را بياد دارم و جمله

. 3سپس بارگاه .  رسيديم4به بارگاه . وزيد و مانع بزرگي بود ابتدا از دهليزي بازگشتيم كه اينبار باد از روبرو مي
آنروز از . ندقرار بود فردا مقداري اكسيژن را براي تيم بعدي حمل كن. بجايي كه بيلژوسكي و بارانك منتظر ما بودند

نشستم و به صداي پيچيده ماشين بدنم كه . برايمان چاي و سوپ درست كردند. موفقيت ما بسيار هيجان زده بودند
ظرف داغ را در آغوش گرفتم و سوپي را . چيزي نمانده بود از كار بيافتد، و حال داشت آرام مي گرفت، گوش كردم

احساس خوبي . زه آنموقع بود كه احساس كردم درونم گرم مي شودتا. كه دوستان خوبمان تهيه كرده بودند خوردم
به بقيه .  بروند، كمي ناراحت شدم2 به بارگاه   لذا زماني كه آندري و يانوژ تصميم گرفتند، تا هوا روشن بود، داشتم،

  ".بسيار خوب، تا فردا صبح"  .مانم گفتم يك شب ديگر را اينجا در كنار شما مي
كوهستاني . آور بود كوهستان را با آن سرعت ترك كنم هوا عالي بود و خجالت. اقعي خود را نگفتمبه آنها احساسي و

آن موقع بود . كرديم به درون كيسه خواب رفتم و با ديگران صحبت مي. كه آنقدر جهت غلبه به آن تالش كرده بودم
  .كه متوجه شدم تالشم به بار نشسته و من موفق شده ام

نيازي نبود كه خود را آماده كنيم يا شب را به انتظار ساعت برپا به صبح . بريك بود و تنبلي شيريندر بارگاه اصلي ت
المللي   اي كه براي تيم بين آن فضاي شعف و سرور ناگهان با حادثه. زمان غرق شدن در لذت برنامه. آزادي. برسانيم

در گروه دوم . سه برسيم آنها اورست را صعود كرده بودنديكروز قبل از آنكه ما به قله لوت. اتفاق افتاد به پايان رسيد
خواست اولين زن آلماني باشد كه  مي) Hannelore Schmatz(هانلوره اشماتز. همسر سرپرست تيم قرار داشت

آنها بسيار دير به قله . او به اتفاق دوشرپا دوست ما ري جنت به طرف قله حركت كردند. كند اورست را صعود مي
صبح روز بعد هانلوره با دو شرپا به طرف . ر اولين شب ماني اضطراري ري جنت از فرط خستگي درگذشتد. رسيدند

ما تمام حادثه را ديده بوديم كه داشت اتفاق . او مرده بود. بعد او نشست و ديگر هرگز بلند نشد. پايين راه افتادند
كيلومتر آنطرفتر چند نقطه را كه در برف حركت توانستيم چند  مي. كرديم  صعود مي4وقتي به بارگاه . افتاد مي
  .كردند ببينيم مي

. يكي ايستاد و بقيه هم ايستادند. كردند توانم آنها را بخوبي بياد بياورم، سه نقطه به طرف پايين حركت مي هنوز مي
يكي . ن حركت كردندبعد از مدتي فقط دو نقطه به طرف پايي. اند كردم آنها براي استراحت ايستاده در آنموقع فكر مي

 از طريق راديو "بعدا. سپس يكي از آنها دوباره به طرف باال حركت كرد. خواسته بيشتر استراحت كند از آنها البد مي
  .است هاي سياه مرگ يك انسان بوده  فهميدم كه علت توقف آن نقطه

  
  ".هيئت آقاي مسنر! آيد دارد مي) Messner( آقاي مسنر"

: گفتند دانستند ما لهستاني هستيم بدون شك مي اگر مي. كردند آمدند و اين را تكرار مي  ميدو شرپا به سرعت باال
در راه بازگشت ما در محلي نزديك نامچه بازار اتراق كرده .  يعني كنار برويد آشغالها".ها از سر راه كنار برويد، بزغاله"

هايمان كه از فشار كوله پشتي هاي سنگين  ه شانهسرمست از موفقيت چادرهايمان را برپا كرده بوديم و ب. بوديم
در اين موقع بود كه دو شرپا سر رسيدند و خبر رسيدن . هوا رو به تاريكي بود. داديم خسته شده بود استراحت مي

  .هيئت را دادند
ما با . كردندآن دو چادر مسنر را برپا كردند، آنرا تميز و مرتب نموده، يك چراغ روشن كرده و جاي خوابش را آماده 

بعد از چند . ايم، ولي برايمان جالب بود  هم چنين چيزي ديده"كرديم قبال كرديم، البته وانمود مي تعجب نگاه مي
  .آمد او داشت مي. دقيقه بخش اصلي تيم رسيد

مين اش را ز وقتي كوله پشتي. كرد مانند يك انسان معمولي رفتار مي. ديدم براي اولين بار رينهولد مسنر را مي
در . او را به چاي و سوپ شله قلم كار كوهنوردي دعوت كرديم. جوشيد گذاشت سوپ ما مدتي بود كه روي آتش مي
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  .كنارمان نشست
  "شما كجا بوديد؟"

  . فقط لبخند زد و هيچ عالمت تأييد يا توجه خاصي در او مشاهده نشد".لوتسه": متواضعانه گفتيم 
  "شما كجا مي رويد؟"

  .آمادابالم
وقتي صحبت كوهنوردي گل انداخته بود منهم خواستم .  متر ارتفاع دارد6856آمادابالم فقط . جا خوردمكمي 

  .بضاعت ناچيز خودم را به رخ بكشم
در يك گردنة كوچك نزديك قله در حدود . كرديم دو سال پيش ما يك مسير جديد را در نانگاپاربات صعود مي

تر گرم  كردم وقتي اين را گفتم مسنر كه تا آنموقع با دوستان مسن متري من يك چراغ قوه پيدا 8000ارتفاع 
  .صحبت بود ساكت شد و به دقت به من گوش داد

  .كرد  در چشمان من نگاه مي" مستقيما"يك چراغ قوه؟"
من متعجب بودم كه اين چراغ چطور به آنجا رسيده است زيرا ما از يك مسير جديد صعود . يك چراغ قوه معمولي"

  ".يمكرد مي
 در راه "برادرم بعدا. من و برادرم گونتر جبهه جنوبي را صعود كرده بوديم.  سال پيش من به آن گردنه رسيدم9"

  ".در آنجا بود كه او باطري چراغهايش را عوض كرد. آن چراغ قوه بايد ما متلق به او باشد. بازگشت كشته شد
توانستم چشم از  من نمي. اي بين ما ايجاد كرد  موضوع رابطهاين. نه سال بعد از آن من آن چراغ را پيدا كرده بودم

  .كردند  ، كه شرپاها برايش محل مي تر از پر وسايل او بردارم از جمله لباسهاي سبك
بسيار . نويسم من دارم كتابي راجع به صعود نانگاپاربات مي":  مسنر رو به من كرده و گفت" من خواهشي دارم"

مي فهمي؟ به هر حال چند كلمه بنويس كه چطور . يادگاري از برادرم. اغ قوه را پيدا كنيشوم اگر آن چر ممنون مي
  ".اي آن چراغ را پيدا كرده

  ".بسيار خوب "
االن ديگر . خواستيم چند عكس با او بگيريم اما ديگر خيلي تاريك شده بود بعد مي. آدرسهايمان را به يكديگر داديم

  .صبح روز بعد آنها به باال رفتند، ما به پايين. در عكس بوده استتوان تشخيص داد كه چه كسي  نمي
هايي امروزه موفقيت بسيار بزرگي به  صعود چنين قله": يك روزنامه چاپ ورشو خبر صعود ما را نوشت و اضافه كرد

ا قبول مدتها طول كشيد ت.  از اين خبر كوتاه بسيار آزرده شدم". متري باشد8000آيند، اگر چه يك  حساب نمي
ميله پرش ارتفاع بسيار . دوران جديدي از كوهنوردي در هيماليا براي لهستان رقم خورده بود. كنم حق با آنهاست

  .باال رفته بود
او گفت تبريك . تلفن كردم) Andrzej Zawada(درست روز بعد به آندري زاوادا.  سپتامبر من در خانه بودم4

آيا حاضري در اولين تالش جهت صعود اورست در زمستان شركت كني؟ ما . يورك، پيشنهادي برايت دارم. گويم مي
  ".كنيم دو هفته ديگر حركت مي

توانم يك قله بلند را  باالخره كسي پيدا شده بود كه قبول كند من هم مي. اين تلفن يك نقطة عطف براي من بود
فرزندم . گذراند م، ماههاي آخر بارداري را ميهمسر) Celina(سلينا . اما اوضاع خانه زياد رو به راه نبود. صعود كنم

 كلمات زاوادا در مغزم  گوشي را در دستم نگه داشتم، و زايمان ممكن بود مشكل باشد،. آمد اوايل ژانويه بدنيا مي
ممكن . چند هفته قبل آنجا بودم اما اجازه نداشتم يك قدم بر روي آن بگذارم. اورست در زمستان. طنين انداخته بود

اما از ميان كلمات مسلسل وار آندري متوجه . شدم داشتم تسليم مي.  ديگر هرگز چنين بختي نداشته باشمبود
اما با . در درجه اول يك صعود در زمستان. كرد او همچنين از برنامه ديگري در بهار صحبت مي. شانس دومي افتادم

خواست فقط با يك صعود قائله  شد او نمي ف مياي كه براي رسيدن به بارگاه اصلي صر توجه به سازماندهي گسترده
  .بلكه مي خواست تالش ديگري نيز برروي قله داشته باشد. را ختم كند

ولي براي برنامه بهار خودم را كانديدا . توانم در برنامه زمستان شركت كنم گوش كن من نمي": در نتيجه به او گفتم
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  ".كنم مي
من فقط دارم نقشه .  به مرحله اجرا در نيايد"برنامه بهار ممكن است اصالاين . مجبورم با تو صادقانه صحبت كنم"

مطمئن . توانيم براي بهار تالش ديگري انجام دهيم چنانچه در زمستان شكست بخورم در آنصورت مي. كشم آنرا مي
  "....نيستم حتي وسائل كافي داشته باشيم

ن يك سوپاپ اطمينان براي شكست احتمالي در زمستان كنار نتيجه گرفتم كه آندري بلندپرواز، صعود بهار را بعنوا
توانستم نظرم را عوض  با اينحال نمي. شد معني مي  بي"شدند صعود بهار كامال اگر در زمستان موفق مي. گذاشته بود

  .كنم
  ".آندري، همانطور كه گفتم من راه ديگري ندارم"

به . بدون من. سامبر اولين گروه به سمت نپال پرواز كرد د15در . گوشي داغ و خيس از عرق را روي تلفن گذاشتم
نام او را . در مراسم سال نو پسرم بدنيا آمد. بسيار مهمتر. هر حال مسائلي مهمتر از هيماليا نيز وجود دارد

  .گذاشتيم) Maciek(ماچيك
  فصل دوم

  1980اورست مسير لهستانيها جبهه جنوبي، 
و كرژيسيك ويليچكي ) Lezek Cichy(در نهايت لزك سيچي. منتظر بودمبراي رسيدن اخبار صعود اورست مدتها 

)Krzysiek Wielichki ( خبر صعود آنها اشتياق مرا بيشتر نمود ولي در همان حال .  فوريه به قله رسيدند17روز
ه؟ با توجه به اي در بهار وجود خواهد داشت يا ن شود؟ آيا برنامه حاال چه مي. تر كرد دلواپسي و نگراني ام را عميق

نه، او آدم . او قوه تخيل قدرتمندي داشت. اما من به او اعتقاد داشتم. اظهارات آندري زاوادا بخت كمي وجود داشت
  .هاي غيرقابل تصوري داشت ناداني نبود بلكه برنامه

ني، تصميم به بعد از صعود زمستا. زاوادا تصميم گرفته بود رشته موفقيتها را براحتي از دست ندهد. مأيوس نشدم
 Waldek(در نتيجه دو نفر از اعضاء تيم، زيگا هاينريش و والدك اولخ. صعود اورست از طريق مسيري جديد گرفت

Olech (مراجعت او . را در بارگاه اصلي نگه داشت تا مواظب وسايل باشند و با بقيه تيم به لهستان مراجعت نمود
 -به هر طريق ممكن – زمستاني اورست نبود، بلكه براي تهيه پول فقط بدليل لذت از سرور و افتخار موفقيت صعود

تصميم گرفت حامي برنامه ) Julian Godlewski(بيشتر مشكالت تداركات وقتي جوليان گودلوسكي. بازگشته بود
او . آندري باقي ماند تا پول بيشتري تهيه كند. اوايل مارس من با اولين گروه پرواز كردم. باشد پشت سر گذاشته شد

كاشف به عمل آمد كه او در طي . شنيده بود كه خودش را ناخواسته در مخمصه مشكالت اداري نپال انداخته است
 روشن بود؛ "قوانين مربوطه در نپال كامال. برنامه زمستاني بطور مستقيم و غيرقانوني با لهستان تماس گرفته است

. از طريق شعبه توريسم به نقاط ديگر جهان مخابره شودبايست  هر خبري از هيئت مي. اين عمل ممنوع بوده است
آمد  اش سر رفته بود با راديو با هر كس كه پشت خط مي جريان از اين قرار بود كه يكنفر كه در بارگاه اصلي حوصله

د؛ به آنها مهمترين قسمت اخبار را داده بو. كرد، و البته با كاركنان عالقمند راديو موج كوتاه لهستان صحبت مي
كنم اين خبر را تا بعد از  خواهش مي. توسط ويليچكي و سيچي. اولين باري كه قله اورست در زمستان صعود شد"

  ".تمام. پخش نكنيد19:00ساعت 
. اما متأسفانه آنروز شنبه و تعطيل بود. گرفت  ساعتي بود كه هيئت با شعبه توريسم در نپال تماس مي19:00ساعت 

در لهستان . هيئت بارها سعي كرد تا تماس بگيرد ولي موفق نشد. دقايق گذشتند. دهيچ كس در وزارتخانه نبو
 صبركردند و بعد خبر را به سرتاسر 19:00كاركنان راديو كه از اين خبر هيجان زده شده بودند صبورانه تا ساعت 

ستشان رسيده است، پخش حتي خبر را از اخبار عصر تلويزيون نيز بعنوان خبري كه تازه به د. جهان مخابره كردند
خواستند  روز بعد در ساعت مقرر از بارگاه اصلي با وزارت توريسم تماس گرفتند كه به جاي گفتن تبريك مي. كردند
  . در اين مورد توضيح داده شود"سريعا

ما . ردك كرد مشكالت كاهش يافته، دولت نپال از دادن مجوز صعود در بهار امتناع مي حال كه آندري زاوادا فكر مي
به . يك هفته گذشت. اي عجب موقعيت احمقانه. در كاتماندو بوديم، بدون مجوز، بدون سرپرست و بدون پول كافي
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اين نتيجه رسيديم كه وزارت توريسم به عنوان مجازات مي خواهد زماني مجوز بدهد كه نتوان به هيچ كجا صعود 
دست بكار . صبر نكرديم تا زاوادا با پول باز گردد. برآييمتصميم گرفتيم به روش لهستاني به مقابله با مشكل . كرد

  .شديم
تصميم گرفتيم كه يك صعود عادي توريستي به بارگاه اصلي اورست را ترتيب بدهيم زيرا مجوز آن بسرعت و با چند 

زيگا . عاليت بودبارگاه منظم و آماده ف. از نظر قانوني به عنوان توريست وارد بارگاه اصلي شديم. دالر قابل تهيه بود
همين كار .  صعود را شروع كنيم"شد فورا مي. كشيدند هاينريش و والدك اولخ از قبل آنجا بودند و صبورانه انتظار مي

  .را كرديم
اما آنها .  كار صعود را آغاز كرده بودند"يكي از كاتاالن و ديگري از باسك كه قبال. دو هيئت ديگر هم در منطقه بودند

خوشبختانه هيچ . مأمور رابط: تفاوت باشيم توانستيم نسبت به آن بي ه با توجه به شرايط خود نميچيزي داشتند ك
 طبيعي "ورود ما به بارگاه اصلي و بالفاصله صعود بنظر كامال. كدام از آنها حتي فكر بررسي مجوز ما را هم نكردند

  .مي آمد
طنابهاي ثابت روي .  را برقرار كنيم2شديم بارگاه در عمل بدون مأمور رابط، بدون سرپرست و بدون مجوز موفق 
 بوديم كه زاوادا با يك مجوز در جيب و يك مأمور 3آبشار يخي خومبو نصب شده بود و ما مشغول برقراري بارگاه 

 15بعد از . اگر منتظر او شده بوديم صعود عمال منتفي شده بود. اواسط آوريل بود. رابط در كنار به بارگاه اصلي رسيد
  .شود شود كه بهتر از هر قانون مكتوبي مانع صعود مي ماه مه فصل مونسن شروع مي

، كرزيژتوف سيلچكي )Gienek Chrobak( نفر از ما صعود مي كردند، جينك چروباك 10در آن مرحله 
)Krzysztof Cielecki(آندري چوك، ريزيك گاژوسكي ،)Rysiek Gajewski( زيگا هاينريش، يانوژ كوليس ،
)Janusz Kulis(والدك اولخ، كازيك روسيچكي ،)Kazik Rusiecki(وويتك وروژ ،)Wojtek Wroz( و خود ،

  .پزشكان تيم بودند) Jan Serafin(، و يان سرافين)Lech Korniszewski(لخ كورنيژوسكي . من
خواستيم  مي. ت بر روي مسير جديد قرار داش3البته بارگاه . كرديم ما به طريقة سنتي طنابهاي ثابت را نصب مي

هوا با ما سر بازي داشت و در نتيجه هر .  متري جنوبي و يال جنوب شرقي صعود كنيم1700مسيري را بين تيغه 
باريد، و با افزايش هر چه  هر چند روز يكبار برف سنگيني مي. كشيد كرديم طول مي كاري بيشتر از آنچه فكر مي

  .گرفت ي ميبيشتر برف در كوهستان خطر ريزش بهمن نيز فزون
 متر طناب ثابت كار مي گذاشتند و باز مي 100دو كوهنورد به جلو مي رفتند، . طلبيد  تالش بسياري 4  برپايي بارگاه

 100سپس دو نفر ديگر . روز بعد يك زوج ديگر طناب را از زير برف بيرون آورده و به پايين باز مي گشتند. گشتند
  ...متر طناب ثابت كار مي گذاشتند

اي را پاك كرده و چادرمان را برپا   رسيديم، محوطه4تك وروژ و من اولين كساني بوديم كه به محل بارگاه ووي
تقريبا در هر برنامه بزرگي دوره اي وجود دارد كه در آن . متوجه شديم مرحله بزرگي را پشت سر نهاده بوديم. كرديم

 ّگاهي .ك پيشرفت ناگهاني و غيرمنتظره الزم استي. شود همه سخت تالش مي كنند، اما هيچ پيشرفتي حاصل نمي
اي به كالبد تيم دميده   متر طناب ثابت اين نقطه عطف را بوجود مي آورد، و در نتيجه روح تازه100اوقات نصب 

اي برپاكرديم كه  ما بارگاه را زير يك نوار صخره. كند شده و تيم مانند موجي خروشان دوباره رو به جلو حركت مي
 عمودي بود، اما مهمتر از هر "نوار صخره اي بلند و تقريبا. ها باشد نست كليد صعود اورست از مسير لهستانيتوا مي

  . متر قرار داشت8000چيز اينكه باالتر از 
 40آنها . بايست با نوار صخره اي درگير شوند آندري چوك، زيگا هاينريش و والدك اولك اولين كساني بودند كه مي

ما موفق شديم . ريسيك گاژوسكي و من مي بايست ادامه دهيم. ار را صعود كرده و باز گشتندمتر مسيري دشو
تا مدتها اين قسمت مشكلترين صعودي بود كه من در هيماليا انجام . اي را صعود كنيم مشكلترين قسمت نوار صخره

بسيار "به عبارت ديگر .  داشت5 درجه بندي كنيم اين صعود درجه سختي 6 تا1اگر سختي صعود را بين . داده بودم
گاهي چشمانم سياهي . صعود آن قسمت در آن ارتفاع بقدري دشوار بود كه در يكجا شلوارم را خيس كردم. "سخت

ما يك طول كامل طناب را .  متر صخره عمودي آن را تبديل به صعودي سخت كرده بود10 تا 8حدود . رفت مي
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بعد از آن به . "بسيار سخت"ر بعضي قسمتها دشوار تر ولي بطور كل بعضي قسمتها آسانت.  متر40. صعود كرديم
طناب را ثابت كرده و يكراست تا بارگاه اصلي . صخره هاي ساده تري رسيديم كه در باالي آن شيب برفي قرار داشت

كردند و شيب آنها از طنابهاي ثابتي كه با آن زحمت برقرار شده بود صعود . نوبت زوج صعود بعدي بود. پايين رفتيم
  . بود صعود كرده و به پايين بازگشتند5 متر كه محل آخرين بارگاه ما يعني بارگاه 8300تري را تا ارتفاع  ساده

بايست برنامه را  مي. گذشت زمان به سرعت مي. اواسط ماه مه بود. كرديم اكنون خود را براي حمله به قله آماده مي
.  متر نيز طناب ثابت كار بگذاريم8600بايست تا ارتفاع  تي ادامه دهيم ميخواستيم به صورت سن اگر مي. تمام كنيم

  .توانستيم امنيت صعود را جهت رسيدن به يال منتهي به قله تضمين كنيم تنها در آن صورت بود كه مي
هت ما نمي توانيم در آن ارتفاع ج"من گفتم . شد حدت بحث را احساس نمود چادر تجمع مملو از جمعيت بود و مي

 7000به اندازه كافي حمل آن به ارتفاع .  متر ديگر نصب طناب ثابت وقت صرف كنيم100 متر يا حتي 300نصب 
من . دهيم در نتيجه زمان زيادي را از دست مي. بعد از آن مجبوريم دوباره به پايين باز گرديم. متر سخت خواهد بود

  ".مت قله انجام دهيم يك حمله طوالني را به س5فكر مي كنم بايد از بارگاه 
رويم، پر واضح  ما به قله مي": جو جلسه آندري چوك را گرفته بود. احساس كردم اغلب با اين ارزيابي موافق بودند

  ". . . است كه بدون اكسيژن 
يادم نيست چه كسي احساس جمع را به زبان . همگي مخالف بودند. بهترين زمان براي طرح چنين پيشنهادي نبود

  ".كنيم اكنون راجع به موفقيت كل تيم صحبت مي. كند حمله بدون اكسيژن بخت صعود را كم مي. "بداا": آورد
تا آن موقع هنوز .  جايز نبود"من هيچ چيز نگفتم؛ توضيح صعود بدون اكسيژن در آن وضعيت ابدا. آندري ساكت شد

 نفر از ما در تئوري بخت 9يا حتي  8بايست به قله برود؟  چه كسي مي. مهمترين قسمت بحث انجام نگرفته بود
وويتك وروژ و جينك . هاي هيماليا نوردي لهستان قرار داشتند  نفر تمام ستاره9در ميان آن . صعود را داشتند

. چروباك اولين صعود قله جنوبي كانگچنجونگا و بسياري صعودهاي موفق ديگر را در هيماليا در كارنامه خود داشتند
اي مانند يك قاطر كار  زيگا كه البته قلل زيادي را صعود نكرده بود، اما در هر برنامه. ت رسيده بودتوانايي آنها به اثبا

. مدت زيادي طول كشيد تا درباره مابقي صحبت شود.  قله كانگچنجونگا مركزي را صعود كرده بود"كرد، و اخيرا مي
: اما بيشتر از يكبار شنيده بوديم كه .  كرده بوديمما لوتسه را صعود.  از بقيه جوانتر بوديم"آندري چوك و من نسبتا

آمد   در اين جمع نخبگان بنظر نمي".تواند آنرا صعود كند شانسي مي هر كسي با اندكي خوش. ايست لوتسه قلة ساده"
  .آمديم ما به حساب نمي. بتوانيم هيچ كاري انجام دهيم

به نظر من وويتك ":  نيست چه كسي آنرا شكستيادم. بايست اول برود؟ سكوتي حكمفرما بود پس چه كسي مي
  ".وروژ و چروباك بايد بروند يا شايد هاينريش و اولخ

  .زمزمه در ميان جمع باال گرفت، هركسي نظري داشت
البته بايد يك .  مايلم به همراه چوك بروم" نفر بروند، من شخصا4به نظر من بهتر است ": من هم در بحث وارد شدم

  ".صورت شكست ما در پشت سر باشدتيم پشتيبان در 
اي كه چند كيلومتر باالتر  سخت بود، خيلي سخت، درست مانند آن صخره. و به اين ترتيب بحث جدي آغاز شد
هيچ كس با نظر ديگري بطور كلي موافق  زد،  هيچ كس حرف دلش را نمي. چشمانم بر روي آن سياهي رفته بود

هايي بوديم كه از ما بزرگتر هم   مورد قبول همگي بود، اينكه ما پسر بچهنبود، اما در مورد ما جوانترها يك چيز
  .كرديم به هر حال اين چيزي بود كه ما حس مي. هست

اي كه توسط زيگا هاينريش ابراز شده بود به اين مضمون  عقيده. از ميان انبوه كلمات يك عقيده وزن بيشتري يافت
گهگاه مي شد آه عميق . دوباره چادر در سكوت فرو رفت. ايم افراد بودهترين  كوش كه من و آندري فعالترين و سخت

همه نگاه . زمان آن رسيده بود كه او چيزي بگويد. كرد در تمام آن مدت آندري زاوادا فقط گوش مي. كسي را شنيد
  .ها به سوي او دوخته شد

وچكا و چوك بهتر است اولين نفرات كنم كوك من فكر مي"آمد،  ، كوچكترين صدايي از كسي نمي"كنم من فكر مي"
شما چهار نفر . سپس زيگا و اولخ چرا كه مستحق آن مي باشند. باشند چرا كه آنها در بهترين شرايط بدني قرار دارند
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  ".خواهيد رفت
ز اين را فقط ا. او بايد احترام بقيه را نيز حفظ كند. رسد كه براي انسان تصميم گيري بسيار مهم است زماني فرا مي
زيگا دوباره بحثي . گيري هنوز تمام نشده بود به هر حال تصميم. گويم كه در آن موقع من انتخاب شدم آن جهت نمي

  .آمد به نتيجه رسيده است  را پيش كشيد كه به نظر مي
كنم  من هنوز پيشنهاد مي. بگذاريد منطقي فكر كنيم. اجازه بدهيد دوباره و به دقت راجع به يك چيز فكر كنيم"

  ".تر است بهتر است قسمتهاي باال را طناب ثابت كار بگذاريم زيرا بسيار امن
هايمان را جمع كرده و دست خالي  يا بايد االن به قله حمله كنيم يا اينكه كوله. وقتي نداريم"من قبول نمي كردم، 

  ".به خانه بازگرديم
ما . بايست آن را صعود كنيم ن و آندري ميكردم اين من هستم كه بايد پاسخ آنرا بدهم زيرا م  حس مي"اخالقا

  .دانستيم كه بايد عجله كنيم كساني بوديم كه مدت زيادي در آن ارتفاع بوديم و بهتر از هر كسي مي
 2آندري زاوادا، يانوژ كوليس و روسيچكي ما را تا بارگاه . موافقت شد كه ما چهار نفره صعود كنيم. زيگا مقاومت نكرد

 متر 500در همين موقع بود كه يك شرپا از تيم كاتاالن با يك بهمن از جبهه لوتسه به . كردند همراهي مي
  .گر چه او را زنده پيدا كردند اما سه روز بعد او درگذشت. پايينتركشيده شد

  .اي داشت، بخصوص بر روي زيگا اين موضوع تأثير ناراحت كننده
  ".جام دهيم بسيار خطرناك استخواهيم ان كاري كه ما مي. ما شانسي نداريم": او گفت

اولخ و زيگا يكروز بعد از ما، . آندري چوك و من ادامه داديم. اش سرزنش نكرد هيچ كس او را به خاطر اين گفته
 روز فعاليت در ارتفاع چقدر 60 رسيديم متوجه شديم 3وقتي به بارگاه . اينبار تنها بعنوان تيم پشتيبان، ادامه دادند

من به ضربان .  ساعت صعود نموديم5/2 ساعته صعود كرده بوديم اكنون در 8 "يري را كه قبالمس. مؤثر بوده است
  .رفت همه چيز بخوبي پيش مي. دادم منظم قلبم گوش مي

 رسيديم، يك چادر كوچك حمله برپا كرديم و به داخل 5وقفه طنابهاي ثابت به بارگاه  بعد از صعود بي
  .اكسيژن. الي كه مدتها ذهنمان را مشغول كرده بود دوباره به سراغمان آمداكنون سؤ. خوابهايمان خزيديم كيسه

شانس . كردند ما را متقاعد كنند كه فكر صعود بدون اكسيژن را از سرمان بيرون كنيم در بارگاه اصلي همه سعي مي
هيچ صعود فني و . ودصعود لوتسه بدون اكسيژن البته زياد قابل مقايسه نب. صعود تيم به اين ترتيب كاهش مي يافت

توانيم آنرا  دانستيم حتي مي اورست بسيار بلندتر بود و ما نمي. مشكلي در جبهه شمال غربي لوتسه وجود نداشت
من در كيسه خوابم با ناآرامي غلط . وقتي تمام جوانب را بررسي كرديم هوا ديگر تاريك شده بود. صعود كنيم يا خير

  ".بگذار به خواسته آنها عمل كنيم"، و باالخره به آندري گفتم. مي زدم
با . بخشيد خورديم هرگز كسي ما را نمي آندري زياد از آن استقبال نكرد، اما اگر به دليل نداشتن اكسيژن شكست مي

 به آنجا حمل "در نتيجه شروع كرديم به آماده كردن وسايل اكسيژن كه قبال. كرديم اين وجود احساس ناراحتي مي
از . توانستند از اكسيژن پر شوند الينقطع خوابيديم، ششهايمان مي.  را به صورت گذاشته و خوابيديمماسكها. شده بود

  . متر ديگر طناب ثابت كار بگذاريم80حتي موفق شديم قبل از استراحت . كابوس هم خبري نبود
د اما برفكوبي در برف ابتدا مسئله چندان بزرگي نبو. صعود بدليل برف تازه مشكل بود.  صبح بيرون زديم5ساعت 

 ليتر در دقيقه تنظيم كرده 2 تا 1وقتي از چادر خارج شديم اكسيژن را روي . گرفت عميق و تازه نيرويمان را مي
در صورتيكه به قسمت سختي . مقداري است كه انسان در موقع خواب نياز دارد. اين مقدار بسيار كم است. بودم
جهت رسيدن به يال جنوب شرقي از قسمت مشكل . كردم  ليتر اضافه مي8 رسيديم در ِآن صورت جريان آنرا تا مي

وقتي به . كشيد پيشرفتمان كند بود، بسيار بيشتر از آنكه برنامه ريزي كرده بوديم طول مي. صخره اي عبور كرديم
  .در پيش رو هنوز يالي طوالني و تيز قرار داشت.  بعداز ظهر بود2قله جنوبي رسيديم ساعت 

خواستم سيلندر اكسيژن  درست وقتي مي. توانند با سرعت الزم كار كنند قع احساس كردم كه ششهايم نميدر آنمو
  ".لعنتي، سيلندر من خالي شده": گويد  را كنترل كنم شنيدم كه آندري مي

 ": ف گفتمبا تاس. اي نداشت پيچ تنظيم را تا حداكثر باال بردم اما هيچ فايده. با وحشت سيستم خودم را كنترل كردم
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هرچه بود به قله جنوبي و مسير عادي رسيده .  تا آن موقع ارتفاع زيادي را صعود كرده بوديم".مال من هم همينطور
در آنموقع سؤال . مي توانستيم احساس يكديگر را بخوانيم. براي لحظه اي به چشمان يكديگر نگاه كرديم. بوديم

  .اصلي مطرح شد
  "صعود؟. خوب حاال چكار كنيم"
با بارگاه اصلي ارتباط .  اين يك گفتگوي صريح و مردانه بود".به قله نزديكتر از آنيم كه بتوانيم برگرديم. البته"

به اين نتيجه رسيديم كه . خواهيم ادامه دهيم و اينكه مي. گرفتيم و موقعيت نامساعد خود را براي آنها توضيح داديم
وط به ششهايمان، حركت با چشمان تار و بودن يا نبودن خودمان بلكه مرب. شد اين موضوع به ديگران مربوط نمي

بعد وسايل اكسيژن را از خود جدا كرده و شروع كرديم به . كرد كه ادامه دهيم از آن پايين كسي اصرار نمي. بود
  .صعود

 و يا حداكثر  دقيقه45در شرايط مساعد اين ارتفاع بيشتر از .  متر ديگر را مي بايست تا قله صعود كنيم100حدود 
دو . يال از دو طرف بسيار پر شيب بود. را صعود كردم) Hillary Step(من پله هيالري .  ساعت طول نمي كشد1

آنها نگران بودند زيرا آخرين . با بارگاه اصلي تماس گرفتيم.  به قله رسيديم4و در نهايت ساعت . ساعت صعود كرديم
دانستم بر آنها بعد از  نمي. بايست تا قله اصلي را بدون اكسيژن صعود كنيم جنوبي ديده بودند كه مي بار ما را در قلة

زماني كه دوباره با آنها از روي قله تماس . شد حدس زد فقط مي. سيم گفتم چه گذشت  كه در بي"تمام"آخرين 
گفت  به من ميپژواك صداي آنها . زد گرفتيم، در صدايشان نه تنها خوشحالي و تبريك بلكه آسودگي خاطر موج مي
  .ام كه اتفاق مهمي افتاده است، كه من پايم را بر روي بلندترين قله جهان گذاشته

. هايتان كمي استراحت كنند  مجبوريد مدتي به كلنگتان تكيه بدهيد و اجازه بدهيد شش  در آن بلنداي قله،
س گرفته گر چه به تالش زيادي نياز بايد عك. مجبوريد دوربينهاي پراكتيكا و استارت را خارج كنيد و عكس بگيريد

آنها . بايست به عنوان سوغات به پايين ببريم هايمان در بارگاه اصلي، هيئت باسك، را مي پرچم همسايه. داشته باشد
حداكثر و يك تسبيح را كه لزك سيچي و كرژيسيك -چند روز پيش آن را به آنجا آورده بودند و دماسنج حداقل

يك پرچم لهستان را در آنجا باقي گذاشته و چند تكه .  آورده بودند در مقابل پايين برده بودندويليچكي پيروز به آنجا
  .سنگ را از آنجا به پايين آورديم

در . معني است، كه در عين حال انرژي زيادي را مي طلبد دهد چقدر بي كارهايي كه يك نفر بر روي قله انجام مي
به هر حال اين يكي نيز . بست ذت و شعف صعود و شايد اورست رخت برميگذشت، ل حاليكه اين افكار از مغزم مي

  ....ها اي با نقابي بزرگ مانند ديگر قله هاي ديگر، قله اي بود مانند قله قله
گويي در ميان مه حركت . كردم  بود و من بطور غريبي احساس خستگي مي5ساعت حدود . به پايين سرازير شديم

  .كند  بدنم جلوتر از من حركت ميكردم كردم و احساس مي مي
رسيدم نقاط  كردم و يكبار، در طي يك مسابقه، وقتي به خط پايان مي  در مسابقات دو ميداني شركت مي"سابقا

مشابه همان تجربه را داشتم با اين تفاوت . سياهي جلوي چشمانم دوران مي كرد و سپس به حالت توهم فرو رفتم
 تنفس را براي هر 8 يا 7توانستم  گاهي نمي. س كمبود اكسيژن از همه بدتر بوداحسا. كه آن حالت تمامي نداشت

  .جلوي چشمانم تار شده بود. قدم بشمارم
. از مسير خودمان بازگشتيم تا بتوانيم چادرمان را پيدا كنيم. وقتي به قله جنوبي رسيديم هوا نيمه تاريك شده بود

كورمال كورمال دنبال جاي پاهايمان . ايست به هر قيمت پايين برويمب مي. بعد از مدتي در سياهي مطلق فرو رفتيم
و آرزوي يك . حال فقط غريزه راهنماي ما بود. به جايي رسيديم كه برف تازه جاي پاها را از بين برده بود. گشتيم مي

براي اطمينان از . برسيمچيز را داشتم، اينكه ابتداي طنابهاي ثابت را پيدا كنيم و با اتصال خودمان به آن به چادرها 
خورديم راهمان را ادامه  موفقيت، تصميم گرفتيم تا باال آمدن ماه صبر كنيم و بعد در حالي كه از خستگي تلوتلو مي

  .داديم
قبل از آنكه بتوانم خودم را كنترل كنم، غلت زنان و بدون هيچ كنترلي چند ده متر را . در قسمتي يخ زده لغزيدم

كردم خودم را از داخل آن پر سفيد بيرون بكشم دستم  در حاليكه سعي مي. ي فرو افتاده بودمداخل يك دهليز برف
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  .بطور كامال اتفاقي درست روي طناب متوقف شده بودم! به چيزي خورد، طناب
اما .  بعدازظهر گذشته بود و بشدت تشنه بوديم9ساعت از . از آن طناب نجات بخش فرود آمديم و به چادر رسيديم

با . خواب بدي بود. آورديم از فرط خستگي به خواب رفتيم كرديم و آب را بجوش مي همان حال كه برف آب ميدر 
چشمانم را باز كردم و مطمئن شدم . احساس مي كردم دارم خفه مي شوم. ناگهان از خواب پريدم. افكاري مغشوش

ترس سراپاي وجودم . ود تا بتوان تنفس كردچيزي باقي نمانده ب. كه تحت فشار يك توده بزرگ و سنگين قرار دارم
موفق شديم . آندري هم بيدار شد و دو نفري شروع به مبارزه كرديم. فكر بهمن از مغزم گذشت. را در بر گرفت

معلوم شد كه برف شيب .  جايي در زير برفها بود، از زير برفها بيرون بياوريم"خودمان را بدون كفش، كه احتماال
خوشبختانه بهمن نبود بلكه يك توده عظيم و مقاومت ناپذير برف . يج روي چادر ما لغزيده استباالي سرمان بتدر

  .توانست از اين بدتر باشد مي. كرد كه به آرامي و در سكوت هر چيزي را در سر راه خود دفن مي
خزيد و ديگري  بجاي خواب يكنفر به داخل چادر مي. شد استراحت كرد آنشب ديگر نمي. از يك چيز مطمئن بوديم

شب قبل، بعد از صعود . كرديم سپس جايمان را عوض مي. زد وقفه برف را از روي چادر كنار مي در بيرون چادر بي
  .دم از شب قبل بسيار خسته تر بوديم اما سپيده. تواند تا آن حد خسته باشد كرديم هيچ انساني نمي قله، احساس مي

آنها را پوشيديم اما انرژي هيچ كار ديگري را . بتوانيم كفشهايمان را پيدا كنيماي روشن شد كه  باالخره هوا به اندازه
  .نداشتيم و به پايين سرازير شديم

اين اولين نوشيدني بود كه ما بعد . آنرا حريصانه قاپ زدم.  زيگا و والدك با كتري چاي داغ منتظر ما بودند4دربارگاه 
. نوشيديم و اجازه داديم تا چاي بتدريج ما را از وهم خارج سازد. نوشيديم فرسا مي  ساعت تالشي طاقت36از 
ما كار را به سرانجام . توانستيم ادامه بدهيم، به طرف بارگاه اصلي، جايي كه مملو از تبريك، روبوسي و شادي بود مي

  .رسانده بوديم
.  بدي اتفاق افتاده استكردم چيز حس مي. چرخيدم  راند مسابقه بدور خود مي15مثل قهرمان مشتزني بعد از 

توانستيم آن را حدس  در پس آن تبريك و تهنيتها چيزي بود كه ما هنوز نمي. آندري هم همين احساس را داشت
  .موضوعي كه همه را متأثر كرده بود. بزنيم

تيجه ايم، ن   شب به چادر رسيده10آندري زاوادا وقتي شنيد كه ما حوالي .  شد  دقيقه همه چيز روشن15بعد از 
او مي گفت كه اگر دو تن از قويترين افراد، از نظر او، آنقدر طول . اي ديگر بسيار خطرناك است گرفت كه حمله

براي همين .  به قله نرسند"كشيده بود تا به قله برسند زوجي ديگر، حتي با همان ميزان آمادگي بدني، شايد اصال
اغلب اوقات وقتي قله با موفقيت صعود مي . گشتيم ه خانه باز ميهمه ب. اين پايان برنامه بود. گفته بود، كافي است

در آن . اما وضعيت ما متفاوت بود. اند به خانه برگردند اند، همگي آماده شود و در حاليكه بقيه به شدت تالش كرده
  .طبيعي بودكه امري كامال  خواست به قله برود، گروه كه از بهترين كوهنوردان لهستان تشكيل شده بود هركسي مي

دهم، ولي اين اندوه بدون شك   و اگر چه شايد من فقط خودم را فريب مي  غمگين بودند "در نتيجه همگي عميقا
اين موضوعي نبود كه بتوان با صداي بلند در . چرا كه ما آنرا صعود كرده بوديم. تأثير زيادي نيز بر ما گذاشته بود

  . رفت اي كه در زخم قرار دارد با هر حركتي در گوشت من فرو مي راشهبارگاه اصلي از آن صحبت كرد بلكه مانند ت
بقدري برف مي باريد كه تصور . مونسن فرا رسيده بود.  محسوسي در هوا ايجاد شد"بعد از چند روز تغيير كامال

ال به نظر مي به هر ح. شايد همان بارشها بود كه توانست بال آرزوها را بسوزاند. هرگونه صعودي را از بين مي برد
  .رسيد شايد حق با آندري زاوادا بوده است

چيزي در .  به ما داده شد"العاده ورزشي موفقيت فوق"مدال طال بخاطر . در فرودگاه خبرنگاران منتظر ما بودند
 روز .براي اولين بار در زندگي طعم شهرت را چشيدم. موفقيت ما مورد توجه واقع شده بود. اطراف ما اتفاق افتاده بود

در بيرون در ورودي به عنوان يك قهرمان فاتح مورد استقبال قرار . بازگشت به كارم روزي فراموش نشدني بود
ورود فاتح اورست را ": مديرعامل بيرون آمده بود، تمام كارگران نيز، يك پالكارد در بيرون در آويخته بود. گرفتم

ماه پيش مجبور بودم از اين مدير به آن يكي جهت  درست در همين مؤسسه بود كه چند ".گوييم خوشامد مي
حال در بيرون . گرفتن امضاي مرخصي بدون حقوق مراجعه كنم چرا كه آن يكي ممكن بود مرا با لگد بيرون بياندازد
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آيا .  ماه پيداش نيست3 تا 2اين يارو براي .  هفته تعطيالت دارم2من ": گفتند  مي"كساني ايستاده بودند كه قبال
  "ه كه رفتن به اين برنامه ها رو ادامه بده؟درست

  .عالي بود
چند ماه قبل سيچي و ويليچكي از آن پيروزي درخشان بازگشته . اما نبايد اوضاع كشور را در آنزمان فراموش كنيم

از دولت به شدت به آن نياز داشت، و انگار نعمتي . صعود تاريخي اورست در زمستان مانند بمب صدا كرده بود. بودند
 متخصصين تبليغات را بيشتر متوجه خود  يك صعود موفق و با ارزش ديگر در هيماليا،. بهشت برايشان رسيده بود

بعد از چند ماه كه از من و آندري تمجيد و ستايش شد، از يك دوست با نفوذ بعضي اخبار را كه درز كرده بود . كرد
  : گفته بود"خيلي مهم"يك آدم . شنيدم

خوان چكار  دوني مي مي. صعود زمستاني اورست، حاال يكي ديگر. كوهنوردي ها ديگر كافي استگوش بده، اين "
باالخره .  و همينطور هم شد"اي نيست كه راجع به اون بنويسند؟ هيچ چيز ديگه.  فراموش كنند"كنند؟ بايد كامال

 نام برده "آگوست لهستان" آگوستي كه بزودي از آن به عنوان. رسيد بزودي اگوست فرا مي.  بود1980جوالي 
را رهبري ) Gdansk(سازي بندر گدانسك اعتصاب كارخانه كشتي) Lech Walesa(شد، زماني كه لخ والسا مي

 .كرد و از آنجا جنبش همبستگي متولد شد
  فصل سوم

  1981 انفرادي -غربي كفش دوزك پالستيكي ماكالو، يال شمال
 در كاتوويچ در تدارك برنامه به كوههاي دور افتاده استراليا و نيوزيلند باشگاه من زماني كه من درگير اورست بودم، 

 عبارتي كه نمي توانست صعودي ورزشي و موفق را تضمين كند،با آن موافقت نشد زيرا گروه ضعيف بود و . بود
ويليچكي سرپرست تيم وقتي با اين مسئله روبرو شد از من و كرژيسيك . شد بطور رسمي براي رد طرحها بيان مي

من فكر كردم بعد از هيماليا، بد نيست جهت تنوع به كوههايي . خواست به منظور تقويت تيم به آنها بپيونديم
  . در نتيجه موافقت كرديم كوتاهتر ولي از نظر فني مشكلتر برويم،

ه بود، مشكالت در نوامبر زماني كه تمام تداركات تا آخرين جزئيات آماده شد.  حركت كنيم1980قرار بود دسامبر 
در نتيجه برنامه ما از تقويم كميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي پاك . جديد و اسرار آميزي بوجود آمد

 به -زلويت يا ارزخارجي-گيرد چقدر پول  كميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي است كه تصميم مي. شد
دانستند تمام آن پول  سيار نوع دوست و طرفدار عدالت اجتماعي كه نميمعلوم شد كه چند آدم ب. هر تيم تعلق گيرد

ايم عليه ما به داد سخن  آوري كرده را ما با كارهاي سخت از قبيل رنگ كاري ديوارها و دودكشهاي كارخانجات جمع
  .پرداختند

است كه در اين شرايط كار به جايي رسيده . دهند اين كوهنوردها هيچ كاري جز خرج كردن پول مردم انجام نمي-
داند سفر به نيوزلندي كه هيچ  از آن گذشته هر كسي مي. خواهند به آن طرف دنيا سفر كنند سخت اقتصادي مي

  .معني است كوهي ندارد چقدر بي
در آنجا با خوش اقبالي موفق  . در نتيجه مجبور شدم يك آلبوم عكس از كوههاي نيوزلند را با خود به ورشو ببرم

رفت موفق شديم به او  ي باالترين مقام مسئول را بگيريم ودر حالي كه او از يك اتاق به اتاق ديگري ميشديم جلو
بدنبال او آلبوم .  متري نيوزلند را نشان بدهيم كه دست كمي از هيماليا نداشتند3000هاي بعضا  عكسهايي از ديواره

 خوشبختانه راهروهاي كميتة عمومي براي .مؤثر افتاد. زدم كردم و مرتب حرف مي به دست جست و خيز مي
  .اند فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي در خيابان ليتوسكا طوالني

باالخره حركت كرديم و صعودهاي متعددي در پارك ملي كوك، كوه ديكسون، كوه كوك، عبور از گردنه غربي تا 
سفر بسيار . ، را به انجام داديمكوه هيكس، همينطور چند مسير جديد كه يكي روي ديواره غربي مالت برون بود

همچنين موفق شديم يخ بي اعتمادي بين . كرديم ما اولين لهستانيهايي بوديم كه در آنجا كوهنوردي مي. جالبي بود
  .خودمان و گروهي از لهستانيهاي محافظه كار مقيم آنجا را آب كنيم

حتي قبل از عزيمت به . راي آينده احاطه شديمهاي متعددي ب  با نقشه" به لهستان بازگشتيم، و سريعا1981آوريل 
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وويتك كيست؟ . گشت كه با او در بهار به ماكالو برود  شنيديم كه وويتك كورتيكا بدنبال كسي ميآنطرف دنيا
او از بهترين كوهنوردان تاترا است، چه در آلپ و چه در هيماليا؛ او صعودهاي درجه . كسي نيست كه او را نشناسد

 او صعود دائوالگيري را به اتفاق لودويگ ويلژنسكي، آلكس مك اينتاير و 1980در . است ژ انجام دادهيكي را در نرو
او در خارج از لهستان هم . رنه گيليني از طريق يك مسير جديد روي جبهه شرقي نزديك مسير عادي انجام داد

ردم، يكي روي جبهه شمالي پتي درو و من به اتفاق او دو مسير جديد را در آلپ صعود ك. است بخوبي شناخته شده 
. گشت كه با او برود خواست به ماكالو برود و بدنبال كسي مي حال مي. يك سال بعد روي پون هلن در گراند ژوراس

آيا . بود مدتي پيش از آن نيز با من هم صحبت كرده .  با چند نفر صحبت كرده بود از جمله آندري وروژ"او قبال
در لهستان او به عنوان يك كوهنورد كه صعودهاي . د باشم؟ اما پيشنهاد قطعي نداده بوداحتمال داشت عالقمن

بلكه تيمهاي كوچك را . اي به صعودهاي سنتي با تيمهاي بزرگ نداشت عالقه. پسندد معروف بود سبكبار را مي
ريزي كند  است برنامهبه او گفته بودم، اين روش او مورد عالقه من نيز هست و در صورتيكه خو. داد ترجيح مي

  .اما از آنجا كه پيشنهاد مشخصي نداده بود، به نيوزلند رفته بودم. تواند روي من حساب كند مي
  :حال يك نامه از وويتك و از نپال رسيد

  
  !يورك

 ما موفق. به اتفاق لودويگ ويلژنسكي، آلكس مك اينتايرو رنه گيليني در پاي جبهه غربي ماكالو هستم. بلند شو بيا
يا شايد جبهه جنوبي لوتسه؟ هنوز مقداري . اما مطمئنم قابل صعود است.  متر رسيديم6700فقط به ارتفاع . نشديم

  !كنم بقيه را هم بايد خودت تهيه كني و به كاتماندو بيايي روي تو حساب مي. پول درصندوق باشگاه كراكو دارم
  .وويتك

  
براي پيدا كردن . بسرعت بدنبال پول راه افتادم.  و جور كنم  را جمعبايست به تنهايي برنامه در عمل مي. ماه مي بود

شايد . مجبور بودم از جايي ديگر آن را تهيه كنم. دودكش و تمام كردن كار رنگ آن، يك ماه مدت كمي بود
زشي توانستم مقداري از باشگاهم قرض كنم، يا شايد از شاخه محلي كميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ور مي

. دنبال دومي را گرفتم، و با كوبيدن در اتاق مناسب موفق شدم قول مساعدت را از طرف آنها بگيرم. در كاتوويچ
  .مي بايست كافي باشد.  زلويت متعلق به وويتك در صندوق باشگاه كراكو موجود بود000/200مهمتر از همه 

مشكالت بسيار بزرگ و .  چقدر كار در پيش داريمدانستيم اما نمي. ريسيك وارچكي مرا در امر تداركات كمك كرد
 خالي بودند، بنظر كار عبثي "، از فروشگاههايي كه كامال1981خريد در سال . غيرقابل عبوري در پيش رو داشتيم

دو سال قبل وقتي تداركات . الوصول بود حتي تهيه مربا كه زماني بسيار سهل. هر كاري مشكالتي داشت. مي رسيد
كرديم كه در  غذاهايي را انتخاب مي. ديديم بدنبال بهترين اجناس در فروشگاهها بوديم ه را تهيه ميبرنامه لوتس

حال هر چيزي پيدا مي . بعضي از كنسروهاي گوشت را بر انواع ديگر ترجيح مي داديم. شرايط هيماليا بهترين باشند
در نتيجه . اي بگيريم ر بتوانيم سهميهشروع كرديم به مراجعة به ادارات مختلف مگ. شديم كرديم خوشحال مي

هر طوري بود . حتي براي اجناسي كه بسيار كمياب بودند. رسيد بد نبود فهميديم وضع كشور آنقدرها كه بنظرمي
در حاليكه هيچ غذايي در فروشگاهها پيدا . اي بگيريم و آن موقع بود كه از تعجب شاخ در آورديم موفق شديم سهميه

. اچ. هاي خشك را از فروشگاههاي ام براي مثال در ژانو مجبور بودم سهميه كشمش و ميوه! ر بودندشد، انبارها پ نمي
  . بهت زده شدم"از ديدن انبارهايي كه از كف تا سقفشان از مواد غذايي پر بودند كامال. تهيه كنم. اس.اس. و پي. دي

  :زير لب گفتم 
  از اينها را در فروشگاهي پيدا كرد؟ اينها چي هستند؟ غير ممكن است بتوان هيچ كدام -

  :مدير فروشگاه بسيار جدي پاسخ داد
  . اينها ذخيره دولت است-

  .در همه جا وضع به همين منوال بود
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يخچالهاي بزرگي  ترين چيزي كه با آن مواجه شدم،  نامطبوع. زدم به هرجايي براي تهيه مقداري مواد غذايي سر مي
جهت تهيه . توانستيد فكر كنيد لبريز بود بود كه از هر نوع توليدات گوشتي كه ميدر سوپرماركت سوپرسام كاتوويچ 

عابرين كم كم حالت . در روز روشن با يك چرخ دستي پر از گوشت كنسرو خارج شدم. كنسرو گوشت به آنجا رفتم
  .تهاجمي به خود مي گرفتند

  فروشي؟ اينها را مي-
  اي؟  اينها را از كجا آورده-
  !آنها را بده به من.  خوبي بدهم حاضرم پول-

كردم كه هر چه سريعتر به اتومبيلم برسم، اجناس را در صندوق عقب بريزم و هر چه سريعتر از  فقط به اين فكر مي
دادند،  مردم هل مي. جمعيت جمع شده بود. رسيدم كه ممكن است نتوانم اما داشتم به اين نتيجه مي. آنجا بگريزم
وقتي باالخره به ماشين رسيدم و آنرا روشن كردم . شد ها بتدريج خصمانه و تهديدآميز ميكردند و سؤال سؤال مي

تخت گاز از آنجا فرار كردم و صداي جمعيت عصبي در . ام حس كردم خود را از بهمن در حال سقوط نجات داده
  .پشت سرم محو شد

كردم منتقل  ن مجتمع آپارتماني كه در آن زندگي ميبايست آنها را از اتومبيل به زيرزمي مي. اما اين پايان ماجرا نبود
ريختم كه نتوان آنها  هايي مي گوشت، مربا، عسل تا آنجا كه ممكن بود اجناس را در كيسه. آنجا انبار برنامه بود. كنم

 در نتيجه در طي اين. كنم ديدند چه چيزي حمل مي رفت و عابرين مي اما گاهي هم از دستم در مي. را تشخيص داد
  .فعاليتها هميشه ترس و وحشت همراهم بود

بعدها بگوشم رسيد كه اهالي دور و . ممكن بود كسي يك شب در انبار زيرزمين را بشكند و همه اجناسمان را بدزد
  :گفتند  بر مي

  .عجيبه كه پليس كاري به كارش نداره.  اين كوكوچكاي طبقه نهم تو كار بازار سياهه-
باالخره وارچكي و من از . بندي كنيم و جهت ارسال به گمرك بفرستيم يز را بستهدر نهايت موفق شديم همه چ

از آنجا با قطار از هند عبور نموده، با درشكه . دست آن اجناس حسادت برانگيز خالص شديم و به دهلي پرواز كرديم
آنجا وويتك با . ال رسيديمو كشتي باربر از رودخانه گنگ گذشتيم و در آخر با يك تراكتور درب و داغان به مرز نپ

  .كرديم فرمهايي مربوط به وسايل و مواد غذايي كه به نپال وارد مي. يك دسته فرم منتظر ما بود
رنه گيليني ديگر عالقه . در كاتماندو فقط يك چيز اوضاع را به هم ريخته بود؛ كوهنوردان خارجي تيم پيدايشان نبود

 "آلكس به مشكالتي مالي برخورده بود و احتماال. لگرافي از انگلستان رسيدبزودي ت. آمد اي به برنامه نداشت و نمي
اما . كاتوويچ- لهستاني تبديل شده به تيم كراكو- فرانسوي -در نتيجه تيم انگليسي. توانست در سفر شركت كند نمي

خوشبختانه .  برسانيمتوانستيم خودمان را به كوهستان چطور مي. بدون ارز خارجي كه قرار بود دوستانمان بياورند
  .آمد آلكس مقداري پول گير آورده بود و مي. بعد از چند روز يك تلكس از انگلستان رسيد

آنقدرها زياد .  دالر هم وويتك از برنامه بهار كنار گذاشته بود200. آورد  دالر آلكس مي2000. نفس راحتي كشيديم
بايست به بارگاه  چيزهايي كه مي. ا همان مقدار راه بياندازيممجبور بوديم كارمان را ب. نبود، ولي بهتر از هيچ بود

  . باربر احتياج داشتيم25در نتيجه فقط به . اصلي ببريم، اعم از غذا يا وسايل فني، را به حداقل رسانديم
  .هايي است كه براي يك قله بلند بايد انجام داد پيمايي ترين راه روي تا ماكالو يكي از طوالني پياده
براي ما تالش فيزيكي در طي راه به هيچ وجه به اندازه .  روزه رفتيم10كشد، ما   روز طول مي12لت عادي در حا

اين پسر جوان . و اين امر از بركت مأمور رابطي بود كه همراه داشتيم. درگيري فكري كه داشتيم اهميت نداشت
آنجا كه حقوق يك  از . كاري بايد انجام دهد  چه دانست يك مأمور رابط  مي" به كوهستان نرفته بود، اما دقيقا"قبال

نشيند و قلمش را روي كاغذ مي   برابر كسي است كه پشت ميز مي5مأمور رابط كه براي يك هيئت انتخاب مي شود 
بعدها معلوم شد كه اين مأمور . بايد از شما حمايت كنند تا اين شغل پردرآمد را بدست آوريد چرخاند، افراد با نفوذ 

  .ط ما كه نامش خاتكا بود افراد بسيار با نفوذي را در پشت سر داشت كه بعدا به آن خواهم پرداختراب
  .كرد دوستش است او با شخصي آمد كه ادعا مي. در همان ابتداي كار متوجه شديم كه با او مشكل خواهيم داشت
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  .گرفته استاز او پرسيد كه چه چيزهايي .  او مأمور رابط يك تيم آمريكايي بوده است-
 "از يك طرف دقيقا. اي به شنيدن آن نداريم فقط وانمود كرديم كه عالقه. توجهي به اين باب آشنايي نكرديم

. ها رقابت كنيم خواستيم با آمريكايي  نمي"دانستيم كه چه چيزهايي را بايد براي او تهيه كنيم و از طرف ديگر ابدا مي
  .كا لحنش را عوض نكرداما آقاي خات. ما فقط بسيار فقير بوديم

عالوه بر آنها . لباسهاي آمريكايي بسيار خوبي به او داده اند. گويم خواهيد بپرسيد، من خودم مي  اگر شما آقايان نمي-
من فقط جهت آگاهي شما اين را توضيح دادم و اميدوارم همكاري ما هم به همين ترتيب . يك راديو ضبط استريو

  .ثمر بخش باشد
  .كنيم مان را مي بسيار خوب، براي نشان دادن حسن نيت و با توجه به امكاناتمان سعي! كنيم همكاري  اگر با هم -

  .و در سكوت دندانهايمان را به هم فشرديم
وقتي قرار شد طبق قوانين وسايل او را . گذشت سوء تفاهم آقاي خاتكا نسبت به ما از بين مي رفت هر چه زمان مي

  .هياهو و داد و فريادتحويل دهيم شروع كرد به 
  ... اين چه جور ژاكتي است؟ حتي برچسب هم ندارد-

همچنين به سه جفت جوراب، به . به دو شلواري كه به او داديم و قرار بود يك از آنها پشمي باشد دهن كجي كرد
وقتي باالخره . داز همه بدتر با آن وسايل به وزارتخانه رفت تا شكايتي تسليم كن. كيسه خواب، و به هر چيز ديگري

خانه نبود، كه در  حال هيچ چيزي مانع معارفة ما در وزارت. ورقه دريافت وسايل را امضاء كرد نفس راحتي كشيديم
آخرين چيز كم اهميت اين بود كه آقاي خاتكا به ما اطالع داد . عمل به معني بخشش و پيشكشي شروع برنامه بود

با . بايست آنرا در بودجه برنامه منظور كنيم و ما نيز مي.  يك آبجو بخوردكه دكتر به او گفته است كه هر روز بايد
وقتي در كاتماندو بوديم يك يا دو بار البته به او . كرد شرمانه را مطرح مي لحن معصومانه و پاكي اين درخواست بي

بتوانيم برنامه را اجرا كنيم  دالر 2200ما براي آنكه با همان . آمد اما خونمان كم كم داشت به جوش مي. آبجو داديم
خبري از اين برنامه ما در .  محلي از اعراب نداشت"در نتيجه آبجو براي مأمور رابط ابدا. زديم دست به هر كاري مي

شد   به سختي مي دالر؟2200هيئت كوهنوردي يا مجادله با يك روزنامه بلغاري به چاپ رسيده بود با اين عنوان 
 رسوائي به بار خواهد "اند و نتيجه گرفته بود كه احتماال اي به هيماليا رفته ر ناچيز پول عدهدرك كرد كه با اين مقدا

  .آمد
يك يا دو بار مقداري از ارزانترين سبزيجات ممكن را خريديم تا . توانستيم بخريم در طي مسير نيز هيچ چيزي نمي

 روپيه 30 روپيه غذا خورد آقاي خاتكا 5شد با   مياما در يك چايخانه كه.  از دست ندهيم"ويتامين بدنمان را كامال
بنظر رسيد آرام شده . همين و بس. خريم به او گفتيم برايش نمي. خواست براي آبجويي كه برايش تجويز شده بود مي

مچ او را كه داشت باربران را . است، انگار آبجو موضوعي فراموش شده بود، اما مشكالت بيشتري در انتظار ما بود
اينرا در نظر نگرفته بود كه او اولين باري بود كه با تيم كوهنوردي همراه شده بود ليكن ما . كرد گرفتيم يك ميتحر

  . اطالع داشتيم"بارها به آنجا رفته بوديم و از قوانين و سنن كامال
گفت كه به كرديم او  وقتي هنوز در چمنزارها حركت مي.  از حدقه در آمد"وقتي كوهها را ديد چشمانش تقريبا

به عالوه اصرار داشت كه به آنها به خاطر كار در ارتفاعات اضافه مزد . باربرها بايد وسايل ارتفاعات باال را بدهيم
از اين جا بود كه سالمتي .  متر رسيديم5400بپردازيم با اين وجود باربران ادامه دادند و ما به بارگاه اصلي در ارتفاع 

وقتي صدايش كرديم گيج و سياه از . در روز دوم يا سوم او براي صبحانه بلند نشد. آقاي خاتكا به وخامت گراييد
  .چادر بيرون خزيد

  :با تعجب پرسيديم 
   چه اتفاقي افتاده است؟-

  :بلعيد، خرخر كنان گفت  در حاليكه هواي تازه را مي
  . ديشب خيلي سرد بود-

 در "در يك چادر كامال.  چيز را دوده پوشانده بودمعلوم شد تمام شب را در چادر شمع روشن كرده است و همه
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  . خفقان گرفته بيرون آمد"بسته و بدون منفذ نشسته بود و تقريبا
  :كرد اينبار از روي ترس شكايت مي

  .شد بايست پايينتر برقرار مي بارگاه اصلي مي. ممكن نيست در اينجا بتوان زندگي كرد، من مريضم-
  :ما حاضر و آماده جواب داديم 

  .اما دست از سر ما بردار. عالي است. خواهي پايين بروي، برو اگر مي
خواست وقتي داشت  بشدت دلم مي. به او يك چادر و مقداري غذا براي بازگشت داديم و او را پايين فرستاديم

  .اما بموقع جلوي خودم را گرفتم. رفت يك اردنگي به پشتش بزنم مي
.  متري درست در كنار بارگاه اصلي صعود كنيم6000اي  هت هم هوايي به قلهدر هر صورت اكنون آزاد بوديم كه ج

بود و دركنار چادرهاي ما بارگاهشان را برپا كرده  يك تيم اتريشي آمده . در بازگشت متوجه شديم ديگر تنها نيستيم
. عات باالتر آماده كنيمخواستيم عجله كنيم بلكه مايل بوديم بدن خود را بتدريج جهت فعاليت در ارتفا نمي. بودند

شرايط بسيار دشوار بود، برف عميق تا زانو . بعد از چند روز جهت هم هوايي از مسير عادي عازم صعود ماكالو شديم
قبل از بازگشت به بارگاه چندين روز تالش كرديم تا به ارتفاع . و مسيري خطرناك بدليل احتمال ريزش بهمن

  . رسيديم7800
آنها . رينهولد مسنر و داگ اسكات جهت ديدار ما به چادرمان آمده بودند. ه شديم مهمان داريمدر بارگاه اصلي متوج

صعود از يال جنوب شرقي و فرود از يال شمالي به . كردند تا صعود با ارزشي را انجام دهند نيز خود را هم هوا مي
نشستم و به داستانهاي كوهنوردي گوش اي  من گوشه. به آنها چاي كوهنوردي تعارف كرديم. عنوان تراورس ماكالو

  وويتك در هيماليا معروف و مورد احترام است و او بيش از يك بار با مسنر در اين كوههاي بلند مالقات كرده. كردم
در نتيجه وقتي . شناخت، زيرا او با يك گروه انگليسي در هندوكش صعود كرده بود داگ اسكات هم او را مي. بود

دادم گوش دهم تا  من بيشتر ترجيح مي. رم مهمانان بودند، منهم سرم را به آشپزي گرم كردموويتك و آلكس سرگ
داخل صحبت شوم، بخصوص اينكه تمام زيرزمين را زير و رو كرده تا بتوانم چراغ قوه گونتر مسنر را پيدا كنم، ولي 

ده است و نه يك چيز كم ارزش كه من دانستم يك يادگاري با ارزش براي خانواده مسنر بو اگر مي. موفق نشده بودم
آنها چايشان را . اما ديگر دير شده بود. كردم  با احترام از آن نگهداري مي"در كوهستان پيدا كرده بودم، حتما

  .خوردند و خداحافظي كردند
آنها بهار .  بودندوويتك و آلكس از قبل با ديواره آشنا. شوند بايست متناسب با شرايط ديواره آماده  ها مي طنابها و ميخ

آوري  با توجه به صعود بهاره همه چيز را بدقت جمع. گرفتند گذشته آنجا بودند، در نتيجه تصميم اصلي را آنها مي
بعد از . هايمان را بستيم كوله.  كيلوگرم شد24 سهم هر يك، يا بهتر است بگويم سهم كتف هر يك، "و نهايتا. كرديم

با اين فرض كه صعود بيشتر از آن طول نخواهد كشيد به طرف ديواره . ز اضافه كرديم روز را ني6همه آنها غذا براي 
  .راه افتاديم

اين را با . همراه با گوشت. توانستيم غذاي زياد و جامدي بخوريم در آنجا هنوز مي. بارگاه اول در پاي ديواره بود
حال او از . خوار شده بود اي گياه رز خصمانهگويم زيرا وويتك گويا فراموش كرده بود همين اواخر به ط لبخند مي

. موضع خود عدول كرده بود، و مي گفت يك انسان غيرممكن است بدون گوشت در كوهستان كار مهمي انجام دهد
هر طور بود توانسته . در نامه اش به من قبل از هرچيز خواسته بود سوسيس و گوشت خوك دودي بهمراه بياورم

  .توانستيم آنقدر كه نياز داشتيم بخوريم م و به اين دليل اكنون ميبوديم مقداري فراهم كني
از همان ابتدا مسير سخت بود، اگر . ماني سه نفره راه افتاديم از آنجا به بعد را بدون چادر و فقط با يك روكش شب

تابيد، در  رها بر ما ميبيشتر روز را در سايه بوديم و آفتاب فقط بعداز ظه. زير پايمان خالي بود. نگوئيم بسيار مشكل
  .بلندشدن در صبحها در آن هواي بسيار سرد زجرآور بود. اندازه سرد بود نتيجه هوا بي
دهد و همه چيز بنظر  همان گرماي ناچيز به شخص روحيه مي. بخش است پشتي در آفتاب بسيار لذت  بستن كوله
  .د بستدرجبهه غربي ماكالو نمي شد به لبخند آفتاب امي. آيد شادتر مي

مهمتر . اولين شب ماني مان در يك شكاف زير يك نقاب بود، در همان سايه نااميدكننده كه البته مزايايي هم داشت



 ٢٤

ها كه از مسير عادي صعود  اتريشي. وزيد در امان بوديم از هر چيز اينكه از بادي كه الينقطع از جبهه شمالي مي
  .در واقع هوا براي ما بسيار خوب بود. كرديم  آنرا احساس نمي"ا ابدام. كردند به تلخي از شدت باد گاليه داشتند مي

بعد از آن صعود . يخچال با شيب متوسطش تمام شد و حال مجبور بوديم از يك نوارسنگي مشكل عبور كنيم
همه اين صعودها بدون هيچ حمايتي انجام شد زيرا جهت تسريع در . يخچالهاي پرشيب تري را پيش رو داشتيم

كرديم و  تنها حمايت ما كلنگي بود كه به شدت در برف يا يخ فرو مي. پشتي گذاشته بوديم  طناب را در كولهحركت
  .كرامپونهايي كه در يخ بلور مي نشستند

بعد به يخ بلور بسيار سختي رسيديم كه فقط . وويتك از صخره بسيار مشكلي با شيب منفي عبور كرد، ما بدنبال او
قبل از آنكه بتوانيد روي كرامپون بلند . كننده است صعود يخ بلور بسيار خسته. نشست ها مينوك كرامپونها در آن

براي . خوشبختانه مقدار كمي از آنها باقي مانده بود. شويد مجبوريد چند ضربه بزنيد تا از استحكام آن مطمئن شويد
صعود ما در دو روز اول درست . وده استآنها در بهار يخ بلور مصيبتي بود و يكي از داليل شكست تيم نيز همان ب

 7800 متر، سپس 7600در نهايت به . همچنين شب ماني ها. ريزي شده بود انجام گرفت همان طور كه برنامه
 متر آن بسيار 300  اي بود، متر نواره صخره500باالي سرمان . شد جايي كه مشكالت اصلي مسير شروع مي. رسيديم

ويتك مطمئن بود كه كليد حل صعود در دهليز سمت راست قرار داشت وتنها از آن و. مشكل و گاه با شيب منفي
صبح آلكس شروع كرد به . با اينكه كامال متقاعد نشده بودم ولي موافقت كردم. شد راهي به جلو پيدا كرد طريق مي

در پايان . د نداشتهيچ امكان ديگري وجو. از يك ميخ به ميخ ديگر. از همان اوايل يك صعود مصنوعي بود. صعود
  . متر از ديواره را صعود كرده بوديم30روز ما 

 متر ديگر 30حتي اگر مي توانستيم روز بعد . مان داشت تحليل مي رفت شد پنهان كرد كه روحيه جنگندگي نمي
ه بود بندي شد صعود كنيم باز هم مقدار زيادي را از ديواره صعود نكرده بوديم و غذايمان كه همان موقع هم جيره

  .داد فقط تا دو روز ديگر كفاف مي
بينند كه ميل به پيروزي  گويد، اما يكديگر را زير نظر دارند و مي رسد كه هيچ كس با ديگري سخن نمي زماني فرا مي
منتظر كسي بوديم . گيرد تر انجام مي شود، هر چيزي با مقاومت بيشتر و آهسته سرعت كم مي. مي رود كم كم از بين

وويتك سكوت .  وقتي آلكس با يك شيب منفي مي جنگيد باالخره آن جمله بيان شد !برگرديم!  كافي است:كه بگويد
  :را شكست

  .ماند متر بتوانيم صعود كنيم هنوز مسافت زيادي تا قله باقي مي100حتي اگر . توانيم  ما نمي. بينم  من شانسي نمي-
اي كه شيب  اما نقطه. تر شود ممكن بود ساده. داريم صحبت كرديماي و اينكه باالتر چه در پيش  ما درباره نوار صخره

  .هر چيزي. من سعي كردم چيزي بگويم. شود هنوز بسيار باالتر از ما قرار داشت كمتر 
 متر ديگر صعود 15اجازه بدهيد . شايد بهتر باشد راه ديگري را انتخاب كنيم.  ما هنوز براي يك روز ديگر غذا داريم-

  .است آنجا آسانتر شودممكن . كنيم
اما وقتي اوضاع خوب پيش . براي من قبول بازگشت همواره مشكل است. روشن بود كه وويتك متقاعد نشده است

  .گرديم برمي. توانيم جلوتر برويم ما ديگر نمي. كافي است: رود ممكن است وويتك ناگهان بگويد نمي
 با "ر است، من بايد تمام امكانات را به بحث بگذارم تا نهايتات براي من بسيار مشكل. و مجادلة بيشتري در كار نيست
 بتوانم ادعا كنم كه اين من "روم، كه بعدا  طفره مي"يكبار من متهم شدم كه عمال. تصميم به بازگشت موافقت كنم

 ممكن "عدااين اتهامات ب. نبودم كه خواستم برگرديم بلكه همنوردم بوده است، در نتيجه راهي براي من نمانده بود
  .است منجر به پشيماني شوند

  .به هر حال مجبوريم برگرديم.  بسيار خوب، مهم نيست-
  :بستيم گفتم پشتي مان را مي وقتي آلكس شروع به پايين رفتن كرد و من و وويتك كوله

  .له وجود داردهنوز بخت صعود به ق.  در مقابل قله"ما در مقابل اين ديواره شكست خورديم، اما نه لزوما.  گوش كن-
. مان رسيديم ماني قبلي بعد سه نفري پشت سر يكديگر پايين رفتيم تا به محل شب. با سكوت سنگيني مواجه شدم

. تواند به اندازه صعود خسته كننده باشد فرود مي. يك قدم بعد از ديگري. مشكل بود بتوان پشت به شيب فرود رفت
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. ماني مان مواجه شديم تري نيز تا رسيدن به پاي جبهه در محل شببا مشكالت بيش. شب را در همان جا گذرانديم
  .باالخره روز بعد به بارگاه اصلي رسيديم

ها هم وضع به همين منوال بود آنها با بادي سرد و الينقطع به روي مسيرعادي  براي اتريشي. هيچ كس سرحال نبود
كمتر از يكروز گدشته بود كه . ري وسايلش حرف مي زدآو در بارگاه ما آلكس زيرلب در مورد جمع. كردند مبارزه مي

  .او وسايلش را جمع كرده بود
. كارهاي زيادي را بايد در برگشت به انگلستان انجام دهم.  در واقع من وقت زيادي صرف اين سفر كرده ام-

اي صعود اين قله تحت از طرف ديگر، اگر راستش را بخواهيد، من بختي بر. توانم تا ابد آنها را ناديده بگيرم نمي
  .بينم چنين شرايطي نمي

. وسايلشان را جمع كردند اما مجبور بودند منتظر باربرها بمانند. ها نيز تصميم گرفتند مبارزه را تمام كنند اتريشي
. رسيدند باربران ما هم تا يكهفته ديگر مي. خبر رسيد كه رينهولد و داگ هم در راه بازگشت به كاتماندو بودند

  .س نااميدي و غم مرا فرا گرفتاحسا
توانستم قبول كنم  هنوز نمي. وزيد كردم، جايي كه باد بشدت روي يالها مي به باال و به كوه نگاه مي. . . هفت روز 

رفتم و باالخره به ووتيك پيشنهاد كردم كه از  به اين طرف آنطرف مي. بدون صعود قله و دست خالي برگرديم
توانستيم بسرعت  داشتيم مي اگر هواي خوبي مي. راجع به آن فكر كرده بودم صعود كنيم "تر كه قبال مسيري ساده

او از آن نوع آدمهايي است كه تا وقتي هدفي در پيش رو . وويتك بر سر تصميمش ايستاده بود. صعود را تمام كنيم
ز را كنار مي گذارند و تغيير دارند با تمام وجود براي نيل به آن تالش مي كنند، در غير اينصورت ناگهان همه چي

  .گذاشتم اما او را آرام نمي. عقيده آنها در اين حالت بسيار مشكل است
  .ممكن است هوا با ما يار باشد.  روز4 سه روز كافي است يا حداكثر "احتماال. بسرعت.  فقط يكبار ديگر-

  .وويتك عقيده خودش را داشت
دوماً، پاهاي من كمي سرمازده . گردند  دارند بخاطر آن باد جهنمي برميبيني كه همه مي.  اوالً، هوا كه خوب نيست-

  .بينم  هيچ بختي نمي"من واقعا. اند
  .سپس چيزي گفتم كه در واقع چندان به دقت به آن فكر نكرده بودم

  . در اين صورت من خودم به تنهايي سعي مي كنم-
  .اين موضوع باعث شگفتي او شد و قبل از پاسخ كمي فكر كرد

ما اينجا . برو. بينم  اما من شانسي نمي اگر در مورد آن مطمئني، تالشت را بكن، تصميم با خودت است،!  هوم-
  .هر چه را كه از وسايل من الزم داري بردار. خواهي تالش كني، برو اگرمي. ايم كه در مقابل هم موضع بگيريم نيامده

  :پاسخ دادم
  .كر كنمبايد راجع به تمام جوانب ف.  متشكرم-

ها، از تنهايي، از اين واقعيت كه مجبوري كامالً  ترس از ناشناخته. ترسي غريضي مرا در برگرفت. اي نبود تصميم ساده
تقريباً وسايلم را جمع . توانم موفق شوم دانستم فقط اگر همه چيز بر وفق مراد باشد مي مي. به خودت متكي باشي

تصميم گرفتم بيش از آن . شد ما تغيير قابل توجهي در وضع هوا پيدا نميا. كرده بودم، و به آسمان نگاه مي كردم
  .منتظر نمانم

  :با عزمي راسخ گفتم 
  .افتم  من فردا صبح راه مي-

، خودم را 10فقط بعد از صبحانه حوالي ساعت . ولي وقتي فردا صبح چشمانم را باز كردم چندان حال خوبي نداشتم
فكر كردم به جبهه نزديك . حوالي ظهر.  غيرمعمول راه افتادم" يك ساعت كامالدر نتيجه در. كم كم آماده كردم

گردم، اگر  اگر همچنان هوا خراب باشد بسادگي برمي. آيد گذرانم تا ببينم فردا چه پيش مي شوم و شب را مي مي
لذا .  وقت زيادي باقي بود بود و هنوز3وقتي به پاي ديواره رسيدم تازه ساعت . دهم اميدي به بهبود هوا بود ادامه مي

كند كه اينجا باشد يا  اگر آماده شدم تا شب ماني داشته باشم، زياد فرقي نمي: دوباره شروع كردم به صحبت با خودم
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در نتيجه شروع كردم به . آنجا، سمت راست مسيرعادي، بايد جايي براي شب ماني پيدا شود. جايي باالي جبهه
  .صعود ديواره

برف يخ زده بود و الزم نبود برف كوبي . شرايط مطلوب بود. رفي پرشيب تا اوايل شب صعود كردماز روي يك يال ب
ماه كامل بود و با . كردم ماني پيدا نمي كردم اما جايي را براي شب در اين مسير جديد با سرعت خوبي صعود مي. كنم

 شب به يك سطح كوچك 11ه حوالي ساعت تا اينك. شد ادامه دادم در نتيجه تا آنجا كه مي. تابيد درخشندگي مي
اينجا جايي بود كه . كرد بسيار نزديك به جاييكه مسير من از سمت راست، مسير عادي را قطع مي. صاف رسيدم

توانستم پارچه  نمي. وزيد وقفه مي تنها نكته بازدارنده باد شديدي بود كه بي. شد  براي اقامت استفاده مي"معموال
كشيد؛ درست مانند بادباني كه  خواستم آنرا باز كنم باد به شدت آنرا از دستم بيرون مي هرگاه مي. ماني را بازكنم شب
همان موقع متوجه . بعد از دو ساعت مبارزه با اين تكه پارچه ناآرام باالخره تسليم شدم. شود دكل آنرا افراشت نمي

ما با وجود مهتاب درخشان توانستم ميله ديرك نيمه شب بود ا. نزديكتر شدم. چيزي شدم كه از برف بيرون زده بود
بعد از دو ساعت توانستم قسمتي از باالي آنرا و ورودي پاره شده . يك چادر مدفون شده در برف را تشخيص بدهم

. براي من كه بتوانم به داخل آن بخزم كافي بود، و تا صبح از داخل آن تكان نخوردم. اش را از برف بيرون آورم
  .بل آن باد گزنده پناهي يافته بودمحداقل در مقا

وقتي هوا روشن شد به بيرون نگاه كردم و دوباره به آن چادر دست دوم كه معلوم نبود كي و توسط چه كسي رها 
. به خودم گفتم در اين هوا شانسي ندارم و بدون معطلي به داخل كيسه خوابم رفتم و خوابيدم. شده است برگشتم

هر زمان كه . وقتي بيدار شدم مدتي اين دست آن دست مي كردم.  خوابيدم11اعت آنقدر خسته بودم كه تا س
  .وقتي چاي خوردم و آماده شدم به پايين برگردم روز از نيمه گذشته بود. خواستم مي توانستم برگردم مي

بود ولي باد با آسمان آبي . شود از آن چادر كوچك بيرون خزيدم و با خود گفتم دنيا بعد از يك چاي داغ زيباتر مي
 "وقتي به اطراف نگاه كردم متوجه ابرهايي شدم كه دور و بر قله بودند و آنها را قبال. وزيد تر مي شدت هر چه تمام

سپس از خودم پرسيدم، آيا اين تغيير نشانه بهتر شدن يا بدتر شدن هوا . بوي تغيير به مشام مي رسيد. نديده بودم
  است؟

آنگاه . كردم، ولي بنظرم آمد از شدت باد كمي كاسته شده است شايد اشتباه مي. مده بودحداقل روزنه اميدي بوجود آ
صعود يا بازگشت؟ صعود يا . چرخيدم كرامپونها به پا و كلنگ به دست دور خودم مي. كوله پشتي را جمع كردم

 مدتها فريفته آن شده بود، كه)  متر7410(هدفم گردنه ماكالوال . بازگشت؟ ناگهان احساس كردم بايد صعود كنم
شب گذشته به اين نتيجه . يك چادر واقعي. زيرا در زمان هم هوايي يك چادر را آنجا باقي گذاشته بوديم. بودم

وقتي از طريق مسير خودم به ماكالو رسيدم، . ماني در چنان بادي سركرد توان با يك روكش شب رسيده بودم كه نمي
آن . زياد راجع به آنها فكر نمي كردم. در همان حال ابرها هم افزايش يافته بودند. دمچادر را پيدا كردم و آنرا برپا كر 

وقتي صبح بيدار شدم . موقع در انديشه شبي كه قرار بود در يك چادر واقعي و در يك كيسه خواب بگذرانم بودم
پارچه .  در واقع تقريباً متوقف شده بود.اند و باد هم كمتر شده است اند و باال نيامده ديدم ابرها در ارتفاع پايين مانده

ماني را همانجا گذاشتم و چادر را جمع كردم و در كوله گذاشتم و به طرف يال دست نخورده شمال غربي  شب
  .توانستم حدس بزنم فقط مي. هيچ تصوري نداشتم كه با چه چيزي مواجه خواهم شد. حركت كردم

شايد نه به شدت روز قبل . وزيد همچنان باد مي. ادر را برپا كردم متري سطحي را صاف كردم و چ8000در ارتفاع 
اي را با چشم  توانستم كارهاي ساده فقط مي. اما آنقدر كه مرا براي برپا كردن چادر به اندازه كافي به زحمت بياندازد

 وقتي باالخره آن .من تنها بودم. اما هيچكس نبود كه براي يك لحظه آن چادر مواج را نگهدارد. بسته انجام دهم
در آن موقع . بشدت به آن نياز داشتم. كابوس به آخر رسيد به داخل چادر رفتم و مقداري چاي درست كردم

چنان به . كردم احساس غيرقابل تفسيري را تجربه كردم؛ گويي من تنها نبودم و داشتم براي دو نفر غذا درست مي
گذشته از هر چيز آنقدر خسته بودم كه در .  با او صحبت كنمحضور يك نفر ديگر باور داشتم كه حتي مي خواستم

  .به خواب فرو رفتم. اي نداشتم كه بدانم براي يك نفر است يا دو نفر عين حال عالقه
 پيچ 2 ميخ، 3  متر طناب،10برداشتم؛ يك دوربين،   وسايل كمي8حدود ساعت .  دير، به راه افتادم"روز بعد نسبتا
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رفتم  بدبختانه، هر چه باالتر مي. بايست آنروز صعود كنم يا بازگردم يا مي. را فرصت داشتمفقط همان يك بار . يخ
چطور از آن بگذرم؟ از . اي به يال رسيدم و سپس به يك پله صخره. به برف عميق برخوردم. شد شرايط بدتر مي

بدون .  بود5 يا 4اي  صخرهدرجه صعود پله .  عمودي بود و هيچ راهي پيدا نكردم"راست يا چپ؟ سمت چپ كامال
متر طناب 10توانستم از آن بگذرم؟ ولي فقط  آيا مي. اي سمت راست تالش كردم از گوشه. طناب ترسيده بودم

 متر را 10يك سر طناب را به ميخ وصل كردم و . تصميم گرفتم از طنابم مانند طناب ثابت استفاده كنم. داشتم
بخت . كردم و دوباره صعود نمودم طناب را باز . آمدم سپس فرود . وصل كردمصعود نمودم و سر آنرا به يك ميخ ديگر 

توانستم ديواره را صعود  اگر نيم متر كمتر داشتم نمي.  براي صعود كافي بود" متر طناب دقيقا10با من يار بود كه 
اشت كه ممكن بود زير پا شكافهايي وجود د. تر شد و به اين ترتيب باال و باالتر رفتم تا جايي كه يال ساده. كنم

  .شدم اما داشتم به قله نزديكتر مي. بشكنند
 بعداز ظهر در آسمان آبي باالي تبت چندين 1در حدود ساعت . توانستم خود را از آن رها كنم موضوعي بود كه نمي

تجربه نكرده هرگز در زندگيم چنين چيزي را . وقتي آنها را ديدم سرجايم نشستم! ستاره را ديدم كه مي درخشيدند
چشمانم را ماليدم، فكر كردم شايد چند تكه . هنوز آنجا بودند. چشمانم را بستم و بعد از چند لحظه باز كردم. بودم

ها همانجا در آسمان آبي بودند، و در نتيجه خستگي زياد يا ضربه مغزي  نه، ستاره. برف به مژگانم چسبيده است
 افتادم كه ليونل تري، كوهنورد ها در ميان روز ستارهكوهنوردي به نام سپس بياد يك فيلم . بوجود نيامده بودند

  .او هم آنها را ديده بود. داد بزرگ فرانسوي را نشان مي
شد، اما گهگاه از اينكه بخت صعود به قله هم اكنون واقعي و بسيار نزديك بود بر ترس اينكه  هوا داشت تاريك مي

 هنوز پايين يك پله ساده بودم، 5/4حدود ساعت . ادامه دادم. كرد م غلبه ميممكن است نتوانم شب به چادرم بازگرد
  .فقط چند قدم ديگر. استراحت كوتاهي كردم. آخرين پله كه بعد از آن قله قرار داشت

روي قله دو . ترين و جالبترين لحظاتي بود كه در زندگي ام تجربه كرده بودم  ماندني لحظه رسيدن به قله يكي از بياد
ام يك كفشدوزك  پشتي از كوله. منهم يكي در بين آنها گذاردم. يخ پيدا كردم كه از تيمهاي قبلي بجا مانده بودم

ام ماچيك بود كه آنرا بعنوان يك نشان اقبال با خودم از  عروسك متعلق به پسر يك ساله. پالستيكي را بيرون آوردم
  .عكس از پرچم باشگاهم گرفتم، و به پايين سرازير شدمبعد يك . آنرا كنار ميخ گذاشتم. كاتوويچ آورده بودم

وزيد و در آن ارتفاع ذرات برف و  خواستم هر طور شده قبل از تاريكي برگردم، اما با وجود هواي باز، باد بشدت مي مي
اشم، ولي ماه توانستم به نور مهتاب اميدوار ب مي. رفتم در ابري از بوران و برف پايين مي. چرخيد بوران دور و برمن مي

حال مجبور بودم به دنبال جاي پا بگردم، . شب فرا رسيد. آمد  باال نمي10چند شب پيش كامل شده بود و تا ساعت 
اي را از هر جا شده  ام را پيدا كنم نوار صخره تصميم گرفتم بجاي آنكه مسير اوليه. و هر گام را با دقت فراوان بر دارم

. دور و بر خودم را گشتم و يك شكاف پيدا كردم. كه طناب دارم از آن پايين برومخواستم تا آنجا  مي. فرود بروم
آخرين ميخ را در آنجا كوبيدم، و طنابم را به آن آويزان كردم، فقط اميدوار بودم آنقدر بلند باشد كه به گردنه كوچك 

  . سر گذاشته بودم به سطح برف نرسيد اما قسمت عمودي صخره را پشت"گر چه كامال. برفي پائين برسد
صبح روز . چادر را نيز بسختي پيدا كردم. بعد از چند لحظه ماه باال آمد و كمك كرد تا من جاي پايم را بهتر ببينم

 "ساعت حدودا. بايست بر پايين رفتن تمركز كنم حال تنها مي.  فرسوده، ولي بسيار خوشحال بودم"بعد، گرچه كامال
  .گشت  دنبال من مي بعدازظهر وويتك را ديدم كه به5

  خوب، چكار كردي؟: پرسيد 
  . به قله رسيدم-

  :اي مكث كرد بسيار تعجب كرد و قبل از پاسخ چند لحظه
  .كردم بتواني صعود كني   فكر نمي"راستش را بخواهي اصال. گويم  تبريك مي-

ها هنوز  فقط اتريشي. بودندرينهولد و داگ هم مدتها پيش رفته . آلكس رفته بود. رسيد بارگاه اصلي بنظر خالي مي
بعد از . اي از خون مرا گرفت دكتر آنها نمونه. آنها هم از اين خبر متعجب شدند. منتظر باربرانشان بودند كه برسند

گردد مثل كشمش آب بدنش  بسيار غليظ بود، زيرا كسي كه از كوهستاني مرتفع باز مي. آزمايش سرش را تكان داد
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ماكالو سهم . آن مرد پژمرده و الغر، من هستم. ي كه آنروز از من گرفته شده مي نگرمبه عكس. دهد را از دست مي
  .اما در كوهستان بايد انتظار اين موارد را داشت. خودش را گرفته بود

. خواستم نوشيدني بود، به هر اندازه سوپ، چاي و آب ميوه ها مرا به شام دعوت كردند ولي تنها چيزي كه مي اتريشي
دادم و سپس دوباره در افكار خودم  پر جمعيت و پر سر و صداي گروهي گاهي اوقات پاسخ سؤالي را ميدر چادر 
كوه بزرگي كه صعود كرده بودم : دادم در ميان خستگي و فرسودگي اما يك چيز را خوب تشخيص مي. شدم غرق مي

و من تنها لهستاني . ي من بود متر8000و يك موضوع ديگر، اينكه اين سومين . هم اكنون پشت سرم قرار داشت
  .گرمايي مطبوع را در خود احساس مي كردم. بودم كه سه تا را صعود كرده بود

. در كاتماندو آقاي خاتكا با طرح دعواي جديدي منتظر ما بود مبني بر اينكه ما به اندازة كافي به او پول نداده بوديم
  .خواستيم مشاجره كنيم نمي

  :دهد به او گفتم ضيح ميها تو مثل كسي كه به بچه
 7 روز تا رسيدن به نزديكترين دهكده غذا دريافت نكردي؟ آيا براي رسيدن به كاتماندو براي 5 صبركن، آيا براي -

  روز ديگر به تو هزينه سفر نداديم؟
ء گفت برگة توديع را امضا مي. انداخت او خودش را از تك و تا نمي. خواست گوش كند ولي مأمور رابط ما نمي

راه ديگري نبود جز اينكه خود به وزارت توريسم برويم و يك گزارش كامل از طرز رفتار آقاي خاتكا به آنها . كند نمي
  .بدهيم

  :كارمند آنجا بعد از گوش دادن به حرفهاي ما گفت
اگر من جاي . حتي يك سنت.  در اينصورت اين حق شماست كه هيچ چيزي حتي حقوق او را هم پرداخت نكنيد-
  .ما بودم همين كار را مي كردمش

. خانه چنين توصيه اي مي كرد، جاي تعمق بيراه نبود اما اگر كارمند وزارت. البته ما حقوق او را كنار گذاشته بوديم
  .بسيار نگران بود. روز بعد همان كارمند با عجله به دنبال ما آمد

تواند ما را به  او مي. ك خانواده بسيار با نفوذ استاو متعلق به ي.  آقايان بهتر است پول اين آدم رذل را بدهيد-
  .اند  توديع شما بسيار فشار آورده به وازرت توريسم در مورد برگة. دردسر بياندازد

كافي  ما به اندازه . و نه حتي يك روپيه بيشتر. به اين ترتيب به آقاي خاتكا همان پولي را كه قرار بود پرداختيم
اش خبر تهيه   نگار نپالي به سراغ ما آمد تا براي مقاله بعد از چند روز يك روزنامه. خاتكا نهولي قطعا آقاي . داشتيم

  .اش دعوت كرد نگار ما را براي شام به خانه سپس همان روزنامه. كند
  .شناسيد آيا شما شخصي به نام خاتكا را مي: او پرسيد

  چطور؟. متأسفانه او مأمور رابط ما بود. " كامال-
كرد  او ادعا مي. آميز و تحقير كننده در مورد شما چاپ كنيم اي توهين  دفتر ما آمد و از ما خواست تا مقاله او به-

  .ايد  به قله نرسيده" غيرممكن بوده است و شما قطعا"صعود ماكالو كامال
  :داشت، و افزودميزبان ما اين موضوع را گويي يك شوخي بوده است مطرح كرد، اما بدقت عكس العمل ما را زير نظر 

  . بعالوه او يك نسخه از گزارش خود را به وزارت توريسم تحويل داده است-
نگار نسبت به آقاي  آميز هرگز در روزنامه چاپ نشد، زيرا آن روزنامه مقاله توهين. هايمان را باال انداختيم ما شانه

پخش اين شايعه در وزارت توريسم جلوگيري اما اين امر باعث نشد تا از . خاتكاي ما درك بهتري از هيماليا داشت
  :سواالت مجددا از ابتدا مطرح شد. شود

   خوب، چطور بود آقا؟ آيا به قله رسيديد؟-
. در انتها صعود من از نظر دولت تأييد نشد. ما يك گزارش كامل ارائه داديم، ولي آنها همچنان به سر حرفشان بودند

متوجه يادداشت ! مشكلي نيست! گفتند مشكلي نيست كت دادند و بجاي آن دستانشان را به نشان آرامش حر
اما بخاطر .  زياد مهم نيست"ايد يا نه واقعا اينكه شما روي قله بوده: خواستند اذعان كنند همدردي شدم كه انگار مي

  .ايد ما هم كه شده اقرار كنيد كه شايد نبوده
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  .ام را از دست دادم خونسردي
 "كنيد، من قبال برايم مهم نيست كه چكار مي. ندادم كه حاال بخواهم آنرا به شما ثابت كنم من آن صعود را انجام -

تا آنجا كه به من مربوط است موضوع تمام شده . ام و يك كلمه هم چيزي ندارم كه به آن اضافه كنم حرفهايم را زده
  .خواهيد باور نكنيد خواهيد باور كنيد مي مي. است

اما بخاطر آن مقاله آقاي . توانستيم به خانه باز گرديم توديع تمام شد و ما مي. ع خاتمه يافتبه اين ترتيب اين موضو
  .اي از ابهام فرو رفت خاتكا صعود من به ماكالو در هاله

كره جنوبي؟ آن . اي با تمبري از كشوري دور دست دريافت كردم يك سال بعد، در يك بعداز ظهر آرام در خانه، نامه
  : نامه در آن بود كه بر روي آن چند جمله با انگليسي دست و پا شكسته اي نوشته شده بود   يك ورقةرا باز كردم،

  
  جناب آقاي كوكوچكا ،

 گزارش صعود شما "خوشحالم كه توانستم شخصا. گوييم ما صعود شما را به ماكالو در اكتبر سال گذشته تبريك مي
بازي يا شگون  ما روي قله يك اسباب.  هستم1982ي به ماكالو در من يكي از اعضاي تيم كره جنوب. را مطالعه كنم

دوشيزه . قرمز؛ بجاي آن ما كارابين خود را گذاشتيم پشت بود، نقاط سياه روي بدنة  ديديم كه به شكل يك الك
مه  متعلق به يكي از اعضاي تيم شما بوده است، و به همين دليل است كه به شما نا"هاولي خبر داد كه احتماال

  .كنم به آدرس برنامه پاسخ دهيد خواهش مي. ام نوشته
  ارادتمند،

  Huh Young Hoهو يونگ هو 
  آدرس

Huh Young Ho  
191 Wha San Z dong  

Te Chun City Chung Buk Seoul , Korea"  
از اينكه بعد . پشت اشتباه گرفته بودند سرزنش نكردم ام را بخاطر آنكه يك كفشدوزك را با الك اي من دوستان كره

كفشدوزكش را سال گذشته بدون آنكه حتي از او اجازه : دوباره نامه را خواندم بلند شدم و به اتاق ماچيك رفتم
  .او خواب بود. بگيرم برداشته بودم

  
  Litewska –ليتوسكا 

  Cook -كوك
  Dixon -ديكسون
  Hicks -هيكس

  Malte Brun -مالت برون 
  Ludwig Wilczynski -لودويگ ويلژنسكي
  Alex McIntyre -آلكس مك اينتاير

  Rene Ghilini -رنه گيليني
  Petit Dru -پتي درو 
  Pointe Helene -پون هلن 

  Grandes Jorasses -گراند ژوراس
  Alpine Style -سبكبار 

  Rysiek Warechki -ريسيك وارچكي
  Janow -ژانو
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  Supersum –سوپرسام 
  Khatka –خاتكا 

  Doug Scott -داگ اسكات 
  Lionel Terray -ل تريليون

 Hawley -هاولي
  فصل چهارم

  صعود مخفيانه
  1982 يال غربي، -برودك پيك 

هيچكس .  با برقراري حكومت نظامي روحيه ما نيز مانند بقيه لهستانيها بسيار ضعيف شد1981در دسامبر 
آمد همه چيز بايد   بنظر ميكرد، همه جا بسته شده بود، هيچ چيزي كار نمي. آمد مي دانست بعد از آن چه پيش  نمي

باشگاهها بسته شده بودند، . اما آيا ارزش شروع دوباره را داشت؟ انگار در دام افتاده بوديم. دوباره از اول شروع شود
  .ام كردم در قفسي گير افتاده شد، حس مي هيچ چيز سازماندهي نمي

بعد از آگوست، مانند بسياري از هم . دمپرسي شد كرد؟ من تنها كسي نبودم كه اين سئوال را مي چه كاري مي
كردم هواي  در اين جنبش خود انگيخته و جوان احساس مي. همقطارانم من نيز به جنبش همبستگي پيوسته بودم

من بيانيه همبستگي را امضا كرده . است اي در ميان جو خفقان آوري كه در كشورمان وجودداشت دميده شده تازه
در نتيجه براي زنده ماندن جنبش مشاركت بسيار . بودم و به يك برنامه بزرگ رفته بودمبودم، اعالم حمايت نموده 

  .كمي داشتم
اي نزديك از محل  بعد در فاصله. كردم عالقگي مي در اولين روزهاي حكومت نظامي احساس گناه و در عين حال بي

 9ارگران اعتصابي معدن آتش گشودند و  واقعه وويك رخ داد، آنجا كه مأموران برروي ك1981زندگي من در دسامبر 
  . باخته بودم"روحيه ام را كامال. نفر از آنان را كشتند

متوجه شديم كه ورزشكاران جهت شركت در مسابقات .  گشودگي در كار را در جاهايي مشاهده كرديم"نهايتا
 بعنوان ورزشكار شيكميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزما هم در . كنند ورزشي به خارج سفر مي

افتاد بستيم و تمام  من و وويتك چشمان را بر اتفاقاتي كه در دور و برمان مي. قلمداد شده بوديم، پس بخت باقي بود
در همان موقع واندا روتكيويچ در تدارك برنامه بزرگي به كي . تالشمان را بكار برديم تا بتوانيم به برنامه بزرگي برويم

توانستيم ما هم از مجوز او استفاده كنيم؟ به هيچ وجه مزاحم او چه در  آيا مي. شد  تشكيل مي بودكه فقط از زنان2
خواستيم  ما مي. امكان بسيار مناسبي بود كه نمي شد براحتي آن را از دست داد. شديم امر تداركات يا امور مالي نمي

هيئتهاي مختص .  كرده بوديم، صعود كنيمبه شكل يك تيم دونفره و به صورت سبكبار، آنطور كه در ماكالو صعود
او معتقد بود وقتي زنان در كنار مردان . اي نداشت و واندا بود كه در اين وادي پيشقدم شده بود زنان سنت ديرينه

شايد او كوهنوردي را از زاويه . شود شان در كسب افتخارات نسبت به مردان اجحاف مي كنند در حق كوهنوردي مي
بنظرم به همين دليل بود كه او . كرد  در رقابتهاي واليبال نيز زياد شركت مي"ريست، چرا كه او قبالنگ ورزشي آن مي

 3 او برنامه اي را به گاشربروم 1975در سال . خواست دستاوردهاي كوهنوردي را بين زنان و مردان تقسيم كند مي
با چند مرد بعنوان همراه در كشور پاكستان اين تيم كه در تئوري از زنان لهستاني تشكيل شده بود . تدارك ديد
در طي صعود اغلب زنان با هم بودند، اما گه .  زنانه آن كمي خدشه دارشد"در نتيجه صفت صعود كامال. همراهي شد

ابتدا قرار بود كه . طور كه هدف اوليه وي بود به نتيجه نرسيد به اين دليل آن. كردند گاه مردان هم با زنان صعود مي
اما اين موضوع در اين حقيقت كه برنامه بسيار موفق از آب در آمد .  مجزا را انتخاب كنند" يك مسير كامالمردان

هزار متري از   به عنوان يك هشت2و صعود به گاشربروم ) متر7952 (3اولين صعود گاشربروم : كرد خللي وارد نمي
 با سه 2گاشربروم .  بودند3ير صعود گاشربروم اونيژكيويچ در گ-واندا روتكيويچ، آليسون چادويك. مسيري جديد

صعود مردان در اين . سيروكومسكا و آنا اوكوپينسكا-كه يكي از زنان تشكيل شده بود؛ هالينا كروگر. طناب صعود شد
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برنامه كمي ناديده گرفته شد، چرا كه صعود در سال بين المللي زنان انجام گرفته بود، و واندا بعنوان سرپرست برنامه 
همه چيز حول برابري حقوق زنان مي . بوسيله خانم بوتو، همسر نخست وزير پاكستان، به حضور پذيرفته شده بود

  .چرخيد
من شرايط را آن . اغلب با لبخندي بر لب. شود در دنياي كوهنوردي به اين موضوع از جهات مختلفي نگريسته مي

نويسم وقتي قرار است بگويم چطور شد كه ما به برنامه زنان  چرا اينها را مي.  به اين شكل مي ديدم– و هنوز -موقع 
كنم اين امر براي اينكه فرد نظر مشخص و روشني نسبت به اهداف و بلندپروازي هاي تيمي از  پيوستيم؟ فكر مي

آن سال . اين تنها موقعيتي بود كه در آن سال براي خروج از كشور داشتيم. بانوان داشته باشد بسيار مهم است
 نفرات تيمش را "شد، اما او قبال  وجود داشت كه بوسيله يانوژ كورژاب سرپرستي مي2رنامه ديگري هم به كي ب

. برگزيده بود و تمايل من و وويتك براي صعود سبكبار به اين معني بود كه براي ما در آن برنامه جايي وجود نداشت
اما او حتي تصوز يك قله . ان مشكل قابل بررسي بود متري نه چند7000  يانوژ عقيده داشت هدف ما براي يك قلة

 "گونه مشاركتي با اين انديشه كه ما به تيم او بپيونديم ولي كامال هيچ. كرد  متري را هم با اين روش نمي8000
  .مستقل باشيم نداشت

و را بخوبي ولي وويتك ا. شناختم  نمي"تا آن موقع من او را شخصا. در نتيجه شروع كرديم به صحبت با واندا
 "هم او بود كه به واندا پيشنهاد كرد ما بطور كامال. شناخت، آنها هر دو از يك باشگاه در وراكالو آمده بودند مي

واندا موافقت كرد، و اين امر گذشته از اعتبار زيادي كه به او بخشيد، نشان داد چه انسان . مستقل به تيم او بپيونديم
ريزي  ما مسئوليت برنامه. ريزي برنامه كرديم  ساده اي هم با او در برنامه لهدر عين حال معام. بلندنظري است

پرداختيم، تنها چيزي كه از پس  طبيعتا ما سهم خود را از برنامه به طور كامل مي. ها را به عهده گرفتيم راهپيمايي
شد ما عضو تيم زنان  بوط ميتا آنجا كه به دولت پاكستان مر. آمديم پرداخت هزينة مجوز صعودمان بود آن بر نمي

بوديم، به عنوان خبرنگار يا عكاس يا چيزي شبيه به آن كه جهت همراهي با تيمي از زنان در سفري به يك كشور 
  .اند مسلمان آمده

عالوه بر آن معلوم شد كه شمار تيمها از هر وقت . شد با وجود قوانين حكومت نظامي برنامه به واقعيت نزديك مي
در نتيجه تعدادي توريست . هيچ امكان ديگري براي خروج از كشور وجود نداشت. است موقع بيشتر بوده ديگري تا آن

 30گاه . شدند گروهها بزرگ و بزرگتر مي. شدند تا از اين طريق بتوانند گذرنامه دريافت كنند هم به تيمها اضافه مي
به عالوه، . بردند دند كه از قدم زدن در كوهها لذت مياينها آشنايان اعضاي باشگاهها بو.  نفر در يك تيم بودند40تا 

آوري پول كمك  همچنين آنها براي جمع. بودند باشگاههاي كوهنوردي هم تنها از كوهنوردان مجرب تشكيل نشده 
  .كردند تا بتوانند به بارگاه اصلي كوههاي هيماليا بيايند دودكشها را رنگ مي. كردند مي

آباد يكديگر را  در اسالم. تنها آن چيزهايي كه دم دست بود. ن را با گروه اصلي فرستاديمفقط مقدار كمي از وسايلما
بهمراه هالينا كروگر بارهاي تيم را به آخرين . مالقات كرديم و از آنجا سفرمان را به كوهستان به اتفاق ادامه دادم

ز با پرتگاههاي متعدد كه نام آنرا به شكل اغراق اندا جاده اي پر دست. آباد، برديم  كيلومتر دورتر از اسالم500نقطه، 
من با هالينا زياد صحبت كردم زيرا تا آنموقع موقعيتي پيش نيامده بود تا يكديگر را . آميزي بزرگراه نهاده بودند

ايش  ماه قبل در كوه البروز چندين متر لغزيده بود و پ6واندا . او يكي از نيروهاي محرك اصلي اين تيم بود. بشناسيم
او را به يك بيمارستان روسي منتقل كردند كه موفق شده بود به موقع خود را از آنجا برهاند و به يكم . شكسته بود

به اين ترتيب . سپس به اتريش رفته بود تا درمان كاملتر را در آنجا انجام دهد. بيمارستان در لهستان منتقل شود
  . التيام نيافته بود به اين سفر آمد"كه هنوز كامالمداوا مدت زيادي طول كشيده بود و او با پايي 

هدف تيم زنان صعود از مسير نرمال جنوب .  سه تيم حضور داشتند كه همگي لهستاني بودند2در بارگاه اصلي كي 
يانوژ كورژاب كه . توانست اولين صعود زنان به دومين قله بلند جهان باشد اين صعود مي. شرقي، يال ابروتزي بود

اش را در يك يخچال ديگر برپا كرد، كه يك روز با ما  ي مكزيكي هم در تيمش حضور داشتند، بارگاه اصليتعداد
درتيم او لژك سيچي، .  باز كند2او اميدوار بود كه يك مسير جديد در جبهه جنوب غربي كي . فاصله داشت

شد در  شايد قويترين تيمي كه مييك تيم بسيار قوي، . كرزيسيك ويليچكي، وويتك وروژ، و آلك لوو نيز بودند
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  .لهستان تشكيل داد
نظر وويتك ابتدا . هدف ما صعود يك مسير جديد روي جبهه شرقي يا جبهه جنوبي بود. من و وويتك هم آنجا بوديم
او سالها قبل هم به اينجا آمده بود و آنرا بررسي كرده بود و اين مي توانست اولين صعود . معطوف به جبهه شرقي بود

  .ز اين جبهه بسيار جالب باشدا
كوه تأثير زيادي بر من گذاشته بود، بخصوص از كونكورديا، محل تالقي .  آمده بودم2من اولين باري بود كه به كي 

رعشه بر اندامتان مي . توان تمام جبهه شرقي را مانند يك هرم بزرگ و با شكوه ديد از اينجا مي. دو يخچال بزرگ
اين منظره ترسي در من برانگيخت كه قبل از آن هرگز احساس نكرده . كند  شما را تسخير مي"ابهت كوه كامال. افتد

  .بودم، و هرگز براي حتي يك لحظه هم از من دور نشد
توان راجع  با نگاه به آن نمي. گذارد  به شدت بر شما تأثير مي2شديم يا نه؟ افسانه كي  افتاد؟ موفق مي چه اتفاقي مي

اند نيانديشيد، افسانه يك كوه مشكل و خطرناك كه به وسيله تغيرات  ي كه به شكست انجاميدهبه تالشهاي متعدد
ها، اين يكي هم همراه است با داستانهاي زيادي راجع به موانع  مانند ديگر افسانه. ناگهاني هوا از خود دفاع كرده است

بارها و بارها عكس اين كوه را . اند مرگ شدهغيرقابل عبور، راجع به حوادثي كه بيشتر از كوه هاي ديگر منجر به 
  . آنجا بودم، در مقابل آن"اكنون واقعا. ديده بودم

اما نگاه من به سوي جبهه جنوبي كشيده مي . روي كنيم بايست مقداري دور آن پياده براي ديدن جبهه شرقي مي
مثل دختري كه براي اولين . ل مهم استاين هم به هر حا. العاده بود فوق. شد، كه مرا بسيار بيشتر جذب كرده بود

رنگ  بعدها اين تأثير اوليه بوسيله مواردي ديگر كم. كني، كه قبل از هر چيز بايد براي شما جذاب باشد بار مالقات مي
اما . چنين عواملي بايد براي انتخاب مسير مدنظر باشند. كرد زيبايي اين جبهه بود كه توجه مرا جلب مي. شود مي

  .سالها همچون عاشقي در روياي آن بود. ك فقط جبهه شرقي وجود داشتبراي وويت
. مان مشترك شد در بارگاه اصلي چادرمان را نزديك به چادر بانوان برپا كرديم و بالفاصله بعد از چند روز آشپزخانه

در نتيجه تمام . نج بپزدتيم آنها يك آشپز داشت اما او فقط بلد بود شويد و بر. آشپزخانه جداگانه فكر احمقانه اي بود
  .كرديم غذاهايمان را در يك انبار عمومي گذاشتيم و به نوبت آشپزي مي

هوايي براي ما بود، اما  البته مناسبترين هم.  را از مغزمان بيرون كرده بوديم2هوايي بر روي مسير نرمال كي  فكر هم
خواستند در  يا شايد فقط نمي.  زنانه در تعارض بود" با آن مخالف بودند زيرا كمي با فكر صعود كامال"دختران كامال

  .سر راهشان روي يال آبروتزي باشيم؟ آنا اوكوپينسكا يك خط قرمز روي اين موضوع كشيد
  .چه تيمي از زنان باشد چه نباشد.  اين مسير جايي نيست كه بتوان جمعيت زيادي در آن در رفت و آمد باشند-

ير آنها خللي در خلوص تيمشان ايجاد كند، تصميم گرفتيم بجاي آن روي مسير از آنجا كه ممكن بود رفتن در مس
توانستيم براي گرفتن عكس   قانوني بود و مي"با توجه به مجوزمان اين موضوع كامال. عادي برودپيك هم هوا شويم

  . به اطراف برويم2هوايي در محدوده كي  يا هم
 متري روي برودپيك رسيده بوديم، مقداري 6400ذشته بود ما به ارتفاع بعد از چهار روز كه از برپايي بارگاه اصلي گ

رفتيم و  شد باال مي بار بعد تا آنجا كه مي. ذخيره غذايي جا گذاشتيم و به بارگاه اصلي جهت استراحت بازگشتيم
در  . 2تيم، كي اين مقدار هم هوايي براي ما كافي بود تا در مقابل هدف خود بايس. شديم سپس به پايين سرازير مي

روز بعد . و در همانجا شب را گذرانديم. نتيجه دوباره جهت صعود براه افتاديم، به محل ذخيره ذخيره خود رسيديم
سپس به قصد صعود تا حد ممكن حركت كرديم، امكان صعود قله .  متري بر پا كرديم7300بارگاهمان را در ارتفاع 

  .را هم از نظر دور نداشتيم
مسلم بود كه هنوز . شدم تر مي ضعيف. شوم  متري احساس كردم دارم خفه مي7800گردنه در ارتفاع درست قبل از 

كرد، اما او مي ديد كه  وضع وويتك بهتر بود، ساز و كار بدن او سريعتر به ارتفاع عادت مي. هوا نشده بودم خوب هم
  ضاع چطور است؟خوب، او: در نتيجه وقتي به گردنه رسيديم پرسيد. آمد چه بر سرمن مي

  .گردم بزودي برمي. كشم من عذاب مي
  .كنم ادامه خواهم داد من فكر مي. ما خيلي به قله نزديك هستيم. آور است لعنتي، خجالت
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  .بسيار خوب، برو
خيلي زود روي يال بود و من براي خودم متأسف . شد نگاه كردم همانجا نشستم و به وويتك كه به آرامي دور مي

شد باال  ام غلبه كنم و تا آنجا كه مي شد بر اين ناتواني اما مي.  فقط چند صد متري تا قله مانده بود.لعنتي . بودم
 8047قله فقط . توانستم به خودم در باره باز گشت چيزي بگويم بروم؟ زماني كه بلند شدم و حركت كردم ديگر نمي

چند صعود و فرود كوچك دارد . نجا از نظر فني ساده استبعالوه، مسير از آ.  بسيار نزديك بود"واقعا. متر ارتفاع دارد
قله جذب . كند ربا عمل مي قله مانند آهن. توانستم توقف كنم ديگر نمي. ولي در مجموع شيب يال ماليم است

با وجود آنكه . شوم من در چنين موقعيتهايي بسيار كله شق مي. كند، و شخص مجبور است به طرف آن برود مي
سر گذاشتم  آخرين قدمها را با چنان دشواري پشت. گذارد، با اين حال ادامه دادم ثير زيادي بر من ميدانستم تأ مي

 متري 10. توانستم نفس بكشم ديگر رمقي برايم باقي نمانده بود، نمي.  متري را صعود مي كنم9000اي  انگار قله
 از روي برف ممكن است انرژي زيادي را از دانستم بلندشدن نشستم زيرا مي كمتر مي. كردم رفتم استراحت مي مي

  .من بگيرد
  .انداختم اغلب اوقات وزنم را روي كلنگم مي

وويتك به آرامي به من . شد كم كم دير مي. آمد نيم ساعت مانده به قله از كنار وويتك گذشتم كه داشت پايين مي
  .گشتم توصيه كرد، شايد بهتر بود باز مي

  :آمد به سختي نفسم در مي
  .برو پايين و شروع كن به درست كردن آب. هر طور شده خودم را مي رسانم. نه خيلي نزديك است -

 روز هم 12ام كه  االن متقاعد شده. نه هيچ چيز ديگر. فقط و فقط با اشتياق صعود بود كه توانستم به قله برسم
روي قله فقط يك عكس از . دهم هوايي براي من بيشتر از وويتك طول مي كش. هوايي براي من بسيار كم است

يك تكه سنگ به عنوان يادگاري برداشتم و به . تمام. بعد يك پانوراما گرفتم. كلنگم و ماه در باالي يال انداختم
  .بطور غيرقانوني روي قله برود پيك بودم. پايين سرازير شدم

روم، پاكستان   وقتي به كوهي مي.ام هميشه گرفتن مجوز براي صعود يك كوه را غيرطبيعي، و حتي احمقانه دانسته
روم زيرا به آن عالقه دارم، زيرا  من به كوه مي. اي مشترك ام هستم، خانه كنم در خانه يا نپال، فقط احساس مي

هر قانون يا قوانيني كه . كنم آنجا متعلق به من است و وقتي در كوهستاني هستم احساس مي. خواهم بروم مي
: مثل اينكه بخواهيد بگوييد. مسير و نه آن يكي به اين كوه برويد بنظرم مضحك مي رسد بايد از اين "گويد حتما مي

 گروه مي 15يا 10تنها دليل معتبر را زماني مي دانم كه . هواي باغ مال من است، تو نمي تواني آنرا استنشاق كني
 يك به يك،  طي با طبيعت، رابطةهمچنين بدنبال انزوا در كوه هستم، ارتبا. خواهند در يك زمان به يك قله بروند

ادامه بدهم يا .  با خودم صحبت كنم"شود كه من مرتبا كوهستان باعث مي. حتي اگر همنوردم در كنارم باشد
توان  پس چطور مي. رود اش را دارم؟ اينها تجاربي هستند كه شخص به خاطر آنها به كوه مي برگردم؟ آيا هنوز توانايي

 "نويسم بايد اقرار كنم كه در پاكستان و نپال هيچكس كامال  حال كه اين كلمات را ميبراي كوه قانون وضع كرد؟
اما گاهي اوقات شرايط به گونه اي پيش ميروند كه شخص مي تواند . كند خود را در مورد كوهنوردي آزاد حس نمي

ه هرگز در پايشان به كوهستان به دنبال تمايالت خود برود، چرا كه در پشت اين قوانين بوروكراتهايي قرار دارند ك
  .كنند نرسيده است و آن را درك نمي

شايد به . كردم  احساس گناه نمي"گشتم ابدا نويسم شايد بفهميد كه چرا وقتي از اين صعود مخفي باز مي اين را مي
. رده بودممن آنرا صعود ك.  كوه من بود"اين كوه واقعا. شرايط موجود، نتيجه اين عمل را جالب كرده بود. عكس

باور كنيد، اين امر . توانستم راجع به آن چيزي بگويم حتي بيشتر كوه من باقي مانده بود، چرا كه به هيچكس نمي
  .تري را به همراه دارد رضايت خاطر عميق

اغلب، حتي وقتي جوان بودم، خودم را در معرض . در هيماليا نبود كه براي اوليتن بار به اين موضوع پي بردم
دويد، طبيعي ايت سعي   متر مي100اگر .  طبيعي است"رقابت با يكنفر كامال. هاي متعددي قرار مي دادم آزمايش

توانم چيزهاي ديگري را بدست  كردم الزم است به خودم ثابت كنم كه مي احساس مي. كنيد اول باشيد، نه آخر مي
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توانم  يزي نوشيدم، فقط براي اينكه ببينم ميخوردم و نه چ نه چيزي.  روز روزه بگيرم6يكبار تصميم گرفتم . آورم
خواستم به كسي چيزي بگويم، بلكه به كسي هم  نه تنها نمي. هيچكس از آن خبري نداشت. تحمل كنم يا نه

. ام تمام چيزي بود كه الزم داشتم رضايت خاطر از اينكه فهميدم از عهده آن برآمده. توانستم. توانستم بگويم نمي
اگر او به شما تعلق دارد، اگر شما با او خوشحاليد، رضايت خاطر شما به حدي است . ري زيباست شبيه دخت"تقريبا

  .اين رازي است منحصرا بين او و شما. بينيد به هر كسي راجع به آن صحبت كنيد كه نيازي نمي
 ام كه من آن موقعيتهايي بسياري پيش آمده است كه د رحاليكه يكنفر دربارة صعودش مباهات مي كند فكر كرده

كنم ديگري  بايد اقرار كنم كه گاهي اوقات من هم فكر مي. گويم اما چيزي نمي. ام صعود را بهتر و سريعتر انجام داده
كنم چرا كه  شناخت خودم برايم كافي است و گاه به گاه خود را وادار به سكوت مي. تر بوده است از من بسيار ضعيف

. به اين صورت كه بود از برود پيك باز مي گشتم. آيد و اين برايم كافي است دانم چه كاري از من برمي خودم مي
  .خسته ولي با رضايتي عميق و واقعي

. بعد از تاريكي به چادر رسيدم، بقدري خسته بودم كه وويتك بروي خودش نياورد كه نوبت من بود غذا درست كنم
ما در تمام مدت روز چيزي . شويد  كشمش خشك ميبدون آن بسرعت مانند به يك. در اين ارتفاع بايد بنوشيد

 نفري را ديديم كه باال 3 متر يك گروه 6400در ارتفاع . روز بعد به سمت بارگاه اصلي سرازير شديم. ننوشيده بوديم
آنها رينهولد مسنر و دو پاكستاني به نام نزير سبير و شير خان بودند كه برودپيك را از مسير عادي صعود . آمدند مي
  .كردند مي

  : اما هنوز مرا بجا نياورده بود، لذا شروع كرد به صحبت با وويتك شناخت، مسنر وويتك را مي
  . مرده است2 اخبار بدي براي شما دارم، يكي از زنان لهستاني در كي -

ام و جزئيات او از ن. هايش را به نشانه عدم اطالع باال انداخت سعي كرديم بفهميم چه كسي و چگونه اما او فقط شانه
ما از اين به بعد بسيار . كرديم سيم هم نداشتيم بايد تا رسيدن به بارگاه اصلي صبر مي از آنجا كه بي. اطالعي نداشت

مكالمه معمول . مسنر كنار ما چمباتمه زد. دانستيم مرگي زودهنگام، ناگهاني، به دليلي كه نمي. نگران بوديم
  .كوهنوردي شروع شد

  ييد؟آ  شما از كجا مي-
  .ما به حوالي قله رفتيم. كرديم ما خودمان را هم هوا مي: وويتك دو پهلو گفت

  . پرسيد"اي ما را در سكوت زير نظر گرفت، بعد صريحا او چند ثانيه. اين براي مسنر كافي نبود
   خوب، آيا شما به قله رسيديد يا خير؟-
  . ما در حوالي آن بوديم-

  .لبخند زدمسنر فقط . وويتك پافشاري مي كرد
  . بله، بله فهميدم-
  . در مورد مالقات ما در اينجا زياد صحبت نكنيد" و تقاضاي من اينست كه، لطفا-
  ." بسيارخوب، حتما-

بعد از يك ساعت استراحت از هم جدا شديم، او به سمت باال و ما به . و نشان داد كه موقعيت ما را درك كرده بود
  .سمت پايين

  .قات من با او در بازگشت از لوتسه، وقتي از كنار هم گذشتيمدرست مانند اولين مال
 جوالي او در عرض چند ثانيه بر اثر سكته يا 30، در 2در بارگاه . در بارگاه اصلي فهميديم كه هالينا كروگر مرده بود

 يك مراسم در. دوستانش و تيم كورژاب تا آن موقع درگير حمل جسد او به پايين شده بودند. خيز مغزي مرده بود
در حمل او به بارگاه اصلي و دفن او در تنها مكاني كه ممكن بود قبري عميق حفر . تدفين هيماليايي شركت كرديم

 بودند قبر آرت گيلكي آمريكايي نيز  در ميان كساني كه در آنجا دفن شده. كرد، زيرا در هر طرف يا يخ بود يا سنگ
  .ار داشت جان سپرده بود قر2 در كي 1953كه در سال 

صليبي بر روي آن گذاشتيم . خاكريز كوچكي روي آن درست كرديم. در اول آگوست هالنيا را با كلنگش دفن كرديم
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تمام هم خود را بكار برديم تا مراسمي . و نوشتة يادبودي را روي يك ورق فلزي حك كرديم و باالي آن قرار داديم
واندا . بجا آوريم، دوستي كه يك لهستاني و يك كاتوليك بودكامل و بدون نقص را براي دوست از دست رفته خود 

اولين باري بود كه در مراسمي . جمعي اي گفت، و سپس يك دعاي دست  كالم آخر را خواند، يكنفر ديگر چند كلمه
  .كردم اين چنين شركت مي

حال : ود مي پرسدسوالي را پيش كشيد كه شخص در مواقع دشوار از خ. اين مرگ تأثير عميقي بر همه گذاشت
در آخر واندا . بحث مدت زيادي طول كشيد. چكار كنيم؟ بانوان درمانده بودند كه آيا وسايلشان را جمع كنند و بروند

تنها آنا اوكوپينسكا كه هم طناب هالينا بود، . گيري گذاشت و اكثريت رأي به ادامه برنامه دادند موضوع را به رأي
. يقت كه هالينا ديگر در هيماليا يا تاترا با او كوهنوردي نخواهد كرد، بتواند ادامه دهدبرايش غيرممكن بود، با اين حق

كنم، تصوير آنكا، در صبح خيل زود،  انگيز را فراموش نمي يك خاطره از آن روزهاي غم. گردد و گفت به خانه باز مي
نويسم تا خواننده  اين را مي. آخر او مانددر . كرد به خودش مسلط شود كه تنها دور از بارگاه نشسته بود، و سعي مي

العمل ذاتي يكساني از خود نشان  شايد راحتتر بتواند درك كند كه زنان هم مانند مردان در برخورد با تراژدي عكس
  .دهند مي

توانستيم  اي رسيديم كه مي  براه افتاديم، وقتي به نقطه2بعد از چند روز استراحت براي شناسايي جبهه شرقي كي 
سه چهارم جبهه شرقي در معرض خطر . دانم كل جبهه را ببينيم من گفتم كه با شرايط موجود صعود را ممكن نمي

هاي زيادي از آن فرو  گاهي اوقات، بهمن. كرد يك نقاب بزرگ قرار داشت كه پيكر بندي آن مرتب تغيير مي
. گذشت متري و از ميان يك دهليز مي200مسير پيشنهادي وويتك از ميان اين نوار نقاب . ريخت، گاهي كمتر مي

آن . شود  ناپديد مي"در سالهايي اين دهليز كامال. وجود خود اين دهليز وابسته است به ضخامت برف و ديواره نقاب
جايي كه قرار بود دهليز . قدم گذاشتن برروي اين جبهه بسيار خطرناك بود. سال نقابها بزرگ و تهديد كننده بودند

حتي اگر .  يك بهمن بسيار بزرگ از آنجا سرازير شده باشد"بايست اخيرا مي. ارة پهن نقاب قرار داشتباشد، فقط ديو
بود، هنوز  كرديم كه شرايط يخ براي صعود مناسب مي شديم به ابتداي اين ديواره يخي برسيم، و فرض مي موفق مي

  .اجه بوديم با شيب منفي مو"با مشكل تكنيكي و استثنايي صعود آن ديواره تقريبا
 متذكر شده ام "قبال. در درون خود خوشحال بودم. لذا بازگشتيم و تصميم گرفتيم بروي جبهه جنوبي تالش كنيم

وقتي در جستجوي مسير بوديم، متوجه شديم اينجا . بردم چقدر به نماي اين جبهه عالقه داشتم، حال از آن لذت مي
از . گذشتيم  نوار نقاب برفي بود كه بايد به سالمت از كنار آن ميدر ميانه راه يك. هم با همان مشكل مواجه هستيم

تصميم گرفتيم با رفتن از انتهاي . يكي در طرف راست، يكي در طرف چپ. فاصله دور دو امكان را مشاهده كرديم
. باقي بود دقيقه وحشت 20هنوز خطري بصورت . راست آن كه كمترين ارتفاع را داشت از آن اجتناب كنيم

در زمانيكه يخ در پايدارترين شرايط خود است، يعني صبح زود، و قبل از طلوع . بايست از زير اين قسمت بدويم مي
توانستيم ببينيم درست در طرف چپ اين نقاب چه خبري بود زيرا يك صخره بزرگ مانع ديد  ما نمي. خورشيد

  .زدم كه در آنطرف نقاب بايد بسيار كوتاه باشد اما حدس مي. شد مي
ها و  مسير مشكل بود، ديواره. ماني دو روز وقت صرف كرديم  متر براي شب6400 يا 6200تا رسيدن به ارتفاع 

 كساني "داد قبال در طول مسير با طنابهاي ثابت كهنه برخورديم كه نشان مي. يالهاي فراواني در مسير وجود دارد
حال براي ما . يشي ها بود، اما من زياد مطمئن نيستم متعلق به اتر"احتماال. اند براي صعود اين جبهه تالش كرده

بسختي . گيرد ثابت شده بود كه ديگراني نيز مسحور اين ديواره زيبا شده بودند كه درست از جلوي بيني شما اوج مي
  .توان آنرا ناديده گرفت مي

خطرناك آماده  دقيقه وحشت 20روز بعد در تاريكي صبح خود را براي گذشتن از . اي خوابيديم در كناره نوار صخره
تر باال صعود مي  ولي وقتي به قسمتهاي ساده. موفق شديم از آن بگذريم و به مكان بدون خطري برسيم. كرديم

نگران از وضع هوا، در ارتفاع . يافت باريد و ديد بسرعت كاهش مي بشدت برف مي. كرديم، مشكل جديدي رخ نمود
حتي قبل از برپايي چادر تغيير كوچكي را .  نصب چادر در برف كنديم متر توقف كرديم و جايي را براي7200

  .آمدند نگاه كرد مدت زيادي به سمتي كه ابرها مي. كرد وويتك به اطراف نگاه مي. مشاهده كرديم
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  .كنم هوا بهتر شود فكر نمي: گفت 
  :دانستم هدف او چيست، پس دست پيش را گرفتم  مي"من دقيقا

توانيم در همينجا بمانيم، اگر برگرديم نيز مجبوريم به هر  حال كه اينجا هستيم، مي.  كنيمتوانيم مدتي صبر  مي-
  .حال در جايي مشابه اتراق كنيم

هر كاري از دستم بر آمد كردم تا وويتك . به اين ترتيب موفق شدم برنده شب ماندن در آنجا شوم، اما هوا بهتر نشد
مكالمه روز . اما از اين طريق هيچ چيزي بدست نياوردم. ر لحظه بهتر شودگفتم شايد هوا در ه مي. را متقاعد كنم

  .قبل مانند يك بومرنگ بازگشت
   خوب، حاال؟ برگرديم؟-
  .بهتر هم هوا خواهيم شد. دهيم هيچ چيزي را از دست نمي.  اجازه بده حداقل يكروز ديگر منتظر بمانيم-

  . شد  اگر برف نايستد با خطر بهمن مواجه خواهيمدانستم كردم، مي من بطور غير منطقي پافشاري مي
  :لذا همچنان منتظر مانديم، و وسط روز وويتك تصميمش را گرفت

  .دهيم مان را از دست مي داريم انرژي.  عاقالنه نيست كه اينجا بمانيم-
دوباره گذشتيم و   دقيقه وحشت20از . دانستم كه شانسي نداريم، و با خاطري آزرده، موافقت كردم كه بازگرديم مي

گروه زنان . تنها ما نبوديم كه متوقف شده بوديم. يكروز تمام از ميان برف عميق راه رفتيم تا به بارگاه اصلي رسيديم
اما هرگونه تالششان براي پيشرفت بيشتر از آن با وجود برف عميق و . متر برپا كرده بودند6800يك بارگاه ديگر در 

  .شده بودبادي قوي با ناكامي مواجه 
لذا منتظر .  متري قرار داشت6400ماني مان در ارتفاع  وسايل شب. تصميم گرفتيم يك تالش ديگر انجام دهيم

.  چادرمان را برپا كرده بوديم بازگشتيم"بعد از حدود يك هفته هوا بهتر شد و به جايي كه قبال. هواي خوب شديم
سعي كرديم در .  وقتي به آنجا رسيديم اثري از چادر نيافتيمزديم و  متر عمق داشت دست و پا مي2در برفي كه تا 

كنديم و مانند موش كور درون آن  ما در برف را مي. ذهن خود دوباره مكاني را كه چادر زده بوديم را بازسازي كنيم
  .ندماني قرار داشت هاي خواب و مابقي وسايل شب درون چادر كيسه.  بود اما چادر ما ناپديد شده. خزيديم مي

. شد گذشت فكر خوابيدن در فضاي باز بيشتر به واقعيت نزديك مي هر ساعت كه مي. نصف روز را سپري كرديم
  .باالخره در انتهاي يكي از تونلها چادرمان را پيدا كرديم

ت اما دوباره هوا خراب شد و ما مجبور به بازگش.  متر رسيديم7000 بوديم يعني باالي "روز بعد به مكاني كه قبال
  .شديم

كرديم  در آن ساعتهاي طوالني كه درون آن برف پر قو مانند سپري مي. قبل از پايين رفتن صحبتي با وويتك كردم
توانستيم آنرا بخوبي  و آن مربوط بود به مسير سمت چپ كه ما از بارگاه اصلي نمي. گذاشت يك فكر مرا آرام نمي

  .ببينيم
 "اگر از آن گوشه دور بزنيم ممكن است مشكلتر باشد ولي قطعا.  بياندازيم بيا، بگذار امتحاني بكنيم و يك نگاهي-

  .بگذريم دقيقه وحشت 20مجبور نيستم از اين . امنيت بيشتري دارد
  .وويتك قانع نشده بود

كنم آنجا بسيار مشكل  توانيم يك نگاه سريع بياندازيم، اما فكر مي اگر هوا بهتر شد مي.  بنظر من معنايي ندارد-
  .شدبا

گذشت نگراني  هر روزي كه مي. شد هوا خوب نمي.  هفته انتظار كشيديم2به بارگاه اصلي باز گشتيم و . و همان شد
  . رسيدند ولي تصميم به بازگشت گرفتند8300تيم كورژاب به .  شد از اينكه شانس زيادي نداريم بيشتر مي

ما برودپيك را از مسير . وديم كه دست خالي بازنگشتيماز سه تيم لهستاني ما تنها كساني ب. همه به خانه بازگشتيم
اما اين براي من . توان آنرا دستاوردي مهم قلمداد كرد عادي صعود كرده بوديم، كه البته با معيارهاي كنوني نمي

ها   متري8000 متري بود كه صعود كرده بودم كه مرا در صدر كوهنوردان لهستاني از نظر تعداد 8000چهارمين 
  . مي دادقرار
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نگار فرانسوي كه  به يك روزنامه. خبرهايي درز كرده بود. آباد مشكالتي برايمان پيش آمد اما بخاطر برودپيك در اسالم
  .همراه تيم بود مشكوك بوديم

  .آباد واندا مجبور بود پاسخگو باشد در اسالم
   آيا آن دو نفر قله برودپيك را صعود كردند؟-
  .نها به آنجا رفتند تا هم هوا شوند و عكس بگيرندآ. دانم چيزي نمي  من هيچ-

 2توان از كي  زيرا ما بعنوان عكاس در فهرست تيم بوديم و بهترين جايي كه مي. آمد توضيح او معقول بنظر مي
توانست از پاسخ به سؤاالت اجتناب كند، زيرا جلسه توديع در  واندا نمي. عكس گرفت از مسير عادي برودپيك است

  .اما به هر حال او موفق شد. آورد ريسم و تأييديه آنها مجوز خروج از پاكستان را فراهم ميوزارت تو
اي از صعودهاي ورزشي آن سال را در كميته مركزي انجمن كوهنوردي لهستان  در بازگشت يانوژ كورژاب خالصه

  :در مورد فصل صعود در قراقروم او چنين توضيح داد. ارائه داد
 متري 8300ما نيز به ارتفاع .  متري رسيدند و بعلت هواي بد مجبور به بازگشت شدند6800فاع  تيم زنان به ارت-

يك تيم سومي هم بود كه از همان . رسيديم و بطور مشابه بدليل شرايط بسيار بد جوي مجبور به بازگشت شديم
  . . .اي ندارد  رهزيرا يك تيم دو نفره هيچ شانسي براي صعود چنين ديوا. ابتدا محكوم به شكست بود

بزودي كتابي از مسنر با . به هر حال اين صعودي مخفيانه بود. اي راجع به صعود برودپيك ما صحبت نكرد او كلمه
نوشته بود در .  متري را صعود كرده بود8000زيرا او در آن سال سه قله . چاپ شد 8000سه بار نامي شبيه به 

 متر با وويتك كورتيكا و يك لهستاني ديگر برخورد كرده بود كه 6400اع مسير صعود به قله برودپيك در حدود ارتف
  . . .گشتند  از قله باز مي

  .شايد او فقط خواهش ما را فراموش كرده بود. حتي تا امروز از اين نوشته تعجب مي كنم
  Wujek -وويك 

  Alison Chadwick-Onyszkiewicz -اونيژكيويچ -آليسون چادويك
  Halina Kruger-Syrokomska -روكومسكا سي-هالينا كروگر

  Anna Okopinska -آنا اوكوپينسكا 
  Janusz Kurczab -يانوژ كورژاب 

  Elbruz –البروز 
  Abruzzi –ابروتزي 
  Alek Lwow -آلك لوو 

  Concordia –كونكورديا 
  Nazir Sabir -نزير سبير 
  Sher Khan -شير خان 

 Art Gilkey -آرت گيلكي 
  5فصل 

  صعود نسيه
   تيغه جنوب شرقي-2گاشربروم 
  1983 جبهه جنوب غربي، -1گاشربروم 

ها را يكي بعد از ديگري باز  وويتك و من بشكه. لرزيد دستانمان بوضوح مي. ريختيم عرق مي. باريد از آسمان آتش مي
ابدا اين را . بوديماز عصبانيت ديوانه شده . كرديم، چون اين كاري بود كه مامورين گمرك هند از ما خواسته بودند مي

عبور از مرز آمريتسار چيزي شبيه . عبور از مرز پاكستان و هند هرگز اينقدر مشكالت نداشت. كرديم بيني نمي پيش
 متري را كه هيچ آدمي در آن نيست و هيچ اتومبيلي 200گذريد و مجبوريد مسيري  از گمرك هند مي: به اين است
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فقط يكبار توانسته بوديم آنها را . رسيد بعد به مرز پاكستان مي. كنيدهم مجاز به حركت در آنجا نيست را طي 
متقاعد كنيم كه اجازه دهند يك كاميون هندي را كرايه كنيم تا بوسيله آن از محدوده گذشته و به يك وسيله نقليه 

  .خواستند گوش كنند يسعي كرديم با سربازهاي مرز گفتگو كنيم اما آنها حتي نم. اينبار نتوانستيم. پاكستاني برسيم
 مرز بودند را  در نتيجه مجبور بوديم تمام بارمان را خالي كنيم، سپس باربراني كه مجاز به رفت و آمد در محدودة

 متر مجبور شديم به اندازه كرايه كاميوني كه ما را از آنطرف هندوستان 200استخدام كنيم؛ و براي گذشتن از آن 
  .آورده بود بپردازيم

يكي يكي . در نتيجه مجبور بوديم بارها را خالي كنيم. همه چيز آنها تصميم گرفتند تمام بارها را بازديد كنندبدتر از 
بعد مأمور گمرك از ما خواست . ها را خالي كرديم و مانند رديفي سرباز آنها را در زير آفتاب داغ به خط كرديم بشكه

در جريان بود وويتك كه انگليسي را بسيار بهتر از من صحبت زماني كه اين بازي . كه آنها را يكي يكي باز كنيم
  .كند سعي كرد هياهويي براه بياندازد مي

  .شويم رويم داخل كه نمي گرديد؟ ما از كشور شما مي  اي بابا، دنبال چه چيزي مي-
  .ا ادامه دهيمه كند و به باز كردن در بشكه اما مأمور گمرك با فرياد پاسخ داد كه او فقط دستور را اجرا مي

باالخره تسليم .  باز كنيم"كرد اما اصرار داشت كه ما آنها را حتما مامور گمرك بشكه ها را بطور كامل بازرسي نمي
  .شد و به دفترش بازگشت تا به مافوقش گزارش دهد

 خالي از  حدودةاي بازگشت و باربران به طرف بارها هجوم بردند تا آنها را از آن م افسر زير دست با حالت دوستانه
  .بزودي از آنجا گذشتيم و كاميوني كرايه كرديم. حال مجبور بوديم از مرز پاكستان عبور كنيم. سكنه عبور دهند

. گشتيم  شروع نشده بود ولي ما انگار از يك غيبت طوالني بازمي"برنامه هنوز واقعا. رفتيم ما به سمت گاشربرومها مي
د كه من و وويتك فرصتي يافتيم و چهار روز را جهت شناسايي گاشربرومها  بو2در طول برنامه برودپيك و كي 

قبل از ترك .  شديم1بخصوص جذب جبهه جنوب غربي گاشربروم . آنها نظرمان را جلب كردند. سپري نموديم
 را توانيم دو قله  مطمئن بوديم كه مي"كامال. پاكستان درخواست صعود خود به آن را تسليم وزارت توريسم كرديم

آباد بوديم و اولين كاري كه  حال در اسالم.  قله نداشتيم2در يك برنامه صعود كنيم اما پول كافي براي مجوز 
اما كارمند آنجا . بايست انجام دهيم حضور در وزارت توريسم و گرفتن مجوزي بود كه به ما قول آن را داده بودند مي

  :رسيداش يا پولهاي ما پ بردن بطرف مهر چرمي بجاي دست
   خوب آقايان، سال گذشته در برود پيك چه خبر بود؟ شما به قله رسيديد يا خير؟-
  اي؟  چه قله-

  :سعي كرديم قضيه را روشن كنيم
  . . . شما سال گذشته از سرپرست تيم ما پرسيديد و او همه چيز را توضيح داد -
  . دهيداما خوب است شما هم بطور مكتوب جريان ماوقع را توضيح. دانم  مي-

توانستند مته به خشخاش بگذارند و   ما آنجا بوديم تا گاشربرومها را صعود كنيم اما آنها مي. ما را به دام انداخته بودند
بالخره گزارشي به آنها داد . داد زد، توضيح مي خورد، حرف مي وويتك مانند مارماهي وول مي. مجوز صعود را ندهند
  كارمند مسئول از گرما بيحال شده بود و با وجود باد مداوم پنكة. جه نجات يافتيمكرد و در نتي كه آنها را راضي مي

بزودي مجوز . اند پراكند كالفه شده بود موافقت كرد كه توضيحات كافي سقفي كه اوراق را به اين طرف و آنطرف مي
ست سفر خود را به كوهستان شروع باي  اواخر ماه مه بود و مي .شد را بدست آورديم و يك مأمور رابط به ما معرفي مي

  .كنيم
. در اواخر مه و اوايل ژوئن نبايد برف ببارد. در اوردوكاس، در ابتداي يخچال بالترو، گرفتار بارش برفي بي موقع شديم

اغلب آنها كفش كتاني به پا داشتند، در نتيجه از . باربران براي آن آماده نبودند.  مثل زمستان شده بود"اما واقعا
  .رسيد  بار امتناع كردند زيرا برف تا زير زانوي آنها ميحمل

ما . قوانين دولت مبتني بر آنست كه هر هيئت بايد غذا و كفش باربران را براي راهپيمايي تا بارگاه اصلي فراهم كند
حال چگونه . به تمام آنها يك جفت كفش كتاني داده بوديم كه اغلبشان همان موقع آنها را فروخته بودند
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اي   جفت كفش زمستاني مجهز كنيم؟ غذا هم به نوبه خود مشكل جداگانه30توانستيم در قلب قراقروم آنها را با  يم
از همين روست .  كيلوگرم برنج و آرد مورد نياز بود30جهت تغذيه باربران با آن كار طاقت فرسايشان، هر روز . بود

كنند   نفر كه بارها را حمل مي20را به عنوان مثال براي شوند، زي كه حتي تيمهاي كوچك نيز بزرگ و پرتعداد مي
  . نفر اضافي را جهت حمل غذاي آنها استخدام كنيد6شما مجبوريد 

. يك چيز روشن بود. زدند حال باربران ما تمام بارهايش را در برف رها كرده بودند، با فرياد و با ايما و اشاره حرف مي
شدند تا بار ما را حمل كنند، ممكن بود  اگر آنها آماده نمي. خ زده تنها بمانيمهر لحظه ممكن بود ما در آن برهوت ي

  .يك روز بدون هيچ فعاليتي گذشت. مان راه زيادي مانده بود هنوز تا قله.  ما همانجا به اتمام برسد برنامه
ي بيشتر بتوانيم آنها را شايد با پول بيشتر يا غذا.  گوش كن وويتك، ما مجبوريم هر طور شده آنها را قانع كنيم-

  .راضي كنيم
  .وويتك وخامت اوضاع را درك مي كرد ولي عقيده كامال متفاوتي داشت

از اين .  شايد بهتر باشد بگذاريم آنها بازگردند، يك هفته صبر كنيم تا اين هواي زمستاني بگذرد و دوباره باز گرديم-
  . كنيم آنها را درك كنيم آنها خيلي سردشان است، ما بايد سعي"گذشته، احتماال

يك هفته انتظار به . وويتك دوست دارد رقت قلبش را كامال بي موقع نشان دهد، و در نتيجه بر مشكالت بيافزايد
اجازه دادن به باربران جهت بازگشت به . معني از دست دادن مقدار زيادي غذا بود كه براي صعود منظور شده بود

بايست هر كاري كه  مي. نه. شكالت جمع و جور كردن باربران را از سربگيريمبايست تمام م معني آن بود كه مي
  .توانستيم انجام دهيم تا آنها را متقاعد كنيم مي

و سعي كرديم مابقي را با . با بعضي از ضعيفترين باربرها تسويه حساب كرديم. وويتك با پيشنهاد من مخالفتي نكرد
سپس، مانند . يك روز ديگر با مذاكره گذشت. اي نداد  اين كار نتيجهاما. پرداخت بيشتر دستمزد متقاعد كنيم

  .گشت به آنجا رسيد موهبتي از بهشت، يك تيم آلماني كه از برود پيك باز مي
مأمور رابط آنها آمد و با عالقه مجادله بين ما و باربران را . گشتند يكي از اعضا تيم مرده بود و آنها به خانه باز مي

  .قرار دادمورد بررسي 
  :من توضيح دادم

  . . . .توانيم آنها را مجبور كنيم كه  نمي.  مشكل داريم-
. گوييد انجام دهند در نتيجه آنها بايد هر چيزي را كه مي. دهيد  چه مشكلي؟ مشكل كجاست؟ شما به آنها پول مي-

  مأمور رابط شما كجاست؟
 افسر ارتش بود، دو روز قبل بعلت ناراحتي پا به پايين "قطعامأمور رابط ما، كه . اين سؤال مسير مكالمه را عوض كرد

در واقع اجراي نقشه ما به غيبت او . راستش را بخواهيد، از نقطه نظر ما خوب هم شد كه او به پايين رفت. رفته بود
  .كرد، اما حاال به نفع او و خودمان بود كه موقعيت را بدقت توضيح دهيم بستگي پيدا مي

  . بيماري پايين رفته است او به دليل-
با آنها . با يك فرياد همه باربران به روي پايشان پريدند. مأمور رابط ديگر صبر نكرد و رشته كار را خود بدست گرفت

فهميدم مطمئن بودم سياست هويج و چماق را در  كرد و با اينكه يك كلمه هم از حرفهاي آنها را نمي صحبت مي
ما با استفان ورنر، سرپرست تيم، . يك تيم از سوئيس آنجا بود. به بارگاه اصلي رسيديمسه روز بعد . پيش گرفته بود
همچنين مارسل رودي و ارهارد لورتان را ديديم، كه اسامي شان در آن موقع برايم آشنا نبود اما . مالقات كرديم

هزار  صعود كننده تمام هشتبعدها در زمره بهترين هيماليانوردان قرار گرفتند و هر يك مدعيان سرسخت اولين 
  .كردند آنها گاشربروم ها را از مسير عادي صعود مي. ها شدند متري

خواننده هوشياري كه اين خاطرات را بدقت . ما چادرهايمان را برپا نموده و اولين كاري كه كرديم نوشتن نامه بود
ما مي خواستيم دو قله را صعود . ند چراشناسد بايد حدس بز دنبال كرده است و هم اكنون من و وويتك را بهتر مي

توانستيم براي دو قله در اسالم آباد مجوز درخواست كنيم، و بطور قطع هم مجوز آنرا  مي. 2 و 1كنيم؛ گاشربروم 
حال نقش يك ميليونر . توانستيم اما در آنصورت مجبور بوديم در آنجا پول آنرا بپردازيم، كه نمي. كرديم دريافت مي
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كرديم كه فقط فراموش كرده بود به موقع درخواست خود را ارائه كند، و حال كه به منطقه   را بازي ميكار فراموش
از آنجا كه طبيعي بود وزارتخانه مجوز را بدهد، مي توانستيم . رسيده بود، يادش افتاده كه براي قله دوم مجوز ندارد

اين لحن نامة ما بود كه به آدرس مأمور رابط كه حاال در . بقيه كارهاي اداري را در بازگشت به اسالم آباد انجام دهيم
ما مطمئن . دليلي وجود نداشت كه او لطف نكند و نامه را به شخص مربوطه نرساند. آباد بود ارسال كرديم اسالم

همچنين متقاعد . بوديم اين نامه در موقع مناسب به دفتر مناسب و به ميز مناسب در وزارت توريسم خواهد رسيد
نامه بر، نامه را گرفت و به سرعت به پايين . شده بوديم كه قبل از شروع صعود جواب مثبت به دستمان نخواهد رسيد

  .مان يعني صعود قله متمركز كنيم توانستيم فكر خود را بر روي كار اصلي باالخره مي. سرازير شد
آنموقع صعود نشده گاشربروم شرقي ، شروع به هم هوايي بر روي قله تا 2با هدف مصممانه صعود گاشربروم 

ما مجوز صعود آن قله را نيز نداشتيم ولي از آنجا كه مسير صعود آن با مسير .  ژوئن نموديم24در ) متر7772(
بعد از استراحتي كوتاه افكار خود را به هدف بسيار بزرگتر .  در يك راستا قرار دارد، مشكلي وجود نداشت2گاشربروم 

  . از مسير صعود نشده تيغة جنوب شرقي معطوف نموديم2بروم خود يعني صعود گاشر
مان در گاشربروم ال، دومي در پايين گاشربروم شرقي، و  ماني اولين شب. در عرض سه روز آن كار را به انجام رسانديم

مان  حال خود را براي هدف اصلي. بدون حادثة مهمي به بارگاه اصلي بازگشتيم. 2سومي در بازگشت از گاشربرم 
  .تر بگويم جبهه جنوب غربي آن اكنون منتظر ما بود، يا دقيق) 8046متر (1گاشربروم . كرديم آماده مي
. بايد به آنها چسبيده باشد. چند روز قبل آنها را به صرف غذايي لهستاني دعوت كرده بوديم. ها رفته بودند سوئيسي

شان را محاسبه كرده بودند، و  بايست، مواد غذايي چه كه ميآنها بيشتر از آن. زيرا در مقابل بسيار به ما لطف كردند
كيلوگرم گوشت درجه يك، لبنيات و پنير را 300 " بشكه، تقريبا12بجاي حمل آن به پايين و سپس به سوئيس، 

بريم با خود كلنجار  انگار همين ديروز بود كه من و وويتك براي جيره غذايي كه همراه مي. براي ما باقي گذاشتند
توانستيم   گرم ببريم؟ حال مي120گرم شكركافي است يا بايد 100آيا . ي رفتيم مبادا يك دالر اضافه پرداخت كنيمم

  .در مواد غذايي غلط بزنيم
يك روز تمام برف باريد، سپس . اكنون فقط ما دو نفر در بارگاه اصلي بوديم و يكبار ديگر برف شروع به باريدن كرد

  .ديديم كرديم و بجز برف چيزي نمي آمديم به آسمان نگاه مي چادرمان بيرون ميهر صبح از . يك روز ديگر
كرديم و غذاهاي متنوعي  به نوبت غذا درست مي. كرد  عدم فعاليت، غذا نقش اصلي را بازي مي در طول اين دورة

  . روز برف باريد5. خورديم مانند چاپاتي و ماهي ساردين با سس پنير سوئيسي مي
نقشه . مان  سياست، كشورمان، خانه-كرديم  كرديم و درباره هر چيزي صحبت مي وردن چاپاتي آغاز ميصبح را با خ

خيلي غذا داشتيم، گوشت قرمه، شوكوالت، . رسيد بعد وقت ناهار مي. ريختيم مي هاي آينده را با دقت زياد پي  برنامه
  .شيريني

. توانيم قله را صعود كنيم و بازگرديم  روز مي15ه در عرض برآورد كرده بوديم ك. شد اما اميد براي صعود كمرنگ مي
دانستيم  مي. خوانديم كرديم و تمام كتابهايي را كه داشتيم تا آخرين كلمه مي خود را در چادرهايمان حبس مي

  .چگونه اوقاتمان را در چادرها سپري كنيم
. ما تمام حرفهايمان را زده بوديم. هفته گذشتچقدر به شام مانده است؟ دو . خواند و من انگليسي وويتك فرانسه مي

دو هفته . بايست بادگيرم را بپوشم و براي قدم زدن بيرون بروم مي. و كم كم برخوردهايي بينمان ايجاد مي شد
  .كردم شايد ديگر شانسي نداشته باشيم كم كم به اين فكر مي. حركتي و انتظار روحيه مرا فرسوده كرده بود بي

براي رسيدن به آن جبهه مي . ا كمي باز شد به سمت منطقة زير جبهه جنوب غربي چشم دوختيميكبار وقتي هو
شد، عبور  بايست از اين منطقه كه از سه طرف با شيبهاي يخي احاطه شده بود و هر روز از آنها بهمن سرازير مي

 دوباره ابرها متراكم شد و .شد از آن حجم عظيم برف پرهيز كنيم چقدر برف آنجا جمع شده بود؟ آيا مي. كنيم
  .باريد شد ديد، برف همچنان مي چيزي نمي

خواب مي ديدم . شدم گاهي اوقات بعد از يك خواب تكراري با عرق سردي از خواب بيدار مي. شبها از همه بدتر بود
ره به خواب بعد به خود آمده و دوبا. كرد از آن منطقه مي گذشتم و ناگهان يك شيئي پرنده به طرف من پرواز مي
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آنجا چه خبر . در طول روز ديگر راجع به كوهستان فكر نمي كردم و شروع مي كردم به تفكر راجع به خانه. مي رفتم
از خودم سؤالي را پرسيدم كه براي آن . شد و آرزوي يك روز عادي را در آنجا داشتم بود؟ دلم براي خانه تنگ مي

تپد و وقتي كه اينجا هستم  كه آنجا هستم دلم درآرزوي كوهستان ميچرا اينگونه است؟ وقتي : پاسخي وجود ندارد
  در آرزوي خانه؟

 ام هم 18روز . بايست جمع كنيم و برگرديم مي.  جوالي20همين روزها ممكن بود باربرها از راه برسند، حداكثر در 
اپديد شده بودند، هوا بقدري زيبا ابر و برف كنار رفته و ن.  ام آفتاب پديدار شد19روز . باريد گذشت و هنوز برف مي

 طوالني از هواي خوب را نويد  فهميد كه اين يك دورة گذرا نيست بلكه يك دورة شده بود كه هر كسي بسرعت مي
  .دهد مي

چشمانمان به يك سو دوخته شده بود، . گرفت در سكوت به تماشاي كوهستاني نشستيم كه داشت حمام آفتاب مي
در . ير جبهه جنوب غربي بود و اكنون با مقدار بسيار زيادي برف تازه انباشته شده بوداي كه در ز به طرف كاسه

 روز در آن شيبها جمع شده 20همان لحظه از باالترين نقطة كاسه يك بهمن براه افتاد، يك جهنم سفيد كه مدت 
مت ديگر دره بود كه بهمن تنها چند كيلومتر آنطرفتر در س. هرگز تا آنموقع چنين بهمن بزرگي نديده بودم. بود

مات و متحير مسحور ابهت آن شده . ابر غليظي از برف پودر به آسمان برخاست. يك سيل بنيان كن. متوقف شد
آنجا . آن بهمن تمام كاسه را تميز كرده بود. تمام آن ابر بر روي ما نشست. در عين حال خيالمان آسوده شد. بوديم

  .رفتيم فردا باال مي. نيم ساعت پيش را نداشتاما ديگر خطر . هميشه خطرناك بود
توانستيم به آنها  چگونه مي. اين همان روزي بود كه باربران قرار بود به بارگاه اصلي بيايند. فقط يك مشكل باقي بود

 خود بفهمانيم ما در كوهستان هستيم و آنها بايد منتظر بمانند؟ آنها ممكن بود بيايند و با اين تصور كه آنجا به حال
سازمان دهي . يا اينكه متقاعد شوند كه كسي در آنجا نيست و بازگردند. رها شده است كل بارگاه را جمع كنند

توانستيم براي آنها يادداشت بگذاريم؟ حتي اگر يكي  پس چطور مي. كشيد  روز ديگر طول مي10مجدد آنها حداقل 
بعد از مدتي، فكر كشيدن يك نامه به ذهنمان خطور . د نبوديمتوانست بخواند، ما يك كلمه از زبان اردو بل از آنها مي

باالي آن كوه را كشيديم و . برروي يك كاغذ بزرگ تصوير بارگاه اصلي را كشيديم و در كنار آن چند نفر انسان. كرد
 5ن بعد از  هالل ماه را به نشانه بازگشتما5دركنار آنها . داد روي آن خط چين كه راه رفت و برگشت ما را نشان مي

  .اميدوار بوديم كه بفهمند. روز نقاشي كرديم
و چند صدمتر آنطرفتر مدارك،؛ پول و . اي گذاشتيم هاي در باز مجذوب كننده غذاي موردنيازشان را در بشكه

به . ام، را دفن كرديم هاي كنسرو پاچه مورد عالقه چيزهايي كه در بازگشت موردنيازمان بود، و از جمله آخرين قوطي
ممكن بود چادرها و تمام . ممكن بود برگرديم و بارگاه را خالي ببينيم. هر حال خطر بزرگي را متقبل مي شديم

دادن مقداري وسايل مادي بود، در عوض بخت صعود  اما در نهايت، اين از دست. وسايل داخلشان را از دست بدهيم
  .داديم خود را، كه براي آن به آنجا آمده بوديم، از دست نمي

. دوزد كند، مي شخص چيزي را امتحان مي.  بدون خواب گذشت"ها خيلي سخت و تقريبا آنشب، مانند اغلب برنامه
كند و فقط در نيمه شب است كه به حالت نيمه خوابي فرو مي رود كه  چيز ديگري را براي صدمين بار امتحان مي

  .كند  خروج آماده ميسپس قبل از سپيده دم خود را براي. بارها با كابوس قطع مي شود
مان از حلقمان بيرون زده بود از آن كاسه  با حداكثر سرعت در حاليكه دل و روده.  صبح بيرون زديم2ساعت 

ما . وقتيكه به جبهه مورد نظرمان رسيديم نفس راحتي كشيديم. خطرناك، در زمانيكه هنوز يخ زده بود، گذشتيم
هر چه . تر مي شدند تر و يخ زده هاي برفي بتدريج پرشيب شيب. بودندزنده بوديم و دست و پايمان هنوز سرجايشان 

اما .  قرار بود در آنجا براي شب بمانيم"اي رسيديم كه قبال به پاي نوار صخره. تر مي شد رفتيم يخ هم سخت باالتر مي
  .كردند ميتوانستيم در آن يخ سفت سكوي چادر بكنيم؟ كلنگهايمان بعد از برخورد به يخ كمانه  چطور مي

  :پيشنهاد كردم
  .مان را بكنيم  شايد بتوانيم همين امروز سعي-
  . بنظر دشوار مي آيد، ولي مي توانيم سعي خور را بكنيم-
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آرام آرام باال . كردم او شروع به صعود كرد و در حاليكه من خودم را به دو پيچ يخ متصل كرده بودم او را حمايت مي
ساقهايش از . كرد ديدم كه به شدت تالش مي او را مي. جايي براي زدن ميخ نبود. دزن شنيدم كه فرياد مي. رفت مي

لرزيد، زيرا مدت زيادي بود بر روي يك طاقچه كوچك سنگي كه نوك كرامپونهايش به زحمت وزن او را  خستگي مي
چهار ساعت . بازگشتوويتك طنابش را در همانجا محكم كرد و . رسيد روز به پايان مي. كرد ايستاده بود تحمل مي

تازه بعد از آنهم نيمه آويزان باالي چند صدمتر شيب قرار . طول كشيد تا يك سكو براي چادرمان در يخ بكنيم
  .داشتيم

بسرعت از طنابي كه وويتك كار گذاشته بود صعودكردم و در انتهاي آن دريافتم كه تنها شانس . صبح نوبت من بود
كاري آرام شروع شد و در آخر . ها پيدا كرد است تا مگر بتوان شكافي براي ميخصعود كندن يخ و برف از روي سنگ 

 قابل اتكاء نبود اما از "با وجود آنكه ابدا. يك شكاف كوچك پيدا كردم و توانستم باريكترين ميخم را در آن بكوبم
ت پر خطر به قسمتهاي بعد از چند حرك. داد تا بتوانم قسمت بعدي را صعود كنم نظر رواني اين اعتماد را مي

  :جاي مناسبي پيدا كردم، خودم را به سنگ حمايت كردم و بعد به سمت وويتك فرياد زدم. تري رسيدم ساده
  . وقتي آماده شدي صعود كن-

من پشت سرهم نوشيدني . متر بروي يك سكوي طبيعي در عرض چند دقيقه چادر زديم7200آنشب در ارتفاع 
انگار در آشپزخانه . شكممان را گرم و پر نموديم. از نان سياه و گوشت راسته خورديمكردم و غذاي لذيذي  درست مي

  .به خواب رفتيم. بهشت بوديم
به روش سبكبار . در نتيجه خيلي زود و با اولين انواز خورشيد بيرون زديم. وويتك قبل از سپيده دم آب درست كرد

مصمم . ه يك صخرة غير قابل عبور در آن ارتفاع برخورد كرداما مسيري كه انتخاب كرديم ب. رفتيم به طرف قله مي
  .اما از چه راهي برويم؟ وويتك عقيده خودش را داشت، منهم عقيده خودم را. به صعود از آنجا بازگشتيم

اي به  آمديم، يكي از كرامپونهاي وويتك از پايش درآمد و بدون هيچ نشانه وقتي به سمت چادرمان از طناب فرود مي
وقتي باالخره . تواند مانند لك لك، فقط با يك پا، حركت كند بر روي يك شيب يخ كسي نمي. ن كوه سقوط كردپايي

  .كرديم، وويتك چيزي را به زبان آورد كه من انتظارش را داشتم به چادرمان رسيديم و براي شب خود را آماده مي
  .كنيم و فرود مي رويم فردا طناب را ثابت مي. كافي است. شود، من يك كرامپون ندارم  غذايمان دارد تمام مي-

 روز انتظار وحشتناك و حال كه اينقدر به قله نزديك بوديم چگونه 20بعد از آن .  توانستم موافق باشم من نمي
  توانستيم بازگرديم؟ مي

رامپون لعنتي از آن بدتر آن ك. توانيم يكروز بدون آن سركنيم حتي اگر تمام هم بشود مي. اي نيست  غذا مسئله-
  . . .تواني ادامه مي دهي  كنم و تو هم، خوب، تو تا مي اگر من جلو بروم چه؟ هر جا الزم باشد جاي پا مي. است
  .با اين وجود وويتك قبول كرد و بخواب رفتيم.  از سستي منطق پيشنهادم آگاه بودم"كامال

اي زشت  وديم، كمي سمت راست، تا آن نوار صخرهمسير ديگري را صعود نم. هنوز تاريك بود كه دوباره صعود كرديم
در عمل . آمد رفتم و وويتك پشت سر من باال مي من جلو مي. و بدتركيب كه ديروز مانع ما شده بود را دور بزنيم

متر صعود كرده 200وقتي هوا روشن شد حدود . پاي بدون كرامپون وويتك هيچ كارآيي نداشت. فقط سه پا داشتيم
  .كرامپون وويتك. توانستم به چشمانم اعتماد كنم  زير پايم چيزي را ديدم كه نميناگهان. بوديم

مسير جديد ما . گانه بود پيدا كردن يك سوزن در انبار كاه در مقايسه با آن فقط يك بازي بچه. آور بود بسيار تعجب
مان را باال  كرامپون آنقدر روحيهپيدا كردن . گذشت كه كرامپون بعد از سقوط در آنجا ايستاده بود درست از جايي مي

يك مسير جديد بر روي اين جبهه غيرقابل صعود به واقعيت . برد كه تا قله را بدون هيچ حادثه مهمي صعود كرديم
  .در آمده بود

بخصوص به ياد هواي خوبي هستم كه اجازه داد تا يك ساعت . نظيري است، يك هرم برفي كالسيك  قله بي"واقعا
توانستيم فقط بنشينيم و استراحت كنيم و به زيبايي مناظر اطراف و   ما بخوبي هم هوا بوديم، لذا مي.آنجا بنشينيم

  . بسيار با ارزش بود1از روي قله گاشربروم . موفق شدم چند عكس بسيار زيبا بگيرم. موقعيت خودمان فكر كنيم
 متر زير قله من 10. خ و يك طنابچه گذاشتيمبجاي آن يك مي. ام يك كلنگ پيدا كرديم كه تا امروز آنرا نگه داشته



 ٤٣

بازگشت در مقايسه دشوار نبود، و حاال فقط نگران وسايلمان در . از زير برف يك تكه سنگ بعنوان يادگاري در آوردم
پس . توانستيم چادرهايمان را در دوردست ببينيم آيا باربران رسيده بودند؟ در پاي جبهه مي. بارگاه اصلي بوديم

باربران ! چه خوب. وقتي نزديكتر شديم افرادي را ديديم كه در آن دور و بر بودند. حالت اتفاق نيافتاده بودبدترين 
آيا معني نامه ما را فهميده بودند؟ فهميديم آنها درست متوجه . با يكديگر سالم و احوالپرسي كرديم. آنجا بودند

يك باربر ديگر گفته بود ما را با دوربين .  منتظر بمانندمنظور آن نشده بودند، ولي در هر حال تصميم گرفته بودند
 دادند كه دست به غذايي  آنها با وقار توضيح. گرديم روي جبهه ديده است و مجاب شده بودند كه ما باالخره باز مي

م باقي نمانده اما اثري از آذوقه ويژه اي كه براي بازگشت پنهان كرده بودي. كه برايشان كنار گذاشته بوديم نزده بودند
  .بود

در آنجا با مأمور رابطمان . آباد حركت كرديم  روز به اسكاردو رسيديم، و از آنجا با يك اتوبوس به طرف اسالم7بعد از 
او در مقابل گفت كه نامه ما را همراه با يادداشتي بر آن به وزارت . ديدار كرديم و گزارشي از تمام برنامه به او داديم

اما در جلسه توديع معلوم . قانوني. رسيد چيز بنظر مناسب مي در نتيجه از نظر قانوني همه . استتوريسم فرستاده 
ما هم تكرار . آنها از ما خواستند همه چيز را با جزئيات، دوباره تكرار كنيم. شد آنها از گزارش ما راضي نشده اند

  :بعد سؤالي كه از آن واهمه داشتيم را پرسيدند. كرديم
   را صعود كرديد؟2ن مجوز گاشربروم  چرا بدو-
توانستيم تا  اما نمي.  نامه ما به دستتان رسيده است؟ ما منتظر پاسخ شما مانديم"حتما.  اما ما به شما نامه نوشتيم-

پس . توانيم مجوز را از شما كسب كنيم مطمئن بوديم مي. بايست تابع هوا باشيم ما مي. ابد بدون فعاليت بمانيم
  .مبسادگي رفتي

  !توانيد اين كار را انجام دهيد شما نمي!  اما آقايان-
او . بعد از آن وقتي ديدند كار از كار گذشته است اجازه دادند ما برويم و در عوض مأمور رابط را بازخواست نمودند

اد بايست موافقت كنند؟ درخواست با هيچ چيزي در تض چرا نمي. هم با خونسردي تمام، حمالت آنها را دفع كرد
 دالر 2000و اين به معني . هيچ تيمي در منطقه نبود، هيچ تيمي حتي برنامه صعود در منطقه را نيز نداشت. نبود

  .بيشتر براي پاكستان بود كه ما به محض بازگشت به لهستان مي پرداختيم
بدون آن شما . م گيردما ده روز منتظر مانديم تا كارهاي اداري توديع انجا. موضوع براي وزارتخانه قابل هضم نبود

توانيد اجازه  كشد كه بعد از آن مي در حالت عادي يك روز طول مي. توانيد اجازه خروج از پاكستان را بگيريد نمي
  .خروج را تهيه كنيد

و باالخره هر . دانستيم مشكالت مأمور رابط بيچاره ما تمام نشده است اما در آخر به ما اجازه دادند، در حاليكه مي
براي اطمينان، از سفارت لهستان در . يا الاقل اين چيزي بود كه به نظر ما مي آمد. د مشكالت به پايان رسيدطور بو
  .آباد درخواست كرديم تا يك نامه برايمان بنويسند و پرداخت پول مورد نظر را تضمين كنند اسالم

 متري، به 8000و مسير جديد بر روي دو د: نظيري بعد از يك فصل بدون حادثه به خانه بازگشتيم  ما با موفقيت بي
اين موفقيت اثباتي قانع كننده از كارآيي روش سبكبار به حساب مي آمد، زيرا . وسيله دو نفر، با روش كامال سبكبار

 اگر تيم دومي نيز " و قطعا  انعطاف پذيري مورد نياز را براي چنين صعودي نداشت،"يك تيم بزرگ سنتي احتماال
كميتة اين لپ كالم گزارش ما بود كه به . نطقه باشد، چندين برابر آن هزينه در بر مي داشتخواست در م مي

 را 2 دايم و از آنها خواستيم هزينه مجوز صعود به قله گاشربروم عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي
توانست به  خواست مي و اگر يك صداي مخالف در كميته ورزش انجمن كوهنوردي لهستان بر نمي. پرداخت كنند

  .خوبي و خوشي ختم شود
كند و از ما  ها بدون مجوز مي حال هر كسي شروع به صعود قله.  را بدون مجوز صدور كردند2 اما آنها گاشربروم -

بيني نشده را از كجا بايد تهيه كنيم؟ خطر بزرگي در اينجا  پول اين اتفاقات پيش. خواهد هزينة آنرا بپردازيم مي
  .دوجود دار

 استثنايي است، كميته رأي داد كه، "در آخر، با ذكر اينكه اين امر كامال. هر طور بود توانستيم از خودمان دفاع كنيم
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تا امروز مطمئن نيستم آنها بخاطر دستاورد بسيار با ارزش ما اين پول را . پردازند در اين حالت خاص، آنها پول را مي
وضعيت را به حال خود رها كنند ممكن است براي تيمهاي آينده لهستان پرداختند يا از ترس اينكه چنانچه آن 

  .مهمترين موضوع اين بود كه آنها پول را پرداختند. مشكالتي ايجاد شود
 دندان تيز خود را نشان كميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشيبعد از آن . اما مسئله تمام نشده بود

پيوست، زماني كه كلمه مجوز توجه مردم را به  به وقوع مي1983ين مسائل در سال به ياد داشته باشيد كه ا. داد
اين يك مثال .  براي واندا روتكيويچ هنوز به پايان نرسيده بود2عالوه بر آن مشكالت برنامه كي . كرد خود جلب مي

انسته است چندين هزار يك كارمند دولت از او خواست كه گزارش دهد چگونه تو. عادي از پوچي روش لهستاني بود
او پاسخ داد كه دو سال پيش بطور كامل آنرا براي حاميان مالي اش توضيح . دالر از حاميان خارجي دريافت كند

  .داده است
پس ما بايد بدانيم آن .  اما اين يك برنامه رسمي لهستاني بود كه انجمن كوهنوردي لهستان مسئول آن بوده است-

  .گونه خرج شده استپول از كجا آمده است و چ
اي  شود كسي دوباره راجع به برنامه چطور مي. به اين ترتيب واندا خود را در مخمصه مسائل اداري گير انداخته بود

  !داند است توضيح بدهد؟ بخصوص به دلقكي كه هميشه بهتر از شما مي  سال پيش تمام شده 2كه 
 در عمرش يكبار با قطار به تاترا رفته است تا "، كه احتماالحال من و وويتك دوباره با همين آدم روبرو شده بوديم

  :كرد ما را تهديد مي. نگاهي به منطقه بياندازد
  .شما بخاطر آن تنبيه خواهيد شد. گذريم  ما از اين موضوع نمي-

اين . ردندآنها واندا را با دو سال عدم اجازه خروج از كشور تنبيه ك. دانستيم اين جور افراد سر شوخي ندارند مي
  .كشيديم ما هم انتظار همان را مي. بستند ترين روشي بود كه در آن دوران بكار مي ساده

اين وضعيت غير . اي چنين مشكالتي دارد هر سرپرست برنامه. اش مشكل داشت آندري زاوادا هم با گزارش برنامه
كند و چيزي شبيه به اين  برخورد ميبعد از مدتي پس از بازگشت از برنامه يك كارمند به سرپرست . عادي نبود

  :گويد مي
   چادر بازگشتي، مابقي كجا هستند؟5 چادر رفتي و با 10 تو با -

  :و سرپرست توضيح مي دهد
اما كوهنورد خط آهن از اين موضوع .  يكي درون شكاف افتاد، دو تا با بهمن از بين رفت، يكي هم پاره شد-

  :شود زده مي شگفت
بايست تعمير  با آنها چكار كرديد؟ آنها مي. يمي از چادرهايتان را به اين ترتيب از دست بدهيدتوانيد ن  شما نمي-

  !شدند شده و به كشور باز گردانده مي
  .كند دوباره توضيح دهد او سعي مي

  .شد  دالر مي4توانستيم آن چادرهاي پاره را برگردانيم اما هزينة آن براي هر كيلو پارچه بدرد نخور   البته مي-
گاهي اوقات براي خالص شدن از شر اين سؤال و جواب چند چادر پاره را از انبار گروهها . اما حسابدار بهتر مي داند

  .آورند و به آنها مي دهند در مي
كرديم، و حال آنرا در  ما از قبل خود را براي برنامه بعدي آماده مي. دالر بود2000براي برنامه ما مبلغ مورد منازعه 

گمان كنم اين رئيس انجمن كوهنوردي لهستان، آندري پاژكووسكي بود كه باالخره موفق شد . ديديم عليق ميخطر ت
او پيشنهاد كرد كه آنها از دادن مدال طال .  را سرد كندكميتة عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشيآتش 

 معمول بود و براي خنك "ر آن روزها كامالاين نوع مجازات د. به ما به خاطر دستاورد بزرگ ورزشي خودداري كنند
  .ليكن سفرهاي ما به هيماليا متوقف نمي شد. شدن دل كارمندان دولت مؤثر واقع مي شد

آيا سرپرستهاي . توانند از كشور خارج شوند پنهان كنم توانم حيرت خود را از اينكه كوهنوردان ديگري نمي هنوز نمي
بايست  گويند مي هم كوهنوردان ديكتاتور خط آهني دارند كه به آنها ميبرنامه هاي كوهنوردي كشورهاي غربي 

افتد اگر رينهولد مسنر هم مجبور شود در مقابل يكي  كنم چه اتفاقي مي گرداندند؟ تصور مي هاي پاره را باز مي پارچه
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   بگنجانيد، چقدر پول بايد بپردازيم؟2 اگر فقط اسممان را در برنامه كي -

  . دالر1000هر نفر حدود  : استفان ورنر براي مدتي فكر كرد
بايست به ما  داند و مي او بخوبي ارزش پول را مي. ورنر سويسي است و سفرهاي تجاري را به هيماليا ترتيب مي دهد

محاسبات كامپيوتري براي تبديل دالر به فرانك سوئيس و به زلويت، و همچنين تصور تداركات و . تخفيف داده باشد
  :فقط يك جواب وجود داشت. اي مورد نياز است در مغزمان شروع شد راي هر برنامه دهي هولناكي كه ب سازمان

  .اسم ما را هم بدهيد. آييم  ما مي-
داند چقدر  بايست فقط براي تهيه مجوز كه خدا مي وويتك و من مي. ها بطور غير معمولي جذاب بود شرايط سويسي

ماند اين بود كه مقداري از خريدمان را با زلويت در  قي ميتنها كاري كه با. كشيد آن مقدار را بپردازيم طول مي
 كاري "مزيت بزرگ ديگر اين بود كه ورنر ابدا. كشور خودمان انجام دهيم و سپس ورنر را در اسالم آباد مالقات كنيم

 ادامه  مصر بوديم كوهنوردي دو نفره خود را"كنيم، زيرا من و وويتك كامال نداشت كه ما در كوهستان چه كار مي
آنها چهار نفره به برود پيك . كرد يانوژ ماژر از كاتوويچ نيز برنامه اي را در همان منطقه سرپرستي مي. دهيم
  .كار مشترك بسيار آسانتر است. بنابراين تصميم گرفتيم براي تداركات اوليه كارها را تقسيم كنيم. رفتند مي

بخصوص اينكه همه . كنيد آسان نيست  يك برنامه بزرگ مياما هيچ چيز در لهستان زماني كه شما خود را آماده
اداره در اين مورد يك مكالمه كه براي تهيه مجوز گوشت اضافي در يك . چيز كمياب بود، علي الخصوص گوشت

بعد از يك مشاجره طوالني در جلوي در ورودي باالخره . انجام گرفت براي ابد در مغزم حك شده استبسيار مهم 
 براي "همه اين كارها دقيقا: او مختصر و مفيد گفت. اش لم داده بود ديدم  كه در صندلي رئيسقابل ميزخود را در م

  چيست؟
 كارها به او وابسته است، وضع خود را به طور مختصر  بنابراين من هم با احترام به وقت گرانبهاي آقاي رئيس كه همة

  :توضيح دادم
كارت تهيه گوشت نفرات براي ما كافي . و مجبوريم گوشت تهيه كنيم.  ما بزودي عازم سفري به هيماليا هستيم-

  . هم صورت گرفته، به كمك اداره شما اميدوار هستيم"لذا، همچنان كه قبال. نيست
. زند  موج ميرئيس بسيار مهمكردم متوجه شدم يك احساس ناخوشايند در صورت  همينطور كه صحبت مي

  .اشت حرفم تمام شودابروهايش را در هم كشيد و حتي نگذ
وقتي من بخواهم به يك سفر كوهنوردي بروم از كارت . وقت آنست كه به اين كمكها پايان داده شود!  بسيار خوب-

ايد  و شما آمده. خرم روم و كنسروهاي مورد احتياجم را مي كنم و بعد مي ام در طول سال كمتر استفاده مي سهميه
  !كه سهميه مخصوص بگيريد

جايي كه من مجبور بودم اوضاع را دوباره رو به راه كنم، زيرا بدون آن . ي مرا از دفترش بيرون انداختو او براحت
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بعد از اينكه از رئيس نااميد شدم، تصميم گرفتم به سراغ . گوشت ممكن نبود بتوانيم به طرف پاكستان پرواز كنيم
ز بعد با يك جعبه شوكوالت، يك دسته گل، يك رو. گرفت  او سهميه مخصوص را در نظر مي"خانمي بروم كه نهايتا

خواستم درك كند كه اين يك سفر يا . گوش يادگاري از باشگاهمان و يك تقاضا به مالقات او رفتم پرچم سه
  . مهم است"گذراندن تعطيالت معمولي نيست، بلكه واقعا

  .كنم يك جوري درستش مي. بگذاريد به عهده من: او گفت
امضاي بسيار را زير انبوهي از تقاضاها دفن كرد، تا بتواند رئيس بسيار مهم شايد اين . دانم چطور انجام داد، نمي

  .زياد مهم نيست، اصل قضيه اين بود كه او موفق شد.  رئيس را بدست آوردمهم
به ازاي چند دالر در روز و شانس ديدن يخچال بالترو، .  منتقل شد506وسايلمان با يك كاميون مرسدس بنز 

همه چيز . ك وارچكي و تومك اسوياتوسكي قبول كردند تا جايي كه جاده وجود دارد وسايل ما را حمل كنندريسي
آباد پرواز كرديم، يكروز بعد ريسيك و تومك در پشت فرمان مرسدسشان  ما به اسالم. كرد مثل ساعت كار مي

  .بعد يك اتفاق ناخوشايند افتاد. استفان ورنر از قبل آنجا بود! رسيدند
آيا بعلت صعود ما به . خواست با گنجاندن نام ما در فهرست هيئت سوئيسي موافقت كند وزارت توريسم براحتي نمي

المللي و  تيمهاي بين. كنم علت اصلي مهمتر از اين موضوع بوده باشد  در سال گذشته بود؟ گمان مي2گاشربروم 
يك . شدند كم كم با مخالفت رو به رو شده بودند يافرادي كه جداگانه و بتنهايي به فهرست اسامي تيم اضافه م

كرد و بدين ترتيب در يك فصل دو قله را  آمد، سپس اسمش را در تيم ديگري نيز ثبت مي كوهنورد با يك تيم مي
  .و اين امر با منافع پاكستان در تضاد قرار داشت. كرد صعود مي

اي   جداگانه اعزام شود كه در نتيجه، هزينه جداگانه"تيم كامالآباد مايل بودند براي هر قله يك  طبيعتا آنها در اسالم
پاكستان كشور ثروتمندي .  جاي تعجب نداشت"اصال. براي مجوز، شركت خدماتي، باربران و غيره پرداخت شود

  .نيست
 را 4ربروم اما ما مجوز صعود به گاش.  انجام دهيم2توانستيم هيچ كاري براي الحاق به تيم كي  نه ورنر و نه ما نمي

  .لذا ما فقط تيممان را عوض كرديم. داشتيم و بعنوان بخشش ما را در زمره تيم يانوژ ماژر به برود پيك قبول كردند
 " برود پيك را صعود كرده بودم، اگر چه از مسير عادي، و كامال"من قبال. اين چيزي نبود كه به آن اميد بسته بودم

توانستم بطور قانوني از يك مسير جديد، شايد با يك عبور  حداقل اينبار مي. ماما آنرا صعود كرده بود. غيرقانوني
توانستيم با برود پيك شروع نموده و سپس به  به هر حال مي. هاي آن، برود پيك را صعود كنم سرتاسري از تمام قله

  . برويم4گاشربروم 
هزار متري كه هم اكنون به   هشت14مار  متر ارتفاع دارد، و در نتيجه در ش7920 فقط 44گاشربروم گاشربروم 

اما، با آن ديواره درخشان كه تا آنموقع صعود نشده بود، مانند يك آهنربا هر . صعودشان اميد داشتم قرار نداشت
اي كه براي اولين بار آنرا ديدم مرا  از لحظه. كرد رفت به خود جذب مي  و گاشربروم ها مي2كسي را كه به سمت كي 

  .من و وويتك تصميم داشتيم بعد از برود پيك تالشي بر روي آن انجام دهيم.  بودراحت نگذاشته
در دقايق آخر ريسيك و تومك برنامة خود را عوض كردند و گفتند كه بايد . بايست به بارگاه اصلي برسيم اما اول مي

اين موضوع كمي . اره به آنجا بيايندولي قول دادند، طبق توافق اوليه، براي برگرداندن بارها دوب. به لهستان باز گردند
بايست يا يك كاميون پاكستاني را با  حال مي. آباد تا اسكاردو فاصله است  كيلومتر از اسالم600فقط. ناراحتمان كرد

خوشبختانه يك نفر از اعضاء تيم، يك اتريشي بنام ادك وشترلوند . نرخ باال كرايه كنيم يا مرسدس را خودمان برانيم
. آباد خارج شديم و تمام شب را رانندگي كرديم  بعدازظهر از اسالم4ما ساعت . امه رانندگي تجاري داشتيك گواهين
.  صبح من رانندگي كردم و سپس ادك، تا من خودم را در بارها جاي دهم و براي چند ساعتي بخوابم4تا ساعت 

و جاده نيز ترسناك و . كرد مان سيخ ميرانندگي مردم محلي مو بر تن. كردم  صبح دوباره من رانندگي مي8ساعت 
. آلود جريان داشت متر پرتگاه كه در پايين آن يك رود كف200در يك طرف كوه و در طرف ديگر . كننده بود خسته

  . حوصله شوخي نداشتيم"اسم آن بزرگراه قراقروم بود، اما ما چسبيده به فرمان اصال
فتم؛ اوقاتم تلخ شد و با خود گفتم نكند اين يك حادثه بد شگون خزيد زير گر ناگهان يك مار را كه روي جاده مي
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  .گذرد، بد شگون است باشد، همچون لهستان كه ديدن يك گربة سياه كه از جاده مي
جاده با يك بهمن كه ممكن بود چهار روز طول بكشد تا پاك شود .  كيلومتر مانده به اسكاردو گرفتم150جوابم را 

  .ديم و به طرف نزديكترين شهر، گيلگيت رانديمبسته شده بود، پس دور ز
يك درة سبز كه از ميان آن آخرين . بعد از آن جاده پرپيچ و خم كوهستاني انگار به كشور ديگري وارد شده ايم

كاميون ما كمي . راندم آرام شدم و از وسط آسفالت باريك جاده مي. رسيد كيلومترهاي جاده مستقيما به شهر مي
فقط گاه گاهي يك جويبار يا يك پل كوچك . ت ولي خارج از پيچ و خمها اين موضوع زياد مهم نبودبار داش اضافه

به يكي از آنها كه رسيديم طبق معمولي فرمان را كمي به راست . گذشتيم سر راهمان بود كه با احتياط از آن مي
  .نترل من نبودكاميون تحت ك. ناگهان مو بر تنم سيخ شد. چرخاندم تا از وسط پل عبور كنم

يك چرخ به لبة جدول كنار پل برخورد كرد و كنترل فرمان را از دستم خارج . همه چيز در عرض يك لحظه گذشت
خوشبختانه در انتهاي مقابل آن يك شيب تند بود كه كاميون در آنجا . رفتيم ما يكراست به داخل رودخانه مي. كرد

ريسيك پاولوسكي كه پشت سر من .  نتيجه هيچ آسيبي نديدممن خودم را به صندلي چسباندم و در. متوقف شد
زد در يك لحظه به خود آمد و با يك پرش جودو مانند از ماشين بيرون پريد و با يك پشتك بروي پايش  چرت مي

اما بقيه چطور؟ با وحشت تصور وضعيتي را . گر چه كمي كوفته شده بود ولي چهار ستونش سرجايش بود. ايستاد
. بار به چوبهاي شكسته تبديل شده و بروي همراهان خواب آلودمان واژگون شده باشند هاي سنگين بندي كردم بسته

  .كشيدند خيالم را راحت كرد اما صداهاي فرياد توأم با غرولند آنها كه يكي يكي خود را بيرون مي
ر گيلگيت وضع خود را مورد بررسي د. خورد در نگاه اول فقط بدرد اوراقي مي. كاميون به اندازه ما وضع خوبي نداشت

او يك كوهنورد درجه يك پاكستاني است . كند خوشبختانه گيلگيت جايي است كه شيرخان زندگي مي. قرار داديم
پدر او باز نشسته نيروي هوايي بود كه در پارلمان محلي عضويت . كه با تعداد زيادي تيم لهستاني همراه بوده است

اين آقاي شيرخان پدر بود كه يك چرثقيل كرايه كرد تا آهن پاره را از درون بستر . بودداشت و داراي نفوذ زيادي 
او بود كه يك تعميرگاه را پيدا كرد كه قبول كرد آهن پاره ما را رو به راه . رودخانه بيرون بياورد و آنرا به شهر بكشد

ي با دو نفر، يكي چكش يكي آچار به در نتيجه مرسدس به يك تعميرگاه يا بهتر بگويم به يك حياط روغن. كند
  .دهند دادند كه كاميون ما را از خطر نابودي نجات مي به ما اطمينان كامل . دست، برده شد

  :يكي از آنها با خونسردي زمزمه كرد
  .فقط به بعضي قطعات نياز داريم. شود  رو به راه مي-

گشت  ادك وشترلوند بزودي به اتريش باز مي. در كوه بوديمآنها دو ماه وقت داشتند كه آنرا تعمير كنند، زماني كه ما 
طوري كه . نشستيم و يك تلكس براي تومك و ريسيك آماده كرديم. و قول داد هر چه الزم بود براي آنها بفرستد

ان ش پاره شوكه نشوند، ولي در عين حال از آنها بخواهيم كه بيايند و به كار تعمير كمك كنند و راجع به آينده آهن 
ولي حاال داشتيم به . همان ديروز نزديك بود آنرا به عنوان اوراقي بفروشيم. باالخره كاميون آنها بود. تصميم بگيرند

در نتيجه مشكل آنچنان كه پيش بيني . بهتر است بگذاريم كارش را انجام دهد. كرديم صاحب تعميرگاه اطمينان مي
  .مي شد، حل نشد

بايست وسايلمان را به  مي. بسيار زياد. به پول نياز داشتيم. نقليه ديگري نياز داشتيمبراي رسيدن به كوهستان وسيلة 
كرديم، در نتيجه مقدار زيادي با خود آورده  با داشتن كاميون شخصي به ميزان بار فكر نمي. حداقل ممكن برسانيم

هر چيزي را به حداقل رسانديم، .  كرديمبندي ولي همه چيز مورد نياز نبود، لذا دوباره همه چيز را از نو بسته. بوديم
و از آنجا كه پول براي كرايه كاميون و پرداختن به مكانيكها، . خواب همينطور وسايل كوهنوردي  غذا، چادر، كيسه

در يك لحظه تبديل به يك فروشنده . براي تعمير مرسدس الزم داشتيم، هر چيزي كه مورد نياز نبود را فروختيم
زنگ خطر از دست دادن كنترل بصدا در . فروختيم خواب و هر چيزي مي وف، كنسرو، يك كيسهظر. خياباني شديم

  :يك مرد آمد و گفت. آمد مي
  .آنها را به من نشان دهيد. ام شما چيزهايي براي فروش داريد من شنيده  -

او . بونهاي ما توجه كرده بوداي به آنها نداشت زيرا فقط به صا  ولي او عالقه لذا بعضي چيزها را به او نشان داديم،
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جمع شدن جمعيت كم كم حالت غيرقانوني به خود مي . صابونها را قاپيد و چند روپيه در كف دستمان گذاشت
. شما اجازه نداريد در خيابان اقدام به خريد و فروش كنيد. پلكيدند مردم هجوم آورده بودند و آن دور و بر مي. گرفت

باالخره همه چيز فروخته شد، حجره بسته شد و ما . يس خواهد رسيد حالمان بد شده بوداز ترس اينكه دير يا زود پل
  .به طرف كوهستان روان شديم

هايي است كه تنها مسير  برود پيك از آن قله. مان را در زير يال جنوبي برودپيك برپا كرديم وويتك و من بارگاه اصلي
 آن مسير را صعود كرده "اي به آن نداشتيم زيرا قبال  ما عالقه.صعود شده بر روي آن همان اولين مسير صعود است

شروع از اين مسير عالي . نقشه ما پيمايش تمام قلل از طريق يال با شكوه و تا آنموقع صعود نشده جنوبي بود. بوديم
 مورد بررسي از طريق يال جنوبي بسيار جذاب بود، و ما آنرا بدقت از چادرمان براي پيداكردن مسير مناسب روي آن

ديديم از نزديك چگونه بنظر  بايد مي. از فاصله دور بسيار جذاب بود ولي تا حدودي غيرقابل تشخيص. داديم قرار مي
  .آيد مي

رفتن به معني نصب طناب ثابت . اولين شناسايي مثل آن بود كه يك سطل آب سرد روي سرهاي پرشورمان بريزند
هوا . وم تصميم گرفتيم بر روي يك شيب تند يخي شب را بگذرانيمدر تالش د. جهت مطمئن ساختن صعود بود

سپس به گوشه چادرمان خزيديم و به درون . تاريك شده بود، مقداري غذا درست كرديم و آنرا حريصانه خورديم
  .كيسه خوابمان فرو رفتيم

. شت برنج روي چادر بريزددر همان موقع چيزي بر روي چادر ضرب گرفته بود، ابتدا با لطافت، انگار يكنفر يك م
بعد . بطور غريزي خودمان را به ديواره چادر چسبانديم و پشتمان را در گوشه چادر فرو كرديم تا خود را كنار بكشيم

. سكوت. بعد هيچ چيز. بدنبال آن دو صداي ضربه آمد. اند از چند لحظه احساس كرديم برنجها درشتر و بيشتر شده
چادرمان . زدند ها برق مي وويتك هم همينطور، باالي سرمان ستاره. ته بودم باز كردمچشمانم را كه بي اختيار بس

 دو سنگ بزرگ به اندازه سر  كردم، در وسط جايي كه من چند لحظه پيش چمباتمه زده و آشپزي مي. پاره شده بود
  .دو انسان افتاده بود

 فرار كنيم؟ شب بود و ما در وسط يك شيب پنجاه توانستيم توانستيم بكنيم؟ كجا مي چكار مي. اي بود عجب تجربه
وقتي هنوز هوا روشن بود ما آنجا را به عنوان بهترين محل انتخاب كرده بوديم و سه . درجه اي گير افتاده بوديم

بعد از اينكه نااميدانه . هيچ امكان ديگري وجود نداشت. ساعت تمام را براي كندن جاي چادر وقت صرف كرده بوديم
  :هاي چادرمان در تاريكي و سرما كاوش كرديم، من گفتم مانده ر باقيمدتي د

  .آيد، بيا آنرا دوباره سرپا كنيم  يك بمب بندرت در همان محل سابقش فرود مي-
اما آنشب ما نه تنها . مان تا صبح نشستيم خوابهايمان خزيديم و درجاي قبلي ما به درون كيسه . وويتك جوابي نداد
به هر حال ديگر سقفي باالي . مجبور بوديم به بارگاه اصلي بازگرديم. مان را هم باخته بوديم حيهچادرمان بلكه رو
 متري رسيديم، جايي كه با يك شيب يخي بسيار تند متوقف 6200در تالش بعدي به ارتفاع . سرمان نداشتيم

اوضاع بر وفق مراد . ه داشتشد تعادل خود را روي آن نگ شديم، يخي آنقدر سخت كه حتي با كرامپون بسختي مي
شروع پيمايش برودپيك از اين مسير بسيار . نبود و وويتك حالتهاي ديگري كه در نظر گرفته بود را مطرح كرد

توانستيم يال جنوبي را تا آخر صعود كنيم و به قلة اصلي برسيم، بشرط آنكه صعود در همانجا  ما البته مي. مشكل بود
  .خواستيم پيمايش را ادامه دهيم، قله تنها در وسط راه بود ن مياما اگر همچنا. تمام مي شد

بخصوص براي اين . است كرد احساس كردم او اشتياقش را براي نقشه اوليه از دست داده  وقتي وويتك صحبت مي
  : گفت آنرا تأييد كرد"يال، و چيزي كه بعدا

  . صعود اين مسير استپيمايش در هر حال مهمتر از.  بگذار از جبهه شمالي آغاز كنيم-
در بارگاه اصلي دوباره تفكر راجع به مسير را از . ما در سكوت بازگشتيم. من نظر ديگري داشتم اما چيز زيادي نگفتم

  .مان را قبول كنم توانستم تغيير نقشة اوليه مدت زيادي طول كشيد زيرا من بسختي مي. سرگرفتيم
  تم براحتي از صعود يال جنوبي كه صعود آن بسيار با ارزش بود صرفتوانس كرد، نمي داليل وويتك مرا متقاعد نمي

بعد وويتك كامال در الك خودش فرو رفت و ديگر با هيچ منطقي نمي شد با .  روز بحث كرديم2در حدود . نظر كنم
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  :باالخره از كوره در رفتم. او صحبت كرد
. رويم بسيار خوب از طرف شمال مي! انتخاب كنيم اگر محكوميم كه با هم باشيم، بسيار خوب بگذار راه تو را -

  .پايمان به هم زنجير شده است، بايد كاري انجام دهيم
ترين قله براحتي تسليم نشد، ما با چند قسمت بسيار مشكل  اولين و شمالي. كال پنج روز طول كشيد. شروع كرديم
بخاطر تالش نافرجامي .  بيشتري به پايان رسانديم و ما پروژه را بدون مشكالت تر بود، قله مركزي ساده. مواجه شديم

وويتك حق داشت پيمايش از طرف . كه براي شناسايي يال مسير جنوبي انجام داده بوديم بخوبي هم هوا شده بوديم
  .شمال آسانتر بود، اما چقدر زيبا بود اگر آنرا از طرف جنوب آغاز كرده بوديم

در طول راه به آثار زيادي . خاطر بوديم دي آغاز كرديم، خوشحال و آسوده فرود از قله را از طريق مسير سرراست عا
كرديم،   متر عبور مي6400 آنها در ارتفاع 2وقتي از كنار بارگاه .  ماژر برخورد كرديم  از تيم ايتاليايي و گروه يانوش

سپس يك ربع ساعت، او دقايق مي گذشتند، . ايستادم و منتظر ماندم. وويتك در يك لحظه از نظرم ناپديد شد
اما درست وقتي كه ديگر . چه اتفاقي افتاده بود؟ وويتك آدمي نبود كه اينطرف و آنطرف بپلكد. ناپديد شده بود
. چشمانش هنوز از ترس از حدقه در آمده بود. شدم كه برگردم و به دنبال او بگردم پيدايش شد داشتم آماده مي

ر يك طناب قديمي گذشته و خود را براي تعادل بيشتر به آن وصل كرده وقتي حالش سر جا آمد گفت چطور از كنا
سعي كرده بود خود را نگه . وويتك روي يك شيب يخي سر خورده بود. بود طناب قديمي ناگهان پاره شده . است

  .اند داده دارد اما كرامپونهايش فقط سطح سفت يخ را خراش مي
نها را در يخ فرو كند و درست باالي يك پرتگاه عمودي خود را متوقف بود آ و با آخرين توان باالخره موفق شده 

ماري را كه زير گرفتم به ياد آوردم، بعد .  بد در امان نگاه داريم بايست تا آخرين لحظات خود را از شگون مي. سازد
  .، تصادف كاميون، و حاال نجات ميليمتري وويتك2امتناع از دادن مجوز براي كي 

 و ديواره درخشان معروفش انتظار ما را 4حال گاشربروم .  برودپيك فقط نيمي از نقشه ما بودانجام پيمايش
او مانند دختري زيبا جذاب است، اما . صعود آن براي سالها آرزوي كوهنوردان و مترادف با غيرممكن بود. كشيد مي

 و اينكه هيچ كجاي اين ديواره يخ و يك نگاه هم كافي است تا اين واقعيت را بفهمي كه صعود آن بسيار مشكل است
هيچ كس مايل نبود پيش بيني كند اين ديواره توسط چه كسي و كي تسخير . توان ساده انگاشت سنگ را نمي

  .وقتي اولين بار آنرا ديدم اولين واكنشم اين بود كه اين ديواره صعود ناشدني است. شود مي
 متري از 3000با اعتماد بنفس بيشتري شروع به تماشاي اين ديواره بعدها، وقتي چند بار ديگر از كنار آن رد شدم، 

مدتها طول كشيد كه صعود آنرا . سنگ و يخ نمودم و متوجه شدم شايد شانسي براي صعود آن وجود داشته باشد
 يك ديواره درخشان نيازمند. مدنظر قرار دهيم، وويتك مدت زيادي وقت صرف كرد تا راجع به آن با من صحبت كند

يك روز گذشت تا من توانستم خود را متقاعد كنم كه . گذارد يك اراده درخشان است، كه هيچ گاه شما را آرام نمي
 متر 200رود را شايد بتوان بسرعت از روي يخ آن صعود كرد، سپس   آن دهليز كه تا آن باالها مي. شانسي وجود دارد

  .آنرا باور داشتم.  در ذهن خود حك كرده بودم"ير را عميقامس. شود تر مي ديواره پرشيب، اما بعد از آن شيب كم
 ساعت طول 8.  روز غذا در آن گذاشته بوديم5باري كه براي  با كوله. حال بعد از چند روز استراحت آماده بوديم

. ان پايدارآمد، و نه آنچن درخشيد، هوا بنظر خوب مي آفتاب مي. كشيد تا از بارگاه اصلي تا پاي ديواره را طي كنيم مي
شود؟ اما  آيا هوا خراب مي: كردند كه پيچيدند و اين سؤال را به ذهن متبادر مي براي چند روز بود كه ابرها در هم مي

  .تواند منتظر بماند؟ يكروز صبح باالخره تصميم گرفتيم شروع كنيم يكنفر چقدر مي
متوجه تغييري در وويتك . . . شد  زرگتر ميشديم آن ديواره بزرگ و ب همچنان كه به ديواره درخشان نزديكتر مي

  .بعد نشست. افتد كردم چيزي درون او اتفاق مي گفت، احساس مي چيزي نمي شدم؛ سرعتش را كم كرد، 
اجازه بده . . . همينطور از اين هوا . احساس خوبي در مورد اين ديواره ندارم. گويم؟برود به جهنم داني چه مي  مي-

  .برگرديم خانه
  .زد بعد از آنهمه سال كه سعي كرده بود مرا متقاعد كند، حال پس مي.  خشمگين شدم"كامال

  .كنم بهتر است براي مدتي دور و بر هم نپلكيم اما احساس مي. گرديم بسيار خوب برمي!  وويتك-
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، و والنتي فيوت يانوژ ماژر، كرزيسيك ويليچكي، ريسيك پاولوسكي. اين پايان برنامه بود. ما به بارگاه اصلي بازگشتيم
كرزيسيك . يافته بودند  نفره برودپيك را از مسير عادي صعود كرده بودند و به هدف خود دست4در قالب يك گروه 

 ساعت صعود 23متري را در عرض 8000او قله برود پيك، يك قله . ويليچكي يك ركورد ديگر هم باقي گذاشته بود
  !العاده است  خارق.اين كوهنوردي نبود، بلكه دو بود. كرده بود

براي اولين بار در عمرم احساس كردم نياز مبرمي به تنهايي دارم و تصميم گرفتم براي مدتي . آماده بازگشت شديم
من .  همين نظر را داشت او در جايي در طرف راست رفت"وويتك هم احتماال. را به تنهايي در كوهستان بگذرانم

مسير از يخچال ماشربروم و از طريق . شد انتخاب كردم ستفاده ميمسيري را كه بندرت ا. پيشاپيش مي رفتم
  .ها و سپس به اسكاردو مي رسيد گذشت و از آنجا با يك مسير كوتاهتر از ميان دهكده ماشربروم ال مي

توانستم از كنار قله  اول نمي.  آورد روي چقدر تجربه به دست خواهم كردم در طول اين انزوا و پياده فكر نمي
ام،   متر، ولي يك قله صعود نشده، و فقط با يكروز فاصله از مسير اصلي6700چدي، نه چندان مرتفع، حدود بيار

در تنهايي مطلق، . آنرا صعود كردم و سپس از ذهنم پاك شد. بگذرم و آنرا از ذهن خود پاك كنم و همينطور هم شد
خودم را قسمتي . كردم و با كوهستان صحبت ميبدون وجود همراه با خودم . كوهستان را به گونه ديگري مي ديدم

  .دادم اما از همه مهمتر، آنچه را كه مايل بودم انجام مي. ديدم از اين كوهستان بزرگ مي
. هاي منطقه آنچنان دقيق نيستند نقشه. بعد از صعود يك كوه ديگر، توجهم را به طرف ماشربروم ال معطوف نمودم

و به عنوان يك قاعده اغلب اطالعات را از اهالي محلي . اخته شده نيستندبعضي از قسمتهاي قراقروم هنوز شن
 از اين مسير گذشته است و "او گفت كه قبال. قبل از شروع حركتم از آشپزمان راجع به آن پرسيده بودم. گيرند مي

يك . ا خودم ببرم متري ب10اي مطمئن كرد كه فقط براي اطمينان يك طناب حداكثر   قانع كننده"مرا با لحن كامال
  .پله كوچك آنجا هست كه البته چيز مهمي نيست

ام از حلقم بيرون  دل و روده. چرخيدم اما من خود را در تودرتوي شكافها و نقابها يافتم كه يكروز تمام داخل آن مي
. ئله مهمي نيستبراي دو نفر گذشتن از شكافهاي يخي مس. توانستم جلو بروم توانستم برگردم و نه مي نه مي. زده بود

خواستم  اگر مي.  تنها بودم اما من دست. رود پرد يا از آن پايين مي گيرد و ديگري به آنطرف مي يكنفر طناب را مي
شدم كه  خواستم داخل يكي از آنها بروم بايد مطمئن مي اگر مي. رسم شدم كه به آنطرف مي بپرم بايد مطمئن مي

  .توانم دوباره از آن بيرون بيايم مي
. وقتي باالخره از آن توده شكاف و نقاب خودم را خالص كردم خود را در پوزه يخچال يافتم. آن گذر جان مرا درآورد

. رسند اي از چمنزار مي  به باريكه"دهد كه نهايتا  متري يخچال مورنهايي را تشكيل مي4000اغلب حتي در ارتفاع 
م، جايي كه فقط يخ، صخره سياه و برف وجود دارد، جايي كه بعد از دو ماه در قراقرو. اين چيزي بود كه من ديدم

  .كند دنيايي از رنگ بجز سياه، سفيد و خاكستري وجود دارد، رنگ سبز چمنزار مرا شوكه كرد انسان فراموش مي
يكجا يك برج . هاي يخ، بسياري به اندازه يك خانه، قرار داشت اما بين من و آن بهشت سر سبز، تودرتويي از كومه

شد و من دست تنها  هوا تاريك مي. يخ باالي سر شما آويزان بود و جاي ديگر يك شكاف بزرگ دهان گشوده بود
هاي عجيب و غريب ممكن است برسر من فرو  قلبم به تپش افتاده بود، با اين آگاهي كه هر يك از اين تكه. بودم

. بعد كمي جلوتر آن چمنزار با طراوت قرار داشت. دمكر اما خودم را متر به متر به انتهاي يخچال نزديك مي. بيافتند
در جستجوي . توانستم از آن پايين بروم ما بين ما قرار داشت؛ كامال متوقف شدم متري كه نمي15اما يك ديواره 

خوردم اگر دوباره او  قسم . است متري كافي10اما آشپز گفته بود يك طناب . هيچ راهي نبود. راهي در دور و برگشتم
يك سر . تصميم گرفتم يك پيچ يخ بزنم. كنم  ببينم، به او خواهم گفت كه راجع به آگاهي او از منطقه چه فكر ميرا

  . متر باالي زمين آويزان مانده بود5طناب را به آن وصل كردم، سر ديگر 
  بپرم؟

آمدم، هنوز   ميحتي اگر بدون دررفتگي يا شكستن پايم فرود.  متر حداقل به اندازه پنجره طبقه اول است5
هر آنچه از آن باال معلوم بود تودة درهم و برهمي از برف، سنگ، كثافت و يخ . دانستم روي چه چيزي خواهد بود نمي
پشتي  اول كوله. اما هيچ امكان ديگري در برابرم قرار نداشت. زير همه آنها ممكن بود يك شكاف قرار داشته باشد. بود
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اي  لحظة حساس فيلمهاي حادثه. ود را پوشيدم و به آرامي تا آخر طناب فرود رفتمرا پرتاب كردم و سپس صندلي فر
داشتم سقوط . دادم گذاشتم از طناب رها شوم، در حاليكه با كلنگم به ديواره فشار مي. ارزان قيمت فرا رسيد

بر روي كلنگم بلند . دمحكم بو. كرامپونهايم با يخ تماس پيدا كرد، خوشبختانه شكاف پنهاني دركار نبود. كردم مي
  .ام ريختم به آرامي خرده ريزهايم را جمع كردم و به درون كوله پشتي. شدم و ديدم دست و پايم سرجايشان هستند

انگار به درون بهشت . اما بعد از چند ثانيه پاداشم را گرفتم؛ چمنزار. خواستم چنين پرشي را امتحان كنم ديگر نمي
  . و چشمانم را در خلسه فرو بستمبرروي چمن نشستم. پريده بودم

بروي علف دراز كشيدم و . انگيز و ابدي بهاري، آمده بودم احساس كردم از يك سياره ديگر به يك دنياي شگفت
آن . بعد چادرم را زدم و به درون كيسه خوابم فرو رفتم. احساس خوشي سرشار از رضايت وجودم را فرا گرفت

  .، خطر و سختي بوجود مي آيندلحظات خوشي بعد از تالشي بي وقفه
بعد . صبح روز بعد چادرم را جمع كردم و بطرف پايين سرازير شدم. كشند اما اين لحظات رويايي براي ابد طول نمي

هاي دود گرفته در آن گوشه  مردمي كه در آن كومه. داران رسيدم پيمايي به اولين روستاي گله از يكروز تمام راه
آنها در سرزميني كه براي هزاران . كردند وابسته بودند  به آنچه كه خود توليد مي"كامال. كردند قراقروم زندگي مي

اي به وسط  هاي صخره حال، از يخچال باالي سرشان يك غريبه از ميان راه. كردند سال تغيير نكرده بود زندگي مي
دا با ترس سپس با كنجكاوي مرا نگاه هايي احاطه شدم كه ابت با صورتهاي كثيف زنها و بچه. روستاي آنها آمده بود

اشاراتي كردم كه در همه جاي دنيا به . توانستم ارتباط برقرار كنم خنديدم اما نمي كردم و مي صحبت مي. كردند مي
چند . آنرا تا آخرين قطره نوشيدم. باالخره يك پارچ گلي پر از شيرترش برايم آوردند. معني نوشيدن و خوردن است

  .ها مقداري شيريني دادم و راهم را به طرف پايين ادامه دادم ، به بچهاي نشستم دقيقه
آمد وقتي از كنار مدرسه مي  اي يكبار جيپ به آنجا مي تر رسيدم كه هفته بعد از چند ساعتي به يك دهكدة متمدن

  .گذشتم، معلم جلويم را گرفت
  . بيا، امشب را مهمان من باش-

  :پرسيد ميزبان مهربانم مرتب از من سؤاالت يكساني مي. نمباالخره توانستم با يك نفر صحبت ك
  اي؟ چرا تنهايي؟ دوستانت كجايند؟  از كجا آمده-

  :با حوصله پاسخ دادم
  .من تنها هستم. ام ام و به اينجا آمده  من از ماشربروم ال عبور كرده-
   اما چطور؟ بقيه كجا هستند؟-
   .. .ام  من تنها آمده. اي وجود ندارد  بقيه-

  :اي بود معلم آدم يكدنده
بجز آنها هيچ . اند  سال پيش يك گروه از كوهنوردان آمريكايي از آنجا گذشته5فقط يكبار .  اما اين غير ممكن است-

  .كس ديگري موفق نشده است از آن گذرگاه عبور كند
از سر اتفاق من كاري را . م كرداما اين دير باوري رضايت عميقي را نسيب. شد او هنوز باورش نمي. ديگر ادامه ندادم

  . به سختي پيمايش برودپيك بود"انجام داده بودم كه احتماال
با معلم ميهمان نواز، كه تا آخرين لحظات حرف مرا باور . تصميم گرفتم يك هفته منتظر نمانم تا احتماال جيپ بيايد

 متر گرماي 3000 تا 2000، اما گرماي ارتفاع هوا داغ بود. كرد، خداحافظي كردم و از ميان دره سبز پايين رفتم نمي
توانستم لذت عميقم  نمي. خودم را با آنها خفه كردم. در طول دره درختان زردآلو فراواني وجود داشت. مطبوعي است

تواند با  را از اينكه وجود داشتم و آگاهي از اينكه دنيا به خاطر وجود سر سبزي و گلستانش زيباست، و يكنفر مي
  .دوباره به زمين بازگشته بودم. ر در آن قدم نهد، پنهان كنمشكم سي

در گيلگيت كاميونمان را ديديم كه روي چهار چرخ خودش ايستاده و اجزايش . در اسكاردو با وويتك مالقات كردم
به قطعات يدكي هنوز نرسيده بودند و پاسخي در جواب تلكس ما . كرد اما هنوز كار نمي. . . به هم وصل شده بود 

با خود فكر كردم تومك و ريسيك در لهستان از خشم به من كه كاميونشان را داغان . صاحبان كاميون نرسيده بود
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اما واقعيت قضيه . ما هم از آنها كه به وعده خودشان عمل نكرده بودند آزرده بوديم. گفتند كرده بودم بد و بيراه مي
  .هيچ. برويد به جهنماشته حتي يك پاسخ همچون اين بود كه ما براي دو ماه هيچ خبري از آنها ند

 دالر ديگر اضافه 700به آن پول من و وويتك . باالخره مجوز فروش آن آهن قراضه را از دولت پاكستان گرفتيم
كرديم و به صاحبان بيچاره و بدشانس مرسدس، كه من با آن يك مار را زير گرفته بودم، داديم و آنها هر جور بود ما 

  .ندرا بخشيد
دادن  عالوه بر ماجراي كاميون و از دست. با وجود موفقيت بزرگ پيمايش برودپيك، آن فصل آنچنان مرا راضي نكرد

مقدار زيادي از وسايل، برنامه مان بطور كامل اجرا نشده بود و همچنين عدم توافق با همنورداني كه هميشه آنان را 
همه . هايم يكي اضافه كنم  متري8000توانستم به كلكسيون همچنين فصلي بود كه من ن. كردم دوست قلمداد مي
  .الزم بود همه چيز دوباره از نو آغاز شود. اي را در من ايجاد كرده بود اينها حالت افسرده
  :از وويتك پرسيدم

  گويي؟ درباره آن چه مي.  دو برنامه در زمستان به هيماليا وجود دارد-
  :اوجواب داد

  .زمستاني ندارممن عالقه اي به برنامه 
  . شانس صعود دو قله در يك فصل زمستان وجود دارد-

  :بسرعت جواب داد. آنها دائوالگيري و چوآيو بودند
  .ديوانگي است. وقت كافي نيست! غيرممكنه!  مزخرفه-
  .تواند نتيجه بسيار خوبي داشته باشد  اما اين ديوانگي مي-
  . در آنصورت هر يك بايد راه خود را برود-
و من راه . تو راه خودت را برو. مان را به آخر برسانيم  وقت آن رسيده است كه ما همكاري"داني؟ شايد واقعا ي م-

  .خودم را
  . تمام شد1984و اينگونه بود كه فصل 

  Janusz Majer -يانوژ ماژر 
  Tomek Swiatowski -تومك اسوياتوسكي 

  Edek Westerlund -ادك وشترلوند 
  Gilgit –گيلگيت 

  Rysiek Powlowski -سيك پاولوسكي ري
  Walenti Fiut -والنتي فيوت 

 Biarchedi -بيارچدي 
  7فصل 

   متر برف و مه8167ا 
  1985دائوالگيري، زمستان 

زنگ جلوي در بصدا را درآوردم و با خود فكر كردم از آن چند سال پيش كه آنجا ايستاده بودم، براي خواستگاري، با 
. ، يك دسته گل براي مادرزنم و شوكوالت براي خواهرزنم، چقدر تغييرات ناچيز بوده استيك نوشيدني براي پدرزنم

  . متفاوت به آنجا آمده بودم"اما اينبار به دليلي كامال. درست مانند همان موقع. آنها صميمانه به من خوشامد گفتند
  سلينا چطور است؟: پرسيدند

  .او احساس خوبي دارد. همين روزها زايمان مي كند.  رو به راه استگويد همه چيز دكتر مي.  او در بيمارستان است-
الزم بود قبل از آنكه . آمد و به اين دليل برنامه هاي من كمي پيچيده و مشكل شده بود بچه دوممان داشت بدنيا مي

تازه . گ ديگر بروممن بخت آنرا داشتم كه به يك برنامه بزر. با سلينا صحبت كنم، نظر لطف خانواده او را بدست آورم
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شد اما  البته تا قبل از عزيمت من بچه متولد مي. خواستم دوباره بروم سپتامبر بازگشته بودم و در نوامبر مي
براي اولين بار در . توانستم به همسرم در آن ماههاي اوليه كه مشكلترين دوران بچه داري است به او كمك كنم نمي

هر سال به يك برنامه مي رفتم، حال اين امكان فراهم شده بود كه در دو تا تا آن زمان . كريسمس خانه نمي بودم
 قول هرگونه كمكي را داده بود ولي بدون همكاري خانواده همسرم، همه چيز از هم "مادرم قبال. شركت كنم

تم تصور توانس پدر و مادر زنم بقدري در پرورش فرزندان ما كمك كرده بودند كه من به هيچ وجه نمي. پاشيد مي
همه . در نتيجه آنها تبديل به كليد برنامه هاي آيندة هيمالياي من شده بودند. ترك سلينا را بدون حمايت آنها بكنم

ما با .  اينقدر برايت مهم است، پس برو"اگر واقعا: و آنها گفتند. چيز بستگي به اين داشت كه آنها چه پاسخي بدهند
  . هاي راجع به پدر يا مادر زن نخنديده ام به بعد هرگز به لطيفهاز آنروز . . . كنيم  سلينا صحبت مي

وقتي او را . از اولين لحظات تولد صورتش چهره باز و شادي داشت.  اكتبر دومين پسرم، وويتك، متولد شد26روز 
بنظر مي جو خانه بقدري آرام و لطيف بود كه مكالمه جدي با سلينا بسيار مشكل . خنديد كردم از شعف مي حمام مي

،  احساس گناه ناشي از ترك وظائف پدري. سلينا با توجه به قول مساعدت والدينش، با رفتن من موافقت كرد. رسيد
  .سازي برنامه مي كردم، بتدريج از بين رفت وقتي خود را غرق در آماده

 باف عليه خودم بهانه چرا به آدمهاي منفي. در باشگاه تا آخرين لحظات از بازگو كردن نقشه هايم خودداري كردم
كرد،  آندري زاوادا كه برنامه زمستاني به چوآيو را سرپرستي مي. زدم بدهم؟ به قول آنها من داشتم با دو پيانو ساز مي

آدام بيلژوسكي سرپرست برنامه زمستاني به دائوالگيري نيز . شك برد كه چيزي در سر دارم اما هيچ چيزي نگفت
آنها داشتند وسايلشان را آماده مي . كرد  خط نزده بود، ولي زياد روي من حساب نمياگرچه اسم مرا از فهرست تيم

وقتي در آخرين لحظات با دو بشكه وسايلم وارد گليويچ شدم، احساس . كردند و قرار بود اوايل نوامبر آنها را بفرستند
زم نيست حتما كلمه اي به زبان البته چيزي نگفتند اما گاهي اوقات ال. كردم آنها شركت مرا جدي نگرفته بودند

ولي . اندازي برنامه نكرده بودم، چه در امر تداركات و چه كار بر روي دودكشها بله، البته، من كمكي به راه. آورده شود
تهيه ارز . باشگاه من متقبل هزينه بليط و تمام هزينه هاي زلويتي مورد نياز من شد. من فقط وقت آنرا نداشتم

با وجود اينكه اين نوع تدارك برنامه كمي غير مرسوم بود ولي آنرا منصفانه . ز را خود بر عهده گرفتمخارجي مورد نيا
. وسايل من. اند وقتي يكهفته بعد به گليويچ تلفن كردم متوجه شدم كه تمام بارها بجز دو بشكه فرستاده شده. يافتم

ترين چيزي كه به نظرشان رسيده بود  لذا ساده. ده بودندآنها براي جادادن تمام وسايل در وسيله نقليه به دردسر افتا
در نتيجه من آنجا بودم، تنها، با . توانيم بدون نگراني وسايلش را نفرستيم مي. او به هر حال نخواهد آمد: اين بود كه

كي  واضح براي بليژوس"يك يادداشت كامال. اين موضوع حس يكدندگي مرا حتي قوي تر كرد. دو بشكه در سيلسيا
  :فرستادم

 "كامال. كنم وقتي به نپال رسيدي اسم مرا از فهرست تيم خود خط نزن، من به شما ملحق خواهم شد خواهش مي
  .و از آن لحظه به بعد خود را در اختيار تداركات برنامه آندري زاوادا به چوآيو گذاشتم. جدي هستم

 قله 2دم كه در آن زمستان تصميم داشتم بر روي به آنها توضيح دا. سر صبحانه در كاتماندو دستم را رو كردم
 در آنجا "ها قبال بايست اول صعود كنم زيرا بچه اما دائوالگيري را مي.  متري تالش كنم، دائوالگيري و چوآيو8000

پيوستم و سپس  اگر ابتدا به تيم آندري زاوادا جهت صعود چوآيو مي. بودند و در بارگاه پاي كوه مستقر شده بودند
  .شد خواستم به دائوالگيري بروم، ديگر دير مي مي

  .بعد پاسخ آنرا شنيديم، كه بيشتر آن انتقاد بود. فكر كردم اين نشانه خوبي برايم نيست. صبحانه در سكوت گذشت
داني كه ما مسير بسيار  مي. كند تو بايد تشخيص دهي كه اين بشدت از قدرت تيم ما كم مي: زيگا هاينريش گفت

ترين قسمت كار يعني آماده سازي مسير  ش داريم و حاال، درست در زمان شروع، تو خود را از مشكلسختي در پي
حال تو خيلي راحت . كرديم خواهم هندوانه زير بغلت بگذارم ولي ما روي كمك تو حساب مي من نمي. كشي كنار مي

  .كني  تو فقط داري مشكل ايجاد ميبنظر من.  به ما بپيوندي كه بنظر من احتمال آن هم كم است"خواهي بعدا مي
بگذار : ديگران فقط شانه خود را تكان دادند. دادند نيز مخالف آن بودند ها كه قسمتي از تيم را تشكيل مي كانادايي

 اي بيشتر چيزي  كردم، گوش كرد و چندكلمه آندري زاوادا، كه من روي موافقت او حساب مي. برود، زياد مهم نيست
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  :عد دوباره سر صبحانه گفتصبح روز ب. نگفت
فكر بسيار جالبي . ما در چوآيو منتظر تو خواهيم ماند. تواند به دائوالگيري برود او مي. من با تصميم يورك موافقم

  .اما ممكن است موفقيت آميز باشد. محابا است، يا شايد كمي بي
  .من قدرشناسانه بر روي آندري زاوادا لبخند زدم

 كيلوگرم مي شد، و با اتوبوس به پخارا 40خصي ام را جمع كردم، كه با اين وجود حدود روز بعد حداقل وسايل ش
براي رسيدن به بارگاه اصلي . عجله در زمستان نپال ساده نيست، و من كسي بودم كه بسيار عجله داشت. رفتم

از . كرد م را نصف ميدائوالگيري مسيري را انتخاب كردم كه با وجود اينكه كمي خطرناك بود ولي مدت زمان سفر
شود، و ديگري  آل از زمين بلند مي جمله خطرات يكي پرواز با يك فوكر بيست صندلي بود كه فقط در شرايط ايده

مسير عادي رسيدن به دائوالگيري از دره مايانگدي است كه البته مدت زمان زيادي . عبور از دو گذرگاه بسيار مرتفع
  .كشد طول مي

. شدم داشتم نگران مي. پرواز به هم خورد. تمام روز منتظر ماندم. ط خريدم و منتظر هواپيما شدموارد پخارا شدم، بلي
 سپتامبر ترك كرده بودم و حاال عيد كريسمس بود و هنوز در آنجا گرفتار بودم، بسيار دورتر از 20كاتماندو را 
  .كوهستان

اما در زمستان، بعد از يك تابستان . سيار شلوغ استپخارا دومين شهر بزرگ نپال است و در اوج مسافرت توريستها ب
براي گذراندن . مردم مشغول استراحتند. اند و خيابانها خلوت  شلوغ با مردمي از سراسر دنيا، هتلهاي كوچك خالي

بخصوص از ديدن . وقت يك دوچرخه كرايه كردم و به ديدن مناظر زيباي اطراف درياچه نزديك شهر مي رفتم
  .بردم نوبي آناپورنا و ماشاپوشار لذت ميمنظره جبهه ج

هوا مرا به ياد سپتامبر . توانستي آن را لمس كني رسيد كه انگار مي كوهستان پوشيده از برف آنقدر نزديك به نظر مي
هتلهايي كه شبي يك دالر كرايه آن بود و از سنگ و گل ساخته شده . انداخت، اما عصر هوا سرد بود در لهستان مي

  .نه هيچ چيز ديگر. در اتاق يك تخت چوبي بود و يك ميز. انداخت هاي سيلسيا مي ا به ياد خوكدانيبودند مر
شود  بايست عيد كريسمس را كه در يك خانوادة لهستاني مهمترين جشن سال قلمداد مي اينجا جايي بود كه من مي

اي سوپ سنتي آلو يك پاكت سوپ كمي ميوه گرمسيري خريدم، يك قوطي كنسرو ساردين باز كردم و بج. بگذرانم
  .باز كردم

دهيم و  با خودم يك انجيل و مقداري بيسكويت تبرك شده آورده بودم كه ما در موقع عيد كريسمس به يكديگر مي
اين اولين عيد . اما در پخارا كسي نبود كه من آنرا با او قسمت كنم. كنيم براي هم آرزوي سالمتي و خوشي مي

توانم  نمي. كردم احساس اندوه زيادي نمودم ام نبودم و وقتي شمع را روشن مي ار خانوادهكريسمس بود كه در كن
ام را  پشتي را دوباره بستم و ساك به ظاهر دستي  صبح روز بعد كوله5. پنهان كنم، چيزي نمانده بود كه اشك بريزم

وسايلم .  بود كه دوباره به فرودگاه رسيدمهوا هنوز تاريك. كه كلنگها، كرامپون و كارابينهايم در آن بود را برداشتم
هر . ام مثل پر سبك است، آنها بليطم را مهر كردند و لبخند زدند و دوباره وانمود كردم كه ساك دستي. بازديد شد

توانستم صداي آنها را بشنوم كه با فرودگاه ديگر  مي. بعد انتظار شروع شد. چه باشد حاال ديگر دوستان قديمي بوديم
وسايلم را جمع . بعد دوباره گوشي را برداشتند و پرواز را به هم زدند. پرسيدند گرفتند و از وضعيت هوا مي ميتماس 

  .يكروز ديگر در پيش داشتم. كردم و دوباره به هتل بازگشتم
اي  د معجزهبع. كنم اي را دنبال مي نتيجه  بي"روز بعد وقتي به فرودگاه وارد شدم به اين نتيجه رسيدم كه پروژه كامال

 توسط كوهستان احاطه شده بود عبور داد و "هواپيما ما را از وسط يك درة طوالني كه كامال! ما پرواز كرديم. رخ داد
در . فهميدم حال دليل تأخير را مي. خواست آمد عذر مي خلبان از حركات تند و ناگهاني كه بخاطر باد بوجود مي

شد، با خودم عهد بستم كه اين آخرين باري است كه سوار چنين  حاليكه هواپيما بشدت به اطراف كشيده مي
 روزي 5در طول . پيمايي در طول دره را انتخاب نكرده بودم متأسف بودم كه چرا از همان اول راه. شوم هواپيمايي مي

رست مثل نمي خواهم خودم را لوس كنم، ولي د.  با بدن سالم-توانستم به مقصد برسم كه در پخارا منتظر بودم مي
بجز من دو توريست، يك سرباز آمريكايي كه در مرخصي بود و چند نفر از مردم محلي با سبدهاي . جهنم بود
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در طول آن پرواز دهشتناك وضع آنها بهتر از . حصيري و غازهاي زنده در زير دستانشان نيز مسافر آن هواپيما بودند
خواست  دلم مي. با نگاهي قدرشناسانه به كابين خلبان نگريستمبا زانوهاي لرزان از هواپيما خارج شدم و . من نبود

  .زمين را ببوسم ولي بجاي آن تصميم گرفتم دنبال يك باربر بگردم
دهد كيسه گشادي  به كسي نياز داشتم كه مسير را بشناسد، از زمستان كوهستان نترسد و براي خدماتي كه مي

. گردد ن تنها كسي هستم كه در آن وقت سال در آنجا به دنبال باربر ميدانستم م البته دستم باز بود، زيرا مي. ندوزد
 ساعت طول كشيد تا توانستم يك پسر بچه را پيدا كنم كه مدعي بود نه تنها باربر بلكه راهنما هم هست و 2اما 
بدون .  عالي بودبسيار. شناخت از همه مهمتر، او مسير مورد نظر مرا هم مي. تواند در صورت نياز آشپزي هم بكند مي

 كيلويي 25او يك كوله . راه افتاديم. خواست بحث با شرايط او موافقت كردم كه دستمزدي دو برابر تابستان را مي
  . كيلويي15داشت و من يك كوله 
ها قرار  به آخرين مراتع در توكوچه رسيديم و در مقابلمان گذرگاه دامبوش و گردنه فرانسوي. روز اول بخوبي گذشت

به باربر غذا و اجاق دادم ولي . اولين شبمان در چادر هنوز به خط برف نرسده بوديم ولي هوا بسيار سرد بود. داشت
خزيدم متوجه شدم كه اگر اينطور ادامه بدهيم طولي نمي كشد كه  همچنان كه به درون كيسه خواب خودم مي

اما، به جهنم، خودم . كارش افتخار مي كردبه سختي چاي درست كرد، و بسيار به اين . غذاي كافي نخواهيم داشت
  .باالخره او آمده بود تا بار مرا ببرد و راهنماي مسير باشد. غذا درست كردم

 متر ارتفاع داشت، به عبارت ديگر مرتفع 5250بايست از آن بگذريم گذرگاهي كه مي. روز بعد به حاشيه برف رسيديم
سعي كردم سرعت يكنواخت ولي نه چندان تندي را در . افتاد  مياينجا بود كه متوجه شدم باربر داشت عقب. بود

يك كمي گيج بنظر . منتظر او شدم و پرسيدم راه از كدام طرف است. شد پيش گيرم، ولي فاصله ما زياد مي
  . . .مدت زيادي از آخرين عبورش از آن مسير گذشته بود . رسيد مي

هاي توريستي محل، اگر بخواهم مؤدب  نقشه.  زيادي به آن نداشتماي كه اعتماد راهي ديگري نبود بجز مطالعه نقشه
من محكوم شده بودم به اينكه در آن برهوت سفيد . شد مان داشت بحراني مي وضع. باشم، آنچنان دقيق نيستند

  .باربرم را در امتداد راه نامعيني به دنبال خود بكشم
به محض اينكه چادر را برپا كردم، باربر به . اطلي رها ساختماني ديگر اينبار درون برف، مرا از هر خيال ب يك شب

مجبور بودم به او غذا بدهم و مانند يك بچه از او پرستاري . كاري نبود خوابش خزيد و ديگر قادر به هيچ درون كيسه
  .كنم

راهمان را به كردم، از گذرگاه دامبوش گذشتيم و  در حاليكه نقش يك برف كوب را بازي مي. روز بعد وضع بدتر شد
ها را دوباره بستم و در نتيجه بار بيشتري از  كوله. افتاد ها ادامه داديم، ولي همراهم همچنان عقب مي گردنه فرانسوي

به جلو پيش . شمردم كنم مي  متري را صعود مي8000قدم به قدم، گامها را انگار يك قلة . باربرم را حمل كردم
اين يكي مانند گردنه معمولي بين دو . كلمه گردنه يك كمي گيج كننده استرفتيم؟  اما آيا درست مي. رفتيم مي

هاي رسيديم و  اما باالخره به گردنه فرانسوي.  كيلومتري از زميني باير و پوشيده از برف2كوه نبود، بلكه يك پهناي 
هاي  تر پهنا دارد كه توده كيلوم4- 3يخچال . به يخچالي كه در آن بارگاه اصلي دائوالگيري قرار داشت سرازير شديم

پيداكردن بارگاه در آن پهنه وسيع كار . دهند آورد و شكافهاي عريضي آنرا برش مي يخ بزرگي سر از آن بيرون مي
با حس غريزه به آنجا نگاه كردم با خود . كردي تودة در هم و برهمي از سفيدي بود اي نبود، هر جا كه نگاه مي ساده

آيا به اين معني بود . ازكنار يك قوطي خالي لهستاني گذشتم. ي آن يخچال چادر مي زدمگفتم اگر من بودم در كجا
اند؟ به هر حال آنها از اول دسامبر آنجا بودند و  كه آنها صعودشان را تمام كرده، بار و بنه شان را جمع كرده و رفته

ن برهوت سفيد اينبار با نااميدي بيشتري توانستم بكنم؟ به اطراف و در آ حال چكار مي. كوهنوردان خوبي نيز بودند
  .آمد باربرم پشت سرم مي. نظر افكندم

اي يخ دو جنبنده ظاهر شدند و من يانوژ شورك و آندري چوك را  درست همان لحظه از يك سرازيري در توده
 با من هيچ عكس العملي نشان ندادم، در عوض منتظر ماندم تا آنها نزديك شوند، سپس وقتي دو متر. شناختم

  :فاصله داشتند ار جايم پريدم و داد زدم
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  آيا شما مجوز داريد؟. كنترل گذرنامه
آنها انگار تبديل به سنگ شده باشند سرجايشان . كنند آنچنان كه در مرز اسلواكي در همسايگي تاترا اين كار را مي

 با هم سالم و احوالپرسي باالخره متوجه ماجرا شدند و سپس.  مات و مبهوت شده بودند"خشكشان زد، كامال
  .اي كرديم صميمانه

  !گرديم به بارگاه اصلي برمي. رويم حال كه تو اينجايي به راهپيمايي در اين اطراف نمي. است العاده  فوق-
آخرين نگرانيهايم ناپديد . آنها هنوز دائوالگيري را صعود نكرده بودند. خواستم بشنوم اين همان چيزي بود كه مي

هنوز مقدار زيادي كار سخت باقي بود، آنها به نيروي تازه . اند  شده2ها گفتند فقط موفق به برپايي بارگاه آن. شده بود
  .نفس احتياج داشتند، و از پديدار شدن من در آنجا بسيار خوشحال شدند

ي برگردد كه گر همان روز او را برگرداندم و به او توصيه كردم از مسير عاد. كرد پشت سر راهنماي من هنوز تقال مي
توانست از پس آنها بربيايد،   به تنهايي نمي"ها كه احتماال تر است ولي مجبور نيست از آن گردنه چه كمي طوالني

  .به او مقداري انعام دادم و او، خوشحال از اينكه سفر كوتاهش باالخره به پايان رسيده بود، راهي شد. عبور كند
طرفتر بود ولي من براحتي ممكن بود آنرا كه پشت يك صخره بزرگ پنهان  متر آن20بارگاه اصلي پيشرفته فقط 

كردند، يك بهمن در  موقعي كه آنرا برپا مي. تر و در جنگل قرار داشت بارگاه اصلي بسيار پايين. شده بود پيدا نكنم
ه بيشتر باربران با توجه به در نتيج. جايي باالتر فرو ريخته بود و فشار باد حاصل از آن تمام چادرها را ازجا كنده بود

  .سطح كارشان از ادامه دادن راه امتناع كردند
يخچال بسيار پهن بود و . تر بود اينجا بسيار ايمن. حال هنوز بعضي از آنها مشغول حمل بار تا اين صخره بزرگ بودند

  .تا شيبهاي اطراف فاصله زيادي وجود داشت
هيچ كس صحبتي از . الي گردنه شمال شرقي در مسير عادي، شده بودندآنها موفق به برپايي يك بارگاه باالتر، با

. من در موقعيتي نبودم كه چيزي بگويم و فقط درگير صعود شدم. كرد نقشه اول كه صعود يك مسير جديد بود نمي
  . داشت متر ارتفاع5700شود، فقط  گردنه، باالي جايي كه كوهنوردي شروع مي. آنها آنقدرها ارتفاع نگرفته بودند

به ياد خاطراتمان افتاديم و من كمي احساساتي شدم . تصميم گرفتم آن روز استراحت كنم. روز بعد شب سال نو بود
  .و به ياد شبهاي سال نو در ايستبنا، جايي كه در آن بزرگ شده بودم، افتادم

شدند  ي سنتي باشگاه جمع ميها در اين گردهماي خيلي. آخرين بار آندري چوك و يانوژ شورك در آنجا با من بودند
هميشه . انداختيم راني و آتشبازي راه مي مسابقات سورتمه.  نفر در يك كلبة چوپاني گردهم مي آمدند20و گاهي 

. اينجا در حاليكه روي يخ دراز كشيده بودم، احتياجي به بيرون رفتن نبود. گذرانديم ها مي سال نو را در بيرون كلبه
خوابهايمان فرو  مگين بوديم كه نتوانستيم تا نيمه شب صبر كنيم و بعد به درون كيسهدر واقع بقدري سرد و غ

  .برويم
آنها تا آنموقع سه . ام نگران بودم هوايي يك كمي در مورد هم. روز دوم ژانويه من به اتفاق آندري و يانوژ به كوه رفتم

. رفتم پاي آنها راه مي  احساس خوبي داشتم و پابهاما.  متري گذشته بودم5250هفته آنجا بودند و من فقط از گذرگاه 
 بارش برف " تجربه صعود زمستاني در اورست را داشتند به من اطمينان داده بودند كه تقريبا"دوستاني كه قبال

ولي در دائوالگيري وضع . وجود ندارد، و اينكه بزرگترين مشكل، يخي به سختي الماس است كه با باد پاك شده است
شب به  ما نصف. همه جا پر از برف بود. بله، باد شديدي وجود داشت، ولي با بارشهاي برف نيز همراه بود. تفرق داش

خواستيم كمي باالتر برويم، ولي هوا  روز بعد مي.  رسيديم زيرا برف تازه پيدا كردن آنرا دشوار كرده بود2بارگاه 
  .خراب شد و بارش برف همراه با باد و مه شروع شد

هيچ دوره هواي خوبي نصيبمان نشد، باد در نهايت شدت . كرديم كه اين وضع معمول است  كشف ميداشتيم
و اين . رفتيم العاده سرد بود و بقدري برف تازه نشسته بود كه ما اغلب تا زير سينه در آن فرو مي وزيد، هوا فوق مي

. كردم، اما مجبور بودم ادامه دهم  فكر مي"التر از آن بود كه من قب شرايط بسيار سخت. اوضاع عادي هر روزمان بود
  .باالخره اين همان چيزي بود كه من به خاطر آن به كوهستان آمده بودم

. ال نديدم در ابتداي ورودم به بارگاه، خود را در شرايط ايده. مطابق معمول بدقت به عالئم دروني بدنم گوش دادم
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از تعداد ضربان قلبم بطور . گيريم متوجه شدم م كه هميشه اندازه مياين را از روي ضربان قلب. بار بهتر بود دومين
 بار در 70 اي ضربان من عادي است، حدود  در ابتداي هر برنامه. هوايي خودم قضاوت كنم توانم درباره هم دقيق مي

 ارتفاعات ضربان  هفته فعاليت در4 تا 3بعد از . شود شوم تعداد ضربان كمتر مي هوا مي ولي هر چه بهتر هم. دقيقه
  كند؟ هميشه از اين متعجبم كه چرا افزايش پيدا نمي. رسد  مي48قلبم در بارگاه اصلي به 

سپس دوباره . ديگران جاي ما را گرفتند.  منتظر مانديم، اما هوا رو به بهبودي نبود، لذا بازگشتيم2دو روز در بارگاه 
بارگاه . حال تمام مدت من جلو بودم.  آن پس صعود جدي شروع شد را برپا كرديم و از3باالخره بارگاه . نوبت ما بود

توانيم از آنجا  دانستيم كمي پايين است ولي مطمئن بوديم كه مي  متر برپا كرديم، با اينكه مي7000 را در ارتفاع 4
  .براي صعود قله برويم

 متر 8000در ارتفاع حدود آندري چوك، يانوژ شورك و من صبح خيلي زود حركت كرديم، اما وسط روز، وقتي 
  :يانوژ لپ مطلب را گفت. بوديم، متوجه شديم شانسي براي صعود نداريم

  .گردم من برمي.  گور پدرش-
بعد دوباره برف با باد شديد و . نصف روز طول كشيد تا هوا باز شود. شد هوا بهتر نمي. ما به بارگاه اصلي بازگشتيم

. وزيد  شرايط فهميدم و آن اينكه وقتي هوا ابري بود باد با شدت كمتري مييك چيز را از آن. پرقدرت باريدن گرفت
 متر را نمي ديديم در برف شنا 15رسيد، اما در مقابل مي بايست اغلب در حاليكه بيشتر از  گر چه بهتر بنظر مي

ه با ترديد اش در كوه تكيه كند، كه هموار در اين شرايط شخص مجبور است تا حد زيادي بر حس غريزه. كنيم
. دانستيم به راست برويم يا چپ، تا از يك دهليز خطرناك پرهيز كنيم گاهي فقط نمي.  اي همراه است آزاردهنده

اينطرف خطرناكتر : گفت  از اين انتخابهاي مختلف يكي را برگزينيم، گاهي يكنفر كالم آخر را مي"بايست مرتبا مي
  .است ولي در عوض بسيار سريعتر است

 8000يك مسير معمول براي صعود يك . سيك دائوالگيري از طريق يال شمال شرقي مشكل نيستمسير كال
ابتدا يك يال طوالني و سرراست قرار دارد كه مشكل مسيريابي در آن وجود . تر از آناپورنا  ساده"احتماال متري، و 

در . ا ادامه دهيد يا آنها را دور بزنيدآميزد شك مي كنيد كه آيا يال ر  مي ها در هم ولي وقتي يال با صخره. ندارد
در بارگاه اصلي ما موفقيت . كردند جاهايي كه باد مسير را پاك كرده بود، طنابهاي قديمي در مسيريابي كمكمان مي

.  خيلي پايين بود4بسيار ساده، بارگاه . دانستيم كه مجبوريم يك بارگاه باالتر بزنيم مي. را با خونسردي تحليل كرديم
  .كردم و هنوز در فكر چوآيو بودم من به تقويم نگاه مي. وسط ژانويه بود. شد داشت دير مياما 

بنابراين خيلي خوشوقت شدم وقتي تصميم گرفته شد بارگاه چهار را كمي باالتر ببريم تا از آنجا براي صعود به قله 
كرديم يك مشكل  بندي مي  را گروهوقتي نفرات. وقت كافي براي برپايي يك بارگاه ديگر وجود نداشت. حمله شود

منهم خودم را با پررويي به آنها تحميل . يانوژ شورك و آندري چوك يك زوج جدا نشدني بودند. ديگر بوجود آمد
خواستيم همين دسته بندي را حفظ كنيم،  اگر مي. كرده بودم و از آن به بعد يك تيم سه نفره را تشكيل داده بوديم

يانوژ اين يكي دو روز . عقل سليم مي گفت بايد دو تيم حمله تشكيل داد. شد ار ضعيفتر ميهر تيمي بعد از ما بسي
آخر در بهترين شرايطش نبود، و من و آندري بهتر بوديم و بهتر هم هوا شده بوديم، ما بهترين نامزدهاي اولين زوج 

آدام بيلژوسكي، . بوجود آمدشود، و كمي اصطكاك   رنگتر مي ديد كه شانس صعودش كم يانوژ مي. قله بوديم
  :سرپرست تيم، باالخره تصميم آخر را خودش گرفت

روند بارگاه چهار را باالتر  روند، زوج دوم هم يانوژ و ماچنيك هستند كه ابتدا مي  كوكوچكا و آندري با هم مي-
  .روند آندري و يورك بدنبال آنها مي. كنند مستقر مي

هوا .  شد4اما در نهايت موافقت كرد و به اتفاق ماچنيك راهي بارگاه . ان نكرديانوژ عدم رضايتش از اين موضوع پنه
  . بازگشتند2وحشتناك بود و آنها نتوانستند باالتر بروند، پس به بارگاه 

 3اكنون بارگاه . من و آندري بارگاه دو را به همراهي ميرك كوراس به عنوان پشتيبان ترك كرديم. نوبت ما بود
 گذرانديم كه بسيار سرد بود و از اينكه انگشتان ماچنيك سرما زده بود 4شب را در بارگاه .  بود ده مدفون ش"كامال

  .ذره اي تعجب نكرديم
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درست وقتي آماده شده بودم كه به بيرون . صبح روز بعد وظيفه دشواري پيش رو داشتيم، بردن چادرها به باالتر
كنترل خودم را از دست دادم، . آورد  كردم كه به من فشار ميبروم يك توده حجيم از برف را در پشت خود احساس
. بعد از چند لحظه همه چيز آرام گرفت. توانستم خارج شوم خيز برداشتم و پريدم به طرف در خروجي ولي نمي

. به من يك چاقو بدهيد: شدم فرياد زدم حال داشتم خفه مي. آورد ولي هنوز زنده بوديم نيروي زيادي به ما فشار مي
  .خواستم چادر را پاره كنم مي

  :بعد صداي خونسرد آندري را شنيدم
  .شويم بدون چاقو هم موفق مي.  سخت نگير آرام باش، آرام باش،

  !هواي تازه. . . زدم و نهايتا  هاي لعنتي، كمي برف را كنار مي شروع كرديم به دست و پنجه كردن با آن توده
از داخل چادرمان كه در لبة يك پرتگاه عمودي از يخ قرار داشت، بيرون . مخوشبختانه آنچنان بد مدفون نشده بودي

او با . آندري كفشهايش را نپوشيده بود. به توده حجيم برف كه بهمن با خود آورده بود خيره شديم. خزيديم
  .شد ميرك نتوانسته بود دستكشهايش را پيدا كند، دستانش داشت سرد مي. جورابهايش بيرون پريده بود

موفق شديم مقداري از برف را پارو كنيم و آنچه را كه نياز داشتيم بيرون بكشيم ولي دستان ميرك حس خود را از 
. آور است خجالت. و آنجا آن ترديد آزاردهنده به سراغمان آمد كه معموال با مشكالت آغاز مي شود. دست داده بود

  .پايان كار فرا رسيده است
توانستيم فقط به خودمان بگوييم خوب،  نمي. ه آهستگي خودمان را جمع و جور كرديمب.  خوابيده بود"چادر كامال

خوشبختانه آنها از . اند اند فقط خم شده ديركهاي چادر را درآورديم و متوجه شديم آنها نشكسته. همينه كه هست
  .نبودبايست سخت و محكم  اي كه مي آلياژ آلومينيوم لهستاني ساخته شده بودند كه به اندازه

  .لعنتي، شايد بتوانيم اينها را يك جوري صاف كنيم: من گفتم 
توان از آنها  ديركها را به يكديگر وصل كرديم و با خود گفتيم مي. در آوردن تمام چادر دو ساعت ديگر وقت گرفت

بقدري انگشتانش بايست اميد انجام هر كاري را از سرش بيرون كند، زيرا اكنون  فقط كوراس مي. دوباره استفاده كرد
قدم به قدم . ما با هم خداحافظي كرديم، او پايين رفت، ما باال. سرما زده شده بود كه نياز به توجه سريع داشت

اول . ديدم من فقط كلنگ و نوك كرامپونهايم را مي. دنياي پيرامون به چند متر محدود شده بود. گرفتيم ارتفاع مي
  . . . .زدم، يك متر جلوتر، دوباره كلنگ  كشيدم، با كرامپونهايم ضربه مي كلنگ، بعد چكش، بعد خودم را باال مي

مان را روي يك يال باريك زديم و براي صعود فردا   متر رسيده بوديم و چادر پاره پوره7700در آخر روز ما به ارتفاع 
آندري گفت كه از ناحيه پا كمي فقط آنموقع بود كه . اما تا پايان مشكالت فاصله زيادي باقي مانده بود. آماده شديم

توانست آنرا محكم  حال او نمي. وقتي صبح بهمن به ما زده بود، زيپ گتر او شكسته بود. احساس ناراحتي مي كند
خيلي بهتر شدند، ولي از حاال به بعد در . او چيزي نگفت و فقط پشتش را به من كرد و پاهايش را ماساژ داد. ببندد

فردا، هر چه زودتر، سبكبار، به سمت قله . كرد آندري فكر ادامه ندادن راه را هم نمي. خطر زيادي قرار داشتند
  .گيري به خواب رفتيم با اين نتيجه. رفتيم مي

شد بزحمت  فقط گاهي كه هوا باز مي. ديديم باريد، ما بسختي چيزي مي صعود بسيار مشكل بود، برف تمام مدت مي
كرديم، جايي كه باد خيز بود ولي نه آنطور كه امانمان  قله را از روي غريزه پيدا ميما يال . ديديم  متري را مي100تا 

ناگهان گام . ما به يك شيب مشكل تكنيكي رسيديم كه از هر دو طرف پر شيب بود. داد اجازه حركت مي. را ببرد
با طناب حركت . ند تاترادرست مان. 4 و در جاهايي 3 يا 2نوردي واقعي، درجه  نهادن در برف تمام شد، يك صخره

  .گذاشتيم كرديم و حمايت مياني كار مي مي
 متر 15اما . توانستيم بلندترين نقطه، قله را ببينيم مي.  برج و شكاف يال دندانه اي بود، با چندين باال و پايين رفتن،

بعد .  حركت كرديم متر يك نفس15يك استراحت كوتاه، نفس گرفتيم و براي آخرين . جلوتر يك نقطه بلندتر بود
 بعداظهر به جايي رسيديم كه قدر مسلم 3و در ساعت . دوباره. متوجه شديم، لعنتي، باالترين نقطه كمي جلوتر است

  .شد را در آنجا يافتيم گيري استفاده مي  براي اندازه"ما حتي يك ساقة قديمي بامبو كه احتماال. بلندترين نقطه بود
  .بر روي قله ايستاده بوديم
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. اش آويزان بود يك قنديل از زير بيني. آندري از يخ پوشانده شده بود، ريش او يخ زده بود. وزيد و هوا سرد بود د ميبا
  :بازوي او را چسبيدم. اش پشتي سيم از كوله آندري شروع كرد به درآوردن بي.  من هم شبيه او بودم"احتماال

چند عكس گرفتم و تا آنجا كه ممكن بود . يم با آنها تماس بگيريمتوان  هم مي"تر برويم، بعدا بگذار پايين.  ولش كن-
اما آندري مصمم بود كه . شد، و ما راه زيادي تا چادرهايمان در پيش داشتيم داشت دير مي. با سرعت پايين رفتيم

  .باالخره موفق شد. تماس بگيرد
  . . .  ما قله را صعود كرديم، صعود كرديم، تمام -

درست همان موقع فهميدم . يو فرياد شادي و تبريك را شنيدم كه از آن پايين برايمان فرستادنداز ميان خرخر راد
سيم را بدون تعارف از دست آندري چنگ  بي. چه خرابكاري در مورد وقت كرده بودم، ساعت سه نبود، بلكه چهار بود

  .زدم
  .تمام.  چادرمان برسيمما بايد عجله كنيم و به. ها، خيلي خوب، بايد تمامش كنيم  خوب بچه-

توانيم در مسابقه با زمان پيروز شويم؟ بدون  اما آيا مي. . . پايين، پايين، سريع . اش انداخت سيم را در كوله آندري بي
. انتخاب مسير بسيار دشوار بود. پيش آگهي خود را در يك شيب برفي يافتيم در حاليكه تمام اطرافمان تاريك بود

بايست به اندازه كافي  مسير مي. چرخيديم ب بود، آنطرف بسيار مشكل، و ما دور خودمان مياين طرف بسيار پر شي
تواند  ترين مسيرها مي توانستيم در امتداد يال پايين برويم، اما در شب عبور از حتي ساده ساده باشد، براحتي مي

  آيا امتداد يال بود يا فقط يك پله ساده؟. روم دانستم كجا مي از يك پله پايين رفتم، در حاليكه نمي. غيرممكن باشد
كنم مجبور به  فكر مي. شويم، و اين عاقبت خوبي نخواهد داشت ما داريم سرگردان مي. شويم  آندري، ما موفق نمي-

  .ماني هستيم شب
  . بگذار فقط يك كمي ديگر ادامه دهيم-

پس بر سر . شد هاي مرتفعي ختم مي ه صخرهرسيديم كه ب تري مي هاي پرشيب تر به صخره اما بياد آوردم كه پايين
اما برف بسيار پودري بود . شروع به كندن برف كرديم و سعي كرديم خودمان را در آن پنهان كنيم. تصميم ايستادم
  .كرد اما هوا كمي بازتر شده بود هنوز سرما بيداد مي. يك ساعت به اين ترتيب گذشت. ريخت و مرتب فرو مي

  : كردآندري به اطراف نگاه
كرد، كه ما را به يال  يك راه مناسب آنجا پيدا خواهيم. تر برويم مجبوريم يك كمي پايين. دانم كجا هستيم  مي-

  .كند راهنمايي مي
  . بسيار خوب برويم-

تر  تر و مشكل اما متوجه مي شدم كه اوضاع پيچيده. شروع كرديم، حتي يكجا از مقدار كوتاهي طناب فرود رفتيم
رفتيم  تر برويم؟ آيا بسيار پايين نمي  متر پايين200متر يا 100آيا مجبور بوديم . دانستيم  هيچ چيز نميحال. شود مي

در . تا بعد مجبور شويم دوباره صعود كنيم؟ آندري موافقت كرد كه بهتر است به هر حال در هواي آزاد سر كنيم
البته هيچ چيزي براي خوردن نداشتيم و . ديمهايمان نشستيم و به يكديگر چسبي پشتي  درجه روي كوله-40دماي 

فقط يك فكر داشتيم كه تا روشن شدن هوا دوام بياوريم، مقاومت كنيم، و زنده . جاي صحبت از نوشيدني هم نبود
فهميدم  كردم بايد ساعتها گذشته باشد، و مي آمدم خيال مي وقتي به خود مي. رفتم متناوبا در اوهام فرو مي. بمانيم

دانستيم  حال مي. باالخره سپيده سر زد و ما شروع به پايين رفتن كرديم. اي بيشتر نگذشته است ند دقيقهكه فقط چ
ها  تازه آن موقع دوباره با بارگاه اصلي تماس گرفتيم، بچه. رويم و در عرض نيم ساعت به چادرمان رسيديم كجا مي

 سال دوباره سيگار كشيدن را شروع 17ن شب او بعد از  اقرار كرد كه از هما"آدام بيلژوسكي بعدا. نگران شده بودند
او با . همه چيز خوب بود، تا وقتي كه يكنفر از وضع پاهاي آندري پرسيد. اما حاال او خوشحال بود. كرده است

  .احساسي در آنها ندارم. وضع بدي دارند: زد پاسخ داد خونسردي انگار راجع به كس ديگري حرف مي
اق را روشن كنيم و نوشيدني آماده كنيم به نوبت شروع كرديم به مالش دادن پاهاي آندري كه لذا قبل از اينكه اج

تنها شانس او آن بود كه هر چه سريعتر به پايين برود، اما ما هر دو بقدري خسته . به اندازه هندوانه ورم كرده بود
خواستم فقط يك نوشيدني ديگر بخورم . وقتي بيدار شدم احساس تشنگي كردم. رفتيم بوديم كه مرتب به خواب مي
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  .زديم، و بعد يك نوشيدني ديگر ما روي قابلمة جوشان چرت مي. و بعد برويم
سر خوش بوديم، مسير پايين . توانستيم زودتر بيرون بياييم نمي.  بعداظهر چادر را ترك كرديم2باالخره ساعت 
اما حتي در مسيري آنچنان مشخص بسيار آرام حركت . ر برسيم، شايد پائينت3توانستيم به بارگاه  مي. سرراست بود
رفتيم، اما باالخره به اين نتيجه رسيديم  به نوبت جلو مي. خستگي مفرط خود را به حساب نياورده بوديم. مي كرديم

آندري ادامه داد و از . براي يك لحظه نشستم.  اميد بستيم3 پس فقط به بارگاه.  برسيم2كه ممكن نيست به بارگاه 
بلند شدم و در جاي پاهايي قدم گذاشتم . ديديم  متر را مي15 يا حداكثر 10در بوران و برف ما فقط . نظر ناپديد شد

   خيلي از اينجا پايين رفته است؟"لعنتي، حتما: با نگراني به خود گفتم. كه ناگهان از بين رفت
به دنبال او فرياد زدم، اما پاسخي .  به طور افقي برويم3بايست از آنجا به طرف بارگاه  ي ايستاده بوديم كه ميدر جاي
زاده در چادر  سعي كردم خود را متقاعد كنم كه او مسير افقي را پشت سر گذاشته و حاال مانند يك اشراف. نگرفتم

به طرف يال . اين جايي نبود كه چادرمان را برپا كرده بوديمحركت افقي را شروع كردم، بعد ديدم . كند استراحت مي
  .فرياد زدم ولي هيچ اثري از او نبود. شد در حاليكه داشت دير مي. برگشتم

قدم به قدم و .  تاريك بود"سرازير شدم، سرازير، و فقط با غريزه حركت مي كردم زيرا در آن موقع هوا كامال
  .رو داشتم ماني ديگر در هواي آزاد را پيش يك شب. ود را فريب دهمتوانم بيش از اين خ دانستم نمي مي
ترسيدم يك شب  مي. خواستم اما گرما و نوشيدني مي.  فرسوده بودم"توانم دوام بياورم، اگر چه كامال دانستم مي مي

كردم زمين ديگر در هواي آزاد ممكن است عاقبت هولناكي داشته باشد، اما مگر راه ديگري هم بود؟ بعد احساس 
كجا بودم؟ با . اما شكافي در آنجا نبود. شايد يك شيب كوتاه بود، شايد يك شكاف پنهان. زير پايم پرشيب شده است

  .كردم زدم فقط يخ محكم را احساس مي كلنگم به هركجا مي
محافظت فقط يك امكان داشتم و آن كندن جايي در برف بود تا از آن باد كشنده خود را . ترس بر من چيره شد

ام نشستم و  بر روي كوله. به تاريكي مطلق محكوم شدم. ام را گم كردم ام را باز كردم چراغ قوه پشتي وقتي كوله. كنم
  .مبارزه براي بقاء دوباره از ابتدا شروع شد

 نور نور؟ بله، خواب و خيال هم نبود، بلكه. شد و نقاطي نوراني در پايين ديده مي شد هر از چند گاهي باد كم مي
هوا گرم است، . ايم جلوي آتش نشسته. ما آنجا هستيم، با آنها. تر بود  متر پايين4000اي در پاي دائوالگيري،  دهكده

  . . .كنم  درباره آن آب سيب گرم خيالبافي مي. كنم خودم را با چاي و آب سيب محلي گرم مي
. گذشت كردم و شب مي تر مي دار گودالم را عميقدر خواب و خيال و وهم غرق بودم و در همان حال در آن برف ناپاي

خواستم  اگر مي. ام قرارداده بودم صبح آنرا در انتهاي كوله. ام داشتم ولي آنرا بيرون نياوردم يك كيسه خواب در كوله
. ريزها را در جايي بگذارم و در آن باد جاي امني براي آنها نداشتم آنرا بيرون بياورم مجبور بودم تمام خرده

 خيس بوده و حال يك تكه "خوابم كامال به خودم قبوالندم كه كيسه. چيزها را گم كنم ترسيدم دستكشها و همه مي
توانستم معقوالنه فكر كنم، به اين نتيجه مي رسيدم كه داخل همان  چنانچه مي. يخ بي استفاده بيشتر نخواهد بود

خرفتي .  در آن شرايط تفكر منطقي كار ساده اي نيستاما. پارچه خيس رفتن بهتر از ايستادن در هواي آزاد است
. مانم ام پس نشسته باقي مي اگر من نشسته: شود شود كه حتي مانع تفكرات ابتدايي مي بخصوصي بر شما چيره مي

  چرا موقعيتم را عوض كنم؟ چرا دراز بكشم؟
اگر ديروز بخت با من يار بود و . توانم براحتي روي آن بدوم ام كه مي وقتي سپيده زد ديدم روي شيبي نشسته

  .صبح هميشه شخص عاقلتر است. همچنان با احساسم پايين مي رفتم، شايد به بارگاه مي رسيدم
. فريادي زدم كه همه را از ته قلب شاد كرد. صبح وقتي به بارگاه رسيدم آنها تازه به جنب و جوش افتاده بودند

ها بدنبال او گشته بودند و   رفته بوده و بچه2ي به جايي حوالي بارگاه معلوم شد كه آندر. همگي دوباره با هم بوديم
 2آنها تمام مدت در بارگاه . يانوژ بارانك و ميرك كوراس هم آنجا بودند.  به بارگاه رسيده است10او باالخره ساعت 

  .منتظر ما بودند و ميرك موفق شده بود دستانش را به حالت عادي بازگرداند
اما . وزيد و خورشيد مي درخشيد پائينتر هوا عالي بود، باد نمي. ا جمع كرديم و به پايين سرازير شديم ر2ما بارگاه 

نمي شد به آن شيوه حركت راه رفتن اطالق كرد، بيشتر غلتيدن و دست و پا . هاي عظيمي از برف وجود داشت توده
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اما حداقل . ماني اضطراري كرديم الجبار دوباره شب برسيم و با1در واقع موفق نشديم به بارگاه. زدن در برف تازه بود
  .و تمام مدت نوشيديم و نوشيديم و نوشيديم. مقداري غذا و سوپ گرم وجود داشت

دكتر پاهاي آندري را معاينه كرد و تشخيص سرمازدگي .  بعداظهر به بارگاه اصلي رسيديم4روز بعد تنها ساعت 
بايست  مي.  به شدت به داروهاي كمكي احتياج داشت كه پايين دره بودنداو.  را در تمام انگشتان پايش داد3درجه 

خوردند و كنسروهاي گوشت را براي ما  بقيه تيم فقط حليم و آرد مي.  تمام شده بود"غذاها تقريبا. به آنجا برويم
  .ايين رفتيملذا آخرين شاممان را خورديم و صبح روز بعد بارگاه را تخليه كرده و به پ. باقي گذارده بودند

  . . .بايست بازگردم  اما من مي
 متر از برف و مه بر روي 8167براي من آن . توانستند استراحت كنند بقيه كار سختشان به پايان رسيده بود، و مي

در آن پايين علفها سبز بودند و آنجا مكاني شاد با مقدار . رو بود هدف نهايي هنوز پيش. دائوالگيري پايان دور اول بود
  .زيادي برنج گرم بود

  .ها، در پيش رو، دور دوم دوباره به تپه. ام را به دوش انداختم، و حركت كردم كوله
  Pokhara –پخارا 

  Mayangdi –مايانگدي 
  Annapurna -آناپورنا 

  Machpuchare –ماشاپوشار 
  Tukuche -توكوچه 
  Dambush –دامبوش 

 Mirek Kuras -ميرك كوراس 
  8فصل 

  نردبان شكسته
  1985چوآيو، يال جنوب شرقي، زمستان 

. خواب، اجاق گاز، مقداري لباس، مقداري غذا تنها چيزهايي كه ناچار از حمل آنها بودم را به همراه بردم، چادر، كيسه
ها بعنوان اولين قدم به سوي چوآيو  دوباره به طرف گردنه فرانسوي.  كيلوگرم وزن داشت25ام  پشتي با اين وجود كوله

و آنرا از ديگران . پاهاي من هم سرمازده شده بود، البته در مقايسه با آندري چوك آنچنان مهم نبود. كردمحركت 
مسير . ها رسيدم به گردنه فرانسوي. مخفي كرده بودم و دكتر كه تمام توجهش به آندري بيچاره بود متوجه آن نشد

هاي ترديد در اينكه آيا مي توانم از آنجا  ولين نشانهاما آنطرف گردنه تا كمر در برف فرو مي رفتم، و ا. ساده بود
تر به كاتماندو  گشتم و به همراه ديگران از مسير ايمن شايد بهتر بود برمي. بگذرم يا نه را در خود احساس نمودم

فوريه  15 ژانويه بود و اجازه صعود چوآيو 25اكنون ! مجبور بودم از آن عبور كنم. رفتم؟ اما وقت زيادي نداشتم مي
  .شد تمام مي

بايست يك متر در برف شنا كنم و  مي. شدم گاهي در نااميدي مطلق گرفتار مي. تمام روز با آن برف نحس جنگيدم
اي را  تر صخره آنطرف. رفتم تلوتلو خوران گاهي به چپ و گاهي به راست مي. پشت سرم يك كانال برفي بجا بگذارم

ديدم فقط يك جزيره كوچك بيشتر نيست  اما مي. رفتم ر باشد به طرف آن ميديدم و به اميد اينكه برف آنجا كمت مي
يك مبارزه پوچ و ناگوار بود كه مرا تا مرز گريستن از فرط . زدم و پشت آن دوباره تا كمر در برف دست و پا مي

عد از ميزان تالش الزم روز ب. توانستم جايي كه شب قبل گذرانده بودم را ببينم در پايان روز هنوز مي. بيچارگي رساند
از . وقتي شروع به پايين رفتن كردم متوجه شدم در يك ماه گذشته حجم برف چقدر افزايش يافته است. كاسته نشد

  .ديدم جنگل بود كه در آن پايين مي اميدم به كنارة . آن بدتر اينكه تا بسيار پايينتر در طول دره پايين رفته بود
كاري را كه نمي بايست انجام . شد كردم كه تاولهاي آن بزرگتر مي اهايم را عوض ميماني بدقت بانداژ پ در هر شب

با وجود مراقبتهايم همه چيز آلوده شده بود و از محل تاولها چرك و . مي دادم را انجام دادم، آنها را سوراخ كردم
پوشيدم و   صبح فقط كفشهايم را ميو. توانستم انجام دهم شستم ولي كار ديگري نمي آنها را مي. زد خونابه بيرون مي
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اما در . رفتم فقط پايين مي. گشتم حال از مسيري كه باال آمده بودم باز مي. باالخره به جنگل رسيدم. افتادم راه مي
بايست به  اين اشتياق ساده كه مي. دادم ام را بتدريج از دست مي يابي جهت. جنگل نيز حجم برف بسيار زياد بود

. به يك صخره عمودي رسيدم. نما نگذاشته بود نها برسم جايي براي تفكر درباره نقشه و قطبجمعيتي از انسا
اگر يك جاندار چهار پا توانسته . بازگشتم و كمي به راست رفتم و بعد چپ، تا زماني كه به جاي پاي حيواني رسيدم

به . د، بلكه جاي پاي سم يك گوزن بودخوشبختانه جاي پاي پلنگ نبو. توانستم بود از آنجا پايين برود پس منهم مي
آمد به تازگي كسي در آنجا بوده است و  اي گذشتم كه بنظر مي دنبال آنها به جاي راحتتري رسيدم و از كنار كلبه

  .بعد از چند ساعت به دهكده مورفا رسيدم
گرفتم، همه جا  م پي ميدر حاليكه من راهم را به سمت چاي خانة كوچكي كه موقع باال رفتن در آنجا گذرانده بود

  .چشمها ناباورانه به من دوخته شده بودند
ها  ام و از بقيه تيم جدا شده و از گردنة فرانسوي صاحبخانه در باره ادعاي من كه تازه دائوالگيري را صعود كرده

برد كه  در لهستان در مقابل چنين ادعاهايي شخص فقط دستش را به گيجگاهش مي. ام چندان مجادله نكرد گذشته
دادم و مجاز به  بخصوص كه من مهماني بودم كه پول مي. اما او بسيار مؤدب بود. يعني عقل از سرش پريده است

  .گويي بودم هذيان
  .هيچكس تا به حال در اين وقت از سال از آنجا نگذشته است: فقط يكبار گفت

همه چيز . خوردم برنج و چاي داغ ميمن ناراحت نبودم، احساس خوبي داشتم، در كنار آتشدان نشسته بودم و 
آيا ممكن بود كسي در تمام دنيا از . كردم طور بود كه من در آن شب سرد در زير قله دائوالگيري به آن فكر مي همان

  اين شادمانتر باشد؟
  :بعد در ميان آن حال و هواي مطبوع صداي گوينده راديوي نپال به گوش رسيد

آندري چوكويو و يري كوكوچاك قله را صعود كردند، اين اولين . وفقيت دست يافتند تيم لهستاني دائوالگيري به م-
  . . .باشد  و تنها صعود زمستاني اين قله مي

اما چيزي كه توجهم را جلب كرد تغييري بود كه در . اسامي به شدت بد تلفظ شده بود. زياد توجهي به آن نكردم
نوشيدني بعدي در خانه . كنند  متوجه شدم آنها راجع به من صحبت ميتنها آن موقع بود كه. چهره ميزبانانم ديدم

. بيني نشده است روز بعد با سرعت به شهر رسيدم و متوجه شدم براي سه روز آينده هيچ پروازي پيش. حاضر بود
  .باربر استخدام كنم و با پاي پياده راه بيافتم تنها چاره اين بود كه يك 
باربر من جواني بود كه يك شرپاي معروف و . ازگشت، اما فرصت استراحت وجود نداشتدرد آزاردهنده به پاهايم ب

به لطف او من بيش . ها نيز بود، و يك باغ ميوه داشت، برايم پيدا كرده بود مورد اعتماد كه در ضمن دوست لهستاني
يمايي كه از آنجا تا پخارا به طور معمول پ رفت و راه باربر از اول صبح تا آخر شب راه مي.  به باربرم نپرداختم از اندازه

يك تاكسي گرفتيم و به ايستگاه اتوبوس رفتيم كه خوشبختانه يك . كشد را ما سه روزه طي كرديم  روز طول مي7
 همان شب به 10بدون صرف وقت حتي براي يك كوكا سوار شدم و ساعت . رفت اتوبوس همان موقع به كاتماندو مي

  .كاتماندو رسيديم
  :گزيدم و منتظر ارتباط بودم ژانسي دويدم كه با بارگاه اصلي چوآيو تماس راديويي داشت و بيصبرانه لبهايم را ميبه آ

  . هيئت لهستاني چوآيو، هيئت لهستاني چوآيو-
بعد در . چنانچه تا آنموقع مقدار زيادي صعود كرده بودند، ممكن بود بگويند جايي براي پيوستن من به آنها نبود

ش خش راديو صداي آشنايي را شنيدم؛ او ياچك اولك كانادايي بود كه تنها در بارگاه اصلي مانده بود و بنظر ميان خ
  :مي آمد از ورود من بسيار خوشحال شده است

  .تمام. ما منتظر تو هستيم.  فورا يك هواپيما به لوكال بگير و بيا-
ورم، آسان نبود زيرا تمام پروازها مملو از توريستهايي بود روز بعد موفق شدم بليطي براي لوكال بدست آ.  فوريه بود5

. صبح اول وقت يك تاكسي گرفتم و به فرودگاه رفتم. كه براي رسيدن به بارگاه اصلي اورست عازم لوكال بودند
 روز بعد. يك روز ديگر را به تنهايي گذراندم. بازگشت به هتل. بارهايم را كنترل كردند و بعد پرواز منفصل شد
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  .تاكسي، فرودگاه، بازرسي بار، انفصال پرواز. همانطور گذشت
اي نداشت، چرا كه  خورد، ديگر رفتن من فايده اگر پرواز روز سوم هم برهم مي. حال فقط يك روز ديگر فرصت داشتم

 خوبي كشيد تا به بارگاه اصلي برسم، چند روز براي خود صعود، و با اينكه در شرايط بدني هنوز چند روز طول مي
  .قرار داشتم، از بابت پاهايم نگران بودم، كه كرخ بودند و هنوز چرك داشتند

اي به  به محض اينكه به لوكال رسيدم يك باربر گرفتم و كامال واضح به او گفتم عالقه. روز سوم، هواپيما بلند شد
 هم بوديم زيرا قرار بود شب را در ما خوش اقبال. سر گذاشتيم روز اول سه توقفگاه را پشت. توقفگاههاي معمول ندارم

روز بعد نيز سه توقفگاه را پشت سر گذاشتيم تا زمانيكه مجبور . خانه او بگذرانيم، لذا مصمم بود كه به آنجا برسد
با خوش اقبالي به يك شرپاني جوان برخوردم كه هتلي را . شدم براي گذراندن شب به دنبال محل مناسبي بگردم

آمد زيرا در زمستان مهمانان بسيار كمي در آنجا وجود داشتند، اما به  داشت پايين مي.  كردكمي باالتر اداره مي
دومين شب اشرافي را گذرانديم، با . توانستيم بدون او راهمان را پيدا كنيم مطمئن نيستم مي. خاطر ما بازگشت

  .هاي علف خشك كه روي آنها خوابيدم آتشي در وسط اتاق و بقچه
درست همان موقع، يك باربر . شد و باالخره اعتصاب كرد شديم روحية او بدتر مي ز خانه باربر دور ميليكن، هر چه ا

بدون يك كلمه حرف . او را آندري زاوادا كه نگران شده بود پايين فرستاده بود.  به آنجا رسيد انگار از آسمان بيفتد،
 بعدازظهر به بارگاه اصلي چوآيو رسيديم، 2يه ساعت  فور8در نتيجه در روز . وطنش را به كول گرفت پشتي هم كوله

دو . ها برروي مسير جديدي روي دهليز جنوب شرقي بودند جايي كه زيگا هاينريش از من استقبال كرد و گفت بچه
 شان انتقال بارگاه به مقداري  بودند و برنامه4ها، ماچيژ بربكا و ماچيژ پاوليووسكي در آن موقع در بارگاه  تا ماچيژ

 بودند و تيم دوم حمله بعد از 3جينك چروباك و ميروسالو گاردزيلوسكي در بارگاه . باالتر، و سپس حمله به قله بود
  .ماچيژها بودند

دهد  گفت ديگر ادامه نمي آنروز بعد از ظهر وقتي تماس راديويي برقرار كرديم، من صداي جينك را شنيدم كه مي
او به اندازه كافي صبر كرده بود و ممكن بود فقط از . د منتظر ديگران بمانندزيرا ممكن بود مدت زيادي مجبور باشن

  .مسير عادي براي قله تالش كند
روز بعد به .  شديم1ام را بستم و به اتفاق زيگا هاينريش عازم بارگاه  فورا كوله. لذا جاي صحبت از استراحت نبود

 " بخوابند و نهايتا4 در بارگاه   بمانيم تا قله را صعود كنند،جايي كه مجبور بوديم منتظر ديگران.  رسيديم2بارگاه 
  . متر عمودي، كوهنوردي مشكل داشتيم1000 به ارتفاع "در پيش رو تقريبا. آنجا را خالي كنند

كمي راجع به اينكه بتوانيم در يك روز يك بارگاه را جا بگذاريم نگران بودم، با اينحال به توانايي خودمان ايمان 
 حركت كرديم، در طي مسير با ماچيژها برخورد كرديم كه 4بعد از يكروز انتظار من و زيگا به طرف بارگاه . مداشتي

 قله را صعود كرده بودند "گفتم از اينكه آنها قبال وقتي به آنها تبريك مي. گشتند از صعود موفقيت آميزشان باز مي
ا توضيح دادند كه چگونه بايد برويم و يادآور شدند آنه. احساس ناخوشياندي بود. كمي احساس حسادت مي كردم

اند استفاده  كه مجبور بوده اند چند طول از طنابهاي ثابت قسمتهاي مشكل را بردارند تا در باالتر كه به آن نياز داشته
  .كنند

 كنيم كه چند شبيه به آن بود كه از نردباني صعود. رفتيم زيگا و من اكنون قسمتهايي را بدون طناب ثابت باال مي
در آن قسمت نيز طناب ثابت وجود .  بود4 متر منتهي به بارگاه 160ترين قسمت  مشكل. پله آن شكسته شده باشد

. اوضاع كمي حساس شده بود.  متر يك ميخ يا پيچ يخ كار گذاشته شده بود30 يا 20در عوض آن در هر . نداشت
. تر باشد بايست ساده بعد از آن مي. ا قبل از تاريكي صعود كنيممجبور بوديم اين قسمت بدون طناب ر. نسبتا دير بود

ام را بيرون آوردم و خواستم  چراغ قوه. ترين قسمت بود كه تاريكي مطلق ما را فرا گرفت اما درست همانجا، در مشكل
  .يكبار ديگر در تاريكي فرو رفتيم. ام از دستم افتاد هايش را عوض كنم، اما چراغ قوه باطري

بايست چكش يخ  يك ديواره يخي كه احتياجي به جستجو براي گيره نداشت، فقط مي.  مشخص بود"مسير كامالاما 
شد صعود  حتي در تاريكي قيرگونه نيز مي. كندم فقط هر چند متر يك جاي پا مي. و كلنگ يخ را در ديواره بكوبيم

فكر چاي گرم، كيسه خواب و چادر كه در آن . دمكشي قدم به قدم، به آرامي، خودم را با دو وسيلة يخ باال مي. كرد
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  .باال انتظار ما را مي كشيد انگيزه مضاعفي براي صعود به من مي داد
ما روي يك شيب . بسيار بد. بايست بسيار سردش شده باشد كرد مي  ساعت گذشته مرا حمايت مي2زيگا كه براي 

باالخره به يك يال تيز رسيدم كه در بهترين . ديم برويمماني نبود، مجبور بو تند بوديم و جايي براي نشستن و شب
روياهاي اخيرم راجع به يك چادر گرم با تالش براي بقا جايگزين شده بود؛ . شد دو نفر روي آن بنشينند شرايط مي

يت خودم را در برف جا دادم كلنگ يخم را در برف فرو كردم و آماده شدم زيگا را حما. نشستن و زنده ماندن تا صبح
وزيد و همه  باد مي. تاريكي مطلق. منتظر ماندم. ام تا او بتواند صعود كند فرياد زدم كه طناب را محكم كشيده. كنم

. كند يا خير كرد كه او حركت مي فقط طناب به من اعالم مي. هيچ تماسي با زيگا نداشتم. برد اصوات را با خود مي
  .بايست اتفاقي افتاده باشد  ميلعنتي،. بعد براي مدتي طوالني طناب كشيده شد

  !!!زيگا : فرياد زدم
  .ام كردم خودم را قانع كنم كه صدايي را از ميان سوزه باد شنيده سعي مي

  .آمد تر مي ساعتها گذشت تا باالخره صداي نفس نفس شديد زيگا را شنيدم كه از كمي پايين
   چرا اينقدر دير كردي؟-

  :آمد از ته چاه مياو بقدري خسته بود كه صدايش انگار 
  . . .دم -ورس افتا- من از ترا-

به كمك .  متر سقوط كرده بود و مانند پاندول ساعت به طناب آويزان شده بود3او در حين صعود ليز خورده بود و 
از اينكه گفت برايش . طناب توانسته بود خود را به خط تراورس برگرداند، اما مدت زيادي تالش سختي كرده بود

  .ست تعجب نكردمكافي ا
  .تواني بنشيني  بعد مي.  فقط چند متر ديگر-

  .كشيد همه جا ظلمات بود و باد زوزه مي. بعد از مدت كوتاهي باالخره دوباره در كنار هم بوديم
  .ماني را بدهيم ترتيب يك شب: اي گفتم با لحن آرام كننده

 يك سكو كه به اندازه دو صندلي تراشيده بوديم و بروي. ماني پيچيديم خودمان را در يك پارچة سبك اضطراري شب
صبح . لرزيد، تا صبح براي گرماي بيشتر تنگ هم چسبيديم و درحاليكه پاهايمان در فضاي نامعلوم آويزان بود و مي

 متر 60فقط .  متر ديگر صعود كردم و آنجا، درست جلوي چشمم، چادر قرار داشت50خودم را از برف درآوردم يك 
روياي ما در مورد كيسه خوابي خشك و سوپ داغ بقدري دلفريب بود كه تصميم گرفتيم براي . تر بوديم ناز آن پايي

وقتي . اما بقدري خسته بوديم كه يك لحظه تبديل به يك روز و شب كامل شد. مدت كوتاهي در آن استراحت كنيم
  .يم متري بود7400ما در ارتفاع .  فوريه بود، آخرين روز15بيدار شديم روز 

خوشبختانه . داد ارتفاع داشت خود را نشان مي. با حداقل وسايل از چادر خارج شديم و بالفاصله صعود مشكل شد
رسيد وضع متعارفي داشته  بنظر مي. با وجود روحيه خوب بسيار خسته بودم. برف بيشتر اوقات فقط تا ساق پا بود

. از طرف ديگر زيگا بطور كامل هم هوا نشده بود. ل نيستمفهميدم كه آنقدر كه بايد سرحا باشم ولي از سرعتمان مي
 بعد از ظهر اوضاع نسبتا 4ساعت . او به دليل جراحت در ابتداي كار فرصت نيافته بود چندان به ارتفاع باال صعود كند

  .نگران كننده شده بود
ولي بعد مجبوريم . نس آورده ايمحال چكار كنيم؟ اگر بتوانيم قبل از غروب آفتاب به قله برسيم بسيار شا: پرسيدم

  . . .ماني ديگر در هواي آزاد  در تاريكي فرود بياييم با يك شب
او به آن دسته .  سالش بود48. او در باشگاه به عنوان آدمي بسيار عاقل معروف است. زيگا مرا به شگفت انداخت

ما بسيار : زنان پاسخ داد ه سختي و نفساما ب. نمي كنند) ريسك(افرادي تعلق داشت كه به هيچوجه بدون دليل خطر
  .دهيم توانيم ادامه مي تا جاييكه مي. . . به قله نزديك هستيم 

 "و قله واقعا.  متر در زمستان در هواي آزاد زنده ماند8000توان در ارتفاع   دريافته بودم كه مي"قبال. لذا ادامه داديم
  .بسيار نزديك بود

اما اين واقعيت كه زيگا مانند من فكر .  داشتيم  كار در پيش ر مشكل تا پاياننوري بسيا حال فقط يك مرحله يخ
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 يكديگر "در حاليكه دائما. رفت اي نبودم كه هميشه به جلو مي اينبار من تنها ديوانه. مرا باال برده بود كرد روحية  مي
مبارزه عليه . شد ه قله منتهي ميداري رسيدم كه ب كرديم من به يال بسيار باريك و از دو طرف شيب را حمايت مي

  .خستگي، زمان و كمبود اكسيژن آغاز شد
اي بود، زيرا ناگهان به يك دنياي ديگر  العاده  فوق تجربة. در نور قرمز خورشيد كه در حال غروب بود به قله رسيديم

رناك ناگهان به يك فالت  بود، انگار از يك دره تاريك و خط هاي پرشيب و يال تيز ناپديد شده ديواره. قدم نهادم
  چوآيو قلة. ها هويدا شد اي بعد زيگا از ميان سايه لحظه.  بعدازظهر بود15/5ساعت . بوديم مسطح و صورتي وارد شده 

. است  به اندازه چندين زمين فوتبال، كه در دور دست كشيده شده  بزرگ، با يك محوطة.  منحصربفردي است"كامال
 ماچيژها جا گذاشته "دو تكه شيريني كه احتماال.  از افق، گلولة سرخ خورشيد قرار داشتهوا آرام بود، فقط باالتر

چند تا هم با مال خودم .  كه آندري زاوادا به من داده بود گرفتم8چندين عكس با دوربين سوپر. بودند پيدا كردم
ام پرنور  هاي دائوالگيري و چوآيوفيلم آندري زوادا خوب در آمد، متأسفانه دوربين من يخ زد و تمام عكس. (گرفتم

ميل نبوديم مدتي ديگر آنجا  بقدري زيبا و فوق العاده بود كه من و زيگا بي. زيگا هم چندين عكس گرفت.) شد
  .اما اكنون فقط يك چيز مهم بود، پائين رفتن با حداكثر سرعت، در تاريكي. بمانيم

بلند : زدم نشست و من فرياد مي  بر زمين مي"فتاد و مرتباا از آنجا كه زيگا خوب هم هوا نشده بود مرتب عقب مي
  .بايد ادامه دهي! شو

  !بدو! بلند شو: گفت بعد اوضاع برعكس شد وقتي كه من در برف غلتيدم و صداي فريادي را از باال شنيديم كه مي
مبارزه براي هر متر فرود، اما كسي در كار نبود و . اگر كسي ما را مي ديد ممكن بود فكر كند ما با هم دعوا داريم

رفتيم  اي بود با خطر فراوان، شايد باالترين خطر ممكن و در حاليكه با آخرين ذرات توانمان پايين مي مبارزه
بيشتر قبل از آنكه مجبور  بايست با سرعت هر چه  مي. ماني ديگر در هواي آزاد منتظر ماست دانستيم كه يك شب مي

هاي نور هم ناپديد شد ما در يك محوطة برفي بوديم، ولي در تاريكي  تي آخرين باريكهوق. به آن شويم، پايين برويم
  .رفتيم كرديم و پايين مي يكديگر را به نوبت و طول به طول حمايت مي. به پايين رفتن ادامه داديم

 به شيب فرود رو. شدم، در حاليكه طنابم بسيار شل شده بود من جلو بودم و بوسيلة زيگاي خواب آلود حمايت مي
دوباره كلنگ يخم را فرو بردم و زير پايم چيزي . شد شيب تندتر مي. رفتم و از دو وسيله يخم آويزان بودم مي

 متري باشد؟ در يخ 1 اينجا پرتگاهي نبود؟ شايد فقط يك شكاف "مطمئنا. شدم احساس نكردم، داشتم نگران مي
تر كشيدم و در همين لحظه  كمي خودم را پايين.  آن نهادم يك طاقچه كندم و ابتدا يك پا و سپس ديگري را در

فكر كردم تمام . . . كردم  سقوط مي. سعي كردم دوباره آنرا در يخ فرو كنم ولي پايم ليز خورد. كلنگ يخم درآمد
خودم را به دقّت معاينه كردم، بعضي جاهايم . سپس بعد از كمتر از يك ثانيه محكم به چيزي برخوردم. شده است
خوب حمايت شده  روي يك طاقچه فرود آمده بودم؛ . دور و برم را جستجو كردم. ام كرد، ولي فهميدم زنده درد مي

  .زنده مانده بودم. بودم
  !يك كمي به راست برو! اينجا يك پرتگاه است! بايست: به طرف زيگا فرياد زدم

زيگا به طرف من اريب آمد .  راست قرار داشتتوانستم ببينم كه پرتگاه پنج متري در طرف در سايه روشن آسمان مي
دانستيم به كدام  در تاريكي نمي. انتهاي سياه قرار داشت پايين پايمان يك گودال بي. و تصميم گرفتيم همانجا بمانيم

مان پاره شده بود و چندان در برابر سرماي كشنده ما را در امان نگه  پتوي نجات. همانجا چمباتمه زديم. طرف برويم
به خودم بخاطر زنده ماندن بعد از سقوط تبريك گفتم؛ قبل از آنكه اجازه .  درجه زير صفر40 حداقل  داشت، مين

  . !!!! به پاهايم-دهم به وضع وحشتناكم فكر كنم 
. اي ناخوشايند انجام دهد قبل از ترك بارگاه اصلي هرگز پايم را نشان دكتر نداده بودم تا نكند بخواهد معاينه

 متوجه نشد كه انگشتان پاي من سرمازده است، زيرا من با پاهاي خودم آمده بودم و خوشحال "نه او اصالخوشبختا
كردم، به  هر شب در چادر بانداژ پاهايم را عوض مي.  با پاهايم در ستيز بودم"اما دائما. رفتم به اين طرف و آنطرف مي
حال . گيري وي بگذارد يا باعث ايجاد درگيري شود تصميمخواستم اين موضوع تأثيري بر  دور از چشم زيگا، زير نمي

هر طور بود از آن شب جان . توانستم براي پاهايم انجام دهم العاده سرد هيچ كاري نمي ماني در هواي فوق در اين شب
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آنجا تمام روز را در .  متر با آن فاصله داشتيم200شب قبل فقط . سالم به در برديم و به طرف چادر براه افتاديم
مقداري . تر برويم توانستيم پايين  متري بود ولي ما بقدري ضعيف بوديم كه نمي7400گذرانديم، با اينكه در ارتفاع 

غذا و نوشيدني آنجا باقي گذاشته بوديم، اما آنقدر فرسوده بوديم كه تمام روز و شب بعد به نوبت يكي آشپزي 
رفتيم، و همان روز به بارگاه  پايين مي: راه باشد مه چيز بايد روبهروز بعد فكر كرديم ه. زد كرد و ديگري چرت مي مي

 3 و حداكثر 2بايست  بطور معمول مي.  رسانديم2اماّ شب هنگام به زحمت خود را به بارگاه . رسيديم اصلي مي
 گذرانديم، در  را  شب2در بارگاه . اندازه خسته بودم و زيگا هم بدتر از من بود ساعت وقت ما را بگيرد، ولي من بي

  ايم و تنها مورد باقي دانستند كه ما به قله صعود كرده مي. نگران مي شدند حاليكه در بارگاه اصلي داشتند برايمان 
  .مانده فرود است 

اما اوضاع . ، يا حتي بارگاه اصلي خواهيم رسيد1دادم كه قطعا به بارگاه  سيم اطمينان مي همچنان به آنها از طريق بي
.  شده بود9تا بيايم چيزي درست كنيم ساعت .  صبح بيدار شديم7 صبح، 5بجاي . ست به سامان برسدخوا نمي

موفق شديم خودمان را به يخچالي برسانيم كه . وقتي آماده حركت شديم از اين ساعت نفرين شده خيلي گذشته بود
آنها آمده بودند . شدند بزرگ و بزرگتر ميآنجا بود كه چند نقطه متحرك را ديديم كه .  واقع شده بود1در آن بارگاه 

 فوريه به بارگاه 19رفتيم، درست قبل از نيمه شب  يكبار ديگر در شب پايين مي. كه ما را ببينند و كمكمان كنند
  .اصلي رسيديم

ا چادرها ر. روز بعد فرصتي براي استراحت نبود. آنها فقط منتظر ما بودند. همه چيز براي بازگشت تيم آماده بود
رفتيم و اكسيژن بيشتري  مانند يك آدم مكانيكي شده بودم، اما همچنان كه پايين مي. جمع كرديم و حركت كرديم

كرد؛ باالخره  نشستن و خوردن عادي كمك بسياري مي. كردم كردم در خود نيروي بيشتري احساس مي استنشاق مي
كردند، در واقع ما  سرعت حركت را باربرها تعيين مياز همه مهمتر اين بود كه . مان را رفع كنيم موفق شديم تشنگي

 ساعت 5 يا حداكثر 4روزانه . ديگر يك روز كاري از اول صبح تا تاريكي هوا نبود. كرديم بسيار به آهستگي حركت مي
  .كرديم حركت مي

بعداز . ر كنمتوانستم حركت كنم و فك مي. توانستم حركت كنم كردم، خيلي الغر شده بودم، اما مي احساس ضعف مي
وقتي اين را به من گفتند . چوآيو آگاه بودم كه حال بعنوان يك رقيب جدي براي رينهولد مسنر محسوب مي شوم

بايست مسنر  توانستم باعث شوم بيشتر پول خرج كند، اما براي آنكه من ببرم مي بله، مي. ناخودآگاه شكلك درآوردم
منظورم اين نيست . خواهم در هيماليا انجام دهم زه دهند هر كاري ميرا در قصرش در آلپ زنداني كنند و به من اجا

هزارمتري در زمستان  باالخره، صعود دو قله هشت. ابدا اينطور نيست. توانستم مسابقه را ادامه دهم كه من نمي
 "نر كامالاين به اصطالح مسابقه با مس. دستاوردي بود كه تا آن موقع هيچ كس در هيماليا به آن نائل نشده بود

بود، من بخودم اجازه داده بودم كه بدون تفكر جدي درباره عواقب آن درگيرش شوم؛ به  بدون پيش آگهي آغاز شده 
شان صعودكني تا  هزار متري را از مسير عادي اينكه هشت. هر حال من بسيار ديرتر از رقيبم آنرا شروع كرده بودم

كرد چهارده  چيزي كه بيشتر عالقه مرا جلب مي.  مورد عالقه من نبود"فقط به تعداد صعود شده هايت بيافزايي ابدا
اين بازي . يك مسير جديد، يا اولين صعود زمستاني: مي خواستم اين نقشه جنون آميز را دنبال كنم. مسير نو بود

ن امكان را شد براي من فقط اي رقابت با مسنر باعث مي. اين مسابقه بزرگي بود. بود كه ارزش سرشكستنك را داشت
به اين ترتيب، وقتي با آن پاهايي كه بيش از توانشان از آنها استفاده . فراهم آورد تا بتوانم اين نقشه را دنبال كنم

  .زدم، خودم را با اين افكار مشغول مي كردم شده بود قدم مي
دستانش را از . ا را معاينه كند پاهايم اعتراف كردم و اجازه دادم دكتر آنه آن روز بعد از ظهر باالخره به سرمازدگي

بيوتيك تزريق كرد، سرم وصل كرد، يك لباس مخصوص پوشاند و پماد   به من آمپول آنتي"ترس عقب برد و فورا
  .روي آنها گذارد و بعد از آن مرا مورد مراقبت ويژه قرار داد

كرژسيو وسايلش، سرم .  برقرار بودحال هر بعد از ظهر بيمارستان صحرايي، بيشتر اوقات در گوشه آشپزخانه شرپاها،
شست و  بريد، آنها را مي هاي گوشت مرده را از انگشتانم مي كرد، تكه كرد و بروي پايم كار مي و سرنگ را پهن مي

داد كه با  هايي مي زميني شد يك شرپاني به من سيب زماني كه اين كارها انجام مي. داد بانداژ تازه روي آنها قرار مي
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بدن . آنها به خوشمزگي بهترين غذاهاي دنيا بودند.  آتش بزرگ در وسط اتاق پخته شده بودندپوست روي يك
  .نوشيدم نوشيدم و مي نوشيدم، مي مي. گرسنگي كشيده من به غذاي هر چه بيشتري احتياج داشت

اما سرمازدگي . كس نمي توانست مرا به نزديكترين ايستگاه اتوبوس راهنمايي كند هيچ. بايست ادامه دهم صبح مي
 فقط به كمك مسكن "بعدا. رفتم  عادي راه مي"لذا كامال. در مراحل اوليه آن درد وجود ندارد: يك جنبه خوب دارد
  .و به اين ترتيب به كاتماندو رسيديم. مي توانستم راه بروم

اما حال . ن پرواز كنمبخاطر پاهايم به سرعت به دهلي پرواز كردم كه قرار بود از آنجا نيز در اسرع وقت به لهستا
كردم و  شليدم و تقاضاي يك صندلي در يك پرواز مي هر روز به دفتر آنها مي. بايست به اميد لطف آيروفلوت باشم مي

هيچ چيزي كمك نكرد، نه مالقات با رئيس و نه حتي نامه سفير . غير ممكن است: هر روز اين پاسخ را مي گرفتم
بر روي بليطم يك مهر قرمز غيرقابل انتقال . توانستم خودم را عوض كنم  نميبدبختانه من. لهستان در توصيه من

ده روز طول كشيد، كه در آن دوره بجاي اقامت در بيمارستان اوقات خود را در يك هتل كوچك در . قرار داشت
ر چچني در خوشبختانه با يك دكت. خوار گذراندم محل اقامت توريستي و در جوار موشهاي كثيف و متعفن و نجاست

اي بود، ولي او به عنوان توريست به  العاده انسان فوق. آنجا مالقات كردم كه توانست هر روز بانداژ پاهايم را عوض كند
در ماه مارس به لهستان رسيدم و خوشبختانه . دهلي آمده بود و تمام وسايل درمان مورد نياز را همراه نداشت

  .انگشتان پايم از خطر نجات يافتند
اندازه خوشحال بودم و از اينكه  ام، همسر و فرزندانم كه آنقدر دلتنگشان بودم قرار داشتم بي اينكه در ميان خانوادهاز 

فقط يك موضوع باعث مي شد . كردم بگيرم در خود احساس رضايت خاطر مي توانسته بودم نقشه جنون آميزم را پي
توانستم كنايات را حس  ر مستقيم چيزي نگفت، اما ميگر چه هيچ كس بطو: شيريني صعود كمي به كامم تلخ شود

اي كه ديگران زحمت ساختن آنرا كشيده بودند صعود  خالصه اين كه من چوآيو را با نردبان از پيش آماده. كنم
با شركت در كليه مراحل صعود رضايتي در انسان حاصل مي شود كه . خوب شايد واقعيتي در آن نهفته باشد. كردم

  .د من از آن برخوردار نبودمدر اين مور
.  بطور كامل آماده شده بود"واقعيت اين بود كه وقتي براي صعود چوآيو به همراه زيگا حركت كردم مسير تقريبا

  .آنهايي كه نزديك قله بودند. بايست سر جايشان بوده باشند، گرچه چند تايي از آنها شكسته بودند هاي نردبان مي پله
  Morfa –مورفا 

  Jacek Olech -ولك ياچك ا
  Maciej Brbeka -ماچيژ بربكا

  Maciej Pawliwoski -ماچيژ پاوليووسكي 
  Miroslaw Gardzielewski -ميروسالو گاردزيلوسكي 

 Krzysiu -كرژسيو
  9فصل 

  بخشد نانگا هرگز نمي
  1985 -نانگاپاربات، دهليز جنوب شرقي

، زيرا "براي رقص دعوت شوم"انه نشستم و منتظر شدم تا ام به دائوالگيري و چوآيو در خ بعد از برنامه زمستاني
خواستم  اما من نمي. كند دانستم يك تيم از كراكو يكسال است كه خود را براي سفري به نانگاپاربات آماده مي مي

 ، به شكل ناگواري تقاضايم براي حضور در يك تيم عازم به نانگاپاربات رد1976 سال قبل، در 10زيرا . تقاضا كنم
سپس سرپرست تيم .  اما هنوز پيشنهادي دركار نبود شنيدم كه از من نام برده شده است،. لذا منتظر ماندم. شده بود

  .من خانه بودم. به من تلفن كرد) Pawel Mulartz(پاول موالرتز
تا سقف . تهيه كنمبا استفاده از ارتباطهايم در سيلزيا موفق شدم تمام غذاهاي كميابي كه براي سفر مورد نياز بود را 

ها  سوم ماه مه بود، اين روز براي بيشتر لهستاني. بود اتومبيل كوچكم از ميوه خشك، سوسيس و گوشت پر شده 
در .  اولين قانون اساسي دمكراتيك لهستان تاليف شد1791روزي غرور آفرين و تاريخي است، زيرا در سوم ماه مه 



 ٦٨

كردند، من با اتومبيلم كه تا سقف آن از اجناسي  امي تظاهرات ميچنين روزي كه مردم در مبارزه با حكومت نظ
اضافه بر همه اينها، بعد از آنكه در يك پمپ بنزين در بين راه ايستادم، . كمياب پر بود در كراكو در رفت و آمد بودم

 شدم كه وارد وقتي متوجه اين موضوع. ژاكتم را با تمام مدارك از جمله گذرنامه ام روي سقف ماشين جا گذاشتم
  .در ايستگاه بازرسي دو روز بازداشت شدم. شده بودم كراكو 

المللي بود ولي هسته اصلي آن را پاول موالرتز و پيوترك  تيم ما يك تيم بين. دو هفته بعد از حركت تيم عازم شدم
و از آنجا با  ساعته تا گيلگيت، 30سفر با يك اتوبوس سواري . تشكيل مي دادند) Piotrek Kalmus(كالموس 

 سال 8زيرا در اينجا بود كه، . گويي يك فيلم را دوباره مي ديدم. اي آغاز شد اي در بزرگراه صخره جيپهاي كرايه
من به آنجا آمده بودم با . پيش، براي اولين بار با شكوه و عظمت هيماليا و همچنين تلخي شكست آشنا شده بودم

 شكل گرفته بود؛ كتابهايي كه در هر صفحه آن "انسان فاتح هيماليا" هايي كه از خواندن كتابهايي نظير افسانه
. غرور؟ خير. گشتم ها به هيمالياي بزرگ باز مي حال فارغ از آن افسانه. زد مشقات فوق انساني، ترس و مرگ موج مي

  .با نهايت احترام، اما مي دانستم هيماليا نيز جاي مردم عادي است
اي  روي به بارگاه اصلي آن رسيد؛ تنها قله  از يك جيپ سواري كوتاه و سپس دو روز پيادهتوان بعد اي كه مي تنها قله

توان در كنار چادر   متري است، جايي كه گياه در آن مي رويد، به رنگ سبز، مي3300كه بارگاه اصلي آن در ارتفاع 
مام فصول را تجربه مي كنيد، از اوج اي كه با صعود آن ت آتش برپا كرد، درست شبيه يك اردوي پيشاهنگي؛ تنها قله

 متري 8000اي كه اجازه داد با آن كمي بازي كنم، اجازه داد تا ارتفاع   درجه سانتيگراد؛ قله-40گرماي تابستان تا 
  .اين قله نانگاپاربات است. آن برسم و سپس يك سيلي به گوشم نواخت

اوم و گيج كننده اي است كه كوهنوردي در آن چندان در اينجا بود كه دريافتم مشكل اول هيماليا حمل و نقل مد
قبل از آنكه كسي بتواند راجع به كوهنوردي فكر كند بايد روزها و روزها را مانند يك قاطر صرف . نقشي ندارد

. باركشي كند و بارهايي متشكل از چادر، كيسه خواب، سوخت و غذا را به باال حمل نمايد، پايين برود و دوباره از اول
 عقيده اي كه  عالوه به اين فكر مي كردم كه يك تيم سه نفره احتماال به اندازه يك تيم بزرگ موفق خواهد بود،ب

تواند كارآيي بسيار خوبي داشته  شخص در يك تيم كوچك هيماليانوردي مي. امروز به صحت آن مطمئن شده ام
  .باشد

 متر و بعد از تالشي ناموفق براي صعود قله تا ارتفاع 7400آورم كه همراه با دو دوست در ارتفاع  شبي را به ياد مي
آن دو . اي مانع عبورمان شده بود دانستيم تا قله فاصله زيادي نداريم، اما يك نوار صخره مي. گذرانديم  متر مي8000

  .بودند) Manius Piekutowski(و مانيوس پيكوتوسكي) Marek Pronobis(نفر مارك پرونوبيس
  :گفتم من

  "حاال چكار كنيم، دوباره سعي كنيم، برگرديم باال؟خوب "
  :مارك با نااميدي گفت

  ".هنوز احساسي در پاهايم ندارم. من نمي توانم"
  :مانيوس اقرار كرد

  ".من به هيچ وجه اميدوار نيستم"
تواند به  يكنيم او م زماني كه ما يك تالش ديگر براي صعود مي. اجازه بده مارك را يك روز اينجا تنها بگذاريم"

  ".پاهايش برسد
دانستم  مي. باال يا پايين: تنها يك كلمه نياز بود. همه چيز را جمع كرده بوديم. اين پيشنهاد را مجدانه مطرح كردم

شايد من تنها بروم، ": سپس با نوميدي زيادي گفتم.  سكوت اغلب گوياتر از كلمات است آن كلمه را نخواهم شنيد،
  ". . .شما برويد پايين 

  ".احمق نباش، فقط تو سرحالي": مارك واكنش نشان داد
مانيوس براي هميشه از ناراحتي سرمازدگي در دستها و پاهايش رنج برد، و مارك تمام انگشتان پايش . حق با او بود

اد به ياد دارم كه نااميدانه در برف نشسته بودم در حاليكه ديگران با حمايت من در يك طناب هشت. را از دست داد
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 سكوت، هوايي كه آرزوي آنرا داشتيم، قله  آسمان آبي، بدون باد،: به باال نگاه كردم. رفتند متري به آرامي پايين مي
  .به طناب چنگ زدم. خواستم گريه كنم مي. درست آنجا

  "!بيا پايين! طناب تمام شد": مارك از پايين فرياد كشيد
انگيز بود با  آنموقع ابتداي يك پاييز شگفت. ه پايين دره سرازير شديمبعد از چند روز بارگاه اصلي را جمع كرديم و ب

باالي سرمان قله زير آفتاب مي درخشيد و تأسف فراوان از اينكه از چنان فاصله نزديكي . رنگهاي قرمز و طاليي
  .دهد ز مرا آزار ميشدم؟ اين سؤال تا امرو آيا اگر آن روز به تنهايي مي رفتم موفق مي. مجبور به بازگشت شده بوديم

  ".هواي بسيار خوبي است"
شديم كه يكبار از آن شكست خورده  به كوهي نزديك مي. صداي راننده مرا از خاطرات هشت سال پيش بيرون آورد

براي رهايي از اين انديشه . ترسيدم بيشتر از بقيه كوهها از آن نمي. بزودي براي دومين بار در دامنه آن بوديم. بودم
  .بايست فقط آنرا صعود كنم ر از آن شكست خورده بودم ميكه يكبا

يك مسير جديد روي دهليز جنوب : اي بود برنامه بلند پروازانه. با اين وجود، از اين برنامه كمي ته دلم خالي شده بود
. مخواستيم آنرا صعود كنيم ولي در آخرين لحظات از آن منصرف شده بودي  مي1977مسيري كه ما در سال . شرقي

) Tadeusz Piotrowski(تادژ پيتروسكي . تر بوديم  سال وسايل مجهزتري داشتيم و بسيار با تجربه8حال بعد از 
همچنين . او همچنين اطالعات زيادي راجع به مسير داشت. هيماليانوردي كه موفقيتهاي چشمگيري داشت با ما بود

براي اولين بار با دو مكزيكي .  كار بودند ماليانوردي كمي تازهبقيه از نظر هي. توان به او متكي بود زيگا كه همواره مي
اين جوانهايي كه در . آشنا شدم) Elsa Avila(و السا آويال ) Carlos Carsolio(به نامهاي كارلوس كارسوليو

ه همراه من با خود فرض كرده بودم كه ب. خورند؟ بعدا معلوم مي شد اند، به چه درد مي سرزمين كاكتوسها بدنيا آمده
  . شد ولي قبل از حتي اولين شناسايي نادرستي اين ايده روشن شد پيتروسكي و زيگا هاينريش هم طناب خواهم

بندي كنيم بقيه  اگر به اين شكل تقسيم. ترين افراد هستيد شد زيرا شما با تجربه شما با هم هم طناب نخواهيد "
  ".داشت  شانس بسيار كمي براي رسيدن به قله خواهند 

اما بعد از تعمق در . اي با اين استدالل مواجه شده بودم براي يك لحظه متحير مانده بودم، اولين بار بود كه در برنامه
صداقت موجود در اين استدالل، كه از جنبه هايي نيز صحيح بود، تاثيرگذار . آن به موضوع از زاوية ديگري نگاه كردم

يا يك تيم كوچك ولي بسيار . كنند شوند از دو الگو تبعيت مي هدايت ميهايي كه به صورت سنتي  اغلب برنامه. بود
 تيم به نوبت 3 يا 2كرنند يا اينكه در غالب  قوي پيشگام تمام مراحل صعود شده و بقيه به عنوان پشتيبان عمل مي

 شخص بايد همه چيز .بار نوع دوم را قبول كردم من همواره طرفدار نظرية اول بودم، اما اين. صعود را پيش مي برند
يك تيم . كرد، زيگا دومي و من سومي را  تيم تقسيم شديم، تادك يكي را راهبري مي3در عمل به . را امتحان كند

مسيري از . مسير مشكل و بي اندازه خطرناك بود. كردند همواره در جلو بود، در حاليكه دو تيم ديگر استراحت مي
. ناپذيري از آنها سرازير بود هاي پايان   و شكافهاي متعدد كه بهمنيك جبهه پرشيب و شيارشيار با دهليزها

ريختند كه در شيبهاي پايين دست و برفهاي  هاي خروشان از گل از مسيرهاي ثابتي فرو مي خوشبختانه اين رودخانه
 مشكل اصلي پيدا . از اين دهليزها عبور مي كرديم"بايست مرتبا اما مي. بيني كرد شد مسير آنها را پيش باالدست مي

تا امروز بر اين عقيده ام كه اين يكي از . كردن زمان مناسب براي عبور از آنها با حداكثر سرعت ممكن بود
  .هايي بود كه در آن شركت داشته ام خطرناكترين برنامه

برنامه در ) Andrzej Bielun(او سه سال پيش به همراه آندري بيلون. تنها تادك پيتروسكي مسير را مي شناخت
او تمام مدت پيشاپيش . به آنجا رفته بود) Karl Herrligkoffer(يك تيم آلماني به سرپرستي كارل هرليخكوفر

  العاده موفق شده بود به يال برسد كه از آنجا تا قله فاصله تيم حركت كرده بود و يك آلماني حتي با تالشي فوق
حال تمام دشواري .  بود"ز"بود نقطه باالي  يزي كه باقي مانده چ.  كامل شده بود"در نتيجه مسير قبال. زيادي نيست

  .بايست همواره در جلو باشد روشن بود كه او مي. مسيريابي به عهده تادك بود
 هزار متر با هم 1بارگاه اصلي و بارگاه . شد تر مي مسيريابي با توجه به كمبود جاي مناسب براي بارگاهها پيچيده

.  متر برپا شده بود5330 در ارتفاع 2بارگاه .  كاري مي بايست از آن دهليزهاي بهمني بگذريمبراي هر. فاصله داشتند
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بعد . شدند ترميم كند  آنها را كه بر اثر ريزش سنگ پاره مي"بايست دائما ما طناب ثابت داشتيم ولي يك تيم مي
هي كه باقي بود خريد مقدار بيشتري دريافتيم كه طناب كافي نداريم، محاسبات غلط انجام گرفته بود، و تنها را

  .طناب از نزديكترين شهر بود؛ گيلگيت
.  بيشترين مشكالت را براي ما به همراه داشت3 و محل در نظر گرفته شده براي بارگاه 2نصب طناب بين بارگاه 

  و ساعت باقيتنها د. كشيد تا به انتهاي طنابهاي ثابت برسيم  ساعت طول مي4 تا 3مسير بقدري طوالني بود كه 
.  وقت مي برد2ماند تا بتوان يك يا دو طول ديگر را صعود كرد و سپس چندين ساعت ديگر تا بازگشت به بارگاه  مي

رسيديم وقت براي  گرفت كه وقتي به انتهاي طنابها مي ولي برف زياد و قسمتهاي پاره شده گاهي آنقدر وقت مي
يك هفته تالش ما نتيجة . رين ميخ متصل كنيم و بالفاصله بازگرديمكاري وجود نداشت مگر اينكه طنابها را به آخ

  .چنداني به همراه نياورده بود
به عبارت ديگر همه آن چيزي كه براي برپايي . چطور از پس آن بر آييم؟ تصميم گرفتيم بار سنگيني حمل كنيم

در انتهاي طنابهاي ثابت . ني مي كرديم مورد نياز بود را همراه داشتيم ولي هر جا كه امكان داشت شب ما3بارگاه 
وقتي به آخرين نقطه رسيدم شب شده بود، .  متر ديگر روي شيب يخي بسيار مشكلي طناب ثابت كار گذاشتيم200

 نفره 2طاقچه كوچكي در شيب برفي كنديم كه براي يك چادر . و ديگران كورمال كورمال به آنجا صعود كردند
  .چادر چپيديم و منتظر مانديم تا شب بگذرد نفر در 6كرد، سپس  كفايت مي

روز بعد آن .  فاصله داشتيم3 متر تا محل مورد نظر بارگاه 200به لطف اين حركت فقط . اين همان نقطة عطف بود
  . متري برپا كرديم12 متر و در زير يك برج يخي 6200 را در ارتفاع 3 متر را هم صعود كرده و بارگاه 200

اگر آنها . كردم شدند نگاه مي با دقت به مقدار رو به افزايش برف و چادرها كه ناپديد مي.  گرفتبرف شروع به باريدن
تصميم گرفتم به اتفاق اسالوك .  از بارگاه چيزي باقي نمي ماند كرديم احتماال را به حال خود رها مي

به داخل چادر رفتيم و . شتنددر آنجا بمانم و بقيه به بارگاه اصلي بازگ) Slawek Lobodzinski(لوبودزينسكي
ريخت، به همين علت آنجا را براي  بعد از چند ساعت بهمن پودري از اطراف ما فرو مي. شروع به پخت و پز كرديم

حق با ما بود، اگر چه حدس .  انتخاب كرده بوديم؛ آن برج يخي همانند يك حفاظ براي ما عمل مي كرد3بارگاه 
حتي ريختن كناره هاي آن جريان مداوم برف كافي بود تا چادر را . رو بريزدنمي زديم آن حجم عظيم از برف ف

بجاي استراحتي كه شديدا به آن نياز داشتيم چندين ساعت صرف خارج ساختن . بتدريج در زير خود مدفون كند
كنيم، اين بار روز بعد مجددا مجبور شديم چادر را جابجا . چادر از زير برف و انتقال آن به محلي مناسبتر نموديم

  .فرداي آن روز باالخره خورشيد به ما لبخند زد. نزديكتر به برج يخي
آنجا . اي آويزان بود اي ديديم كه از صخره پشتي  كوله1رفتم در نزديكي بارگاه  وقتي به طرف بارگاه اصلي پايين مي

ه بارگاه رسيديم و آنرا خالي وقتي ب. اين موضوع مرا نگران كرد. بايست روي دوش كسي باشد چكار مي كرد؟ مي
مطمئن بودم بايد اتفاقي افتاده باشد، چرا كه به تازگي كساني را ديده بودم كه به طرف . يافتيم نگراني ام بيشترشد

  .باالخره همه چيز روشن شد. با عجله پايين رفتم و بر روي يخچال دو نقطه متحرك ديدم. كردند  حركت مي1بارگاه 
البته بهمن . گرفتار بهمن شده بود) Andrzej Samolewicz( آندري سامولويچ1به بارگاه درست قبل از رسيدن 

به شدت كوفته و . بزرگي نبود، بلكه آنقدر كه بتواند او را از جا كنده و در مسير خود مانند يك سورتمه با خود ببرد
  .مجروح شده ولي زنده مانده بود

سامول از اين حادثه با اقبال . ه اي آويزان كرده بود تا به كمك او بروداش را به صخر همراه او پاول موالرتز كوله
  .اين اولين اخطار جدي به ما بود. العاده زيادي جان سالم بدر برد فوق

 نصب كنيم و سپس قبل از مراجعت به بارگاه 4بعد از چند روز استراحت تصميم گرفتيم طنابهاي ثابت را تا بارگاه 
خواستيم با صعود و فرودهاي متعدد از آن  ما نمي. شد از آنجا به بعد شيب كم مي. متر ديگر 300 الي 200 حدود 3

 را بارگاه 3 مشي الهي را امتحان كنيم، لذا تصميم گرفتيم از آن به بعد بارگاه 2 و 1شيارهاي بهمني بين بارگاه 
  .اصلي پيشرفته قرار دهيم و فقط براي استراحت از آنجا پايين بيايم

اين روش شبه .  را برپا نمود5شد براي حمله به قله اقدام كرد و در حين اين صعود بارگاه  از دو روز ديگر ميبعد 
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 روز 15 تا 12هاي بسيار بزرگي بستيم و منتظر نوبتمان براي اين  كوله. سبكبار با روحيات من بيشتر منطبق بود
  .شديم

با هدف نصب طناب ثابت در آخرين ) Mikolaj Czyzewski(بعد از كمي تأخير تادك و ميكوالژ چيزوسكي
 متر ديگر طناب ثابت نصب كرده و 200اي با بوران و يخ  بعد از مبارزه.  حركت كردند4قسمتهاي منتهي به بارگاه 

  با فشار هواي ناشي از1بارگاه .  پيدا نكرديم1اسالوك، كارلوس و من اثري از بارگاه . بقيه كار را به ما واگذار كردند
 خواب، و چند زيرانداز پيدا كرديم و نه  دو عدد كيسه. سقوط يك بهمن در فاصله يك كيلومتري از جا كنده شده بود

ريختند پرهيز كنيم و به  روز بعد با حركت زيگزاگي موفق شديم از بهمنهاي متعددي كه فرو مي. هيچ چيز ديگر
  .كرد پيروي كنيم كه هوا آنرا ديكته ميبايست از قوانيني سخت  در اين مسير مي.  برسيم2بارگاه 

و . كردند اوايل صبح تعداد بهمنها كمتر بود، سپس وقتي خورشيد بروي برفها مي تابيد بهمنها شروع به غرش مي
لذا مجبور بوديم يا صبح خيلي زود حركت كنيم يا دير هنگام، . حوالي ظهر همانند بمباران هوايي فرو مي ريختند

 2 بارگاه 5صبح روز بعد قبل از ساعت . شد تابيد و يخ زدگي باعث تثبيت اوضاع مي ي شيبها نميزمانيكه خورشيد رو
در دهليزهاي پرشيب با برف ناپايداري .  را براي تكميل طنابهاي ثابت صعود كرديم3را ترك كرديم، و تا باالي بارگاه 

نفر اول مجبور بود مسير را از برف .  كنيمروي يخ برخورد كرديم، جايي كه انتظار داشتيم به سرعت آن را صعود
گيري  صعود سخت و وقت. پاك كند تا بتواند نوك كرامپونها و كلنگش را در يخ فرو كند و يك پيچ يخ كار بگذارد

  .در آخر به يك تيغه رسيدم و صد متر ديگر از آن را صعود كردم. بود
بعد از عبور از ميان برفي . دوباره از طنابهاي ثابت صعود كرديمروز بعد .  بازگشتيم3به بارگاه . براي آن روز كافي بود

صبح روز .  متري رسيديم7400 در ارتفاع 4عميق از ميان چندين نقاب راهمان را باز كرده و در تاريكي به بارگاه 
 4اره به بارگاه  براي استراحت بازگشتيم تا بعد از آن دوب3 متر ديگر را آماده كرده و به بارگاه 100بعد من و زيگا 

) Mirek Gardzilewski( گاردزيلوسكي در همان موقع تادك پيتروسكي، پيوترك كالموس و ميرك. صعود كنيم
قرارمان اين بود كه ما آن روز براي حمله به قله تالش كنيم و اگر شكست . از بارگاه اصلي حركت كرده بودند

  .ام دهندخورديم آنها بعنوان دومين تيم تالشي دوباره را انج
تمام .  جوالي و تا اواسط روز بعد طوفان بسيار شديدي مي وزيد كه چادر اسالوك و كارلوس را خواباند10تمام شب 

روز بعد در بدترين .  رسيدند1تادك و گروهش بسيار دير وقت به بارگاه . روز را براي هواي بهتر منتظر مانديم
سيم را سر ساعت تعيين شده  وقتي بي.  بودند؛ نيم روز2 و 1اه ساعات ممكن در خطرناكترين قسمت مسير بين بارگ

  . گرفتار بهمن شد10/11پيوتر كالموس در ساعت :  بعد از ظهر روشن كردم شنيدم1
بهمن او را . گذشتند  و زماني اتفاق افتاد كه از يكي از دهليزهاي خطرناك اريب مي2اين حادثه درست در زير بارگاه 

اما آنها نيز با بهمنهاي .  خبر را اطالع دادند2تادك و ميرك به محض رسيدن به بارگاه . بوداز طناب ثابت كنده 
فقط آنها كه در پايين بودند ممكن بود بتوانند به جستجوي پيوتر بپردازند و .  گير افتاده بودند2روز در بارگاه  نيم

آمد زيرا يك كيلومتر باالتر بوديم  ي از دستمان بر نميما نيز در آن باال هيچ كار. ببينند آيا او هنوز زنده است يا خير
 افسرده بوديم و در انتظار "هنگام شب كامال. سيم دنبال كنيم و محكوم شده بوديم جريان ماوقع را از طريق بي

دند  آنها جسد پيوتر را در البالي برفها پيدا كرده بودند و تنها كاري كه قادر بو4ساعت . شنيدن خبرهاي ناخوشايند
يكي از دوستانمان را از . يك حادثه غم انگيز بوقوع پيوسته بود. انجام دهند اين بود كه اعالم كنند او مرده است

  .دست داده بوديم
 راجع به حمل جسد او به پايين، كه كاري 2 و 1سيمها دائما در حال كار بودند زيرا بين بارگاه  آن بعد از ظهر بي

  .شد ر دشوار بود، بحث ميبسيار پرمشقت در مسيري بسيا
بعد چه؟ آيا ادامه دهيم يا برگرديم؟ آيا همه چيز را . ما آن باال از جريان آن مذاكرات جدي قرار جدا افتاده بوديم

كنند  جمع كرده و هم خود را معطوف به حمل جسد پيوتر به پايين نماييم، يا آنها به اندازه كافي احساس قدرت مي
بايست جمع  مي. ه تنهايي بربيايند؟ تصميم گيري براي يك نفر بتنهايي بسيار مشكل بودتا بتوانند از پس آن ب

  .تصميم گيري كند
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معروف بود انگيزه صعود در من باعث تشويق ديگران مي شد، كسي كه رسيدن به قله براي او . موقعيت عجيبي بود
ك حادثه غم انگيز اتفاق افتاده و ما يك دوست را ي: آنها انتظار داشتند كه نظر من اينچنين باشد. مهمتر از همه بود

اما اگر به قله برسيم، گر چه از اندوه حادثه كاسته نمي شود ولي تيم به هدف خود دست يافته . ايم از دست داده
  .است، هدفي كه يكي از آرزوهاي بزرگ پيوتر بوده است

رو  يگا هاينريش سرپرست فني بود و من گفتم دنبالهز. اما من جرأت نكردم، گفتن اين موضوع برايم بسيار دشوار بود
پنهان شدن پشت سر زيگا نه تنها ناعادالنه بود بلكه خطرناك هم بود، چون زيگا با وجود آنكه يكي . تصميم او هستم

 او از. از پيشروان كوهنوردي لهستان چه در هيماليا و چه در آلپ بوده است، ولي بندرت پايش به قله اي رسيده بود
تواند نقش خود را در   ارضا مي شود، چرا كه مي3 و 2آن نوع اعضاي تيمي است كه تنها با حمل بار بين بارگاههاي 

حسي كه پذيرش كمي . گروه به انجام رساند، اما آن بلندپروازي كه شما را به سمت قله بكشاند را در خود ندارد
اجازه بدهيد جمع كنيم و : راي اين گفته او محيا بودهمه شرايط ب. خطر را براي رسيدن به قله جايز مي داند

  .برگرديم
  :سيم را از دست من گرفت و گفت او بي. و حال بار ديگر در اينجا. او مرا يكبار در چوآيو به شگفت آورده بود

ا شانس صعود ما در موقعيت اولين و تنه. در باال همه چيز آماده است. اين حادثه ناگوار بي دليل اتفاق نيافتاده است"
  ".تمام. بايد ادامه دهيم. شانس دومي وجود نخواهد داشت. به قله قرار داريم

تر كه بيشتر از بقيه تحت تاثير آن حادثه قرار گرفته بود صحبت  او با پاول موالرتز در فاصله چند كيلومتر پائين
مباحثه از طريق . ند و تيم را ترك كندخواست بار و بنه اش را جمع ك پيوترك دوست قديمي او بود و او مي. كرد مي
 هستند براي كمك به 4در نهايت چنين تصميم گرفته شد كه آنهايي كه پايين بارگاه .  ساعت طول كشيد2سيم  بي

  .حمل جسد به پايين بروند، و ما براي حمله به قله صعودمان را ادامه دهيم
توانستيم به قله برويم زيرا غذا و وسايل كمي با   نميواضح بود كه هر شش نفر ما. فقط يك مشكل باقي مانده بود

بايست به پايين برود؟ از نقطه نظر تجربه و توان زيگا جاي پايش محكم بود و  پس چه كسي مي. خود همراه داشتيم
و توانست نفر سوم باشد؟ كارلوس بلند پرواز  مي اما چه كسي . توانستم خود را در حين صعود با او تجسم كنم من مي

اما . مصمم ولي بسيار كم تجربه بود و اسالوك لوبودزينسكي در آمريكا زياد كوهنوردي كرده بود، اما نه در هيماليا
باالخره . اين اولين برنامه هيمالياي ميكوالژ و سامول نيز بود.  بودند اين دو نفر تا حدودي تيم را حمايت مالي كرده

  :من چنين پيشنهاد كردم
  ".كارلوس، ميكوالژ و سامول صبر مي كنند تا بعنوان تيم دوم صعود كنند. من ابتدا مي رويمزيگا، اسالوك و "

احساس مي كردم با گفتن اين حرف براحتي شانس آنها را براي صعود از بين برده باشم زيرا چندان اعتقادي به 
  .اينكه آنها بتوانند به عنوان تيم دوم صعود كنند نداشتم

  ".كنم بهتر است پايين بروم  من فكر مي در اينصورت،": ن احساس را داشت زيرا گفتميكوالژ احتماال همي
كنم مرا در محاسبه غذايتان به  خورم، خواهش مي من غذا نمي": فقط كارلوس پايش را در يك كفش كرده بود

 8000يدن به يك قله اين اولين و تنها شانس من براي رس. من بايد بروم. حساب نياوريد، اما من با شما خواهم آمد
  ".متري بعنوان اولين مكزيكي است

تواند بكند؟ از اين برنامه بود كه كارلوس تبديل به يك هيماليا نورد  انسان در برابر آدم كله شقي مثل او چه كار مي
ه دانستيم كه اين محاسبه يك ذره هم به مقدار غذا اضاف دوباره شروع به محاسبه كرديم و بخوبي مي. بزرگ شد

  .كند نمي
 نفره تا حدودي 4ليكن يك تيم . ميكوالژ و سامول پايين رفتند و بقيه ما باال. و به اين ترتيب قائله خاتمه يافت

لذا مجبور بوديم، بار بيشتري .  نفره حداكثر براي سه نفر كافي است، نه براي چهار نفر2يك چادر . ناهمگون است
  .اشتيمحمل كنيم و در روز آخر هم هيچ غذايي ند

كرديم زيرا مقدار كمي  در مصرف سوخت صرفه جويي مي.  متر بسيار سرد بود7600 و در ارتفاع 5هوا در كمپ 
وقتي به يال مي رسيديم هنوز فاصلة زيادي تا قله راه بود كه . روز بعد به سمت قله مي رفتيم. باقيمانده بود
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بايست در  آيا مي. ر آخر تنها يك قدم زدن ساده نبود مت600صعود آن . بايست در باد گزنده روي يال طي شود مي
ماني داشته باشيم، و از آنجا كه فقط براي يك شب ديگر سوخت داشتيم دو روز را بدون غذا سپري  بين راه شب

كنيم؟ يا اينكه با قبول خطر به سمت قله برويم؛ سبك و سريع حركت كنيم و بعد از تاريكي به كمپ باز گرديم؟ 
  .برديم ماني همراه مي فقط يك پارچه شب.  را انتخاب كرديمخطر بيشتر

  ".بگذار آن اجاق و آخرين مقادير سوخت را همراه ببريم": زيگا پيشنهاد كرد
  ".اگر قرار است سبك حركت كنيم، بايد واقعا سبك باشيم": من قاطعانه جواب دادم

زده از همان ابتدا  هاي يخ ي يخ و صخرهصبح خيلي زود حركت كرديم و صعودي سخت و آهسته روي برف و گاه
 بعد از ظهر 2در ساعت .  مجبور بوديم حمايت كنيم"دائما. به يك دهليز با يخ سخت و بلوري برخورديم. شروع شد

 متر تا يال منتهي به قله فاصله داشتيم يك ديواره يخي تند و پرشيب در مقابلمان سينه سپر 200و در حاليكه هنوز 
در ارتفاع . كردم گذاشتم و خودم را با آن حمايت مي ول رفتم و هر چند متر يك ميخ يا پيچ يخ كار ميمن نفر ا. كرد

  .كم جمع مي شدند از همه بدتر ابرها هم كم. كردم بسيار به كندي حركت مي.  متر8000
بيده بودم و بقدري تنها نقطه اتكا من به يك ميخ بود كه به سنگ كو.  يك طوفان واقعي ما را فرا گرفت4در ساعت 

گفت خودم  ام مي غريزه. هاي الكتريسيته را دور و بر آن ببينم توانستم جرقه با الكتريسيته ساكن شارژ شده بود كه مي
ها و رعد و برق  را از آن ميخ جدا كنم، اما آن ميخ تنها نقطه اتصال من بود، تنها اميد من در آن جهنم سفيد با جرقه

  .ه همين ترتيب گذشتنيم ساعت ب. در اطراف
تو برو و جايي را براي كندن برف و . امروز شانسي براي رسيدن به قله نداريم": به پايين و به سمت زيگا فرياد زدم

  ".در اين باال جايي وجود ندارد. ماني پيدا كن شب
نگ هم در مقابل باد در  اي كه چهارنفرمان در آن بخزيم و ت وقتي به پايين رسيدم ديگران يك غاربرفي را به اندازه

اين . اش يك اجاق و يك كپسول گاز در آورد بعد بدون يك كلمه صحبت زيگا از داخل كوله. امان بمانيم كنده بودند
 همان چيزي بود كه ما به آن نياز داشتيم، و من با وجود اينكه پيش از اين اصرار كرده بودم بار اضافه همراه "دقيقا

فقط براي آب كردن مقدار كمي برف سوخت داشتيم، اما همان چند جرعه مايع داغ در . كردمنبريم زير لب او را دعا 
  .ماني كه داشتيم بسيار غنيمت بود آن شب

شب در حالي گذشت كه آرزو داشتيم بتوانيم براي يك لحظه پاهاي خشك شده مان را دراز كنيم در حاليكه گاه و 
دماي هوا در بيرون از آنجا مي بايست منفي چهل درجه سانتيگراد . دش بيگاه آرنج يكي به دهان ديگري كوفته مي

  .بوده باشد ولي در داخل غار ما خود را در پتوي نجات پيچيده بوديم و هر طور بود آن شب را به صبح رسانديم
. صعود كردممن دوباره نفر اول .  متر طناب ثابت را صعود كرديم80روز بعد به آرامي خودمان را آماده كرديم و آن 

حال بدترين موضوع آن يخ سخت . پنداشتم يافتم تر از آنچه كه بعد از ظهر روز قبل مي قسمت باالتر را كمي ساده
 متر طناب من تمام شد، جاي پايي درست كردم و آماده شدم كه براي 80. لعنتي بود، و البته تاثير ارتفاع زياد

  ! رفتديگران حمايتي تدارك ببينم، طناب از دستم در
خوشبختانه زيگا به سر ديگر . به اين ترتيب برروي يك شيب يخي فقط با دو كرامپونهايم و دو چكش يخ بند بودم

طناب وصل بود و طناب را از دست نداديم ليكن او مجبور بود آن قسمت را نفر اول بيايد و به من برسد؛ وزن خودم 
  .دمكر را به نوبت روي هر يك از كرامپونهايم تقسيم مي

تر بود، البته اگر بتوان اين كلمه را  بدون حادثه مهم ديگري همگي به يال رسيديم و خوشبختانه صعود از آنجا ساده
رمق  . گيرد كند، و اوهام مغز شما را فرا مي شخص انگار در هاله اي از ابر حركت مي.  متر بكار برد8000براي ارتفاع 

خواستم عينكم را بردارم، در دم كور  اي مي اگر براي لحظه. ده بودنداشتم، در آن موقع خورشيد بسيار درخشن
  .جهاني كه تا آستانه درد درخشان بود و در عين حال خطرناك، مانند فيلم عكاسي كه پر نور شده باشد. شدم مي

غيرممكن . غيرممكن بود بتوان كاري را سريعتر انجام داد.  قدم و سپس استراحت رسيده بودم7 تا 6حال به مرحله 
آخرين قدمها را بدقت مي .  قدم برداشت و نقاط سياه در جلو چشمان ظاهر نشوند10 قدم 7بود كه بتوان بجاي 

هوش   قدم بردارم، بي12 يا 10دانستم اگر سعي كنم  مي. هفت قدم، استراحت. هفت قدم، استراحت. شماردم
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 قدم حد اوست و وراي آن تاريكي 7داند   ميكند، و شخص همواره در آخرين حد توانايي اش حركت مي. شوم مي
  .پايان. مطلق قرار دارد

بدترين قسمتها را . توانستم قله را ببينم اما حداقل مي. شد شد تعداد قدمها كمتر مي تر مي اگر چنانچه مسير سخت
 در شرف دانستم با وجود خستگي مفرط و گيجي مي. حال فقط مي بايست صبر داشته باشم. پشت سر گذاشته بودم

  .رسيدن با آن چيزي هستم كه آنقدر مصرانه براي رسيدن به آن كوشش كرده بودم
رسيدم از جا پريدم و  در لحظه اي كه به قله . وقتي به قله رسيدم تصميم گرفتم حركتي ناشي از شادي را بروز دهم

دانم اينست كه بعد از آن فورا نشستم آنچه كه مي . دانم آن پرش و آن فرياد چگونه بنظر رسيد نمي. هورا: زدم فرياد 
  .با خود عهد بستم ديگر هرگز اينچنين احساسات خود را بروز ندهم. و تا مدتي نفسم بند آمده بود

و از يخ محكمي كه فقط نوك كرامپونها در آن فرو . قله نانگاپاربات يك برجك كوچك است، كه چند متري پهنا دارد
وك، زيگا و بعد كارلوس به من ملحق شدند ناگهان بنظر آمد آن محوطه بزرگتر وقتي اسال. رود تشكيل شده است مي

توانند از هم جدا شوند به پشت  ما شبيه به بوكسورهايي كه بعد از به صدا در آمدن زنگ پايان نمي. شده است
متري را صعود  8000 سال داشت و اولين مكزيكي بود كه يك 23به كارلوس نگاه كردم، فقط . كوبيديم يكديگر مي
به يكديگر تبريك . هنوز نمي توانم موفقيت بزرگ هيماليايي اين پسر را با مكان تولدش به هم پيوند دهم. كرده بود

حتي در آن شرايط كه كمي . گفتيم و بعد با بارگاه اصلي تماس گرفته و با پاول موالرتز و ديگران صحبت كرديم
با وجود آن حادثه غم انگيز، شايد دقيقا به .  در صدايشان حس كنيمتوانستيم خوشحالي را گيج و منگ بوديم مي

اگرچه اين كارها وقت زيادي را . روياي صعود به حقيقت پيوسته بود. همان دليل، موفقيت اين تيم بسيار با ارزش بود
يم چقدر تحليل درحاليكه متوجه نبود.  جوالي بود13 بعد از ظهر 1از ما گرفت اما هنوز وقت داشتيم، تازه ساعت 

  .داديم  در آن روز و به پايينتر را در روز بعد توضيح مي5رفته ايم به بارگاه اصلي چگونگي بازگشت به بارگاه 
و در اولين قدمها با واقعيتي كه از قديم در باره هيماليا گفته شده است روبرو شديم؛ . سپس به پايين حركت كرديم

مي توانستيم به طناب برسيم . آمد همه چيز به نظر بسيار رو به راه مي. ست باشدتواند كامال نادر ها مي تخمين فاصله
اما فكر نمي كرديم كه در موقع برگشت حتي از زمان رفت احساس .  برگرديم5 ساعت به بارگاه 3و در عرض 

ماني  بعدازظهر به محل شب 5در نهايت ساعت . حال بين هر پنج قدم توقف مي كرديم. خستگي بيشتري كنيم
در نتيجه يك شب ديگر را در آن محل گذرانديم، اين .  برسيم5امكان نداشت قبل از تاريكي به بارگاه . قبلي رسيديم

روز . لرزيديم و دست و پايمان را براي جلوگيري از سرما زدگي مالش مي داديم از سرما مي. بار بدون سوخت و غذا
  . را در مدت يك روز طي كرديم5به بارگاه  ساعته 2بعد بقدري خسته بوديم كه مسير برگشت 

بايست گاه و بيگاه به  مي. طي اين فرود وحشتناك من تنها كسي نبودم كه بسيار احساس خستگي مي كردم
بروز حادثه . كارلوس فرياد بزنم تا مانع خواب رفتن او كه بر روي يك شيب تقريبا عمودي يخي ايستاده بود شوم

آن گاو نر بلند . بايست بشدت مراقب باشد و كارلوس ديگر توان تمركز نداشت شخص مي. دالوقوع مي نمو بسيار قريب
   :زدم نظير لذا فريادهايي مي. پرواز و ثابت قدم داشت بر روي پاهايش از بين مي رفت

  "!حاال آرام سر بخور! حاال به طناب بچسب! حاال كلنگت را بگير! راه بيافت! بيدار شو! كارلوس"
روند آنها  هر دو بسيار نامتعادل بودند و مي بايست انگار نفر اول مي.  داشت براي اسلواك نيز رخ ميدادهمين مشكل
سپس . شد به اين ترتيب آن روز سپري مي. شد رفت و منتظر تحويل گرفتن آنها مي زيگا نفر اول مي. را حمايت كرد

به جايي . گفت راست، من مي گفتم چپ يگا ميز. مه غليظي همه جا را فرا گرفت و ما نمي دانستيم كجا برويم
شد و من آنرا به خاطر  توانستم شيب را ببينم كه تندتر مي مي. رويم رسيديم كه من مطمئن بودم داريم اشتباه مي

  .نداشتم
  ".زيگا، اين اشتباه است"

  ".نه، كامال درست است": زيگا به تندي جواب دادي
كردم از دهليز نادرستي پايين مي  ودم به باال برگشتم، چرا كه احساس ميمن ديگران را مجبور كردم بنشينند و خ

 متر صعود بطور كامال تصادفي رنگ قرمزي را ديدم كه مربوط به دستكش پاره ام بود كه به 50بعد از حدود . رفتيم
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شان آمد، اما به نمي دانم چقدر از آن صعود مجدد خوش! مسير صحيح را پيدا كرده بودم. طناب ثابت گره زده بودم
  . رسانديم5هر صورت دوباره صعود كردند و ما از طناب نجات فرو رفتيم و بعد از تاريكي خودمان را به بارگاه 

ما تا . كرد  تنها يك كپسول گاز وجود داشت كه دقيقا به اندازه درست كردن چهار قمقمه آب كفايت مي5در بارگاه 
هيچ چيز . آبي خشك شده بود زيرا دو روز بود كه هيچ آبي نخورده بوديم آستانه درد تشنه بوديم و بدنمان از بي

 رفتيم كه آنجا هم خالي بود و همان روز راهمان را به 4روز بعد به پايين به طرف بارگاه . ديگري هم نخورده بوديم
در جلو . از و غذا بودمشديم فقط در فكر چادري پر از گ به آن كه نزديك مي.  ادامه داديم3پايين و به طرف بارگاه 

اولين كسي بودم كه به محل بارگاه مي رسيد و متوجه شدم كه . ديدم چشمانم يك ظرف بزرگ سوپ داغ را مي
برجي كه باالي بارگاه بود و به عنوان محافظي در مقابل بهمن عمل مي كرد افتاده بود و ! بارگاه ناپديد شده است

فقط اينجا و آنجا خرده ريزهايي از زير قالبهاي يخ كه حاال به . ون كرده بودبارگاه را به طور كامل در زير خود مدف
  .شد زدگي يكپارچه شده بودند ديده مي دليل يخ

و ميرك گاردزيلوسكي داشتند جهت كمك مي آمدند و ) Michal Kochanczyk(خوشبختانه ميشال كوچانژيك 
  .از ميان باقيمانده ها سرهم كنيمموفق شديم دو چادر را . آوردند برايمان مقداري غذا مي

بايست قبل از طلوع آفتاب از آن   كه مي2 و 3خطرناكترين قسمت در پيش رو قرار داشت، مسير بين بارگاههاي 
 تيم دو نفر حركت كرديم؛ پشت سر يكديگر كه خطر 3 از خواب بيدار شديم و در غالب 2ساعت . عبور كنيم

رفت لذا الزم بود خودمان را كه بسيار فرسوده  خ يا سنگ از زير پاي كسي در مياي ي گاه و بيگاه تكه. بيشتري داشت
با اين وجود يكي مستقيم به لنز . شده بوديم جمع و جور كنيم و مواظب باشيم كسي زير پاي ديگري قرار نگيرد

ميان بمباران در ميدان انگار از . دوربين اسالوك برخورد كرد، يكي ديگر به شانه زيگا، و يكي هم به كوله پشتي من
  .جنگ عبور مي كرديم

گاهي باال تر گاهي پايين تر از .  متري قرار داشت كه برف آنجا كامال آبكي بود80درست قبل از بارگاه يك تراورس 
ناگهان زير پايم شكست و يكي از پاهايم در يك شكاف فرو . طناب كه كامال حالت ارتجاعي داشت سر مي خوردم

سعي كردم خود را از طناب باال . ه پايين بود و پايم كه در شكاف گير كرده بود مرا نگاه مي داشتسرم رو ب. رفت
نمي . فشار كوله پشتي داشت خفه ام مي كرد و به زانويم بشدت فشار مي آمد. بكشم ولي طناب فقط كش مي آمد

ان نيز اتكا كنم زيرا مانند ديوانه ها توانستم كوله را از خودم جدا كنم، همچنين نمي توانستم روي كمك فوري ديگر
  .رفت جلوي چشمانم داشت سياهي مي. دانستم بزودي از هوش خواهم رفت مي. پيشاپيش ديگران مي دويدم

تمام قواي خود را جمع كردم و براي آخرين بار خودم را از طناب باال كشيدم و تا جايي كه ممكن بود خود را به 
مانند يك كودك . از طناب آويزان بودم ولي اينبار سرم رو به باال بود. يم را آزاد كردمحالت افقي در آوردم و بعد پا

زيگا نيز . واقعا به خير گذشت. اين روش حركت يكي از احمقانه ترين كارهايي بود كه كرده بودم. ذوق زده بودم
 طناب را بگيرد و سرعت  كند سر خورده بود ولي موفق شده بود خواست خود را به طناب ثابت متصل وقتي مي

  .سقوطش را كم كند اما مچ پايش پيچ خورده بود
شرقي نانگاپاربات قرار  پشت سرمان تيغه جنوب. خالصه موفق شديم خودمان را يكپارچه به بارگاه اصلي برسانيم

  .داشت كه فتح شده بود
 در آمده بود، و كمي باالتر از پشت سرمان همچنين فرودي قرار داشت كه مرز استقامت انسان در آنجا به نمايش

 .در آن قبر دوستمان پيوترك كالموس براي هميشه آرميده است. بارگاه اصلي يك قبر
  10فصل 

  يك كوله پشتي روي شيب
  1985لوتسه، تالش بر روي جبهه جنوبي، 

 در يك فاصله . بشكل بي سابقه اي احساس خستگي مي كردم1985بعد از بازگشت از برنامه نانگاپاربات در جوالي 
شش ماهه در برنامه صعود به سه قله بزرگ شركت كرده بودم كه وقت كمي براي استراحت در بين آنها وجود 

اما باشگاه . براي مدتي ميلي به كوهنوردي نداشتم. حال اين صعودهاي پي در پي سهم خود را مي گرفتند. داشت
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مه به جبهه جنوبي لوتسه قرار داشت؛ يكي از دشوارترين خانگي ام در كاتوويچ در آخرين مراحل تداركات يك برنا
چطور . اي كه بسياري از بهترين كوهنوردان جهان را ناكام گذاشته بود هاي صعود نشده در هيماليا، ديواره جبهه
اي  توانستم به آن پشت كنم؟ اگرچه صريحا چيزي به زبان نياوردم، اما در مورد آن تالش بر روي آن ديواره افسانه مي

 متري بود كه من آنرا از طريق مسير عادي 8000لوتسه تنها . اما چيزي در اين بين بود. چندان متقاعد نشده بودم
اين . اي كاش آنقدر خسته نبودم. جبهه جنوبي آن واقعا با ارزش بود. صعود كرده بودم، كه در زمستان هم نبود

در . كرد ر را ببندم هر گونه تفكري راجع به آن را منتفي ميبايست دوباره بار سف موضوع كه تازه بازگشته ام و مي
وقتي به بارگاه اصلي رسيدم از آن احساس فرسودگي . نتيجه موافقت شد كه من يكماه ديرتر به بقيه ملحق شوم

ده تنها يكبار پيش از اين چنين احساسي را تجربه كر. همين و بس. اين ديواره مرا جذب نكرده بود. كاسته نشده بود
  . قرار داشتمIVبودم، زماني كه همراه با وويتك در پاي ديواره درخشان گاشربروم

بدون فوت .  را برپا مي كردند4  آنها بسيار ارتفاع گرفته بودند و بزودي بارگاه. ها بسيار فعال بودند در بارگاه اصلي بچه
كردم و آگاه از  ي خود را عقب افتاده حس ميكارها در جريان بودند، و من تا حدود. وقت روز بعد بر روي جبهه رفتم

كردند و بوي قله به مشامشان رسيده  زوج جلودار مانند ساعت صعود مي. وضعيت احمقانه اي كه در آن گرفتار بودم
به هيچ وجه صالح نبود در آن موقع به آنها . خواستند هر چه زود به قله برسند مدتي بود كه آنجا بودند و مي. بود

  .كردم لذا به گروه پشتيبان پيوسته و مواد مورد نياز را به بارگاه هاي باالتر حمل مي. ملحق شوم
 Jasiu( نفر آرتور هاژر، ياسيو نوواك 4اولين حمله به قله يك هفته بعد از ورود من به بارگاه اصلي انجام گرفت 

Nowak(كرزيسيك ويليچكي، و ميرك داسال ،)Mirek Dasal ( چادر زدند و به يالي صعود  متر8000در ارتفاع 
اولين حمله .  متر است8000تمام مشكالت جبهه جنوبي لوتسه مربوط به بعد از . آمد كردند كه به نظر قابل عبور مي

.  شكست خورد و تصميم گرفتند تا در حمله بعدي بيشتر به طرف وسط ديواره متمايل شوند8100آنها در ارتفاع 
 5شب را در بارگاه . به جلو برويم) Rafal Holda(ريسيك پاولوسكي و رافال هولدا حال نوبت من بود كه به اتفاق 

 متر روي آن ديواره بسيار پر 300 يا 200به صبح رسانديم تا روز بعد تا آنجا كه ممكن بود طناب ثابت كار بگذاريم؛ 
قله مي رفتيم كه در صورت روز بعد از آن به قصد صعود . شيب، كه احتماال مشكلترين قسمت تمام آن صعود بود

  .عدم موفقيت به بارگاه اصلي بر مي گشتيم
ديواره . صبح روز بعد ريسيك حال خوشي نداشت و همانجا ماند و من و رافال با كوله باري سبك حركت كرديم

 . متر از آن را صعود كنيم80، كه در تمام آن روز فقط موفق شديم حدود Vسنگي بقدري مشكل بود، حدود درجه 
   متر طنابي كه همراه داشتيم را80 بعد از ظهر 2ساعت 

بار بعد كه سرم را . بعد من از آنها فرود رفتم و هر دو به طرف چادرمان شروع به پايين رفتن نموديم. ثابت كرديم
هيچ صدايي نشنيده بودم، هيچ .  متر پشت سر من حركت مي كرد15او حدود . برگرداندم رافال ناپديد شده بود

به . غلتيد سپس چند صد متر پايين تر متوجه يك كوله پشتي شدم كه روي شيب تندي رو به پايين مي. اديفري
يا شايد فقط كمي سقوط . شايد رافال آن دور و بر مجذوب محيط اطراف شده بود. دقت به دور و برم نگاه كردم

.  از برف سفت و فشرده پوشيده شده بودكاسه اي كه در آن حركت مي كرديم. اما هيچ اثري از او نبود. كرده بود
اما يك لغزش كافي بود كه مانند . هنگام راه رفتن روي آنها تيغه كرامپونها براحتي در برف سفت فرو مي رفت

 متري پرتاب شوي؛ پرتگاهي كه از بارگاه 300لغزيدن از روي يك تخته پرش اسكي به درون يك پرتگاه عمودي 
ا نوميدي با بارگاه اصلي تماس گرفتم تا به كمك دوربين هايشان سعي كنند چيزي ب. شد اصلي براحتي ديده مي

  .او يكي از جوانترين اعضاي تيم ما بود. رافال مرده بود. آرام آرام وقوع يك حادثه بر همه مسلم شد. بيابند
 كاري بايد انجام دهم در مبهوت از اينكه چه. در تمام اين مدت هوا فوق العاده بود، با آسمان آبي و آفتاب درخشان

دانستم مشكالت   متري رسيده بودم و مي8100به ارتفاع . ام را از دست داده بودم اما انگيزه.  نشسته بودم5بارگاه 
ما يا مجبور بوديم راه ديگري بيابيم و يا با هر جان كندني بود حتي صعود چند متر . صعود ابدا كاهش نيافته است

صعود تا آنجا از .  متر ديگر طناب ثابت، تا تقريبا خود قله، كار بگذاريم300مه دهيم و در روز همين راه را ادا
بزودي نوامبر فرا مي .  كيلومتر طناب ثابت كار گذاشته شده بود5سپتامبر تا اواخر اكتبر طول كشيده بود و حدود 
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  .شد تر و هوا سردتر مي روزها كوتاه. شد داشت دير مي. رسيد
حال چه كنيم؟ من فكر ": نهايتا سوال كردم. گذشت كردم از مغزم مي ي با بارگاههاي پايين صحبت ميتمام اينها وقت

  "نمي كنم اين مسير راه بدهد؟
آوردم متوجه شدم اين اولين باري بود كه من اولين كسي بودم كه از بازگشت صحبت  وقتي اين سخنان را بر لب مي

كامال افسرده شده . ده بودند تا اثري از رافال بيابند اما تالششان ناكام ماندبقيه در پايين به پاي جبهه آم. مي كردم
مي خواستم بدانم چه بايد بكنم، اگر قرار بود صعود را . به اندازه كافي سهم خودم را از اين ديواره گرفته بودم. بودم

خواستند صعود   اي بودند كه مياگر عده.  را برچينم و شروع به پايين رفتن كنم5متوقف كنيم مي بايست بارگاه 
دانستم در حالي كه يك حاثه غم انگيز  كنند مي بايست بدون جمع آوري وسايل براي استراحت پايين بروم، اما مي
  .اتفاق افتاده بود نمي توانستم از آنها در خواست تصميم گيري فوري نمايم

 آنرا مدنظر قرار دهيم چرا كه در آن موقع سه جوان امكان ديگري بود كه مي توانستيم. باالخره سوال را مطرح كردم
اما آنها با وجود اينكه بسيار با انگيزه . كردند بر روي جبهه كار مي) Vincent fai(فرانسوي نيز از تيم وينسنت فاي 

ه از همان ابتدا نسبت ب! خواستند جبهه را به روش سبكبار صعود كنند بودند تجربه هيماليا نوردي نداشته و مي
اما آنها بر ما تاثير گذاشته . موفقيت برنامه شان شك و ترديد داشتم و به نظرم بخت آنها براي صعود بسيار اندك بود

اي داشتند، كم كم  بودند، بخصوص بر آرتور هاژر كه با نگاه كردن به اين جواناني كه وسايل متنوع و فوق العاده
  .عالوه با آنها ارتباطاتي نيز برقرار كرده بودبه . شد ديواره را مي توان صعود كرد باورش مي

و . كنم بهتر است يكبار ديگر تالش خودمان را براي صعود انجام دهيم من فكر مي": او پشت بي سيم به من گفت
  ".تمام. ها نيز ممكن است مايل باشند براي آخرين تالش با ما همراه شوند فرانسوي

  .آنجا آرامش بخش بود. شته و به بارگاه اصلي برگشتملذا من همه چيز را در همانجا باقي گذا
  .آنها موفق به پيدا كردن جسد رافال كه به احتمال زياد در شكاف پايين جبهه افتاده بود نشدند

يك تيم . در طراحي يك تالش ديگر، فكر كرديم يك تيم براي صعود كافي نيست و حداقل بايد دو تيم عازم شوند
اي را پشت سر بگذارد و يك تيم ديگر براي يك حمله   طناب ثابت ديگر تا نوار صخره متر200 – 80براي نصب 
صد البته هيچكس مايل نبود در تيمي باشد كه تمام كار سخت صعود را انجام دهد و درست در زير . سبك به قله
در آن موقع . ند انجام دهدتوا لذا تصميم گرفته شد هر تيمي تمام تالشش را براي صعود تا جايي كه مي. قله باز گردد

ما يك .  رفت5آرتور با او به بارگاه . تنها خود وينسنت فاي از سه فرانسوي همچنان به صعود مشترك تمايل داشت
 و 4در مسير بين بارگاههاي . كرد در باال چرخ كارها به كندي حركت مي.  رفتيم4روز ديرتر حركت كرده و به بارگاه 

ت كه وينسنت حال خوشي ندارد و مايل است يك شب را استراحت كند و سپس كار را  آرتور تماس گرفته و گف5
  .شروع كند

شايد . توانيد استراحت كنيد  متر نمي8000در ارتفاع . من مخالفت خودم را با اين تصميم با تمام توان اعالم كردم
در نتيجه در . كنيد  ضعف بيشتري ميتوانيد، اما بعد از يك شب ماندن در آن ارتفاع شما فقط احساس فكر كنيد مي

  .آن موقع من نه فقط تند بلكه يكدنده نيز شده بودم
من . رويم كنيد يا ما همه وسايل را جمع مي كنيم و به پايين مي يا هم اكنون كار نصب طناب ثابت را شروع مي"

  ".تمام. كوچكترين شانسي براي موفقيت شما دونفر نمي بينم
توانستيم يكديگر را از فاصله بسيار  كرديم مي وقتي با هم صحبت مي. وينسنت را متقاعد كندآرتور سعي مي كرد تا 

سپس دوباره سعي كرد مرا با اقامت آنها براي استراحت متقاعد . در نتيجه مكالمه ملموس تري داشتيم. دور ببينيم
  .كردم اما من همچنان به برگشت اصرار مي. كند

اما . دادم  هميشه كسي بودم كه حتي در بدترين شرايط همواره فقط به صعود راي ميكردم؟ من چرا اين كار را مي
. كرد ميرك داسال پشت سر من بود و در اين مجادله تقريبا هيچ دخالتي نمي. اكنون، ناگهان، چندان مطمئن نبودم

 كه اين من بودم كه او بعدها اذعان كرد فقط به اين دليل. توانست تعجب خودش را پنهان كند اما آرتور نمي
اما هيچگاه به طور كامل نتوانست آنرا به خودش . گفتم شانسي براي صعود نداريم راضي به بازگشت شده بود مي
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  .اين پايان برنامه به ديواره جنوبي لوتسه بود. بقبوالند
 موقع شخص به استراحت هاي بزرگ زماني وجود دارد كه در آن اغلب در پايان برنامه. روز بعد در بارگاه اصلي بوديم

اما اينبار همه بخاطر مرگ رافال ماتم گرفته بودند، و تنها . كشد مي پردازد و در آرامش، رسيدن باربران را انتظار مي
ديگر اشتياقي به . چيزي كه من مي توانستم به آن فكر كنم خانه بود و آرزوي رسيدن هر چه سريعتر به آن

در مدت يك روز مسير يك هفته اي براي باربران را طي . كردم ز هيماليا فرار ميانگار داشتم ا. كوهنوردي نداشتم
 جايي در هواپيما پيدا كنم و به "بخشش"زماني كه به لوكال رسيدم بخت با من يار بود كه توانستم با مقداري . كردم

يك ركورد ديگر . سيده بودم متر ر1800 متر به ارتفاع 8000در مدت يك روز و نيم از ارتفاع . كاتماندو بازگردم
  .براي من

در پايتخت با گروه پيشرو از يك تيم عازم صعود زمستاني به كانگچنجونگا برخوردم كه نام من نيز به عنوان يكي از 
توانستم از عهده آن برآيم، همه چيز با سرعت ديوانه  نمي. همچنين كرزيسيك ويليچكي. اعضاي آن آورده شده بود

خواستم انجام دهم بازگشت به خانه  اين يكي برنامه بعدي من بود و تنها كاري كه من مي. پيوست واري به وقوع مي
توانستم نشانه موافقت را  سرپرست تيم، آندري ماچنيك، بر من خرده نگرفت، اما در عين حال نمي. و استراحت بود

و اين در حالي بود كه كاميون و بارهاي آنها كارهاي زيادي داشتند كه مي بايست انجام دهند، . اش ببينم در چهره
اما ديگر براي من كافي بود و طي دو روز بعد به خانه، . آنها جايي در اقيانوس، با برنامه تغيير يافته، در راه بود

  .لهستان، رسيدم
 ناشي شايد اين موضوع. تا امروز متعجبم كه چگونه توانستم بگذارم فرصت صعود ديواره جنوبي لوتسه از دست برود

خواهم لغت پرآب و تاب سرنوشت يا حتي  نمي. دارد از نيرويي بود كه شخص را از برداشتن يك قدم بيشتر باز مي
كردم،  همچنين چندان احساس تعلقي نسبت به آن ديواره نمي. بدون شك مرگ رافال مؤثر بود. غريزه را بكار ببرم

من تنها . شدند من آنجا نبودم ي ثابت و بارگاهها برقرار ميزماني كه طنابها. سه چهارم آن بدون من صعود شده بود
گويد تو آنقدر برروي آن ديواره كار  اكنون احساسي در من مي.  شده بودم5 و 4 درگير قسمت پاياني بين بارگاههاي 

 نبود؟ آيا بيشتر از هر چيز و در درجه اول خستگي باعث آن. كردي كه حاال بتواني نسبت به بازگشت شرمگين باشي
اي كه برايم ناشناخته بودند را در زمستان  ابتدا دو قله. اين چهارمين برنامه بزرگ و مشكل من طي آن سال بود

  .صعود كرده بودم، سپس نانگاپاربات
بيشتر از هر چيزي . كردم اي نمادين از شكستي كه من بتدريج خود را از آن خالص مي خورد، نشانه تلفن زنگ نمي

ام گوش فرا داده بودم و به هيماليا نرفته بودم نيز  اما اگر من به صداي دروني. شود  وقتم تلف ميكردم احساس مي
مان به  ساختم، يا به كلبه ام مشغول مي ام و خانه لذا فقط استراحت كردم، خودم را يا با خانواده. نتيجه همان بود

از همه مهمتر . اي ديگر نبودم ني نگران رفتن به برنامهبراي اولين بار بعد از مدتي طوال. رفتم مي) Istebna(ايستبنا 
  .كردند دو پسر كوچكم در اين امر به من كمك زيادي مي. سعي كردم خودم را از نظر روحي بازسازي كنم

كنم تا آخر عمر بتوانم از آنها  گذرند، تصاويري كه گمان نمي فقط هر از چند گاهي تصاويري از مقابل ديدگانم مي
درخشد، و بر روي آن يك كوله پشتي به طرف پايين  شيبي از برف سفت كه در زير آفتاب هيماليا مي: ابمرهايي ي

 …غلتد مي
  11فصل 

  آرامش ابدي
  1986كانگچنجونگا، زمستان 

 سپتامبر من لهستان را ترك 12در . توانند براي هميشه ادامه يابند ترين ساعات استراحت نيز نمي حتي لذت بخش
رو به طرف شرق  مراه ويليچكي از طريق مسكو و دهلي به كاتماندو پرواز كرديم و از آنجا با اتوبوس شببه ه. كردم

 روز به آخرين نفرات تيم 2بعد از . مان را در كوهستان آغاز كرديم  پيمايي نپال حركت كرديم، و از آنجا راه
وليت رساندن بارهايي را داشت كه با تأخير وارد مانده بود، مسئ آرتور هاژر كه در نپال باقي. كانگچنجونگا رسيديم

كرديم با سرعت ار كنار ستون  كرزيسيك و من در حاليكه فقط وسايل شخصي خودمان را حمل مي. شده بودند
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و راهپيمايي به سمت آن از مناطق وحشي .  متري است8000كانگچنجونگا شرقي ترين قله . باربران كندرو گذشتيم
 متر، از ميان جنگلهاي زيباي نخل و 500راهپيمايي از ارتفاع كم و حدود . گذرد  لوتسه ميتري نسبت به اورست و

 متري آخرين چمنزارها را 4000در ارتفاع . شديم اما هر روز متوجه تغييري در مناطق دور و برمان مي. گذرد موز مي
چهار روز به . بر روي مورنها رسيديم متري به بارگاه اصلي كانگچنجونگا 5200نيز پشت سر گذاشتيم و در ارتفاع 

و چندين ) Przemek Piasecki(، پرزمك پياسچكي )Andrzej Czok( آندري چوك . عيد كريسمس مانده بود
آنها در دهم سپتامبر بارگاه را برپا كرده، و در همان روز اول دو بارگاه ديگر را نيز . كوهنورد ديگر از قبل آنجا بودند

  .برپا كرده بودند
حتي احساس ناراحتي در پاهايم به دليل سرمازدگي، كه تا حدي در .  نظر جسمي احساس بسيار خوبي داشتماز

اما مهمترين موضوع در كوهستان اين است كه احساس خوبي داشته . لوتسه وجود داشت، بكلي از بين رفته بود
ام بهتر  سيار از زمان شروع برنامه قبليتوانم اينگونه قضاوت كنم كه ب ام مي باشيد، و من در باره وضعيت جسماني

هدف ما صعود از مسير عادي جبهه . در درجه اول نسبت به قابل اجرا بودن پروژه صد درصد متقاعد شده بودم. بودم
اين موضوع نيز انگيزه مرا .  قله بدنبال رينهولد مسنر بودم2هم اكنون فقط با اختالف . جنوب غربي كانگچنجونگا بود

اما همچنان اين را نيز در نظر داشتم كه در صورتيكه كانگچنجونگا را نيز . كرد  كانگچنجونگا قويتر ميبراي صعود
بايست در حالي به خانه بازگردم كه او آماده به پايان رسانيدن  تر از مسنر خواهم بود و مي صعود كنم يك قله عقب

ها مانند تعداد گلها  شمارش قله. سلط كامل داشت قله جلوتر بود و بر اوضاع ت2مسنر . شد  هشت هزارمتري مي14
  .كند در فوتبال فقط شما را گيج مي

 -25اصلي سرما به   حتي در بارگاه  با توجه به ماه دسامبر و زمستان هيماليا، هوا بسيار زيبا و در عين حال سرد بود،
 1 اي به سمت بارگاه  م و با سرعت شاهانهكرزيسيك و من بارمان را بستي. آمد رسيد، اما باد نمي درجه سانتيگراد مي

مان اين بود كه تا حد ممكن بارهايمان را به ارتفاع باالتري  از آنجا سعي. 2 روان شديم، سپس به سمت بارگاه 
 دسامبر بود، و 23آنروز .  متر بارهايمان را به زمين گذاشتيم و دوباره به پايين بازگشتيم7000در ارتفاع . برسانيم
سيم مطلع شديم كه آرتور با  در آنجا با بي. خواستيم همگي بدور يكديگر جمع باشيم د كريسمس و ميفردا عي

گروه به دو قسمت تقسيم شده بود، اولي با حداقل مقدار بار مورد نياز . اصلي وارد شده است باقيمانده بارها به بارگاه 
.  تغيير مسير كشتي حامل بارها مدتي با تأخير وارد شدو دومي با بارهاي باقيمانده كه بدليل.  روز12 الي 10براي 

.  بشكه رسيده بود40 تا 30باالخره تمام بارها متشكل از . ديد اصلي جنب و جوش زيادي را به خود مي بارگاه 
اما متأسفانه اين امكان فراهم نشد كه همه در . توانستيم خوش بگذرانيم و مراسم را به نحو احسن برگزار كنيم مي
و اين به خاطر محاسبات . اصلي بودند اصلي پيشرفته و مابقي در بارگاه  بعضي از ما در بارگاه . نار يكديگر باشيمك

رسيديم  بعالوه وقتي به آنجا مي. براي رفتن به پايين و بازگشت از آنجا دو روز وقت نياز بود. رحمانه ما بود بي
و تصميم گرفتيم رياضت نگذراندن كريسمس با . داديم  از دست مي روز را3در مجموع . بايست يكروز آنجا بمانيم مي

  .گر چه آنقدرها اين موضوع ما را ناراحت نكرد. ديگران را به قيمت آن سه روز تحمل كنيم
مواد . او حتي موفق شد يك كيك بپزد. و من غذا را آماده كرديم ) Krzysiek Pankiewicz(كرزيسيك پانكيويچ 
از دو . بد نبود. حتي ژله واقعي كه از يك قوطي پيدا كرده بود نيز درست كرد. ها بدست آورد هآنرا از يكي از بشك

بايست منتظر طلوع  با توجه به رسوم مي. بشكه به عنوان ميز و از دو بشكه ديگر به عنوان صندلي استفاده كرديم
شي كه بروي چادرمان كشيده بوديم شالق بعدازظهر باد شروع به وزيدن كرد، بادي قوي به روك. اولين ستاره بمانيم

در آنجا . گشتيم اما در آن بعد از ظهر ما نگران باد نبوديم و بدنبال اولين ستاره مي. كرد هوا داشت تغيير مي. مي زد
  . روز بسيار واضحترند در كوهستان ساعات شبانه. تر از كاتوويچ دود گرفته است مشاهده ستارگان بسيار راحت

هايمان نشستيم و فضاي يك عيد كريسمس كامل همه  برروي صندلي. سرشار از احساسات بوديم!  شدحاال پيدايش
هر لقمه آن گلوي كرزيسيك را . بي شك هيچكداممان تا آن موقع چنين كيكي نخورده بوديم. جا را فرا گرفت

  .داد خراش مي
ا شروع كرديم و چند سرود مخصوص اين روز با دع. سعي كرديم اين مراسم را تا حدودي شبيه به خانه برگزار كنيم
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چرا كه تمام . تنها چيزي كه كم داشتيم نوشيدني بود. سپس زمان يادآوري خاطرات فرا رسيد. را خوانديم
اصلي باشيم و در پشت  توانستيم در بارگاه  خواستيم مي اگر مي. اما مهم نبود. اصلي قرار داشت ها در بارگاه  نوشيدني

چيزي كه بعدا باعث . س چاي گورال تاترايي بنوشيم و چيزي بهتر از آن كيك خفه كننده بخوريمميز بزرگ كريسم
. وزيد باد تمام مدت مي. اي در بر نداشت شد از اين فداكاري خود احساس حماقت كنيم اين بود كه اينكار هيچ نتيجه

ا خارج شويم، بين چادرها توده برفي در صبح اول كريسمس طوفان بقدري شديد بود كه قادر نبوديم حتي از چادره
  .ما در همانجا تا روز اول سال بدون هيچ فعاليتي نشستيم. عظيم قرار داشت

اما آندري زودتر آمده بود . كردم تا آن موقع هر زمان كه با آندري چوك در يك برنامه بوديم من با او كوهنوردي مي
مان  هوايي آمده بودم و شرايط هم) Krzyztof( ويليچكي و با پرزمك پياسچكي هم طناب بود، و من با كرزيشتف

لذا وقتي باد در روز . جايي براي تغيير در نفرات نبود. يكسان بود، در نتيجه بطور طبيعي با يكديگر هم طناب شديم
ديگر ما با يك. تر شد ما چهار نفر به اين ترتيب تقسيم شديم؛ آندري با پرزمك و من و كرزيسيك اول سال كمي آرام

  .خوب كار مي كرديم و تصميم گرفتيم اين تركيب را تا پايان برنامه حفظ كنيم
 متري 8000 متر ارتفاع دارد و يك قله بزرگ است كه از چهار قلة 8598. كانگچنجونگا سومين قله بلند دنياست

 كانگچنجونگا، و قله اصلي)  متر8496(كانگچنجونگا مركزي )  متر8476(تشكيل شده است، كانگچنجونگا جنوبي 
  ). متر8420(، قله غربي )Yalung Kang(يالونگ كانگ 

. كند زمستان فرق مي. توان در شرايط عادي تابستان مشكل قلمداد كرد مسير عادي جبهه جنوب غربي را نمي
يك اولين صعود قله جنوبي كانگچنجونگا همچنين قله مركزي توسط .  لهستاني است كانگچنجونگا از جهاتي يك قلة

يك صعود موفق . ها همچنين يك مسير جديد برروي يالونگ كانگ دارند تيم لهستاني انجام گرفته است؛ لهستاني
  .توانستيم آنرا يك قله لهستاني بناميم در واقع مي. كرد زمستاني اين زنجيره را كامل مي

چادرها بود، و بعد از ظهرها صحبتهاي  بوديم، و اغلب كارمان روبيدن برفها از روي 1  روز اول سال نو را در بارگاه
بله آقايان، ما االن اينجا هستيم، برفها را كنار بزنيد كه بانوهاي موقر ما لباس شب ". شد مردانه بود كه رد و بدل مي

ه توانند براي هميشه ادام ها نيز نمي ترين خيالبافي العاده ترين خاطرات و خارق  اما حتي جالب".اند خود را به تن كرده
  .خوابيديم.  شب سكوت همه جا را فرا گرفته بود8پلكها سنگين شدند و در ساعت . يابند

.  صعود كرديدم و چادرهايي كه باد پاره كرده بود ولي هنوز قابل استفاده بودند را تعمير نموديم2  روز بعد به بارگاه
ما بر روي . ن باد همه را با خود برده بودحداقل برف تازه روي آنها را نپوشانده بود، چرا كه در اين سمت كوهستا

آنجا خوابيديم و .  متري صعود كرديم7200 در ارتفاع 3 برف سفت و قديمي، بدون مشكل زيادي تا محل بارگاه
هوايي مان در برنامه لوتسه  با وجود آنكه از هم.  ادامه داديم4 راهمان را با همان تركيب چهار نفره به طرف بارگاه 

  .كرديم گذشت در اين ارتفاع من و كرزيسيك خيلي بد كار مي يك ماه مي
نه آندري و نه پرزمك نيز چندان خوب . داد  چهار هفته اي كه در ارتفاع پايين گذرانده بوديم اثر خود را نشان مي

  .تند بازگش3  متر فقط يك چادر برقرار كرديم و آندري و پرزمك به بارگاه 7800در ارتفاع . هوا نشده بودند هم
كرزيسيك و من در دل اميد مكتومي را داشتيم كه با گذراندن يك شب در آن ارتفاع بتوانيم به سمت قله حركت 

را در همان حال گذاشتيم و يكراست تا بارگاه  ما بارگاه . اما روز بعد هوا خراب شد و برف شروع به باريدن كرد. كنيم
. شروع به صعود كرد تا تداركات بيشتري به بارگاههاي باال برسانددر همان موقع يك تيم ديگر . اصلي پايين رفتيم 

توانست براي صعود به قله اقدام  اين تيم مسير پاكوپي شده و مشخصي را داشت كه بتواند دنبال كند و بعد از آن مي
  .وانند صعود كنندت لذا عقيده بر آن بود كه آنها تا جايي كه مي. هوايي مناسبشان بود تنها مانع آنها عدم هم. كند

 2چيز براي استفاده  همه .  با تنها چادري كه در آنجا مستقر بود تبديل به گلوگاه عمليات شده بود4 اكنون بارگاه 
 نفره 4وقتي دوباره نوبت ما براي صعود فرا رسيد، مجبور بوديم تصميم بگيريم كه يك حمله . نفر در آنجا آماده بود

 نفره به سمت باال حركت كنيم و منتظر 4تصميم گرفتيم در غالب يك تيم . از كنيم نفره را به سمت قله آغ2يا 
توانستيم يك چادر اضافي نيز با خود ببريم تا هر چهار نفر بتوانيم در  مي. كردند آنهايي بمانيم كه در جلو صعود مي

 3 و 2 يي در بين راه بارگاههاي مالقات ما با دسته جلو.  مستقر شويم و از آنجا به سمت قله حركت كنيم4 بارگاه 
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وقتي به آنجا رسيديم متوجه شديم آندري چوك هنوز . گشتند  باال رفته و حاال باز مي3 صورت گرفت، آنها تا بارگاه 
در عوض او . كرد فاصله زيادي دارد خوب هم هوا نشده است و با شرايط معمول خود كه به خوبي در جلو حركت مي

كنند، بخصوص در  اما همه در اين كوهستانها سرفه مي. كشيد تي در پس بقيه باال ميسرفه كنان خود را بسخ
  .زمستان كه هوا بي نهايت خشك است

 برويم و بقيه روز بعد در پشت سر ما بيايند 4 روز بعد به روشني به كرزيسيك گفتم كه بهتر است ما دو نفر به بارگاه 
اما در آخر تصميم بر اين گرفته شد . نها به اندازه ما قدرت صعود نداشتندجاي بحث نبود، آ. تا بار زيادي حمل نكنيم

  . نفر با هم صعود كنيم و لذا بارهاي اضافي را بطور مساوي بين خود تقسيم كرديم4كه هر 
 رسيد 4 پرزمك نيم ساعت بعد از من و كرزيسيك به بارگاه .  نفره ما بطرز رقت انگيزي متفرق شده بود4در راه تيم 

شناختم نبود؛ همواره در شرايط عالي  او آن آندري كه من مي.  ساعت بعد از آن1نمود  و آندري كه بسيار خسته مي
حال او فقط با قدرت اراده خود را باال . و در زمره كارآترين افراد در زماني كه كار زيادي براي انجام موجود بود

سيم مبني برخوردن داروهاي خاص  دكتر توسط بيكرد، حتي با وجود توصيه  كشاند و مرتب سرفه مي مي
  .شد هايش قطع نمي سرفه

در حاليكه پرزمك و آندري چادر خودشان را . بايست چادرمان را از زير برف بيرون بياوريم  ابتدا مي4 در بارگاه 
  .زدند، من و كرزيسيك نوشيدني را آماده كرده بوديم و به آنها داديم مي

توانست به درون كيسه  گرفت، تازه آن موقع شخص مي  ساعت وقت مي2به طور معمول تمام اين كارهاي جزئي 
هاي نازك چادرمان صداي سرفه بي وقفه  از وراي آن پارچه. توانستم بخواب روم اما من مشكل مي. خوابش بخزد
و چند قرص بيشتر از دكتر توصيه كرد كه بخور چاي . اصلي تماس گرفتم يكبار ديگر با بارگاه . شنيدم آندري را مي

هم به او ) Fursemid(او اضافه كرد كه در صورت نياز چند فورساميد .  گفته بود به او بدهيم"دارويي كه قبال
  .بدهيم

در صورت يا دستها اين موضوع مسئله . در ارتفاع بدن گاهي آب زيادي را در خود جمع مي كند. فورساميد مدر است
بعد از اين توصيه آخري از طرف . شود كه كشنده است) خيز(تواند باعث ادم يا مغز ميكند، ولي در ريه  اي ايجاد نمي

بنظر همه چيز آرام شده بود و ما به چادرمان . دكتر كمي بيشتر صحبت كرديم، و سپس ديگر حوصله بحث نداشتيم
  .توانستيم وضع آندري را در نظر نگيريم خوابهايمان رفتيم، اما نمي و درون كيسه

  ".با اين وضع فردا چكار كنيم": مپرسيد
  ". حال بدي دارم، فردا به پايين مي روم"من واقعا": آندري گفت
  ".آيم بسيار خوب، پس من هم با تو پايين مي": پرزمك گفت

  ".كنيم به سمت قله برويم خوب، پس ما نيز سعي مي": من و كرزيسيك خيالمان راحت شد و من گفتم
شب با چرتهاي كوتاه گذشت و بعد . شد و فقط گه گاه با صداي سرفه آندري شكسته مي را فرا گرفت  سكوت بارگاه

سپس . سپس جورابهايمان را خشك كنيم. بايست يخ كفشهايمان را ذوب كنيم اول مي. شروع كرديم به آماده شدن
. ازدهم ژانويه بودي.  آماده حركت بوديم45/5در ساعت . مقداري آب بجوش بياوريم و بزور سعي كنيم چيزي بخوريم

  .هوا هنوز تاريك بود. من اول از چادر بيرون آمدم
  ".افتيم  خيلي خوب، ما ديگر راه مي":به دو نفر ديگر گفتم

  ". ما كمي استراحت مي كنيم زيرا فقط بايد پايين برويم": از چادر ديگر صداي پرزمك بگوش رسيد
 انگشتان پايم را احساس نمي كردم، كرزيسيك نيز همين بعد از چند صد متر من ديگر. ما شروع كرديم به حركت

 صبح باالخره آفتاب به ما 10از ساعت . داديم اما به آرامي و بطور يكنواخت راه خودمان را ادامه مي. وضع را داشت
كرزيسيك سكويي درست كرد و در آنجا نشست و كفشهايش را در آورد و . تابيد، گرممان كرد و به ما روحيه داد

 متري 800مسافت زيادي را پيش رو داشتيم، اختالف ارتفاعي . سپس دوباره حركت كرديم. گشتانش را مالش دادان
  .در زمستان اين مقدار بسيار زياد است. بايست پشت سر بگذاريم را مي

ن قدم آ. داشتم در درجه اول يك انگيزه بسيار قوي براي هر قدم كه بر مي. چيز زيادي از آن را در خاطر ندارم
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اي طناب را مي ديديم كه از زير  ما در مسير عادي بوديم، لذا گاه و بيگاه تكه.  بدون حس"آهسته مخوف و تقريبا
هر يك با سرعت خودش حركت . كرديم و نه حتي بين خود طناب داشتيم نه خود را حمايت مي. برف بيرون زده بود

او منتظر من نشد و به . اي او حركت كنم و او اول به قله رسيدتوانستم پا به پ كرزيسيك از من جلو زد، نمي. كرد مي
. سپس من به قله رسيدم. ما فقط چند متر زير قله در سكوت از كنار يكديگر گذشتيم. سرعت به پايين سرازير شد

 تمام اينها شايد به نظر. گرفتم همچنين چند عكس . دو عروسك پالستيكي متعلق به پسرانم را در آنجا گذاشتم
. رود، مايل است شادي موفقيت را با ديگران تقسيم كند باالخره وقتي كسي با ديگران به كوه مي. عجيب برسد

  :كرزيسيك بعدها در اين باره گفت
درست وقتي تو را ديدم كه . من در قله حدود نيم ساعت منتظر تو ماندم.  مطمئن نيستم چه اتفاقي افتاد"من واقعا"

  ".توانستم آن چند دقيقه اضافي را منتظر بمانم انگار نمي. سرازير شدمشوي به پايين  نزديك مي
براي مثال دائما . شوند كند، تفكرات انسان به نحو غريبي تيره و تار مي اما شخص در آن باالها به طرز ديگري فكر مي

كنند آنها را در جاي گرمي هايش بهتر كار  براي آنكه باطري.  بودم فكر مي كردم سيم كه با خود آورده درباره يك بي
اما اين فكر در بين راه به ذهنم رسيد كه بهتر است آنها را در جيب كوله پشتي بگذارم تا در قله . داشتم نگه مي

ام و نزديك   پشتي ها را از جاي خود درآوردم و آنها را در جيب داخلي كوله پس باطري. راحتتر آنها را بيرون آورم
گم . به قله رسيدم اولين كاري كه كردم جستجوي باطري بود كه متوجه شدم در آنجا نيستوقتي . بدنم قرار دادم

. باالخره تسليم شدم. توانستم تصور كنم چه اتفاقي براي آن افتاده است نمي. جيب كوله را زير و رو كردم. شده بود
سيم يك كيلوئي را به اميد گفتگو   بياما دلخور بودم، آن. اصلي مهمترين مسئله نيست هر چه باشد گفتگو با بارگاه 

هوا بشدت .  رسيديم4 به كرزيسيك رسيدم و دوتايي به بارگاه . اصلي با خود آن همه راه باال كشيده بودم با بارگاه 
سرد بود لذا اولين كاري كه كردم خزيدن درون كيسه خواب بود تا كمي گرم شوم، سپس كمي غذا درست كردم و 

در ارتفاع انسان از خود . برداشتم و چشمم به باطري افتاد كه تمام مدت در همان جيب قرار داشتسيم را  باالخره بي
  . قادر نيست به آنها پاسخ دهد"كند، اما معموال سئواالت زيادي مي

از و . تبريكاتشان پرشور نبود.  اصلي تماس بگيريم و خبر صعودمان را به آنها بدهيم توانستيم با بارگاه در نتيجه مي
وقتي پايين . ما از اين امر متعجب شديم.  اصلي متوجه شديم كه وضع آندري وخيم است  و بارگاه3 ارتباطهاي بارگاه 

آن دو به سمت پايين راه افتاده بودند ولي . اما اكنون متفاوت بود. يابيد   توان از دست رفته را باز مي"رويد معموال مي
توانست ادامه  باالخره بقدري ناتوان شده بود كه ديگر نمي. ودش طي كرده بودآندري فقط نيمي از راه را روي پاي خ

 رفته بود و در آنجا با آرتور هاژر، كرزيسيك پانكيويچ و لودويگ ويلشينسكي 3 پرزمك به تنهايي به بارگاه . دهد
اكنون در ارتباط دائم با بارگاه  آنها هم. برخورد كرده بود و به اتفاق به باال برگشته بودند تا به كمك آندري بشتابند

  .او از بروز خيز ريوي نگران بود. اصلي بودند و دكتر فورساميد با دوز بااليي تجويز كرده بود 
اصلي را به سمت باال ترك كرده بودند و به همراه خود اكسيژن براي آندري حمل  يك تيم به اتفاق دكتر بارگاه 

  .كردند مي
 به پايين سرازير شده بود تا 3  حركت كنند و در همان زمان يك تيم ديگر از بارگاهآنها در نظر داشتند شبانه 

شرايط با گذشت ساعات رو به وخامت . اكسيژن و وسايل تنفسي را به سرعت از آنها بگيرد و به باال برساند
ر بدحال بود و به توانست قبول كند كه اين آندري بود كه بسيا هيچكس نمي. گذاشت و بسيار هولناك شده بود مي

  .رفت آن شكل داشت از بين مي
البته ما .  باقي بمانيم چرا كه تعداد زيادي از باال و پايين عازم آنجا بودند4 به من و كرزيسيك گفته شد كه در بارگاه 

شد تصميم گرفته . تر درحال وقوع بود هم بسيار فرسوده بوديم، بخصوص از حادثه ناگواري كه در چند صدمتر پايين
يك شب بسيار سرد ديگر را گذرانديم و صبح روز بعد . كه ما صبح فردا براي كمك به حمل آندري سرازير شويم

بار را شنيديم كه آندري   خبر مصيبت8قبل از ترك آنجا در ساعت .  متأسف نبوديم"براي آماده شدن و بازگشت ابدا
  .در طول شب درگذشته بود

تر را   نفر ديگر كه در چادر كناري بودند شبي راحت4 از اين بابت نسبت به او و پرزمك در يك چادر بودند، و
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خيال .  شب آندري كمي بهتر شده بود9در ساعت . پرزمك مرتب به او نوشيدني و غذا مي خوراند. گذارنده بودند
برگشته  او به طرف آندري 10در ساعت . پرزمك كمي راحت شده و آماده درست كردن نوشيدني ديگري شده بود

  .تا يك فنجان چاي ديگر به او بخوراند، اما هيچ نشاني از حيات در او وجود نداشته است
اصلي  سپس با بارگاه . خشكمان زد. سيم به ما گفت اين مختصر داستاني بود كه لودويك ويلشينسكي از طريق بي

هر گونه فعاليت . تمام. افته استبرنامه پايان ي": سرپرست تيم، آندري ماچنيك به ما پاسخ داد. تماس گرفتيم
در آنجا با هم تماس .  بياوريد3  با خود به بارگاه 4 توانيد از بارگاه  هر چيزي را كه مي. كنيم ديگري را متوقف مي

  ".تمام. گيريم مي
پرزمك . جان آندري باقي مانده بودند  با كرزيسيك پانكيويچ و آرتور هاژر برخورديم كه در كنار بدن بي3  در بارگاه

اكسيژن به ابتداي .  ناتوان شده بود، با كمك ديگران به پايين برده شده بود"كه از نظر روحي و فيزيكي كامال
  .گرفت  به موقع در دسترس قرار نمي" فهميديم كه قطعا"طنابهاي ثابت رسانده شده بود ولي بعدا

كرديم به بحث راجع به موقعيتي كه در آن قرار شروع .  خوابش دراز كشيده بود آندري انگار خوابيده است در كيسه
خواستم او را  من مي.  متر دفن نماييم7400بايست او را به پايين حمل كنيم يا او را در همان ارتفاع  يا مي. داشتيم

. به پايين ببريم، ولي وقتي يك نفر گفت چطور اينكار را انجام دهيم متوجه شدم خودمان چقدر ناتوان هستيم
 كمك كرده بود 3  و من بخاطر صعود قله بسيار فرسوده شده بوديم و آرتور كه به حمل آندري به بارگاه كرزيسيك

 كوهنورد از گروه نجات 3اما در پايين كسان ديگري بودند كه در ميان آنها . نيز تالش بسيار زيادي به خرج داده بود
  .نظر آنها اكنون بسيار مهم بود. تاترا قرار داشتند

بگوييد آيا امكان . شما متخصص هستيد. كنم اما زياد اصرار نمي. من مايلم كه آندري را پايين بياوريم": ممن گفت
بايست  جسد را مي. العاده سخت خواهد بود دانستم گفتنش ساده است اما انجام آن فوق  مي"انجام اين كار را داريم؟

ن بفرستيم و از جاهايي ببريم كه با دستان آزاد نيز حركت ها به پايي از درون شكافها عبور دهيم، از باالي سراشيبي
بعد از گفتگوي زياد اين . صحبت از كاري بود كه به راحتي ممكن بود يك هفته طول بكشد. كردن مشكل است

بازگشت . عقيده چيره شد كه در تئوري اين كار شدني است ولي در عمل ما توان و نيروي انجام اين كار را نداريم
اصلي  شد كه پيكر آندري را در بارگاه  و تمام اينها منجر به اين مي. ود مدت زمان زيادي به طول بيانجامدممكن ب

تر براي دفن در خاك  حمل او به پايين.  انجام داد3 شد در بارگاه  جايي در يك شكاف دفن كنيم، همان كاري كه مي
، دفن كنيم و يك رسم ساده 3 جا كه مرده بود، در بارگاه  لذا بهتر بود او را در همان . گرفت يك هفته ديگر وقت مي
  بايست او را بعد از مرگ نيز آنقدر به اين طرف و آن طرف بكشانيم؟ چرا مي. هيماليايي را بجا آوريم

شكافي . تر از چادر، يافتيم  متر آنطرف50يك شكاف مناسب، . مراسم تدفين بطور كامل برعهده ما چهار نفر بود
اش به لبه  ماني خواب و وسايل شب پيش از ظهر بود كه جسد او را با كيسه. شد تر مي ر پايين باريكعميق كه د

گويي كوهستاني كه او . تابيد هوا آرام بود و خورشيد مي. رسيد اي آرام به نظر مي العاده بطرز خارق. شكاف كشانديم
  .خواست مزاحم او شود عشق آن را در دلش پرورانده بود نمي

  ". . . مقدس، پدر"
. خواست تا بار ديگر دركوه قدم بگذارد شد قبول كرد كه آندري ديگر از درون آن كيسه خواب برنمي مشكل مي

ما . با او بود كه براي اولين بار گام در هيماليا نهاده بودم. آندري چوك تنها يكي از ما نبود، او به واقع روح سيلزيا بود
  . بيشتري در خانه نيز به يكديگر وابسته ساخته بودرا نه تنها كوهستان بلكه مسائل

  ". . .مريم مقدس مهربان "
كردم انسان در كوه قادر نيست احساسات غليظي داشته باشد، نه شادي و نه اندوه، آن موقع  تا آن زمان فكر مي

  .ام فهميدم كه اشتباه كرده
  ". . .خداوندا، آرامش ابدي به او عطا فرما "

برروي آن كلنگش را كه نام او . اب به پايين فرستاديم تا موقعي كه به آرامي در انتهاي آن قرار گرفتآندري را با طن
  .پوشانديم حس كردم بايد چيزي بگويم را برخود داشت گذاشتيم زماني كه داشتيم روي او را با يخ و برف مي
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اي بر لب  ي بعد ديگر نتوانستم كلمه صحبتم را شروع كردم ول".كنيم براي آخرين بار با آندري خداحافظي مي"
هاي نشانه مسير يك  با ني. گريستم تمام كوهستان اندوهگين بود، و من داشتم مي. بغض در گلويم شكست. بياورم

كردم متوجه عكسي شدم  يك ماه بعد كه عكسهاي برنامه را ظاهر مي. صليب درست كرديم و بر روي قبر او گذاشتيم
كرزيسيك ويليچكي، پرزمك و آندري .  گرفته شده بود3 و 2دري در بين بارگاههاي كه يكروز قبل از مرگ آن

. شود در پشت سر آندري يك صليب كه از يك چوب ني و يك تكه طناب بوجود آمده است مشاهده مي. اند ايستاده
نگرم  به آن عكس ميهر گاه . بسيار شبيه همان صليبي بود كه دو روز بعد ما بر روي قبر هيماليايي او قرار داديم

  اي از سرنوشت بود؟ آيا نشانه: شوم متعجب مي
سومين . روز بعد در پي يك بحث غير الزم با آندري ماچنيك من، كرزيسيك و آرتور به طرف پايين سرازير شديم

  .يافت برنامه پي در پي بود كه با يك حادثه ناگوار خاتمه مي
ما به او گفتيم چه اتفاقي افتاده است و نه هيچ چيز .  سؤال پيچ كرددر فرودگاه ورشو يك گزارشگر تلويزيون ما را

اي از مردم از آن پاره. برنامه تلويزيوني بخصوص براي برانگيختن احساسات بينندگان طراحي شده بود. بيشتر
نند توا بعضي از خبرنگاران مي.  آن حادثه تلخ سهم بسزايي را در آن داشت"مسلما. خوششان آمد و برخي خير

كنم عملكرد خبرنگاران  از اين جهت گمان مي. توانند كشش زيادشان نسبت به خون را كنترل كنند، بعضي نمي
باالخره به خانه . ام منتظرم بودند بازگشتم به ايستبنا جايي كه خانواده. لهستاني تا حدود زيادي قابل قبول باشد

كه ) Katowice Workers Tribune( ز تريبون اما در آنجا يك خبرنگار از كاتوويچ وركر. رسيده بودم
همه چيز را به او گفتم تا بتواند مطالب الزم را براي تهيه يك داستان . خواست داستان آنرا بنويسد به سراغم آمد مي

سه هفته بعد مابقي تيم و ماچنيك بازگشتند و عليه تريبون شكايت بردند كه . مسلسل طي چهار هفته فراهم آورد
در نتيجه قسمت پنجمي هم به چاپ رسيد كه او . ماند تا با او به عنوان سرپرست گفتگو كند  منتظر ميبايست مي

به آن توجهي نكردم، اما اين برنامه احساس . موفق شده بود در آن تقصيراتي را متوجه من و ويليچكي سازد
  .ناخوشايندي را در من باقي گذاشت

بايست به ديدن همسر آندري  وانستم آنرا به شخص ديگري بسپارم، ميت يك وظيفه ديگر به عهده داشتم كه نمي
او از قبل از تمام جزئيات اطالع داشت، چرا كه مدتها از وقتي كه من با تلفن خبرها را به بيلژوسكي داده . رفتم مي

ع چيزي را عوض اما اين موضو. ها و تلويزيون هم منعكس شده بود گذشت، جريان ماوقع در راديو، روزنامه بودم مي
شناختم مالقات كنم و عذاب زنده بودن در حاليكه آندري مرده بود  بايست اين خانواده را كه بخوبي مي مي. كرد نمي

  .را تحمل كنم
فقط يك برادر، زيرا برادر ديگر او نيز مرده . همسر آندري، دختر بسيار كوچكش، برادر و مادرش منتظر من بودند

  .در كوهستان. بود
  12فصل 

  هر كاري دوست داري انجام بده
K2 ،1986، جبهه جنوبي   

كرد، بلكه به دور كمر غير   او به چشمان من نگاه نمي" پس اين كوكوچكا تويي؟ شباهتي به يك كوهنورد نداري؟"
شد كه راجع به  اما اين دليل نمي. نگريست ورزشكارانه من كه در طول اين چند ماه عدم فعاليت بزرگ شده بود مي

اش كاري نداشت  اي الغراندام بود؛ او كه در زندگيخود او مانند يك سگ شكاري مسابقه. ين موضوع اظهار نظر كندا
 "اشخاص ديگري نيز مانند او بودند؛ آلماني، اتريشي و سويسي كه عمدتا. جز اينكه در آلپ باال و پايين بدود

توان با اتومبيل به آنجا   كه ميK2خرين روستاي مسير ، آ)Dasu(ما همگي با يكديگر در داسو. راهنماي كوه بودند
. شد بزودي برنامه شروع مي. سازي همه جا را پر كرده بودسر و صداي ناشي از فعاليتهاي آماده. رفت، مالقات كرديم

 بايست به آنها پرداخت تا گوش دادن به حرفهاي راهنماهاي سويسي، لذا به راه كارهاي بسيار مهمتري بود كه مي
  .كنيم  متر با هم صحبت مي8000با خودم گفتم در ارتفاع . خودم رفتم

بعد از آن تجربه تلخ . كنم كوتاه و موجز آنرا شرح دهم المللي پيدا شد؟ سعي مي چطور سر و كله من در اين تيم بين
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م در با سرپرست تيم كانگچنجونگا تصميم گرفتم ديگر در تيم بزرگي شركت نكنم و در عوض با تالش خود
 متقاعد شده بودم اين كار " مانند بسياري ديگر كامال"شخصا. گروههاي كوچك و به روش سبكبار به هيماليا بروم

در واقع از فكر درگير شدن در يك تيم بزرگ و برخوردهاي موجود در آن مو برتنم راست . امكان پذيري است
) Szczecin(سته بودم صداي زنگ تلفن از سشچين بسيار خوب، حاال چه؟ در يك روز آرام كه در خانه نش. شد مي

  .به صدا در آمد
مرا به يك ) Herlligkoffer(هرليخ كوفر . هستم) Todek Piotrowski(سالم يورك من تودك پيوتروسكي "

  "اي داري؟ عالقه. توانم يك نفر ديگر را با خود ببرم مي.  دعوت كرده استK2برنامه صعود 
البته كه عالقه . بله" گفتم "ام را بيان كنم و صريحا ستم پاسخ رسمي و از پيش آمادهتوان در آن لحظه ديگر نمي

 K2هاي هيماليا بود، اين برنامه   دكتر كارل هرليخ كوفر اهل مونيخ يك سازماندهنده بسيار معروف برنامه".دارم
او همواره يك سازمان . بگيرداش را در آنجا جشن   سالگي70خواست جشن تولد  بيست و چهارمين آنها بود و او مي

كند و بعد از مدتي ديگر كه  دهنده بوده است و نه يك كوهنورد و اين با رسم معمول كه شخص ابتدا كوهنوردي مي
. گيرد، متفاوت است ها را به عهده مي از نظر فيزيكي قادر به كوهنوردي سطح باال نيست، رهبري و سازماندهي برنامه

با او همه چيز از يك قرارداد . كرد ار افتاده شده بود، لذا در برابر سنت كوهنوردي مقاومت ميكارل مدتها بود كه از ك
شروع شد كه در آن ذكر شده بود تمام فيلمهايي كه در كوهستان گرفته شوند بايد به او تحويل داده شوند، و اينكه 

اين روش بسيار آلماني او در محاسبات .  حمل كرد2  كيلوگرم را به بارگاه120 و 3  كيلوگرم بار را بايد به بارگاه550
  .دقيق همه چيز، زياد خوشايند كسي قرار نگرفت

شد و طي  تا آن موقع هرگز چيزي را در برنامه امضاء نكرده بودم، مگر توافقي كه قبل از حركت مي. من هم همينطور
اما اين يكي . ان جسدم را به كشور بخواهندام مخارج بازگرد توانستند از بيمه آن خانواده من، در صورت مرگم نمي

بخصوص با آن سابقه . شنيده بودم كه هرليخ كوفر با كوهنوردان جوان ميانه خوبي نداشت. داستان ديگري بود
اما اينها بهاي صعود . كرد هاي به روش سبكبار احساس نميهاي بزرگ انس و الفتي با برنامه اش در برنامه طوالني

اگر فرد . سالها در روياي آن بودم. تواند پاي خيلي چيزها را امضاء كند بخاطر آن شخص مي. ود بK2جبهه جنوبي 
  .شدم كرد بسيار سرخورده مي ديگري قبل از من آنرا صعود مي

او . نيز نقش مهمي در قبول شرايط هرليخ كوفر از طرف من داشت) Todeusz Piotrowski(تودژ پيوتروفسكي
صعودها را در  تاترا بود، يك متخصص واقعي در كوهنوردي زمستاني كه بسياري از اولينترين كوهنورد در  شاخص

را انجام ) Noshaq(او به همراه آندري زاوادا اولين صعود زمستاني قله نوشاق. اش دارد تاترا، آلپ و نروژ در كارنامه
 متري در زمستان 7000 هيچ قلة شد، چرا كه تا آن موقع دادند كه در زمان خود يك نقطه تحول بزرگ محسوب مي

) Latallo(اي براي صعود لوتسه شركت كرده بود كه در طي آن التالو   در برنامه1974در سال . صعود نشده بود
در . جستند و تمام تقصيرات به گردن تودك انداخته شد اي مقصري مي در آن دوران براي هر حادثه. كشته شده بود

اما او فعال بود و در طي همين . رد و سالها از جريان اصلي كوهنوردي كناره گرفتنتيجه آن او باشگاه را ترك ك
شد قلم را  كرد، اما مشكل مي او كوهنوردي نمي. مدت با نگارش چندين كتاب كوهنوردي برهمگان شناخته شده بود

  .از دست او جدا كرد
اما . هاي ديگري نيز شركت كرد سپس در برنامه. مير پيوست سال يخها كمي آب شد و او به برنامه ما در تريچ4بعد از
بخت و اقبال جزء مهمي .  متري نرسيد8000اي  هرگز پايش به قله.  بخت زيادي براي صعود به قله نداشت"ظاهرا

بارها اتفاق افتاده است، كوهنورداني خود را در بهترين شرايط جسمي و روحي براي صعود . در كوهستان است
. اند اند كه به قله نزديكتر بوده شرايطي كه زمان رو به اتمام بوده است كساني براي قله انتخاب شدهاند، اما در  ديده

ناپذير كه هرگز هيچ مشكلي نداشت شناخته  اش به نام يك كوهنورد خستگي لذا تودك كه از اوايل دوران كوهنوردي
 متر 7700مير در ارتفاع در تريچ.  موفق نبود غيرمنصفانه كسي را گرفت كه در ارتفاعات هرگز"شده بود لقب كامال

ديدم كه چقدر از نظر روحي و فيزيكي آرامش داشت، و هيچ وقت براي انجام كاري نياز نداشت كه به مرز  او را مي
  .دانستم او ذخيره فراواني دارد هايش نزديك شود؛ مي توانايي
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 يك از دوستان فراوانش را به برنامه هرليخ كوفر توانست هر او مي. حال وقتي او تلفن زد احساس آسودگي كردم
اي  هيچ جا نوشته نشده است كه اگر كسي سياهه. اين همان موضوعي است كه در تشكيل يك تيم دخيل است. ببرد

كند كه با او راحت  اما شخص كسي را انتخاب مي. شتابند، خير اش داشت باشد همه به روي او مي از موفقيت قبلي
  .باشد
تنها چيزي كه بدان نياز . خواب بود  عدد كيسه20 عدد كت پر و 20ظيفه من در جهت سازماندهي تيم تهيهتنها و

باشگاه خانگي ما و انجمن كوهنوردي لهستان به ما در پرداخت هزينه . بود يك ميليون زلويت بود و دستور تهيه پرها
  .تهيه مابقي هم چندان مشكل نبود. آباد كمك كرد بليط تا اسالم

 كيلو باري را كه از طريق كشتي بدانجا حمل شده بود تحويل 300در پاكستان من و تودك به كراچي رفتيم تا 
  .تشريفات اداري مربوط به آن ما را چندين روز با آن بارها اين طرف و آن طرف كشاند. آباد بياوريم بگيريم و به اسالم

اين اولين باري بود كه درگير سازماندهي تيمي از غرب .  كرديمدر نتيجه تازه در داسو بود كه ما با ديگران مالقات
. در كراچي در حين پرداختن به امور اداري ترخيص من و تودك عصبي بوديم. شد تفاوت را ديدبراحتي مي. شدم مي

آن شد و خوي لهستاني ما در جستجو براي چند صد روپيه در اين جيب و  در هر قدم مقداري پول از ما خواسته مي
كه در اسالم آباد (بقدري ناراحت بوديم كه با تلفن با هرليخ كوفر تماس گرفتيم . گذاشت جيب سر به عصيان مي

توانم  من نمي": كشيدم در عوض پاسخ شنيديم كه  ما كه انتظار شنيدن نصايح يا تشويق او را مي). منتظر ما بود
 بپردازيد، حتي شده پنج برابر آنرا بپردازيد و خود را خواهند هر چقدر مي. كنيد بفهم شما از چه چيزي صحبت مي

  ".نگران اين چيزها نكنيد
توانستيم با او صحبت كنيم، ما كه از اولين سفرهايمان به خارج يادگرفته بوديم كه بايد حساب هر يك  چطور مي

.  روپيه ارزانتر به انجام برسانم10گاهي شده بود كه من دو روز كلنجار رفته بودم تا كاري را با . روپيه را داشته باشيم
  .داد اي كه در برابرش گذاشته بوديم نشان ميحال او به وضوح تكدر خود را از مسئله پيش پا افتاده

  "مشكل چيست؟.  روپيه بپردازيد5000 روپيه بپردازيد، 5000اگر مجبوريد "
مان اقدام كنم  يه يك كاميون براي برنامهبايست براي كرا هر زمان كه مي. توانستم اين را درك كنم من فقط نمي

 يا حتي 1000، 200، 100حال با دنياي كساني روبرو شده بودم كه . كردم ساعتهاي زيادي را صرف چانه زدن مي
وقتي كه با آنها بوديم براحتي داخل رستوراني . آورد  دالر تغيير بسيار كوچكي در بودجه تيم بوجود مي2000

ديگر الزم نبود در . داديم، بجاي آنكه ببينيم چقدر پول داريم خواستيم سفارش مي يشديم و هر چه كه م مي
  .جويي براي خودمان غذا بپزيم  هتلها براي صرفه ارزانترين

شد و  تيمهاي لهستاني جورابهايي كه در لهستان يافت مي. طبق قوانين دولت بايد كفش و جوراب باربران تأمين شود
باربران تيم هرليخ كوفر هركدام يك جفت كفش آديداس گرفتند كه هنوز . آوردند  خود ميارزانترين كفشها را با

  .رفتند نگرفته آنها را فروختند و در پايشان همان گالشهايي را به پا كردند كه در زمين خالي يا برف با آنها راه مي
من مدتها . هم دريافت كردند باربر تيم هرليخ كوفر همچنين هر يك يك جفت جوراب پشمي مرغوب سويسي 300

 "گيرند كامال نگريستم كه جورابهايشان را تحويل مي بود كه آرزوي داشتن يكي از آنها را داشتم و وقتي آنها را مي
شتافتند و  آنها به طرف اولين فروشگاه در شهر مي. پوشد مطمئن بودم كه هرگز حتي يكي از آنها نيز جورابها را نمي

خواستم سعي كنم يكي از آن جورابها را از چنگ باربري  نمي. من حسود نبودم. فروختند يآنها را به پشيزي م
  .هايم ليكن شستم خبردار شد كه وسايل من بيشتر شبيه به وسايل آن باربران است تا وسايل هم تيمي. درآورم

سردار ديگر ندين كمكيك سردار، معاون و چ. پيمايي خود را بهتر نشان داد ولخرجي به سبك غربي در طول راه
. شدديدم آنها چطور هر دم گوش هرليخ كوفر را مي برند نفسم تنگ مي وقتي مي. گرداندند داشتيم كه كارها را مي

شناختم، اما هرليخ كوفر فقط  من به طور غريزي تمام كلكهاي آنها را مي. كردند  داشتند بسادگي او را لخت مي
 در چشمانش نگاه كند و او را "گذشت كسي بتواند مستقيما ز مغزش هم نميحتي ا! گفت متشكرم پرداخت و مي مي

موضوع روشن بود؛اين مسائل جزئي هيچ وقت مورد عالقة . امين برنامه او به هيماليا بود24و اين . فريب بدهد
ري با او دارند،  نگاه كن اينها چه رفتا"پروفسور نبود، اما من بقدري از اين وضع شاكي شده بودم كه به تودك گفتم 
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به تو چه ربطي . نگاه نكن":  با آرامش يك درويش به من نصيحت كرد كه"كنم ديگر بتوانم تحمل كنم من فكر نمي
  ".دارد؟ خونسرد باش

توان  ام كه مي با اينحال من ياد گرفته. دندانهايم را به هم فشار دادم و به خودم گفتم اين موضوع به من دخلي ندارد
 روشن بود كه كارل "كامال. وي فريبكاري جزئي بست، ولي سردار نبايد فراموش كند كه رئيس كيستچشمان را برر

هاي بزرگش به  سردار مردي بود كه هرليخ كوفر در طي بارها برنامه. گذشت نداشت هرليخ كوفر كنترلي بر آنچه مي
كارل يك سرويس . كرد كارل صحبت ميپاكستان به او اعتماد داشت، مردي كه همواره مؤدب و همواره با محبت با 

 در كنار كارل براي انجام اوامر او حاضر بود، يك فنجان چاي، چادر "آشپز دائما. شخصي درجه يك و دائمي داشت
با داشتن اين شرايط، حتي اين سرپرست بسيار با تجربه . همواره برپا، محل خواب آماده، به عبارت ديگر رفاه كامل

  .چاپد  سردار در هر قدم دارد او را ميداد كه هم تشخيص نمي
اين موضوع به . كوپتر سفارش داده بود اين اولين تيمي بود كه سرپرست حتي قبل از حركت تيم چندين پرواز هلي

تواند با دنياي متمدن  دانست در صورت نياز به سرعت مي داد، زيرا مي فرد در بارگاه اصلي آرامش خاطر فراواني مي
چيز به صورت آماده مصرف وجود داشت، كافي بود روي  همه. مشكلي هم با غذا وجود نداشت. كندارتباط برقرار 

و چه وسايل آشپزي جالبي، هر .  دقيقه استيك، سيب زميني و كلم حاضر شده بود10گذاشتيم و بعد از  اجاق مي
افي وجود داشت، نه مانند آب گرم به مقدار ك. سازد وجود داشت اصلي را راحت مي چيزي كه زندگي در بارگاه 

شد كه ديگر جايي براي تهيه آب گرم براي شستشو وجود  بندي مي هاي لهستاني كه سوخت طوري تقسيم برنامه
  .نداشته باشد

آنها اغلب . ها را مورد انتقاد قرار دهم خواهم به يكباره و بدون غور بيشتر، تداركات و سازماندهي لهستاني نمي
جويي را انجام  كنند در هر موردي نهايت صرفه تيم كوچك و آماتور غربي دارند كه سعي ميتداركات بهتري از يك 

اگر احساس گرسنگي . توانستم سر و وضعي صفا بدهم اما اينجا هيچ تحميلي وجود نداشت، با خيال راحت مي. دهند
.  ساعت مقرر غذا خوردن شوممجبور نبودم منتظر. خوردم رفته و چيزي مي كردم خيلي راحت به چادر آشپزخانه  مي

داد   از احساس آزادي كه اين تيم به انسان مي"المللي بود و من كامال تيم كارل هرليخ كوفر يك مسئوليت بزرگ بين
  .تا بطور كامل به امر صعود توجه كند رضايت داشتم

پروازي واقعي در امر كوهنوردي پيمايي متوجه شدم كه اين جوانها هيچ بلند اما بعد از چند مكالمه كوتاه در طول راه
من . كرديم اين من و تودك بوديم كه برصعود يك مسير جديد برروي جبهه جنوبي به روش آلپي اصرار مي. نداشتند

آنها به گونه . كردم زدم، اما انگار با ديوار صحبت مي  جوان سويسي قدم مي در كنار بعضي از بهترين راهنماهاي
سعي . ن به قله به هر شكل ممكن كافي بود، سپس بازگشت به خانه با آخرين سرعترسيد. كردند ديگري فكر مي

يك . داشت حسابگري خشكي آنها را به حركت وا مي. كردم آنها را درك كنم اما طبيعت ما با هم ناسازگار بود
ود كرده است  را صعK2هايش سر و كار دارد، و كافي است كه در كنار اسمش بنويسد كه  راهنماي آلپ با مشتري
حتي . هيچ كدام از آنها چندان توجهي به اينكه از چه مسيري قله صعود شود نداشتند. گذارد كه بر مشتري تأثير مي

 انتظار داشتند كه "قطعا. اند  شركت داشتهK2توانم بگويم بسياري از آنها برايشان كافي بود كه بگويند در تيم  مي
اي درگير شوند كه در  حتي ممكن بود در حادثه. يي كه بيش از حد سخت نباشاوقات سختي را بگذراند، البته تا جا

. اما در درجه اول و مهمتر از هر چيز اينكه ريسك زيادي نكنند. توانستند تا سالها آن را تعريف كنند آنصورت مي
ك اتومبيل غربي با توان يها مي  بهتر كوهنوردان غربي با لهستانيبراي مقايسه. ماجراجويي بله ولي ريسك خير

يك اتومبيل لهستاني سنگين، نامرغوب و غير . اتومبيل بر روي يك جاده خوب عالي است. لهستاني را در نظر گرفت
توان آنرا با يك تانك  اقتصادي است، ولي در روي زمينهاي ناهموار بسيار بهتر از يك اتومبيل غربي است، حتي مي

 هوا خوب باشد، مسير ديده شود و خطري هم وجود نداشته باشد عالي كوهنوردان غربي هم وقتي. مقايسه كرد
اما شرايط بايد به طور كامل مهيا باشد، بايد يك جاده خوب و . بندند در آنصورت دست همه را از پشت مي. هستند

  .افتند اگر جاده كمي ناهموار باشد خيلي سريع از كار مي. انداز داشته باشند زيبا و بدون دست
 تعجب آور بود چرا كه هرليخ كوفر اين افراد را با هدف دستيابي به يك موفقيت بزرگ "سائل برايم كامالاين م
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ممكن بود يكي از . آنرا خيلي صريح گفته بود. براي او اين يك تيم حيثيتي بود. چين كرده بود ورزشي دست
هدف . ن را با تاجي از موفقيت جشن بگيرداش به قراقروم باشد و تمايل داشت آ  آخرين برنامه"ها، يا عمال آخرين

 و يك مسير جديد روي برودپيك، دست باال را گرفته بود و K2جبهه جنوبي . اسمي تيم خود بسيار بزرگ بود
  .خواست موفق شود مي

. اما اين تك خالهايي كه او انتخاب كرده بود نگاه ديگري به كوهنوردي داشتند، يك نگاه جدي با مقوله كوهنوردي
ها نيز هميشه وجود  ها و آلماني ها و بين اتريشي ها و اتريشي ها، بين سوئيسي ها و سويسي ختالف عقيده بين آلمانيا

كردند   تخم مرغ گنديده كه جرأت نمي2ها بدقت كنار گذاشته شده بوديم، كمي شبيه به  ما دو تا لهستاني. داشت
از نظر اجتماعي گروهي انسان . ما اعتراضي نداشتيم. هد بوددانستند نتيجه آن چه خوا به آن دست بزنند زيرا نمي

شود با  ساخت اين بود كه آنان در كوه چند مرده حالجند؟ و آيا مي اما موضوعي كه مرا نگران مي. قابل تحمل بودند
  آنها درباره يك مسير جديد صحبت كرد؟

ته زماني كه در كراچي منتظر تحويل بارها  هف2ما درباره آن به مدت . بين من و تودك عدم تفاهمي وجود نداشت
بايست به بندر و سپس به هتل برويم، لذا وقت زيادي براي صحبت و تفكر  هر روز مي. بوديم صحبت كرده بوديم

  .تودك از ابتدا محل گريزي را كنار گذاشته بود. داشتيم
مرتب عكسهاي جبهه جنوبي را . ه برويمتوانيم از مسير عادي به قل او گفت اگر مسير جديد راه نداد، هر لحظه مي

يك روز نه اينكه بخواهد مرا از . گذارد ديدم كه تأثير خودش را مي دادم و مي مانند يك دختر زيبا به او نشان مي
دانستم كارم را انجام   عكسها را كنار گذاشتم، زيرا مي".مجبوريم آنرا امتحان كنيم. بله. خوب": سرش بازكند، گفت 

اي كه ارزش تالش را دارد صحبت  او اكنون مانند كسي كه اعتقاد عميقي به پروژه. تودك گير افتاده بود. ام داده
. كند بسيار مايل بودم ببينم كارل هرليخ كوفر چه موضعي اتخاذ مي. اما مهمترين بخش هنوز در پيش بود. كرد مي
  . دستش بيايداي به  در داسو از هر يك از ما سؤاالتي كرده بود تا زمينه"قبال

  ".به نظر شما بخت صعود جبهه جنوبي چقدر است؟ بنظرم اين مسير جالب بيايد"
هاي موقعيتي شدم كه او  در اينجا متوجه اولين نشانه. كرد او امكاني را پيشنهاد كرد كه چندان مرا به خود جذب نمي

  . رك باشم" راجع به آن كاماللذا تصميم گرفتم. اش را عوض نكند ممكن است با قرار گرفتن در آن عقيده
توان با  ام كه مي ليكن متوجه مسيري شده. ام و مطمئن هستم كه قابل صعود است  روي آن جبهه بوده"من قبال"

  ".صعود آن از اين نقاب بسيار خطرناك اجتناب كرد
 در خاطرم نقش "كامال اين كلمات ".گذارممن به عقايد ديگران بسيار احترام مي": در واقع گفت. او مجادله نكرد

 ما در طي مسير سخني  سپس در يكي از گفتگوهاي بعدي. هايي از يك سرپرست فهيم بودند آنها نشانه. بسته است
شما به واقع مرا راجع به مسير . شما دو تا ويلونيستهاي اول هستيد". گفت كه هيچكدام ما انتظار آنرا نداشتيم

 ما درگير ".هر چيز بخواهيد فراهم خواهد شد. شنهاد شما پيش خواهد رفتاز حاال برنامه طبق پي. متقاعد كرديد
. اش بپردازد بايست به خودش و سالمتي بعد از آن او مي. او بدون هيچ شرطي عقيده ما را پذيرفته بود. شده بوديم

  .اصلي رسيد او عقب ماند و چندين روز بعد از ما به بارگاه . هوايي او كندتر از ما بود هم
 گروهي تصميم خودشان را "اما قبال. و تا زماني كه ما بارهاي خودمان را براي جبهه جنوبي آماده كرده بوديم نيامدا

من . خواستند از مسير عادي برودپيك را صعود كنند و به موضوع ديگري عالقه نداشتند گرفته و رفته بودند، آنها مي
و يك نفر آلماني كه همگي راهنماي كوه بودند داليل مرا و فقط سه سويسي . و تودك در سكوت به آنها نگريسيم

المللي شده بود وجود  شلوغ كه مانند يك هتل بين جاي ابراز نارضايتي در آن بارگاه . مسيرمان را قبول كردند
ندا به همراه وا(ها  ها، فرانسوي ها، انگليسي ايتاليايي.  را صعود كنندK2چندين تيم ديگر تصميم داشتند . نداشت

ها و  ها، اتريشيجنوبي كره) Janusz Majer(ها، چند لهستاني ديگر به سرپرستي يانوژ ماير  آمريكايي) روتكيويچ
چند روز بعد . رفت كه از كوه بزرگ باال و پايين مي) Renato Casarotto(يك ايتاليايي تنها به نام رناتو كاساروتو 

شرايط زياد خوب نبود، يك اليه . سمت جبهه جنوبي حركت كرديمما شش نفر اين كندوي شلوغ را ترك كرده و به 
رفتيم و در نتيجه چندين روز طول كشيد تا بتوانيم كار اصلي كوهنوردي را شروع  برف پودر كه تا زانو در آن فرو مي
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ها كم كم عقب  شديم متوجه شدم كه سوئيسي  نزديك مي1وقتي به محل از پيش تعيين شده بارگاه . كنيم
كردم كه روحيه خود را دارند از دست  حس مي. كردم فاصله بيشتر شده بود هر وقت به پشت سرم نگاه مي. افتند مي
  .گردند فرياد زدند كه باز مي.  متر عقب افتاده بودند100. دهند مي

توانيم   نمي"واقعاما .  بياييد1 الاقل تا بارگاه. آور است  خجالت"وقتي نفسم از برف كوبي عميق كمي بازآمد فرياد زدم 
  ".كنيم زنيم و بعد با هم صحبت مي  بيائيد باال، يك چادر مي…هايمان را در وسط برفها ببنديم كوله

 6000 در ارتفاع 1 به محل بارگاه. پاسخي نشنيدم، اما بعد از چند لحظه آنها حركت كردند، گام به گام، اما رو به باال
ها بودند كه به صراحت اقرار كردند مسير  اين سوئيسي. ديگر گفتگو كنيممتر رسيديم و منتظر آنها شدم تا با يك

ايم، انرژي خود را از  شد گفت شروع كرده اند و حاال كه به زحمت مي زده تر از آنست كه آنها حدس مي  بسيار خطرناك
  .دست داده بودند

مسير عادي هم به . را خسته كرده استارتفاع شما . هوايي است موضوع بر سر هم": سعي كردم آنها را متقاعد كنم
شايد كمي . آنجا هم جاده اتوبان وجود ندارد، آنجا هم به همين اندازه مشكل است. همين اندازه خطرناك است

  ". . .تر از اينجا باشد، ولي فقط كمي ساده
يشتري وجود نداشت كه چيز ب. رفتند فقط سرشان را تكان دادند؛ فردا به پايين مي) Ralf(و رالف ) Beda(اما بدا 

 نفر 4.  سويسي به پايين سرازير شدند2صبح روز بعد . به درون كيسه خوابهايمان رفتيم. من يا تودك بتوانيم بگوييم
يخي حركت -ما در طول يك تيغه برفي. هدف ما در آنروز صعود فقط كمي از مسير و سپس بازگشت بود. مانديم

تنها گزينه، حركت با حداكثر سرعت، . و خطر ريزش بهمن نيز موجود بودبرف وضعيت بسيار بدي داشت . كرديم مي
، سوئيسي )Diego(به پشت سرم نگريستم و ديدم ديگو . گير و پرهيز از مركز آن بود و متمايل شدن به حاشيه برف

راجع به آن . گفت جنباند، و هيچ چيز نمي باقيمانده، عقب افتاده بود و در حاليكه روي برف نشسته بود سرش را مي
برروي قسمت تيزي . زياد ذهنم را مشغول نكردم زيرا در آن لحظه مسائل مهمتري وجود داشت كه درگير آن بودم

يكي از نقابها از زير پايم شكست و باعث ريزش بهمن بزرگي شد كه خوشبختانه در . از تيغه بودم كه پر از نقاب بود
من فروريخت، اما من هنوز برروي قسمت مستحكم برف بودم، به نقاب درست در كنار پاي . طرف ديگر شيب بود

  .شدم رفتم نگاه داشته مي عالوه با طناب هم به تودك وصل بودم در نتيجه حتي اگر با نقاب پايين مي
اش را با  اما اين براي ديگو كافي بود، بدون حتي يك كلمه، بارهايش را روي يك قسمت مسطح خالي كرد و كوله

  .وباره بست و به پايين دويدسرعت نور د
و .  براي خواب بازگرديم1 بايست طنابهاي ثابت را تا كمي باالتر نصب كنيم و به بارگاه حال ما سه نفر بوديم كه مي

من به آن دسته از گروهي تعلق دارم كه . آنجا شرايط براي يك بحث آرام فراهم بود.  اصلي بعد از آن به طرف بارگاه
لذا با روش . بخصوص وقتي حرف از صعود باشد. توان در كوهستان به كاري مجبور كرد ا نميمعتقدند هيچ كس ر

  .اي پاپيش گذاشتم مصالحه جويانه
ما فقط مجبوريم وسايلمان را براي صعود . هنوز تصميم با خود شماست، اگر با ما نياييد از بخت نامساعد ماست"

تواند مفيد باشد، زيرا ما  به هر حال براي ما هم مي.  تقسيم كنيمشما روي مسيرعادي و ما روي جبهه جنوبي دوباره
  ".از مسير عادي باز خواهيم گشت

منظور شما چيست؟ من سرپرست ". رفت چنانچه هرليخ كوفر اين سخنان را نشنيده بود همه چيز به خوبي پيش مي
 و "!جع به چيز ديگري بشنوماي را خواهم كلمه  است نميK2اين تيمي هستم كه هدف آن صعود جبهه جنوبي 

كنيد و  رويد يا وسايلتان را جمع مي ها به جبهه جنوبي مي يا با لهستاني": انگار اين حرفها كافي نبود و او ادامه داد
  "!رويد خانه مي

شرايط . پيوست لهستاني به حقيقت مي- سويسي- آلماني-ترس من از تفاوتهاي اساسي بين افراد در اين تيم اتريشي
ها همواره  ها و اتريشي ها، آلماني اما سويسي. شد عليه ما نبود، هنوز با ما خيلي محتاطانه و مؤدبانه برخورد ميبر 

كردند، بخصوص با توجه به اين واقعيت كه اين برنامه براي سه جهت مختلف تدارك  راجع به موضوعي مجادله مي
  .ير عملي بودسعي بر تقسيم وسايل بين سه تيم مختلف غ. ديده نشده بود
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كند كه اگر ديگران بخواهند از مسير عادي قله را  سعي كردم كارل را مطمئن سازم كه براي ما تفاوت زيادي نمي
اما اين . شود در واقع در دل بسيار هم خوشحال بودم كه مسير با تعداد زيادي از افراد در هم ريخته نمي. صعود كنند

 حمله به " تمايلي نداشتم و قويا"به كار شاق باربري اصال. حث كنار افتادممن از ب. كرد هرليخ كوفر را راضي نمي
شد و اين چيزي نبود كه اما در آن صورت يك تيم بزرگ متحد بي معني مي. پسنديدم جبهه به روش آلپي را مي

  .سرپرست ما را چندان خوشحال كند
  .چندان هم بد نبود. اي يكدنده شده بود مترقبهدر آن زمان كارل به طرز غير . لذا در مورد آن هيچ چيزي نگفتم

ام و  در ضمن من با مأمور رابطمان هم صحبت كرده. كنم  من با صعود مسير ديگري موافقت نمي. خيلي ساده است"
 كنيد، يا به خانه باز ها كمك مي يا به لهستاني:  كنم تكرار مي. گويد اجازه نداريم مسير ديگري را صعود كنيم او نيز مي

  ".گرديد مي
اما بحث بيشتر با . ها را ناراحت كرد، هيچ كس مايل نبود به آنها بگويد كدام راه را انتخاب كنند اين موضوع سوئيسي

درست قبل از . حال هرليخ كوفر هنوز خوب نبود، لذا او تصميم گرفت كه به پايين برود. تغييري ناگهاني قطع شد
را تشكيل داد كه در آن باز تأكيد كرد كه من و تودك نوك پيكان خواهيم كوپتر آخرين جلسه تيم  عزيمتش با هلي

از . روز بعد او پرواز كرد. بود و سپس در يك اقدام تعجب برانگيز او سردارش را به عنوان سرپرست جديد تعيين كرد
تيم به چند دسته و . ها تصميم گرفتند با وجود آنكه مجوز نداشتند از مسير عادي صعود كنند آن به بعد سوئيسي
  .كوچك تقسيم شد

 متر و 6400خواستيم تا ارتفاع  آلماني مي) Toni Freudig( مان من، تودك و توني فرويديگ  در تالش بعدي
وقتي به آن نقطه . ماني داشتيم صعود كنيم، در زير آن نقاب خطرناك  سال پيش شب2جايي كه من و ووتيك 

بايست دريابيم آيا اين جبهه جنوبي و مسيري كه   فرا رسيده بود كه مياي لحظه. رسيدم تنش عصبي شديدي داشتم
خوابيديم و . يك سكوي راحت درست كرديم و چادرمان را برپا كرديم. ام قابل صعود هست يا خير من پيشنهاد كرده

ينيم آيا تئوري من و تودك صعود كرديم تا به طرف ديگر نظري بياندازيم و بب. فردا صبح فقط توني پايين باقي ماند
آيا راهي وجود . افزودم شدم به سرعتم مي آيد يا خير؟ هنگامي كه به نقاب نزديك مي من با اين يخ واقعي جور در مي

  داشت؟
 "قطعا. آل است وقتي ايستادم و به جايي كه تا آنموقع از ديدگان پنهان بود نگريستم، متوجه شدم شرايط ايده

سپس . ر نقاب عبور كنيم ولي بسيار كمتر از آنچه از مسير سمت راست ناچار بوديمبايست مسير كوتاهي را از زي مي
  .كرد مسير خوبي برروي يك تيغة محدب وجود داشت كه ما را از ريزشهاي دائمي از باالي نقاب محافظت مي

  "كني؟ خوب؟ تو چه فكر مي": گنجيدم، در عوض فقط رو كردم به تودك و گفتم در پوست خود نمي
  . كليد صعود تمام مسيرست"اين واقعا.  حاال كار را يكسره كنيم توان همين مي! بسيار خوب! تيلعن"

سپس . با خونسردي همه چيز را از نظر گذرانديم. داد  او با رضايت پاسخ مي".اي در ميان حصار دور شهر مانند دروازه
بايست حركت  فردا صبح خيلي زود مي. ار ماجايي كه توني مشغول آشپزي بود و منتظر اخب. باز گشتيم به بارگاه 

 عالقه "داد اما ظاهرا توني به گفتگوي همچنان هيجان زده ما گوش مي. كنيم و آن تيغة امن را طناب ثابت بكشيم
 صبح من و تودك از 4در ساعت . بايست يكروز ديگر در چادر بماند كرد و مي شكمش خوب كار نمي. چنداني نداشت

 دقيقه 15 از زير آن دويديم با اينحال حدود "تقريبا. تا قبل از طلوع خورشيد از زير نقاب بگذريمچادر بيرون زديم 
ابتدا تصميم . مان كرديم كه در واقع بسيار مشكل بود شروع به صعود تيغه. طول كشيد تا آنرا پشت سر بگذاريم

 متر آنرا 400موفق شديم تمام ارتفاع . يمتر باش داشتيم تمام آنرا طناب ثابت گذاري كنيم تا در صعود مجدد راحت
در . در همان روز طناب ثابت بگذاريم و سپس قبل از بازگشت باقيمانده وسايلمان را در باالترين نقطه گذاشتيم

  .مانديم حال فقط دو نفر باقي مي. گردد اصلي باز مي  توني گفت كه هنوز حالش بد است و روز بعد به بارگاه بارگاه
 متر 7000 هر چيزي كه موجود بود را جمع كرديم و تا انتهاي طنابهاي ثابت در ارتفاع "درمان و تقريباروز بعد چا

هنگامي كه جاي . ديگري برپا نموديم  متري بارگاه 7200صعود كرديم، سپس از برفگيري گذشته و در ارتفاع 
در مورد روز بعد كه مطمئن . شد ميكرديم ابرها دور و برمان چرخيدند، هوا داشت منقلب  چادرمان را صاف مي
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مان را با يك ميخ  ماني تمام وسايل شب. بايست با حداكثر سرعت به پايين بازگرديم مي. باريد داشت برف مي. بوديم
توانيم براي صعود قله اقدام  دانستيم بار بعد مي اصلي بازگشتيم و مي در همان روز به بارگاه . به ديواره وصل كرديم

 وسايلمان را بدقت آماده كرديم، غذا و سوخت درست به اندازه كافي و سعي كرديم حداقل وسايل را با تمام. كنيم
يك هفته گذشت، . و منتظر فرارسيدن هواي خوب شديم. هايمان هنوز سنگين بودند خود ببريم با اينحال كوله

ر هم صبر كرديم تا آن همه برفي كه ما دو روز ديگ.  روز در انتهاي ماه ژوئن خورشيد باالخره پيدايش شد1سپس 
روز .  متر رسيديم6400روز بعد به ارتفاع . سپس با هدف صعود قله حركت كرديم. برروي كوه باريده بود پايدار شود

در روز سوم در مكان جديدي قدم .  آماده كرده بوديم"تا آنجا مسير راحت بود زيرا آنرا قبال.  متري7200بعد به 
اي گذشتيم و خود را در درون  از پله.  ابتداي دهليزي رسيديم كه به نام چوب هاكي معروف استگذاشتيم تا به مي

  . متري آنجا چادرمان را برپا كرديم7800دهليزي يافتيم كه در ارتفاع 
 توانستيم ببينيم كه اين دهليزي اما مي.  متري صعود كرديم حال ارتفاع زيادي گرفته بوديم8200روز بعد تا ارتفاع 

شود كه بين ما و يال انتهايي قله قرار  اي منتهي ميكه از فاصله دور شبيه به يك چوپ هاكي است به نوار صخره
 از همين نوار "بايست مستقيما پس مي. فايده بود گشتيم كه از اين مانع پرهيز كنيم، اما بي بدنبال راهي مي. دارد

آمد كه ما را از دست اين مانع  ظرمان بهترين مسيري ميراهي را انتخاب كرديم كه به ن. اي عبور كنيمصخره
  .و درست در زير آن چادرمان را زديم. رهانيد مي

. ماني را در محل چادر باقي گذاشته و با طناب و وسايل صعود به سمت ديواره سنگي رفتيم روز بعد تمام وسايل شب
شانسي . ممكن است يكروزه بتوانيم آنرا صعود كنيمدر اولين مترها متوجه شدم كه ديواره بسيار دشواري است و غير

 "احتماال. گشتيم كرديم و به چادرمان باز مي كرديم و طناب را ثابت مي امروز تا جايي كه ممكن بود صعود مي. نبود
  .توانستيم براي صعود قله اقدام كنيم روز بعد مي
 متر با درجه سختي 30 مشكلترين قسمت حدود . عمودي بود" متر ارتفاع داشت و تقريبا100اي حدود  نوار صخره

V +وسايل زيادي به همراه نداشتيم؛ سه . گرفتيم سانتيمتر به سانتيمتر ارتفاع مي. كليد صعود ديواره همان بود. بود
بايست با همانها با اين ديواره كه  مي.  متري، يكي نازك و ديگري ضخيم30عدد ميخ، يك عدد پيچ يخ و دو طناب 

بايد بگويم كه آن مشكلترين . جنگيديم براي هر قدمي مي. تفاع صعودش كشنده بود، به مبارزه بپردازيمدر آن ار
اكنون برايم غيرممكن است كه آنرا . ام در آن ارتفاع انجام دهم صعودي بوده است كه من تا به حال موفق شده

.  متر مسير است توضيح داد30ام درگير توان شرايطي را كه شخص يكروز تم دانم چگونه مي توصيف كنم، زيرا نمي
هاي مناسب؛ آهان يك شكاف آنجاست، شايد گيرة خوبي باشد، شايد  آن جستجوي پايان ناپذير براي شكافها و گيره
رسم ولي نه مناسب نيست  كنم به شكاف برسم و مي سپس سعي مي. هم بتوانم به عنوان گيرة پا از آن استفاده كنم

حال بايد . يك قدم كوچك.  سانتيمتر10كشم  خودم را باال مي. كجا؟ بله، آنجا.  حوالي پيدا كنمبايد يكي ديگر در آن
خودم را حمايت كنم، بايد شكافي پيدا كنم، يك ميخ در آن بكوبم، يك كارابين به آن وصل كنم و سپس طنابم را 

بايد به پايين بازگردم و به . نيستيك قدم باالتر، خوب .  ساعت وقت گرفته است1همه اينها حدود . به كارابين
  .كرد تمام مدت من نفر اول بودم و تودك حمايت مي. همين ترتيب

ديدم كه خبر از  گرداندم در افق ابرهاي تيره و تاري را مي بدتر از همه آن بود كه هر زمان چشمان خود را بر مي
ط يكروز ديگر؟ هم اكنون امن ترين مسير، صعود كشيد، آيا فق شايد يكروز ديگر طول مي. داد هوايي بد و طوفاني مي

بايست به هر قيمتي شده از اين مسير تا يال قله صعود كنيم و بعد از آن از مسير عادي به پايين  مي. اين ديواره بود
  .بازگرديم

خورد  ميعصر هنگام برف دور و برمان پيچ و تاب . يك نگاه كافي بود. مدت زيادي براي بحث راجع به آن نگذرانديم
  .ساده است، راه ديگري نداشتيم. بايست به سمت قله برويم مي. كرد ها را پر مي و شكافهاي صخره

و من مشغول آشپزي شدم اما يك حركت اشتباه كافي بود تا آخرين كپسول . مان بازگشتيمماني شب را به محل شب
قادر نبوديم . كرد ق پرتگاه برفي سقوط ميسوختمان هم به پايين پرت شود، حتي صداي آنرا نيز شنيدم كه در عم

فرد به طور طبيعي آب . پخت و پزمان را تمام كنيم و از آن مهمتر براي بدن بشدت كم آبمان مايعي فراهم كنيم
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 "اما دقيقا. بايست فكر نوشيدني زياد را براي مدت طوالني فراموش كنيم حال مي. دهد بدنش را در آنجا از دست مي
حتي زماني كه احساس تشنگي نداريد، حتي زمانيكه احساس . خص نوشيدني زيادي احتياج داردهمينجاست كه ش

گوييد تو را به خدا بگذاريد بخوابم، بايد خود را وادار  كنيد به خواب بيش از هر چيز ديگري نياز داريد، وقتي مي مي
  .يدني به مقدار كافي نداشتيمآن شب ما نوش. به نوشيدن كنيد تا بدنتان چند ليتر آب بيشتر بدست آورد

باالجبار . مان بود آخرين صبحانه. صبح فردا يك تكه شمع پيدا كردم كه روي آن يك فنجان آب درست كردم
با يك كوله سنگين صعود آن ديواره . مان را همانجا باقي گذاشتيم ماني تمام وسايل شب. بايست كافي باشد مي

به سرعت از قسمتي كه روز قبل طناب ثابت گذاشته بوديم باال . اه افتاديمسپس به ر.  غيرممكن بود"عمودي تقريبا
 ما 3 يا 2حدود ساعت .  متر ديگر كه گرچه به سختي قسمت اول نبود اما به همان اندازه ترسناك بود60بعد . رفتيم

از وسط .  قله را ببينمتوانستم يال باالي سرمان و درست بعد از يك نقاب مي. اي را پشت سر نهاده بوديمنوار صخره
وقتي تودك به من . رفتم نقاب باال رفتم، چند قدم ديگر، و براي اولين بار بعد از مدتها بر روي زمين هموار راه مي

آلود بود،  باريد و هوا مه  گذشته بود و براي صعود قله كمي دير شده بود، اما با وجود اينكه برف مي3رسيد ساعت از 
  .توانستم قله را ببينم، زياد دور نبود مي. الي آن چيزي ببينيم وانستيم از البهت هر از چند گاهي مي

 تودك موافقت كرد و مقداري از ".حال بيا به باال برويم. گرديم براي شب ماني به اينجا باز مي": به تودك گفتم 
 در طول روزهاي زيباي گذشته .اي ديديم  تازه"در طول مسير جاي پاهاي نسبتا. وسايل را در همانجا باقي گذاشتيم

در ميان آنها . كرديم، چندين بار قله صعود شده بود كه ما درگير آن ديواره بوديم و براي وجب به وجب آن مبارزه مي
آنها مسير عادي را به ). Ralf Zemp(و رالف زمپ ) Beda Furster(زوج سوئيسي ما هم بودند، بدا فورتسر 

اما حاال هوا بد بود و ديد بسيار كم، لذا ديدن جاي پاها به ما روحيه . يح داده بودنددرگير شدن در جبهه جنوبي ترج
  .آنها ناخود آگاه با برف كوبي اين آخرين قسمتها به ما كمك كرده بودند. داد مي

 درباره اين. شد در هر قدم تشخيص جهت دشوارتر مي. بعد از نيم ساعت بارش سنگين برف جاي پاها را ناپديد كرد
واندا تجربه صعود آن آخرين مترها تا قله را با من در . دانستم قسمت مسير از مقاالتي كه خوانده بودم چيزهايي مي

 صفر است اينها بدرد "اما وقتي حوزه ديد تقريبا.  ژوئن آنجا بود23او چند هفته قبل در . ميان گذاشته بود
  .خورند نمي

. شد  گذشته بود و داشت تاريك مي6ساعت از . يست به باال صعود كنيمبا دانستم اين بود كه مي تنها چيزي كه مي
 …ترس برم داشت. كه در زير آن چند پاكت سوپ قرار داشت. به نقابي رسيديم. شد  تاريك مي" هوا كامال7ساعت 

ل از صعود  و در جايي كه واندا قب8300 نقاب صحبت شده بود يكي در ارتفاع 2در تمام مقاالتي كه خوانده بودم از 
وقتي به اين پاكتهاي سوپ فوري فرانسوي . به قله در آنجا شب را به صبح رسانده بود و ديگري درست در زير قله

اند پس من مرتكب اشتباه  ماني واندا قرار داشته كردم با ترس به اين فكر افتادم كه اگر اينها در محل شب نگاه مي
  ايم؟ آيا ما فقط به اولين نقاب رسيده. ام شده

ام را با او در ميان  نگراني. وقتي آنجا ايستاده بودم و به آن كاغذهاي رنگي خيره شده بودم تودك از راه رسيد
  .اما او قادر نبود افكارش را متمركز كند. گذاشتم
 در بدترين حالت همينجا چمباتمه. هوا بسيار مه آلود است ممكن نيست بتوان چيزي گفت. داند خدا مي": پاسخ داد

  ".زنيم و فردا به باال صعود كنيممي
  ".توانيم پايين برويم فقط مي. توانيم به سمت باال برويم نه اگر اينكار را بكنيم فردا حتي يك قدم نمي"

  .كارد ماني در آن ارتفاع و در آن شرايط تخم فاجعه مي دانستم شب مي. قاطعانه با اين عقيده مخالفت كردم
  . مشهود بود" در صداي او احساس درماندگي كامال" بايد برويم؟ خوب حال چكار كنيم؟ كجا"
ايم  آن همه صعودهاي سختي كه انجام داده. كنيم هستيم، بايد برخيزيم تر از آنچه فكر مي  نزديك"ما احتماال. باال"

النم كه خود نيز از ام را جمع كردم تا به تودك چيزي را بقبو  تمام باقيمانده انرژي و اراده".به همين دليل بوده است
-روم تا ببينم بعد از نقاب چه پيش مي باال مي. افتد و اضافه كردم برايم مهم نيست چه اتفاقي مي. آن مطمئن نبودم

در باالي . با تالش بسيار دوباره به راه افتادم و به طرف نقاب به پيش رفتم. شايد بتوانم چيزي را تشخيص بدهم. آيد
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مشتاقانه به . احساس كردم قله نزديك است. يابد  محسوسي كاهش مي"مقدار كامالآن متوجه شدم كه شيب به 
  "! قله همينجاست، فقط يك كمي باالتر": سمت تودك فرياد زدم

بعد از . كردم كه فقط چند قدم ديگر باقي مانده است دانستم يا شايد حس مي منتظر پاسخ نشدم و براه افتادم، مي
بدنبال دوربين گشتم و . ها، قلب و عضالتم كمي استراحت كنند نشستم و گذاشتم ريه. مدتي كوتاه روي قله بودم

آمد و از خستگي  خير، آنجا بود داشت باال مي. سپس متوجه شدم كه تودك هنوز نرسيده است. چند عكس گرفتم
  .چند كلمه تبريك رد و بدل كرديم. زد نفس نفس مي

  ". . .لين باري است كه تو اين او": به پشت او زدم و نفس زنان گفتم 
  ". . .و براي تو يازدهمين بار ": شد پاسخ داد با صدايي كه از خوشحالي و خستگي شكسته مي

اما به عنوان اولين بار او دومين قله بلند دنيا را از .  متري نرسيده بود8000تا آن موقع تودك پايش به هيچ قلة 
  .، در زير پا داشتترين مسيري كه تا آنموقع صعود شده بود سخت

ماني نبود ولي  اي جز شب چاره.  دقيقه بعد نيز مشغول گرفتن عكس شديم، سپس به پايين حركت كرديم15تا 
. در نتيجه مسابقه با تاريكي را شروع كرديم. توانستيم به خودمان با رفتن هر چه بيشتر به پايين كمك كنيم مي

ام هنگام تعويض باطري چراغ  دستان خشك و خسته. ده بودزمانيكه به محل وسايلمان رسيديم شب فرا رسي
باريد كه  چنان برف سنگيني مي. باطري از دستم افتاد و در تاريكي مطلق فرو رفتيم. بردند ام فرمان نمي پيشاني

يك اتاقك كوچك . لذا تصميم گرفتيم همانجا بمانيم.  جاي حرفي براي پايين رفتن بيشتر باقي نمانده بود"اصال
في درست كرديم و در انتظار طلوع سپيده دم به هم چسبيديم بلكه از شدت لرزمان از سرما و خستگي كمي بر

  .كاسته شود
حال چگونه راهمان را پيدا كنيم؟ تمام . شد وزيد و مه صبحگاهي و برف بدتر از آنچه بود نمي خوشبختانه باد نمي

. و سپس براه افتاديم. آوري كنم ده بودم به خاطرم بياورم و جمعام را كردم تا كليه عكسها و مقاالتي را كه خوان سعي
ترسناكترين لحظات در كوه . به سمت ديگر رفتم، شيب تندتر بود. متر شيب به طرز خطرناكي تند شد10اما بعد از 

مان راهمان  زهبه آرامي در حاليكه بيشتر با غري. شد آنجا هم ايستاد اما نمي. زمانيست كه ندانيد به كدام سمت برويد
اما فرود . مان را بازيافتيم العاده ناچيزمان، به يك تكه طناب قديمي برخورديم و روحيه كرديم تا ديد فوق را پيدا مي

  .كشيد بسيار طول مي
در يك . بايست از آن براي فرود با طناب استفاده كنيم با خود طناب داشتيم و مي. اي مسير راحتي نبوداز هيچ جنبه

رويم و حدود  ترسيديم نكند داريم از جبهه جنوبي فرود مي مي. ود رفتم و خود را در شيبي بسيار تند يافتمقسمت فر
توانست آن  اما فرد ديگري نمي. اين صعود بسيار بسيار سخت و طاقت فرسا بود.  قدم را دوباره به باال صعود كردم10

  . بودجايزه آن بازگشت به مسير صحيح. كار را برايم انجام دهد
رسيد مه كمتر شده بود و در يك لحظه  وقتي غروب فرا مي. تمام روز را صرف فرود از اين قسمت پر شيب كرديم

. تمام مدت مجبور بوديم از طناب استفاده كنيم.  متر ديگر باقي مانده است100ديدم كه تا پايان اين شيب تند فقط 
. كرد تا به او برسم و دوباره از اول م سپس او مرا حمايت ميبايست به كمك آن تودك را به پايين بفرست ابتدا مي

  .وقتي به انتهاي آن پرتگاههايي رسيديم كه ما را احاطه كرده بود ديگر شب شده بود
. اين چهارمين شب اقامتمان در ارتفاع بسيار باال بود. ماني كنيم بايست دوباره شب حال بر روي برف بوديم مي

اجباري به حفر اتاق برفي ديگر نداشتيم و از يك . مان قرار داشتيم ا در نهايت توان جسمانيتوانستم ببينم كه م مي
و به اين . هاي پتوي نجات اضطراري بيرون مانده بود ماند فقط پاهايمان زير باقي. تو رفتگي نهايت استفاده را نموديم

توانستيم  باالخره مي. باريد و ديگر برف نميسپيده زد، ابرها پراكنده شدند . ترتيب يك شب ديگر را زنده مانديم
  .ها قرار داشت اتريشي بايست از يك گردنه پايين برويم كه در زير آن بارگاه  مي. ببينيم كه ما كجا بوديم

فقط پوشيدن دوباره كرامپونها انگار . گيرد بعد از شبي مانند آنچه ما داشتيم، جمع و جور كردن خود بسيار وقت مي
  .كشيد  ميتا ابد طول

افتم تا ببينم پايين اوضاع  من راه مي. مسير باز است": تودك حتي كندتر بود، لذا به محض اينكه آماده شدم گفتم
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آن مه لعنتي ممكن است تا يكساعت ديگر دوباره همه جا را فرا بگيرد و دوباره مانند آدمهاي كور . در چه حال است
  ".شويم

  ".بسيار خوب": تودك موافقت كرد
  ".اي فراموش نكن، ممكن است هنوز بدرد بخورد اما طناب را كه روي آن نشسته"

در پايين چادرهايي را . شد  متر را پايين رفته باشم با هر قدم هوا بازتر مي300بايست  مي. شروع به پايين رفتن كردم
داشتم مسافت زيادي را  برميحال مطمئن بودم كه در مسير درست گام . با آرامش خاطر به آنها نگاه كردم. ديدم مي

انتظار يعني چرت زدن گرچه برخالف ميل . نشستم و منتظر او شدم. اي نداشت اما تودك عجله. نبايد بپيمايم
داد وقتي از يك چرت ديگر پريدم تودك را ديدم كه بسيار نزديك من  خستگي آثار خود را نشان مي. شخص باشد

  .بود
  ".ايم  خانه رسيده به"ما تقريبا. نگاه كن، چادرها"

  ".بگذار فقط كمي استراحت كنيم و سپس براه بيافتيم. عالي است": تودك لبخند زنان گفت
  ".يك پله كوچك آنجا هست بعد از آن آسان است. طنابها را بيرون بياور"
  ".بعالوه آنرا در باال جا گذاشتم. به طناب نيازي نيست"

از همه . شود رفتن كردم و متوجه شدم كه هر لحظه شيب تندتر ميمن شروع به پايين . شد كرد خوب، كاري نمي
رو به شيب با يك كلنگ، كرامپون، . كرد بدتر برف سفت زير پايمان تبديل به يخ شده بود كه فرود را بسيار دشوار مي

  .پاي ديگر و به همين ترتيب
بار ديگر كه به . آمد  پاهاي من پايين ميدر وسط راه به باال نگريستم، او در جاي. آمد تودك پشت سر من پايين مي

  !اي بود كه يكي از كرامپونهاي او از پايش در آمد باال نگاه كردم درست لحظه
! كرامپون ديگر هم از پايش در آمد. بيني كنم توانستم پيش فريادي كشيدم اما اتفاقي كه در لحظات بعد افتاد را نمي

هيچ هشداري .  خيلي دير شده بود".مواظب باش": فرياد زدم. بودتودك آويزان برروي كلنگ يخش باقي مانده 
اي سعي كرد خود را نگاه دارد، اما وضعيت كسي را داشت  به نظر رسيد كه تودك لحظه. توانست به او كمك كن نمي

 بود او نهايت تالشش را كرد تا به كلنگ يخ كه بخوبي در يخ فرو رفته. كه نردبان را از زير پايش كشيده باشند
  .تودك افتاد. كلنگ يخ در جايش باقي ماند. بچسبد، اما نتوانست

. ٍ.. يورٍ": او فقط فرياد زد . من درست در زير پاي او بودم   !كٍ. ٍ
من فقط با نوك . در لحظة اول به فكر گرفتن او افتادم، تا قبل از اينكه به من برسد. توانستم انجام دهم كاري نمي

اي  زوزه. فقط وقت داشتم كلنگهايم را با تمام قدرت در يخ بكوبم. ل خود را حفظ كرده بودمكرامپونها و كلنگم تعاد
  .تودك از كنارم سر خورد و سقوط كرد. را احساس كردم

ام يك يا دو ثانيه  قبل از آنكه به خودم بيايم و متوجه شوم كه هنوز عقلم سرجايش است و روي پاهايم ايستاده
هاي يخي بود كه از يك شيار باريك كه برروي  ين نگريستم تنها چيزي كه مي ديدم تكهوقتي به پاي. گذشته بود

  .غلتيدند برف نازك روي يخ ايجاد شده بود به پايين مي
سعي كردم . هاي تودك براي هميشه ناپديد شده بود شد آخرين نشانه  متر يا بيشتر كه شيب تندتر مي100بعد از 

. در عوض تصميم گرفتم دنبال مسير سقوط او را بگيرم. اي ندارد م كه هيچ فايدهفرياد بكشم، اما بعد متوجه شد
آنقدر مدهوش نبودم كه متوجه نشوم سگك هردوي آنها بسته . تر هر دو كرامپونهاي او را يافتم  متر پايين20حدود 

 خود را به پايين ادامه دادم آنها را با اين تصور كه ممكن است هنوز بدرد تودك بخورند با خود برداشتم و حركت. بود
گويي بر من صدايي نهيب . ساعتها گذشت. رفتم ايستادم و در چرت فرو مي هر از چندگاهي مي. اما بسيار خسته بودم

ابتدا در جلوي ورودي يكي از آنها . ادامه ندادم و به طرف چادرها حركت كردم. فايده است زد كه اين جستجو بي مي
بعد از اينكه يك نوشيدني . ها را آب كنم  يك اجاق پيدا كردم تا با آن محتويات قوطي.چند قوطي كمپوت يافتم

  .سيم پرداختم سپس به جستجوي يك بي. خواب خزيدم ديگر درست كردم به درون يك كيسه
ها با دست ديگرم مقداري نوشيدني ديگر فراهم  سيم ناآشناي اتريشي همزمان با كلنجار رفتن با كليدهاي بي
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مثل . توانم بنوشم بايست تا آنجا كه مي اي آب از گلويم پايين نرفته بود و مي اكنون سه روز بود كه قطره. ردمك مي
  .يك ميوه خشك آب بدنم كشيده شده بود

ام و به كساني كه در پايين بودند اطالع دادم كه به پايين جبهه بروند تا مگر اثري  در آخر فكر كردم كه تماس گرفته
سيم چسبانده بودم و صداهاي گوشم را به گوشي بي. سپس قرار ارتباط مجدد براي فردا را گذاشتم. ابنداز تودك بي

  .شنيدم، سپس همه چيز محو شد و من به خواب فرو رفتم مبهمي را از آن طرف مي
من بدون . ود بعداز ظهر گذشته ب2وقتي بيدار شدم اولين كاري كه كردم قاپيدن بي سيم بود، اما دريافتم ساعت از 

اصلي تماس  سعي كردم دوباره با بارگاه . در زمان مقرر براي تماس من خواب بودم.  ساعت خوابيده بودم20وقفه 
از . كرد وقتي از چادر بيرون آمدم شخصي را در پايين ديدم كه به طرف باال حركت مي. اي نداشت بگيرم، اما نتيجه

ها   شرپاي تيم كرة جنوبي2آمدند  معلوم شد دو نفري كه كه باال مياما . سرعت عمليات نجات بهت زده شده بودم
دانستم را  تمام كلمات انگليسي كه مي. شد با آنها ارتباط برقرار كرد مشكل مي. كردند بودند كه مقداري بار حمل مي

 شده بودند و با اما فقط در صورتم خيره. آوردم  با زبان اشاره هم شكلك درمي".كمك. حادثه. ديروز". بكار بردم
  ."فهم من نمي": كردند اي تكرار مي انگليسي دست و پا شكسته

بعدها . ( كم كم متوجه شدم عصر ديروز هيچكس درخواست كمك مرا با آن خستگي مفرطي كه داشتم نشنيده بود
  .)اش تمام شده بود رفتم باطري سيمي كه آنقدر با آن كلنجار مي بود كه فهميدم آن بي

اي به  آنروز عصر يك كره. به طنابهاي ثابت متصل شدم. مسير راحت بود. فروافتاده به پايين حركت كردملذا با سر 
. داد اي كه براي تودك اتفاق افتاده بود شروع كردم، اما سرش را تكان مي گفتگو را با حادثه. خوبي از من مراقبت كرد

ها  لهستاني آنها با بارگاه  بارگاه . شان تماس بگيرد اصلي  بارگاه لذا از او خواستم تا با. او چيزي راجع به آن نشنيده بود
اي بسيار تشكر  روز بعد از توجه گرم كره. فاصله زيادي نداشت و من همه اتفاقات را براي يانوژ ماير توضيح دادم

  . اصلي رسيدم آن شب به بارگاه. كردم و به سمت پايين راه افتادم
ها نيز به پاي  سويسي. توانستند پاي كوه را گشته بودند ولي اثري از تودك پيدا نكردند يانوژ و تيمش تا آنجا كه مي

تازه آن موقع بود كه احساس كردم تيم من يا . جبهه رفتند و حتي كمي هم صعود كردند كه آن هم بدون نتيجه بود
العاده وحشتناك را  ه آن سئوال فوقاما هموار. آمدند بهتر است بگويم تيم هرليخ كوفر با تبريكات خود به سراغم مي

  .چه اتفاقي افتاد؟ چطور اتفاق افتاد؟ چرا كرامپونها در آمدند؟ و من همچنان تا حد مرگ خسته بودم. شنيدم نيز مي
تودك . شود ترين فصل تاريخ صعود اين قله مي دانستم كه اين فصل تبديل به اسفناكترين و پرحادثه آن موقع نمي

كه در اثر ) Penington(و پنينگتون ) Smolich(ابتدا دو امريكايي به نامهاي اسموليش .  بودپنجمين قرباني آن
 Maurice, Liliane(سقوط بهمن كشته شده بودند و بعد يك زوج فرانسوي به نامهاي موريس و ليليان بارار 

Barrar (نفر ديگر در 13 در آن فصل. حال تودك.  بازگشت از مسير اصلي ناپديد شده بودند كه در راه K2 كشته 
 Dobrostawa (Mrufka)(ولف ) مروفكا(هاي دوبروستاوا  لهستاني ديگر به نام2شده بودند كه در ميان آنها 

Wolf ( و وويتك وروژ)Wojtek Wroz (وجود داشتند.  
لذا توصيه را . رومدستها و انگشتان پاي من سرمازده شده بود و دكتر ايتاليايي توصيه كرد كه هرچه زودتر به پايين ب

در . نمود روي با پاهاي سرمازده هراس انگيز مي  روز پياده10. كوپتر به اسكاردو پذيرفتم با فراغ بال جهت پرواز با هلي
همان موقع . آخرين لحظات قبل از پروازم به اسكاردو با يك ايتاليايي خوشرو به نام رناتو كاساروتو مالقات كردم

جنوب -او بر روي مسير جنوب. اي در كنار چادر من توقف كرد رفت، و لحظه  سمت قله ميداشت براي سومين بار به
او همچنين قصد داشت . گفت كه اين آخرين تالش او خواهد بود.  رسيده بود8200كرد و تا ارتفاع  غربي تالش مي

ز عزيمت مدت زيادي دستان او قبل ا. كرديم براي چند سخنراني به لهستان بيايد لذا بزودي يكديگر را مالقات مي
  .مرا فشرد

كرد يك ايتاليايي در يك صعود انفرادي تا ارتفاع  وقتي در اسكاردو بودم خبري را از راديو شنيدم كه عنوان مي
 اصلي در يك شكاف پنهان افتاده است و جراحات او   رسيده است و در بازگشت در نزديكي بارگاهK2 متر قله 8300

يك هفته بعد از آنكه به كشورم . اند در همانجا درگذشته است با اينكه او را بيرون كشيدهبقدري زياد بوده كه 
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اش را  او ماههاي آخر دومين بارداري. بازگشتم قطاري به مقصد شچين گرفتم تا دانكا همسر تودك را مالقات كنم
حال در . او را جايي در تاترا ديده بودمشناختم و فقط يكبار   نمي"او را ابدا).  ساله14بعد از يك وقفه (گذراند   مي

با خود تمام فيلمهايي كه تودك . كنار درب خانه او ايستاده بودم و مدت زيادي طول كشيد تا زنگ در را فشار دهم
در طول برنامه گرفته بود را همراه داشتم، البته بجز آنهايي كه او در قله گرفته بود و آنهايي را كه همراه او سقوط 

 چند خرده ريز متعلق به تودك را نيز برايش آورده بودم و همچنين عكسهايي را كه در قله از "ضمنا. ودندكرده ب
با اينكه در هواي نيمه روشن گرفته شده بودند اما . شد از تودك فهميد چيزهاي زيادي نمي. تودك گرفته بودم

 از آنها كه او دارد قدم به قدم به قله در يكي. توانستيد شادي مفرطي را در چهره آن شخص خسته بخوانيد مي
  .كند گذارد دستانش را باال گرفته است، گويي پرواز مي مي

او چيزي شبيه به طنز گفت و آن . ديد كه چقدر عصبي هستم دانكا مي. در كنار در ايستادم، سپس كسي جواب داد
او به من كمك . ترين زنان است  شجاعفهميدم او در وضعي كه بدتر از آن متصور نبود يكي از. فضا را عوض كرد

دانستند نيز  دوستان و همسايگاني كه هيچ چيز از كوهنوردي نمي. اش ماندم يك روز كامل را در خانه. زيادي كرد
كنند، و شايد به فكر اين هستند كه چطور حوادث ممكن بود به نحو  دانستم همه به من نگاه مي مي. حضور داشتند

  . و من قادر نبودم احساس گناه را از خودم دور كنمديگري اتفاق بيافتد،
حاال براي . ايم، اما حال چشمانمان به تو دوخته شده است يورك، ما تودك را از دست داده": اما آنها خالصانه گفتند

تواند درك كند آن كلمات در آنموقع چقدر براي من با معني  دانم كسي مي نمي".كنيم كه سالمت باشي تو دعا مي
 .ودندب

  13فصل 
  . . .اين درست است 

  1986مانسلو، جبهه شمال شرقي، 
  "…شود پلكد كشته مي انگار هر كس دو رو بر تو مي. اگر منطقي فكر كنيم من نبايد با تو بيايم"

ولي انعكاس حرفهايي بود كه آن روزها بسياري پشت سر من . گفتآرتور هاژر اين مطلب را نيمه شوخي مي
چهار برنامه . داستان چهار برنامه بزرگ آخري من كافي بود. هايم را باال انداختم و چيزي نگفتم انهمن ش. گفتند مي

هاي من قبل از آن بدون حادثه و همگي با  آورد كه مابقي برنامه كسي به خاطر نمي. بزرگ، چهار حادثه مرگ
  .موفقيت خاتمه يافته بود

و با . اي مانند من داشت آرتور هاژر پيشينه. ناپورنا را مد نظر داشتمهاي مانسلو و آ من برنامهK2قبل از دعوت به 
و جبهه ) Kangui(هاي كانگويي  با او در برنامه. در تاترا گذاشته بود) Scout(من در يك زمان پا به باشگاه اسكات 

به اين دليل . شناختم يكوش و يك سازمانده عالي م جنوبي لوتسه بودم و او را بعنوان يك واقع بين، با انگيزه، سخت
همه چيز به خوبي پيش .  بودمK2در همان حال من درگير برنامة . از او خواستم به برنامه مانسلو ملحق شود

) كميته عمومي براي فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي (GKKFiS دالر كه از طريق تلفن به رئيس 5000. رفت مي
  .فراهم شده بود نيز با خود داشتيم

  :جوالي بازگشتم آرتور هاژر مانند يك كودن به من گفت 18وقتي در 
  ".ما پولي نداريم. خبرهاي بدي دارم"

يك . هر طور بود مشكل را حل كرديم. همه چيز آماده بود مگر زلويت كه قرار بود به كمك وزير معادن فراهم شود
 حاصل LOTمه رسمي وزير به  درصد تخفيف براي بليطها گرفتيم كه به كمك نا50تخفيف حسابي براي بارها و 

  . زلويت000/800/1. اما چيزي كه ما را نجات داد وام قابل توجهي بود كه انجمن كوهنوردي لهستان به ما داد. آمد
رفتم او به همراه يك تيم ژاپني عازم برج ترانگو   ميK2زماني كه من به . وويتك كورتيكا در كاتماندو منتظر ما بود

پيمايي در يخچال بالترو مالقات كرده  ما با يكديگر در طول راه.  متر ولي مشكل6200ع فقط اي با ارتفا بود، قله
  .بوديم
به او گفته بودم با من به . اي براي پائيز ندارد و عالقه زيادي داشت تا دوباره به هيماليا بيايد گفت هنوز برنامه او مي
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هايي  كشيد، مانند كارلوس كارسوليو و السا آويال، مكزيكي  مرا ميدر نتيجه او در آنجا انتظار. مانسلو و آناپورنا بيايد
ادك . نيز در آنجا بود) Edek Wersterlund(يك اتريشي به نام ادك ورشترلوند . كه با آنها به نانگاپارت رفته بودم

اولين بار وسايلي با چندين شركت توليد كننده وسايل كوهنوردي تماس گرفته بود و در نتيجه براي . بسيار كارآ بود
بسيار نسبت به اين امر مغرور بوديم، بخصوص آرتور به عنوان . را داشتم كه مدتها حسرت آنها به دلم مانده بود

  .جوانترين عضو تيم و كسي كه كمتر از بقيه به اين نوع سفرها عادت داشت
تر قلمداد   است كه از نظر فني كمي سادهاي مانسلو قله. ما دو مجوز داشتيم يكي براي آناپورنا و ديگري براي مانسلو

اصلي منتهي  يك دره بسيار طوالني ولي وحشي و زيبا به بارگاه . شود، لذا تصميم گرفتم ابتدا آنرا صعود كنيم مي
راه پيمايي بقدري فرح بخش بود كه حتي بارانهاي موسمي، . با آبشارهايي در بين راه و مرغزارهايي بكر. شودمي

چسبيدند، يا نمايش معمول با سردار و يا دستيارش كه او نيز قصد بريدن گوش  از هر بوته به پايمان ميزالوهايي كه 
موفق شديم به كمك تكنولوژي ويدئو و آگاهي به ارزش اعداد در نپال آن . كرد ما را داشت، خللي در آن ايجاد نمي

گرفتن فيلم از مراسم پرداخت دستمزد . گرفتيم  فيلم مي"يك دوربين با خود داشتيم و دائما. لحظات را ثبت كنيم
اي كه   روپيه45 روپيه داده است و نه 40به باربران مدرك غيرقابل انكاري بود كه دستيار سردار به هر يك 

اين موضوع باعث اخراج دستيار شده و خود سردار به زانو افتاده بود، ليكن، انرژي . صورتحساب آن را به ما نشان داد
در اوج فشار عصبي ناشي از آن به ياد حرفهاي . شد ادي را صرف آن كرديم كه با چيز ديگري جايگزين نميبسيار زي

خواهند پرداخت  گفت نبايد خود را درگير بحث راجع به پول كنيم و هر چه مي قاطعانه هرليخ كوفر افتادم كه مي
اهميتي مانند پول در آن كوهستان زيبا به  ائل بيچرا خود را درباره مس. فراغت از فشار عصبي ارزش آنرا دارد. كنيم

  .خورد كه توانايي مالي آنرا داشته باشند دردسر بياندازيم؟ متأسفانه اين راهكار فقط به درد كساني مي
 ساعت ديگر راه باقي 2جهت رسيدن به برف و يخچالها حدود .  متري است4400اصلي مانسلو كم و در  ارتفاع بارگاه 
 روز اقامت براي شناسايي به 2بعد از . توان در آن چادر زد  مسطحي است كه مي"نجا آخرين جاي نسبتااست، اما اي

هدف ما صعود مانسلو از مسير جديد يال شرقي بود، كه با صعود قله دست نخورده و زيباي شرقي . سمت كوه رفتيم
به عبارت ديگر يك تير و دو نشان، يك قله . سيدر  متر كمتر از قله اصلي، به اوج مي260 متر، و تنها 7895به ارتفاع 

ما شروع به بررسي ابتداي . اي نه چندان دور قله اصلي بسيار بلند و صعود نشده، يك فرود كوتاه و سپس در فاصله
اما يك هفته بدون پديد آمدن . در همان حال منتظر بارانهاي موسمي بوديم. مسير براي سوار شدن به يال كرديم

ادك وشترلوند و همسرش رناتا به پايان تعطيالت خود رسيده بودند و . باريد مرتب باران مي. ري شدتغييري سپ
آنها فيلمبردار ما را نيز با خود بردند، زيرا به عقيده رناتا كه دانشجوي پزشكي بود او به . مجبور بودند بازگردند

  . به كاتماندو فرا خوانده شديك هلي كوپتر براي انتقال او. بيماري ذات الريه دچار شده بود
دانستم او در ماكالو است و مجوز  مي. اصلي بوديم گاه و بيگاه به انتظار اخباري از مسنر بودم زماني كه در بارگاه 

رفتن از يكي به ديگري بسيار ساده بود و محتمل بود كه او بتواند كلكسيون هشت . صعود لوتسه را هم داراست
 متري از مسير عادي به صورت يك قانون در آمده 8000هاي  براي او صعود قله.  كندهايش را تكميل هزارمتري

است، او كوهنورد بسيار خوبي نيز هست، لذا بايد بسيار بدشانس باشد كه به هدفش دست نيابد، هدفي كه دستيابي 
  .به آن اسم و رسم زيادي، نه فقط از نظر ورزشي، به همراه دارد

توانستم جلوي ناراحتي خود را  وفقيت او برروي ماكالو بودم و زماني كه آنرا شنيدم نميلذا منتظر شنيدن خبر م
باالخره هيجان ناشي از اين مسابقه پايان . در عين حال خيالم آسوده شد. بود او به هر حال اولين شخص مي. بگيرم

بايست مانسلو، آناپورنا و   هنوز مي.توانستم با خونسردي به دنبال دستيابي به هدف خودم باشم حال مي. يافته بود
  . تنها باشم"اي ترك كردم تا كامال چادر اجتماع را براي لحظه. شيشاپانگما را صعود كنم

: و به خودم گفتم. توانستم كم و بيش جبهه شرقي مانسلو را تشخيص دهم مي. نگاهم به باال، به كوهستان، مه و برف
  ". آقاي كوكوچكارويم، فردا به آنجا مي. اين درست است"

با . شد، برف زيادي انباشته شده بود كه براحتي ممكن بود از زيرپاي ما فرو بريزد اي كه به يال منتهي مي در تنگه
توانيم از آن  فقط صبر كن، وقتي هوا بهتر شود و برف استقرار پيدا كند مي": اي گفتم خوشبيني غير منصفانه
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  ".همچون يك بزرگراه باال برويم
در . كرديم شد و ما در هر قدم از ترس قالب تهي مي برف روي هم انباشته مي. شد شد كه بهتر نميوا بدتر مياما ه

خطر بهمن به قدري زياد شده بود كه گويي فقط تار مويي آنرا نگاه . اي بند بود بعضي نقاط توده برف فقط به اشاره
رفت تا از   ديگر و يا از يك كارگاه به كارگاه ديگر مييك نفر چهار دست و پا از يك طاقچه به طاقچه. داشته است

يال به . ترين راه صعود از طريق خود يال بود اما راهي براي رسيدن به خود يال وجود نداشت امن. خطر پرهيز كند
  .كشيد شد كه توده برفي عظيم در آنجا انتظار ما را ميشيب يخي ختم مي

ا يعني كارلوس، آرتور، ووتيك و من شناكنان از آن شيب پربرف باال در سومين تالش، در حاليكه چهار نفر م
 متري بوديم، هوا هم بسيار عالي بود، اما ووتيك 6000ما در ارتفاع .  خطرناك رسيديم"رفتيم به محلي واقعا مي

  .ناگهان توقف كرد
  ".روم د، من به پايين ميبازي تمام ش. اينجا بسيار خطرناك است. دهم من ديگر ادامه نمي! آقايان بايستيد"

  .اي درگرفت من دلخوري خودم را پنهان نكردم و مجادله
 متر ديگر از اين برف لعنتي 200فقط . انتظار اينرا داشتيم. ايم  ريسك و خطر را پذيرفته"رفتن"ووتيك، ما با كلمه "

 ".بايد پيروز از اينجا خارج شويم "مطمئنا! گذاريمباقي مانده است، بعد از آن به طور حتم بر روي يال امن پا مي
زمان اين . گيري جمعي برسيم بايست به يك تصميم اما مي. كنم دانستم او را ترغيب به كار بسيار خطرناكي مي مي

 باالجبار آنرا جيره بندي كرده "ما فقط براي يك ماه آذوقه داشتيم و قبال. قسمت برنامه به سرعت رو به پايان بود
اگر حاال بازگرديم، بله، برنامه خاتمه . اصلي بازگرديم، غذا خود مانع تالشي ديگر خواهد شد به بارگاه اگر حاال . بوديم
  .صعود يا فرود: دادپس هر كس بايد در آن موقع رأي مي. يابد مي

  ".اين كار غير عقالني است. گردم من به پايين برمي": ووتيك گفت
  ".دهم به باال بروم آنرا قبول دارم، اما ترجيح مي. ممن جوانترين فرد هست": آرتور اظهار داشت 

در آن لحظه انتظار . كشيد، همه چيز بستگي به كارلوس داشت در شيبي كه هرلحظه انتظار فرو ريختن بهمن را مي
از آنجا كه اقتصاد ": او با لحني به طور غير معمول جدي گفت. كشد نداشتيم او كسي باشد كه فتيله را پايين مي

از اينرو من به باال . شود، اعتقاد راسخ دارم كه اين آخرين برنامه من به هيمالياست يك روز به روز ضعيف تر ميمكز
  ".روم و هر آنچه در توان دارم براي رسيدن به قله صرف خواهم نمود مي

ه فقط از آن جهت كه من از او بسيار سپاسگزار بودم، ن.  غير منتظره به خنده باز شد"لبم از شنيدن اين گفته كامال
گيري را به گيري بود از بين ببرد بلكه همچنين نتيجة رأي موفق شده بود فضاي ناخوشايندي را كه ناشي از رأي

  .نوعي نگرش متفاوت به وجود آمده بود. مثبت سوق داده بود
بايست بسيار با دقت به آن  ياما م. مان بكاهيم اي به سمت قله از مقدار آذوقة مصرفي توانستيم براي حمله شايد ما مي
  .داد  روز افزايش مي10تالشي ديگر كل زماني را كه در منطقه بوديم . بيانديشيم

زميني و هرچيز ديگر كه  لذا به پايين سرازير شديم، و من يك باربر تندرو را به نزديكترين دهكده فرستادم تا سيب
درخشيد بازگشت، زيرا نه تنها سيب زميني بلكه  وفقيت مياو با چشماني كه از م. آورد به همراه بياورد بدست مي

 كيلو برنج و 30بر عصبانيت ناشي از دزديده شدن دو بشكه حاوي . تخم مرغ و نوشيدني قاچاق هم همراه آورده بود
بايست انرژي خود را براي اين آخرين حمله جمع  حال كه مي. شد آرد و وسايل ديگر در ابتداي برنامه افزوده مي

 برنج كه به آن همچون يك غذاي لوكس نصف - سيب زميني، سيب زميني-برنج: نيم فقط غذاي نپالي داشتيمك
اما . شد داشتيم عالوه بر آن چاپاتي هم كه فقط از آرد و آب پخته مي. كرديم  نفر اضافه مي5قوطي گوشت براي 

 باران، سپس غوطه خوردن در آن برف عميق او آن همه انتظار، ابتدا. يكنواختي برنامه باعث دلزدگي ووتيك شده بود
بنظر آمد كه كارلوس سرمازدگي جزئي در . آزموديم بقيه ما آخرين بخت خود را مي. را به ترك برنامه ترغيب كرد

در طرف ديگر مانسلو يك تيم يوگوسالو كلمبيايي . اما او وقتش را تلف نكرد. اصلي بازگشت دستانش دارد و به بارگاه 
و با يك كوله پر از فرني . مانده آذوقه آنها به آنجا رفت كردند و او به اميد خريدن باقي محل را ترك ميداشتند 
يك هفته . شداما بارش قطع نمي. حال همه چيز بستگي به هوا داشت. تري همراه نداشت هيچ چيز سفت. بازگشت
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يكماه پيش آنجا را علفزار سبزي . پوشاندهمه چيز را . بعد باران تبديل به برف شد. گذشت، سپس يكهفته ديگر
 را برپا 2  متر رسيديم و بارگاه6400در دومين بار به ارتفاع . چهار بار جهت صعود به قله اقدام كرديم. پوشانده بود

 تا آنموقع بيشتر يال شرقي را صعود كرده بوديم، چرا كه از آنجا شيبهاي منتهي به قله صعود نشده "عمال. ساختيم 
 را برپا كرديم و از 1 در راه بازگشت بارگاه . مسير آماده بود و در نقاطي طناب ثابت وجود داشت. شد  شروع ميشرقي

  .آن پس منتظر هواي خوب شديم تا حمله به سمت قله را آغاز كنيم
.  كردديروز كوهنورد بزرگ ريهولد مسنر لوتسه را صعود". يك روز صبح موقع صرف صبحانه خبري از راديو شنيديم
  ". قله هشت هزار متري جهان گذاشته است14او با صعود اين قله اولين كوهنوردي است كه پا بر تمام 

. باالخره آن حالت تعليق را آرتور شكست. داد هيچكس به ادامه خبر گوش نمي. سكوتي چادر اجتماع را فرا گرفت
  ".ش كارمان را انجام دهيمتوانيم با آرام مي. خوب؟ ديگر الزم نيست براي صعود عجله كنيم"

 متر پيدا كرديم، ولي حتي با 7000ماني در ارتفاع   نقطه مناسبي براي شب2 مان در باالي بارگاه  در تالش بعدي
 روز بود كه با 50حاال . وجود حركت سبكبار بعيد بود بتوانيم قله را صعود كرده و در روشنايي روز بازگرديم

 به آرتور پيشنهاد كردم بهتر است از فكر صعود مسير جديد دست بكشيم و از كرديم و من كوهستان مبارزه مي
- متري 7400در مسير عادي به ارتفاع . داشتيم حداقل شانس صعود را در اينجا مي. مسير عادي قله را صعود كنيم

 از آنجا به پايين برويم خواست آرتور مي. آنجا ستيز با باد و تاريكي براي برپا كردن چادر در انتظار ما بود. رسيديم
لذا در . اي نداريم جز اينكه هر طور شده شب را در همانجا به صبح برسانيم ولي من او را متقاعد كردم كه چاره

صبح روز بعد بقدري لرزيده بوديم . پوشاند تنگ هم نشستيم چادري كه درست برپا نشده بود و ما را بطور كامل نمي
  .را جمع كرده و به پايين سرازير شديمكه با قبول شكست تمام وسايل 

. دانست آن باال چه روزگاري برما گذشته به پيشوازمان آمد تا به ما بابت صعود قله تبريك بگويد كارلوس كه نمي
آنقدر به قله نزديك شده بوديم و حاال سرفرو افتاده باز . شادي خالصانه او نسبت به صعود خيالي مرا تكان داد

مانعي . گرفتند ال تمام تيمهاي ديگر در منطقه به كاتماندو رسيده بودند و موفقيتشان را جشن ميتا حا. گشتيم مي
  .آوري وسايلمان و ملحق شدن به آنها در سر راه وجود نداشت براي جمع

  ".شايد بهتر باشد يك حمله ديگر بكنيم": و سپس گفتم. هنوز نيم نگاهي به قله كه ما را شكست داده بود داشتيم
  :ارلوس با شنيدن آن كلمات از جا پريدك
  ". دستانم آنقدرها هم بد نيست، من هم خواهم آمد !آيم  من هم مي"

  .آرتور چيزي نگفت ولي هنوز اميدش را از دست نداده بود
اجازه بدهيد به روش سبكبار و از مسيري ديگر قله را صعود كنيم و آن يال طوالني و خسته ": من پيشنهاد كردم

 به جبهه صعود نشده شمال ".كنيم مستقيم از آن جبهه يخي صعود مي. شرقي را به حال خودش بگذاريمكننده 
  .شرقي كوه اشاره كردم

 نوامبر، در تاريخي كه تمام ديگر تيمها در هيماليا بساطشان را جمع كرده بودند، ما براي آخرين 5در نتيجه در 
ماني ما  اولين شب. كرديم  و تمامي وسايلمان را با خود حمل ميچادر. سه نفر بوديم. حمله شروع به حركت كرديم

 تالش كرده "در ارتفاع بسيار پايين بود، دومي را كه در شب به آنجا رسيديم محل تالقي با مسيري بود كه قبال
. مبوديم، سومي در محلي بود كه آن شب ناراحت را بر روي يك طاقچه به اندازه نصف چادر به صبح رسانده بودي

. فكر تسليم يا صعود از مسير نرمال را به كنار گذاشته و به سيم آخر زده بوديم. همچنان بر روي مسير جديد بوديم
. كشيد مقداري عقب ماند شديم كارلوس در سرمايي كه عصاره وجودمان را مي هنگامي كه به قله شرقي نزديك مي

و بر بدنمان شالق . باد البته كمي آرامتر شده بود. متر بوديم 8000به هر حال نوامبر بود و ما در ارتفاع نزديك به 
  .كرد زد ولي همچنان تا مغز استخوان نفوذ مي نمي

 متر، تمام طول 80روز بعد من . ماني كرديم اي كه ميان دو قله بود، شب  متر، درست در زير گردنه7800در ارتفاع 
 متر ديگر و من به 80.  را حمايت كنم چندين ساعت گذشته بودتا قبل از آنكه بتوانم ديگران. طناب، را صعود كردم

باد كه طي چند ساعت گذشته با ما كمي مهربان بود دوباره با شدتي بيشتر وزيدن گرفت و درحاليكه . گردنه رسيدم
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به . ندشد كردم تا ديگران از آن استفاده كنند، ابرها هم متراكم مي كوبيدم و طناب را به آن ثابت مي من ميخي مي
و بعد از نيم ساعت هر سه نفر ما بر .  صعود نشده شرقي فاصله دارم  متر تا قلة50دور و برم كه نگاه كردم ديدم فقط 

ما يك حلقه طناب و يك كارابين را در قله جا . اما برف تا آنموقع شروع به باريدن كرده بود. روي آن ايستاده بوديم
به سرعت قدرت . ديديم شد و ما ديگر قله پشت سرمان را نمي تر مي ليظمه هر لحظه غ. گذاشتيم و فرود آمديم

  .داديم جهت يابي خود را از دست مي
بعد از . داد اش را براي صعود از دست مي اي صعود كرده بود حال انگيزه العاده كارلوس كه قله شرقي را با شجاعت فوق

ه ماندن داشته باشيم، گر چه حاال ديگر چادرمان ضد كشاكشي سخت موفق شديم چادرمان را بزنيم و اميد به زند
رفت و آنرا  دركنار من آرتور با اجاق بوتان كلنجار مي. هاي خوابمان تبديل به قالبهاي يخ شده بودند باد نبود و كيسه

سرش برد و  گاه و بيگاه خوابش مي. كرد در بين پاهايش گرفته بود در حاليكه شعله آن به آرامي برفها را آب مي
اما تنها چيزي كه برايمان اهميت داشت اين بود كه هر چه . رفت اش به دورن ظرف فرو مي افتاد و بيني پايين مي

آرتور . من هم يك بر افتاده بودم. كارلوس در گوشه چادر خوابش برده بود. سريعتر چيزي براي نوشيدن داشته باشيم
و متقاعد شده . كامال بدبين شده بودم. صبح فرا رسيد. يمسوخت اجاق را تجديد كرد و بعد جايمان را عوض كرد

دستان بشدت سرمازده كارلوس احتياج به مراقبت . بودم كه بايد مسير نرمال را پيدا كرده و به پايين سرازير شويم
در مان را از چا بايست سر اي فرا رسيد كه مي سپس لحظه. اولين قرص را براي گشاد كردن عروق به وي دادم. داشت

  .بيرون كنيم
كردم اگر دستم را دراز كنم به آن قله درخشان و زيبا  احساس مي. خم شدم و قله را درست در كنارمان ديدم

  .كشيد رحمانه زوزه مي فقط اينجا در گردنه بود كه باد بي. رسد مي
  ".رويم همه چيز را به حال خودش بگذار، به طرف قله مي"

اما قله بسيار دور است صعود آن تمام روز طول ": از چادر بيرون برد و گفتآرتور كه متعجب شده بود سرش را 
  ".كشد مي

من اصرار داشتم كه . تا آن روز نديده بودم دو نفر از يك نقطه راجع به فاصله تا قله آنقدر اختالف نظر داشته باشند
  ".توانيم وقت را از دست بدهيم نمي. راه بيافت". كشد  ساعت طول مي2حداكثر 

  ".كنيم بسيار خوب تالشمان را مي": خواست بحث كند آرتور نمي
كفشها و كرامپونهاي خود را پوشيديم و به كارلوس كه هنوز در گوشة خودش چمبر زده بود تلنگر زديم و او را از 

آوري  معبه او گفتم همه چيز را ج. ماند خواب بيدار كرديم، اما او سرش را با تأسف تكان داد و گفت منتظر ما مي
مان به ما داده بودند به تن كرده  رفتيم هر اليه لباسي را كه حاميان غربي بيرون كه مي. كند تا بسرعت پايين برويم

رفتيم و حركت در سايه احساس سرما را از  برروي برف سفتي راه مي. داد بوديم اما باد گزنده همچنان آزارمان مي
شديم و به محض رسيدن به آفتاب همه   هر قدم به آن نوار صورتي نزديكتر مياما با. داد نظر رواني در ما افزايش مي

اعتماد به . كرديم اي قبل فكر آنرا نيز نمي نيرويي در خود يافتيم كه تا لحظه. چيز به طرز حيرت انگيزي عوض شد
  .نفسمان بازگشت، ناگهان هر كاري امكان پذير شده بود

جهان از آن باال .  دقيقه برروي قله ايستاده بوديم45عد از يك ساعت و محاسبه من به حقيقت نزديكتر بود، ب
 خستگي يا طوفان در آن وجود "رسيد اصال و به نظر نمي. رسيد، در نهايت پاكي و درخشش متفاوت به نظر مي

. يمبايست به سرعت به پايين برو حال مي. فقط موفق به گرفتن يك عكس شدم و بعد دوربينم يخ زد. داشته بود
  .كارلوس هنوز در چادر خوابيده بود، وسايل را جمع كرده و از مسير عادي سرازير شديم

با وجود دارو انگشتانش مانند . حال او خوب نبود. از كارلوس به جهت اينكه چادر را جمع نكرده بود گله نداشتيم
داشتيم او عقب  ه بسيار آرام قدم بر ميحتي با وجوديك. كرديم او را وادار به حركت مي. اي موز متورم شده بود خوشه

خوب فرود آمده . متر گويي در دنياي ديگري قدم گذاشته بوديم200بعد از فرود . شديم با هر قدم گرمتر مي. ماند مي
. هايمان وجود داشت مهمترين موضوع اين بود كه حال اكسيژن بيشتري براي فرو بردن در ريه. بوديم يا نه، مهم نبود

صبح روز بعد به كارلوس كمك كرديم تا خودش را جمع و جور . ا زديم و شب را در آنجا به صبح رسانديمچادرمان ر
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در كوه مك كينلي من هم چنين . گذشت اكنون اتفاقات عجيبي بر كارلوس مي. كند و به او يك قرص ديگر داديم
ورانده بوديم، در تمامي رگها يكسان ، دارويي كه به او خ)Ronikol(رونيكول. اي داشتم، لذا تعجب نكردمتجربه

تا حد امكان . زد  رفت و حرفهاي نامربوط مي در نتيجه كارلوس مارپيچ راه مي. همينطور در مغز. كند عمل مي
. اش بسيار سنگين است لذا خواستم كمي از بار او را بگيريم پشتي متوجه شدم كوله. خواستم به او كمك كنم مي

  "ي؟كارلوس، درون آن چه دار"
اش را خالي كرديم و متوجه شديم چندين تكه سنگ  كرد، در نتيجه خودمان كوله با نگاهي خمارآلود به ما نگاه مي

هر كس به عنوان يادگار سنگي از قلة مهمي كه صعود كرده . بزرگ از قله شرقي به عنوان سوغات با خود همراه دارد
ام، و كم كم در اينكه كدام يك به كدام قله تعلق دارد شك  ه داشتهمن تعداد زيادي را در خانه نگا. آورد به همراه مي

اش را صرف حمل اين سنگها كرده است  هاي انرژي اما اين تخته سنگها؟ بقدري از اينكه او آخرين ذخيره. كنم مي
كارلوس توانستم پرتاب كنم، كه ناگهان  خواستم به دورترين جايي كه مي خشمناك بودم كه يكي را برداشتم و مي

  .فرياد زد
توانم بدون  نمي. ام در مكزيك منتظر اينها هستند من بايد آنها را به پايين ببرم آنها در دانشكده! اينكار را نكن!  نه"

  ". . .آنها بازگردم 
خوردند ولي در آن لحظه بسيار مفيد واقع شدند، چرا  دانم به چه درد دانشگاه مكزيكي مي نمي. آنها را پايين برديم

مسير عادي به هيچ وجه احساس . اوضاع از آن موقع كمي بهتر شد. كه باعث شدند كارلوس كمي به هوش شود
يك تيم كلمبيايي . كرديم ليكن مزايايي دارد كه در آن موقع به خوبي درك مي. كند طلبي انسان را ارضاء نميجاه

 كه ما بوديم صعود كرده بودند و گرچه بيشتر جاي ولي تا جايي. آنها به قله نرسيده بودند. چند هفته قبل آنجا بود
پاهاي آنها پوشيده شده بود وليكن گاه و بيگاه نوك پرچمهاي راهنماي آنها از برف پيدا بود كه به ما در پيدا كردن 

  .كرد راهمان در اين يخچال غريب و پر از شكاف كمك شاياني مي
گاه و بيگاه برف . شد كرد، در اينجا با هر قدم بر حجم آن افزوده مي در باال باد برف تازه را از روي زمين پراكنده مي

نقابهاي بزرگي نيز در باالي سرمان به شكل . شد شكست و باعث ريزش بهمن كوچكي مي در زير پايمان مي
كرديم  آن روز تبديل به يك روز طوالني و از نظر رواني عذاب آور شد كه زماني كه فكر مي. آوري آويزان بودند رعب

  .ايم بوسيله يك شكاف در جاي خود ميخكوب شديم ديگر به آخر يخچال رسيده
 در آنموقع "ها قابل تميز بود كه احتماال  متر پهنا داشت و در طرف ديگر جاي پاهاي كلمبيايي4 حدود "احتماال

خيلي راحت، طرف ديگر . تتر شدن داشته اس اما بعد از آن فرصت كافي براي پهن. اند براحتي برروي آن گام برداشته
 متر به طرف چپ كه رفتم شكاف 200تا . افزود جاي پاها فقط به احساس درماندگي ما مي. غيرقابل دسترسي بود

  توانستيم بكنيم؟ چه كار مي. هاي نقاب بود در طرف ديگر پشته. شد تر مي فقط پهن
  ".آرتور تو از همه قد بلندتري، سعي كن بپري"

ليكن ما لباس پر به تن و پوتين و كرامپون به پا داشتيم و بي نهايت خسته .  متر بپرد4تواند  حتي يك بچه هم مي
  .بوديم

محل پرش او را برايش كوبيدم، و . شد را از خودش جدا كرد پشتي و هر چيز ديگري كه مانع پرش او مي آرتور كوله
نه از آنها كه در پايين . ايي بود كه ديده بوديمترين شكافهاين يكي از زشت. يك حمايت با طناب برايش فراهم كردم

نه، اين يكي . شد از يكطرف فرود رفت و از طرف ديگر صعود كرد شوند، كه در آنصورت در نهايت مي باريكتر مي
هايش را تا آنجا كه  آرتور ريه. توانست بسيار دشوار باشد و خروج از آن مي. شد مانند يك زنگ، در پايين بازتر مي

مثل دفعه اول، . دوباره سعي كرد. انست از هوا پر كرد و به طرف محل پرش دويد ولي در آخرين لحظه ايستادتو مي
  .تواند از روي آن شكاف دهان گشوده بپرد و با نااميدي به زمين نشست توانست به خودش بقبوالند كه مي نمي

وانستم به خودم بقبوالنم كه كاري است ت من هم سعي كردم اما هر بار كه محل پرش رسيدم همانند آرتور نمي
شيب بعد از . آرتور براي جستجوي راه بهتري به اطراف رفت اما او نيز همچون من دست خالي بازگشت. شدني

توانستم تحمل  ديگر نمي. زد شد به عجز و ناتواني ما ريشخند مي شكاف كه به چادرها، غذا و نوشيدني منتهي مي
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 بار سوم ديگر به ".اين پرش مرگ و زندگي است": ردم لحن طنزي داشته باشم گفتمك در حالي كه سعي مي. كنم
پريدم و با كلنگم تا جايي كه ممكن بود به جلو پريدم، با شكم به لبه آنطرف شكاف برخورد . چيزي توجه نكردم

رتور كه ديده بود اين كار آ. در طرف ديگر بودم. خودم را به كمك كلنگ باال كشيدم. پاهايم در فضا آويزان بود. كردم
آنجا براي . اصلي رسيديم روز بعد به بارگاه. و حتي كارلوس با تالش بسياري موفق شد بپرد. عملي است نيز پريد

اي راجع به آن به ما  اولين بار كارلوس كفشهايش را در حضور ما درآورد و ما چيزي را ديديم كه تا آنموقع كلمه
 به "يك باربر سريع را فورا. ه با پاهاي كبود و مانند كدو بزرگش هيچ آسيبي نديده بوددستانش در مقايس. نگفته بود

آمد و مجبور بوديم كارلوس را حداقل  كوپتر به آن ارتفاع نمي كوپتر كند، اما هلي پايين فرستادم تا درخواست هلي
آرتور آنجا ماند تا . ه پايين سرازير شدمكردند و من هم با او ب سه باربر او را حمل مي.  متر ديگر پايين ببريم1000
وقتي كاروان حمل . بودند تا همه چيز را به پايين حمل كنند روز بعد باربرها آنجا مي. اصلي را جمع كند بارگاه

كه از نفس اتفاده بود از طرف ) Soma(كارلوس سرمازده به اولين دهكده تبتي رسيد يك باربر سريع به نام سوما 
اي به كاتماندو كشيديم من نامه زماني كه انتظار پايان برف و باران را مي. اي براي من آورد نامهريسيك وارچكي 

فرستاده بودم تا زمان مجوز ما را به آناپورنا تمديد كنند و حاال ريسيك پيغام داده بود كه امكان تمديد زمان مجوز تا 
راستش روي آناپورنا خط كشيده . دانستم چكار كنم نمي. اندمآنجا ايستادم و نامه را دوباره خو.  نوامبر وجود دارد25

آنجا نشستم و براي آرتور نوشتم كه همه چيز را رها كند و فقط وسايل . آمد بختي وجود دارد حال بنظر مي. بودم
 تشريفات كوهنوردي را بردارد و با عجله خود را به كاتماندو برساند، بخت صعود آناپورنا وجود داشت و من براي انجام

  .روم به آنجا مي
با . كوپتر كارلوس شدم كه يكراست به كاتماندو پرواز كرد و در حياط يك بيمارستان فرود آمد من سوار هلي

يك دكتر يوگوسالو با . ديدگي رهايي يافت مراقبتهاي فوري كه انجام شد كارلوس از سرمازدگي با كمترين آسيب
  . و در نتيجه هيچ قطع عضوي الزم نشدتوجه زياد مداواي او را به عهده گرفت

اگر ": كارمندان با تعجب مرا نگريستند . در همان حال به طرف وزارت توريسم رفتم تا مدت مجوزمان را تمديد كنم
  "خواهيد تمديد كنيد؟ شما اينجا هستيد چه چيزي را مي

  "!بله؟ البته آناپورنا را"
  ".متأسفم، آناپورنا پايان يافته است"

اما حال كه به . پذير بود كردم امكان اگر در پاي كوه بودم و از آنجا درخواست چند روزي بيشتر مي. فهميدم حال مي
  .وجود من به آنها اجازه داد كه بگويند خير. كاتماندو بازگشته بودم درخواست من غيرقابل قبول بود

و با حداكثر سرعت تا آنجا كه پاهايش توان بيچاره آرتور، وقتي نامه مرا دريافت كرده بود همه چيز را رها كرده 
او كه گويي يك مسابقه ماراتن را به .  روز طي كرده و خود را به كاتماندو رسانده بود3 روزه را درمدت 10داشت، راه 

پايان رسانده به كاتماندو وارد شد و تازه فهميد كه از آناپورنا خبري نيست، و من هم براي فراهم كردن نيروي بيشتر 
  .او داغان شده بود. ام براي برنامه به لهستان پرواز كرده

. آرتور ديگر از دست من دلخور نبود. چند روزي بعد از بازگشتش يكديگر را دوباره در كاتوويچ مالقات كرديم
او يك قله هشت هزار متري را از . اش با آگاهي از اينكه موفقيت بزرگي بدست آورده جايگزين شده بود دلخوري

نگريستم  وقتي به اين كوهنورد آرزومند و جوان، با استانداردهاي هيماليايي مي. ري نو صعود كرده بودمسي
توانستم خودم را براي بيان طرح  چطور مي. پوشاند هايي را بيابم كه ضعفهاي مرا مي توانستم در او توانايي مي

تحصيلش تا . در دانشگاه سيلسيا به اتمام برساندپيشنهادي كه در فكر داشتم راضي كنم؟ او اميدوار بود تحصيلش را 
تو وقت زيادي براي اتمام آن . آرتور تحصيل را ولش كن": گفتم. چقدر بد. آن موقع هم بسيار به طول انجاميده بود

  ".با من به آناپورنا بيا. داري
  ".بسيار خوب": اي تأمل پاسخ داد او بدون لحظه

  
  14فصل 
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  جهنم سرد
  1987ن  زمستا آناپورنا،

توانستم روي آرتور هاژر و كرزيسيك ويليچكي  مي. اندازي برنامه آناپورنا در انتظار من بود تدارك جهنمي براي راه
كردم كه دوست  را انتخاب مي) Michal Tokarzewski(از گروه ورشو دكتر ميشال توكارزوسكي. حساب كنم
را او ماموريت تهيه فيلمي براي تلويزيون اتريش را داشت، و ديگر چه كسي؟ انتخابم واندا روتكيويچ بود زي. خوبي بود

 نظرم راجع به زنان كوهنورد "من قبال. ديگران چندان تمايلي به اين برنامه نداشتند. توانست مفيد باشد پول آن مي
 متقاعد كرده اشالخصوص مرا كامال به توانايي اما واندا انسان بسيار شريفي است كه همه ما علي. ام را بيان داشته

شد به شرايط با عينك  به هيچ وجه نمي. بايست مقدار متنابهي ديگر پول فراهم آوريم در فرصتي كوتاه مي. است
  .كردم تلفن زنگ زد ام نشسته بودم و به وضعيت اسفناكمان فكر مي روزي كه در خانه. خوشبيني نگريست

نام او جاچيك . كرد ند او لهستاني را به خوبي صحبت ميخواست با من مصاحبه ك يك گزارشگر ايتاليايي بود كه مي
به . كرديم هاي آتي صحبت مي گزارش مانسلو را تمام كرديم و راجع به برنامه. بود) Jacek Palkiewicz(پالكيويچ 

هم  هفته ديگر فرا3او توضيح دادم كه من در فكر صعود زمستاني آناپورنا هستم و هنوز پول كافي براي عزيمتمان تا 
آيا . چند روز بعد دوباره پشت خط تلفن بود. او چند سؤال راجع به آن كرد و سپس خداحافظي كرد. نكرده بودم

 دالر او را با خود ببرم؟ او مرا مطمئن ساخت كه عرض بورنئو را پياده طي كرده 4000توانستم در ازاي دريافت  مي
كرد كه در ازاي  كوهنوردي نداشت و در عين حال اصرار مياست و از اقيانوس اطلس با قايق گذشته است، او تجربه 

بار . كنم  به او گفتم موضوع را با ديگران مطرح مي.  دالر به او فرصت حمله به قله آناپورنا در زمستان را بدهيم4000
ر تصميم در آخ. خواست شوهرش را منصرف كنيم ديگر تلفني از ايتاليا داشتم اينبار همسر او كه مصرانه از ما مي
لذا او .  مناسب است، و ما به پول او نيز نياز داشتيم"گرفتيم پياده روي تا بارگاه اصلي در زمستان هم براي او كامال

  .هم با ما همراه شد
 ما به طور رسمي  هاي اداري در ورشو، برنامه به دليل برخي سردرگمي. در كاتماندو با مانع ديگري روبرو شديم

اينبار واندا با يادآوري ارتباطهاي ديپلماتيكي كه داشت به .  در نتيجه وجود خارجي نداشتدرخواست نشده بود و
ما در . كه باالخره آنرا دريافت كرديم.  موفق شديم كه درخواست ديگري براي مجوز بدهيم"نهايتا. دادمان رسيد
آيا نظر بلندپروازانة من براي . ماما كدام مسير؟ حال پرسش اين بود كه كدام طرف كوه را صعود كني. مسير بوديم

 1950ها در صعود مسيري جديد برروي جبهه جنوبي را بپذيريم يا طرف شمال و مسيري كه اولين صعود فرانسوي
توان برروي يكساعت آفتاب در روز  اما در طرف شمال نمي. تر است به قله از طريق آن انجام شد؟ اين مسير راحت

 تالش براي صعود زمستاني قله صورت گرفته 6دانستم تا آن موقع  مي. بود يخبندان اين مسير، جهنمي . حساب كرد
آنها در شرايط آب و هوايي بدي . كه فقط يكي از آنها به يال قله رسيده است؛ هيچ كدام قله را صعود نكرده بودند

حتي رسيدن به . شته شده بودند شرپا و كوهنورد ك4در بازگشت . اند  راه خود را گم كرده"كردند و احتماال صعود مي
اي مرتفع عبور كند كه خود آن به  شخص مجبور است از گردنه. طرف شمال كوه هم خود مشكل بزرگي است

ها باالجبار در آنجا متوقف شده بود چرا كه باربران از  برنامه زمستاني ژاپني. تواند برنامه را متوقف كند تنهايي مي
  .اصلي برسند پايان يافته بود  برنامه قبل از آنكه به بارگاهلذا. كردند حمل بار امتناع مي

. داريد دستيابي به جبهه جنوبي بسيار سهل است، زيرا در امتداد يك مسير پر رفت و آمد معروف توريستي قدم برمي
يي كشنده؟ يا تر كوه برسيم، گرچه با سرما لذا سؤال اصلي اين بود كه آيا با آغاز يك راهپيمايي دشوار به جبهه ساده

ها را مطالعه كرده بودم و دريافته بودم  پيمايي ساده، صعود دشوار، ليكن در آفتاب؟ من گزارشهاي ديگر برنامه راه
اين موضوع بيشتر مرا متعجب كرده . اند اند از برفي عميق حكايت كرده تمام آنهايي كه برروي جبهه جنوبي كار كرده

از سمت . باالخره تصميم گرفتم. باد بايد همه برفها را با خود بروبد. كمتر باشدبايست برف  بود در اين وقت سال مي
پيمايي  كنم تصميم درستي گرفتم، اما مشكالت حادي در طول راه گمان مي. رفتيم ها مي شمال، و از مسير فرانسوي

  .اصلي رسيدند گاه نفر آنها به بار19 باربرمان در ابتداي مسير فقط 60كافي است بگوييم كه از . داشتيم
. شد از هر قدم او دريافت كه او اعتمادبنفس الزم را در كوهستان ندارد جاچيك پالكيويچ هم به آنجا رسيد، گرچه مي
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ها و يخچالهاي آويزان دور و برمان، گاهي بسيار نزديك به ما، سقوط  گويي زمين لرزه آمده بود، تمام صخره
او همچنين از . بايست شوك بسياري به او آورده باشد اين موضوع مي. ه بودنددنيايي سفيدرنگ بوجود آورد. كردند مي

  .اي جز ترك برنامه نداشت  چاره"كرد و نهايتا هايش احساس ناراحتي مي ناحيه كليه
ي اي برا اما او همراه خوبي بود، نه تنها به اين دليل كه به ما از نظر مالي كمك كرد بلكه همچنين از آنجا كه او رابطه

 متر و در 4200اصلي در ارتفاع بسيار پايين،  بارگاه . اند من در بين حاميان مالي فراهم كرد كه تا امروز نيز باقي مانده
بايست از  اما براي رسيدن به آنجا مي. توانستيم علفها را ببينيم اينجا و آنجا از البالي برفها مي. بين چمنزار قرار دارد

توانست  چريدند اما در زمستان هيچ فرد روستايي نمي هايي در آنجا مي ر تابستان گلهد.  متري بگذريم4400گردنه 
 ژانويه به 18اولين گروه ما روز .  برابر بيشتر بپردازيم تا به قسمت شمالي برسيم5مجبور بوديم . به آنجا قدم بگذارد

لذا قبل از آنكه . رفت ت از دست مي كار را شروع كنيم زيرا زمان به سرع"و ما تصميم داشتيم فورا. آنجا رسيد
موفق شديم با دور زدن يك يخچال بسيار خطرناك به .  نفر از ما آغاز شد3 برپا شود صعود توسط "اصلي كامال بارگاه
ما . گرفت كارها به طور وارونه انجام مي.  را برپا كرديم3  روز بارگاه 3روز بعد باالتر رفتيم و بعد از .  برسيم1 بارگاه
هوايي كه در مانسلو داشتيم برقرار   متر، با استفاده از هم6500 را در ارتفاع 3 اصلي نداشتيم اما بارگاه  ز بارگاههنو

  .ساخته بوديم
چند ساعت تابش خورشيد در . مسير صعودمان كانال در سايه بود. داد سرما بيش از هر چيز ديگري آزارمان مي

فقط كوهنوردان ممكن است دركي از آن . رسيد بخشايش به شيبهاي كوه نمياما اين . اصلي بسيار غنيمت بود بارگاه
سرما . توان از شر سرماي گزنده خالص شد جايي كه حتي براي يك لحظه نمي. سرماي تمام نشدني داشته باشند

  .رد استرويد س راه مي. رويد سرد است بيرون مي. درون چادر سرد است. برد تمام اميد و آرزوي شما را از بين مي
 در اين برنامه وارونه، ريسيك وارچكي و كرزيسيك ويليچگي عازم 2 در بازگشت جهت انتقال بار بيشتري به بارگاه 

خواب و چادر بود كه بدون  مابين آنها مقدار زيادي طناب، كيسه . رسيد اصلي مي مابقي وسايل تازه به بارگاه. شدند
  .بودپذير ن آنها صعود در ارتفاع باالتر امكان

تنها آن موقع بود كه فهميدم چه خوشم .  نفره حركت كرديم، آرتور و كرزيسيك، واندا و من4روز بعد در تركيب 
ما تصميم داشتيم . هر چه باشد من او را به اين برنامه دعوت كرده بودم. ايم بيايد يا نيايد من واندا هم طناب شده

توانست  اصلي بازگرديم و خودمان را براي صعود بعدي كه مي پس به بارگاه را برپا كنيم، س5  و يا حتي بارگاه 4 بارگاه 
  .صعود قله باشد آماده كنيم

ما چادر حمل . توانند تفاوتهايي پيدا كنند گر چه منتقدان مي. كرديم شد گفت ما نيمه سبكبار صعود مي مي
ها در بازگشت برپا  ن فرض كه بارگاهكرديم با ايكرديم و وسايل را تا جايي كه ممكن بود به باال حمل مي مي
برروي يخي . در زمستان گويي كوهستان پالتويي يخي به تن كرده است. داد سرما همچنان آزارمان مي. شوند مي

با هر قدم شخص مجبور . رفت كرديم كه حتي نوع كرامپونهايمان به سختي در آنها فرو مي چنان سخت حركت مي
اكنون پيشرفتمان . شد  متر شروع مي6000اين يخ بلوري از ارتفاع . پونهايش گيركندبود چند بار پا بكوبد تا كرام

مان  جويي در انرژي براي صرفه.  مجبور شديم براي جاي خوابمان سطح يخ را بتراشيم3 باالي بارگاه. كند شده بود
گاه و بيگاه چادرمان با . يماي فقط براي يك چادر تراشيديم و چهارنفرمان درون يك چادر دو نفره چنبره زد طاقچه

اما جاي . هاي بزرگتري به سرمان نريزد توانستيم مطمئن باشيم كه تكه نمي. شد هاي يخ ريزي بمباران مي تكه
درست مثل آبكش، كه . صبح روز بعد روكش چادرمان سوراخ سوراخ شده بود. ديگري براي برپايي چادر نداشتيم

مان در  ماني بعدي  تأسفي نداشتيم و شب"كرديم ابدا يز بدشگون را ترك مياز اينكه آن دهل. البته تعجبي نداشت
  .تري قرار داشت محل امن

بعد از گذراندن شبي در آنجا تصميم گرفتيم چادرها را در همانجا باقي گذاريم و .  متر بوديم6800حال در ارتفاع 
اما در آن بعدازظهر من احساس . لي برويماص براي استراحت و قبل از بازگشت جهت حمله به طرف قله به بارگاه

مان در برنامه مانسلو  هوايي زدم آرتور نيز با توجه به هم كردم در شرايط بسيار مطلوبي قرار دارم و حدس مي مي
توانستيم به پايين نرويم؟ هنگامي كه در چادر نشسته بودم و به اتفاق واندا چاي  آيا مي. شرايط مشابهي داشته باشد
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  .دم ناگهان نظر خودم را ابراز كردمنوشي مي
  "آيد؟ چه كسي با من مي! روم من فردا به باال مي"

توانستم آثار تعجب را به وضوح در چهره واندا مشاهده كنم و تا از چادر كناري آرتور پاسخ دهد چند  مي. سكوت
  .اي گذشت ثانيه

  ".من حاضرم"
كرزيسيك هم گرچه به . هوا نشده بود  واندا هنوز خوب هم.آمد شرايط به خودي خود گوياي مطلب بود به نظر مي

 ساعته به برودبيك همه را 24 با صعود "او اخيرا. هوا نشده بود طور حتم كانديداي خوبي بود هنوز به طور كامل هم
توانست  خواست به طور حتم مي او به وضوح يك كوهنورد سرعتي درجه يك است و اگر مي. شگفت زده كرده بود

اما هنوز . شد شرطش اين بود كه صعودي سريع انجام مي. هوا نشده بود را صعود كند، گر چه هنوز خوب همقله 
. مشهور او را به خود مشغول ساخته بود) Macel Ruedi(اش مارسل رودي عواقب حادثه مرگ همنورد سويسي

اصلي راه  شابه و سبكبار از بارگاهآنها به شكلي م.  متري را صعود كرده بود8000 قله 9مارسل رودي تا آن موقع 
اي از بيماري  تا آن موقع هيچ نشانه. در راه بازگشت رودي بطور خود خواسته در چادري باقي ماند. افتاده بودند

اي متهم  بعد از آن حادثه كرزيسيك به شكل غيرمنصفانه.  بر اثر خيز ريوي درگذشت"ولي ناگهان احتماال. نداشت
 و كانگچنجونگا بخوبي حس كردم و K2هاي من تأثير اين كلمات را بعد از برنامه.  شدبه ترك دوستش در كوه

ترسيد كه واندا  شايد مايل بود كه با ما به قله بيايد ولي از اين مي. كند دانم تا چه اندازه روحيه انسان را خراب مي مي
ما در تالشي . روم  من با واندا پايين ميبسيار خوب در آنصورت": در نتيجه گفت . سعي كند به تنهايي پايين برود

  ".كنيم ديگر به سمت قله حمله مي
آيا من كرزيسيك را از سر باز كرده بودم؟ اما خودم را با . وقتي سكوت دوباره ما را فرا گرفت من احساس گناه كردم

به ارتفاع . ر حركت كرديمصبح روز بعد به همراه آرتو. اين موضوع كه او در واقع خوب هم هوا نشده بود تسلي دادم
هوا تا آنموقع عالي بود، به عبارت ديگر اغلب آفتابي بود با كمي .  متر رسيديم و متوجه آغاز تغيير هوا شديم7500

هيچگاه هواي . توانست نشانه هواي خوب باشد مي. حال باد قطع شده بود ولي ابرها شروع به متراكم شدن كردند. باد
  .تواند مسيريابي را دچار اشكال كند آورد كه مي اما ابر برف تازه به همراه مي. ارداي ند ابري سرماي كشنده

كم كم مانند يك مگس كه در . كردم كه اين حمله دلچسب من نيست چادرمان را برپا كرديم و كم كم احساس مي
در طول . شد مان بهتر ميفردا شايد حال. توانستيم بخوابيم مي. اما خوشبين بودم. كرديم قير گير افتاده حركت مي

آماده خوابيدن شدم ولي احساس . مه غليظي همه جا را فرا گرفت، هوا بد بود، همين. شب برف شروع به باريدن كرد
برخالف تمام قوانين پذيرفته شده تاكتيك . توانم بگويم آرتور نيز همين وضع را داشت كردم و مي ضعف شديدي مي

  .وز را در آنجا استراحت كنيمو منطق صعود، پيشنهاد كردم يك ر
آن استراحت به من كمك زيادي . آرتور چيزي زير لب گفت و با شعف غيرقابل پنهاني به درون كيسه خوابش خزيد

به اين ترتيب يك روز كامل . بايست از چادر بيرون رفته و برفهاي روي آنرا كنار بزنيم هر از چندگاهي مي. كرد
چرخاند اما اين  وزيد و برفها را در هوا مي ابتدا باد مي. صبح آماده حركت شديميك شب ديگر خوابيديم و . گذشت

اكنون ديد خوب . توانستيم قله را ببينيم وزيد مي اصلي هر زمان كه باد مي از بارگاه. وزيد بادي نبود كه تا آنموقع مي
.  را در خاطرم حفظ كنمكردم در آن فواصل مسير شد و من سعي مي قله هر از چندگاهي پديدار مي. نبود
درست .  دهليز در سر راه داريم كه سطح آن از يخ بسيار سختي پوشيده شده است2توانستيم ببينيم كه هنوز  مي

  . متر زير قله مسير تكنيكي دشواري داشتيم كه طنابهايمان را در همانجا جهت تسهيل فرود باقي گذاشتيم200
هر . اي اين وقت سال دير بود، چرا كه فقط يك ساعت ديگر هوا روشن بود بعد از ظهر به قله رسيديم كه بر4ساعت 

شوم كه بعد از آن چه؟ چه احساسي در آن  كنم با باراني از سؤال مواجه مي زمان كه داستان صعودهايم را بازگو مي
برروي شخص فقط . شود گفت؟ اغلب شخص هيچ احساسي ندارد چه مي. گذارم آنها سؤال كنند باال داريد؟ مي

ام ديگر در فكرم جايي  رسم، اينكه قله كوه را فتح كرده وقتي به قله مي: دهم لذا جواب مي. كند تنفسش تمركز مي
  .باشد اين هدف اصلي ما مي. ندارد، فقط اينكه با سرعت هر چه تمامتر به پايين و به چادر باز گردم
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 قرار گرفته بود، و به تاريخ پيوسته "Ö " قله عالمتدر كنار. كردم اين همان چيزي بود كه در آن لحظه احساس مي
اما وقتي شب فرا رسيد ما تازه از آن . زندگي و رسيدن قبل از تاريكي به چادر چيزي بود كه اهميت داشت. بود

فايده  حفظ كردن مسير در طول صعود بي. كرديم حال با نور چراغ پيشاني حركت مي. دهليز يخي پايين رفته بوديم
. بايست همان دوروبر باشد مي. ، شب مانند قير سياه بود و ما هنوز در جستجوي چادرمان بوديم9ر ساعت د. بود

ساعت . حاصل بود  اما جستجوي ما بي پاهايمان از خستگي مانند دو وزنه سنگين شده بود،. تر شايد يك كمي پايين
ر از دست داده بوديم ناگهان پايم به يك شيئ خورديم و اميدمان را به يافتن چاد  در حاليكه در برف غوطه مي10

برف .  به طور اتفاقي يافته بودم"چادر بطور كامل با برف پوشيده شده بود و من آنرا كامال! چادرمان. نرم برخورد كرد
  .كرديم بعد از چند لحظه از خوشحالي خُر خُر مي. روي آنرا خالي كرديم

 متر و روز ديگر صعود به قله، هوا در پايين 7500كروز را به استراحت در در آن دو روزي كه ما در آن باال بوديم، ي
برف همچنين دهليزي را كه مجبور به فرود .  اصلي به زمين نشسته بود نيم متر برف تازه در بارگاه.  خراب بود"كامال

در حاليكه . گشت ن ميشد و باعث ريزش بهم هر چند قدم قالب بزرگي از برف شكسته مي. از آن بوديم پوشانده بود
گذاري شده بود و در  خوشبختانه مسير به اندازه قابل قبولي نشانه. از ترس مو برتنمان سيخ شده بود فرود آمديم
  . در زير نيم متر برف"طبيعتا. مشكلترين قسمتها طناب ثابت وجود داشت

هوا خوب شده بود ولي در . ه بودنداصلي رسيديم واندا و كرزيسيك آماده حركت شد درست زماني كه ما به بارگاه
باد در آن باال به . توانستيم پرٍ قله را ببينيم كه دوباره به هوا برخواسته بود آفتابي كه آنقدر از ما دريغ ورزيده بود مي

  .وزيد شدت مي
 برنامه درگير آن در آنجا واندا اذعان داشت كه به خاطر ورم لوزه كه از ابتداي.  رسيدند4 واندا و كرزيسيك به بارگاه 

دكتر به باال صعود كرد تا به او كمك . بوده ضعيفتر شده است و قادر به صعود نيست، لذا تصميم به بازگشت گرفتند
. شد موفق مي. توانست به تنهايي قله را صعود كند  مصمم شده بود مي"از نقطه نظر كرزيسيك چنانچه او واقعا. كند

نسبت به يك .  به پايان رسيد" فوريه برنامه عمال12لذا در . دا به پايين بيايداما او در عوض تصميم گرفت با وان
اصلي رسيديم من و آرتور قله را صعود  ام بعد از آنكه به بارگاه16در روز . برنامه زمستاني، زمان آن بسيار كوتاه بود

  .كرديم
طور وارونه انجام شد و در عين حال با كارها به . معلوم شد كه اين برنامه از بسياري جهات غيرعادي بوده است

بايد از . پيمايي بازگشت، جوي مبني براتمام يك كار خوب در بين ما حكمفرما بود در هنگام راه. كارآيي بسيار باال
اي سنگين  رو به او كردم و درحاليكه در زير كوله. شد كرزيسيك كه بخت صعود خود را فدا كرد قدرداني فراواني مي

اثري از دلگيري يا تأسف نيافتم كه چرا من با آرتور و تنها با او قله . يم مستقيم به چشمان او نگاه كردمخم شده بود
  .ام را صعود كرده

اش در اين كوهستان و واقعيت  پيمايي همچنين در فكر جاچيك پالكيويچ نيز بودم كه تجربه گرانقدري از راه
در پشت سر . زگشتش را به عنوان يك شكست قلمداد كرده باشدكنم او با گمان نمي. مخاطرات آن كسب كرده بود

 كوهنورد با اين وجود ما هيچ اسمي به 2بله، فقط با . آناپورنا قرار داشت كه اولين صعود زمستاني را پذيرا شده بود
 . سياهه بلندباالي حوادث كوه نيافزوده بوديم

  
  15فصل 

  چهارده بار هشت
  1987شيشاپانگما، يال غربي، 

بعد از يك .  جا رزرو كرده بوديم و آنها منتظر ما بودند"قبال. ، رسيديم)Nialam(ب ديروقت به هتل، در نياالم ش
  .روز كامل سفر بسيار گرسنه بوديم

  "آيا رستوراني اينجا وجود دارد؟"
  ". . .البته "



 ١٠٧

  ".عالي است، مايليم چيزي بخوريم"
  ".االّن بسته است. خير، غيرممكن است"
  ".آييم دانيد كه ما از سفري طوالني مي يزي بتوانند تهيه كنند؟ هر چيزي؟ ميشايد چ"
  ".كنيم آشپز را پيدا كنيم سعي مي. فهميم مي"

  .اي بازگشتند  بعد از لحظه
  ".شما بايد شام را فراموش كنيد. متأسفانه آشپز به سينما رفته است"

كرد اين بود كه ما قادر به ارتباط با هيچكس  اع را بدتر مياما چيزي كه اينجا اوض. به ياد لهستان خودمان افتاديم
بندي شده بود كه امكان بازكردن آنها براي  ما گرسنه و عصباني بوديم و بارهايمان در كاميون طوري بسته. نبوديم

كه اي را زديم   نيمه شب در كلبه1با نااميدي به داخل شهر رفتيم و ساعت . يك شب اقامت در هتل وجود نداشت
توانستيم به خواب   باالخره مي. گويا رستوران بود، آشپز را بيدار كرديم تا برايمان كمي برنج و سبزيجات آماده كند

 گفتيم ترجيح ".شويد صبح چه ساعتي بيدار مي": رفتيم از ما پرسيدند زماني كه به اتاقهايمان مي. فكر كنيم
  . حركت كنيم9اعت  بيدار شده كه تا س8دهيم استراحت كنيم، ساعت  مي

 شايد اين ساعت براي او بسيار دير بود؟ "ساعت هشت؟": كرد با تعجب و قدري ناراحتي گفت  كسي كه سؤال مي
  .اي به موضوع ديگري جز خواب نداشتيم بقدري خسته بوديم كه هيچ عالقه. دانست فقط خدا مي

  .و آن پايان اولين روز اقامت ما در چين بود. رفتيم كه بخوابيم
  چطور سر و كله ما از اينجا پيدا شد؟

تعداد كمي . باشگاه من در كاتوويچ اين سفر را تدارك ديده بود. اواخر ماه جوالي به مقصد شيشاپانگما حركت كرديم
كرد، واندا  يانوژ ماژر، ريسيك وارچكي كه فيلمبرداري مي: شناختند در آن شركت داشتند كه بخوبي يكديگر را مي

ها كارلوس  ديگران عبارت بودند از، مكزيكي). Lech Korniszewski(تر، لخ كورنيشوسكيروتكيويچ و دك
انگليسي، ) Alan Hinkes(از اكوادور، آلن هينكس ) Ramiro Navarrete(كارسوليو و السا آويال، راميرو ناوارت

 Christine de(امريكايي و دو زن كوهنورد فرانسوي، كريستين دكلومب) Steve Untch(استيو اونتچ 
Colombe ( كه با واندا درK2 بود و مالگوسيا فورمنتي بيلژوسكا )Malgosia Formenty-Bilszewska.(  

در حالت عادي طي مسير . به دليل سيل خراب شده است) Kodari(در تبت دريافتيم كه جاده كاتماندو به كوداري 
مت خراب شده بود ناچار بوديم به روش سنتي  قس8ولي از آنجا كه جاده در . كشد  ساعت طول مي6با اتوبوس 

اما موفق شديم كه به مرز . لذا در اولين قدم هزينه اضافي در وقت و پول را متقبل شديم. بارهايمان را حمل كنيم
بايست با باربران نپالي خداحافظي كنيم، رابط چيني  حال مي.  بگذريم"نپال-دوستي سينو"برسيم و از پل زيباي 

ما به دنيايي . د، و از آن به بعد او مسئوليت كامل سفر، اقامت و سازماندهي سفر ما را بر عهده داشتمنتظر ما بو
  .شديم نه از نظر جغرافيايي بلكه از جهت عقايد و رسوم ديگر وارد مي

. د بو8صبح روز بعد از خواب بيدار شدم و به ساعتم نگاه كردم، ساعت .  توضيح دادم"اولين برخوردمان را قبال
 در چين ساعت به وقت پكن تنظيم "ظاهرا. شد ديد حتي يك سگ ولگرد را نمي. سكوت همه جا حكمفرما بود

هرگاه . خيزند ساعت نزديك ظهر است در نتيجه وقتي مردم با طلوع آفتاب برمي.  ساعت اختالف5/5شود،  مي
و تا آخرين . ن، نپال يا اروپايي استبايست بگوييم منظورمان ساعت، پك خواستيم درباره زمان صحبت كنيم مي مي

  .كرديم روزها هم اشتباه مي
فالت تبت، يك استپ . اصلي آن توسط جيپ قابل دسترسي است شيشاپانگما از معدود كوههايي است كه بارگاه
وسايل نقليه كه گويي برروي سطح ليزي . هاي علف پوشيده شده است مسطح است كه اين طرف و آن طرف با بوته

ها، اين يكي  در مقايسه با ديگر برنامه.  متر ارتفاع بگيرند5000 تا 2400توانند از ارتفاع  كنند مي ميحركت 
اصلي  اينجا بارگاه! ايست": ترين لحظات، رابط ما قاطعانه گفت  سپس در يكي از غيرمنتظره. العاده راحت بود فوق
  ".است

براحتي تشخيص داديم كه تا كوههايي كه در . خود نگاه كرديمبا ناباوري از وسايل نقليه پياده شديم و به دوروبر 
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  .اي از آنها پيداست، فاصله بسيار زيادي داريم دوردستها و در افق هاله
اصلي در پاي كوه واقع  دانم، بارگاه تا آنجا كه من مي": سعي كردم بر اين تصميم تعجب برانگيز كمي تأثير بگذارم

  ".شده است
ما بايد به فكر سالمتي خودمان . شود باالتر ارتفاع زيادي دارد و سخت و مشكل مي. رانيم  نميما بيش از اين. خير"

  ".هم باشيم
  ".همين و بس . كنيم اصلي را برپا مي اينجا جايي است كه ما بارگاه": مأمور رابط خيال نداشت تكان بخورد
ايم كه در   اين موضوع بود كه ما نيامدهدر كشمكشي كه براي روشن ساختن. در نتيجه وارد اولين كشمكش شديم

و وسايل نقليه براحتي .  روز راه بود5/2تا كوهستان هنوز . خواهيم از كوهها باال برويم روي بكنيم بلكه مي استپ پياده
 اي نداشتيم جز اينكه با اقامت مأمور رابط، چاره. اي نداشت اما بحثها هيچ نتيجه. توانستند بسيار باالتر بروند مي

اصلي در فكر پخت و پز نباشيم، در همانجا موافقت  مترجم و آشپزمان، كه پول زيادي به او داده بوديم تا در بارگاه
لذا ما به عنوان گروه پيشرو . مأمور رابط دست پيش را گرفته بود كه گفته بود كه آشپز بايد به او خدمت كند. كنيم

كرديم و نسبت به آن كه  اينكه بارها بيش از آن بود كه تصور مياول . اما اين پايان مشكالت نبود. حركت كرديم
 ليتر 100براي راحتي و عدم حمل سوخت از نپال سفارش . مسئله بعدي در رابطه با سوخت بود. خواسته بوديم

د، اما معلوم آنها هم آورده بودن. قرار بود كاميونها آنها را بياورند. سوخت در چين را داده بوديم كه برايمان تهيه كنند
كشيدند، دود  بارها سعي كرديم، سوتي مي. كنند شد كه اجاقهاي نپالي با سوخت چيني به هيچ عنوان كار نمي

  .شدند كردند ولي روشن نمي مي
اي توانستيم آشپزي كنيم و بدون آن برنامه بدون سوخت نمي. انگار تاريكي مرا احاطه كرده بود. مشكل جدي بود

  .وجود نداشت
اما من .  كيلومتر تا نزديكترين شهر فاصله بود500بايست يك جيپ را در جستجوي اجاقهاي جديد بفرستيم؟  يآيا م

موقعيت .  معلوم بود كه اوقات مأمور رابط تلخ است"كامال. به مأمور رابط گفتم. راه حل ديگري نيافته بودم
با سرعتي كه وسايل نقليه . دانستم يست بهتر ميبا مي. تر شد صبح فردا وضع باز هم پيچيده. اي بودكننده نااميد

. بعضي بيشتر از بقيه.  متر ارتفاع گرفته بوديم و اكنون همه به نوعي بدحال بودند2000داشتند ما طي يكروز 
كوهنوردان، . رفتند  با اجاقها ور مي"همگي هم دائما. كردند ها رنگشان كبود شده بود و بدون وقفه استفراغ مي بعضي
رسد بعضي برعكس، بعضي  گفتند هواي زيادي به آن مي بعضي مي. ها هر يك تئوري خود را داشتند و رانندهآشپز 

نتيجه اين آزمايشات .  بعضي شروع كرده بودند تا بنزين را به نفت اضافه كنند .عقيده داشتند كه فشار هوا كم است
اين وصلت ناميمون بين اجاق نپالي و سوخت چيني باالخره يك راننده بهترين راه چاره را براي . هم تفاوت داشت

زايي بااليي دارند و بايد ميزان هوايي را كه به  او به اين نتيجه رسيده بود كه بنزين و نفت خاصيت اشتعال. پيدا كرد
  .رسد محدود كرد اجاق مي

توانستيم يك غذاي   ميباالخره اوضاع روبراه شده بود و. در نتيجه شروع كرديم به ساختن محافظهاي نازك فلزي
بايست به طور كامل تجهيز  هر كدام از آنها مي. ياكها با چاروادارهايشان رسيدند. مان بهتر شد روحيه. گرم بخوريم

شد، كه من مطمئنم فقط جزء كوچكي از آن به  شد و يا در عوض پولي برابر ارزش تجهيزات پرداخت مي مي
  .يمان به دقت بازي كنيم، چرا كه به تعداد بيشتري ياك احتياج داشتيمبايست با برگها مي. رسيد چاروادارها مي

آنها .  در طي هزار سال گذشته تغيير چنداني نكرده است"كنند كه احتماال هاي تبت در شرايطي زندگي مي بومي
پاره به  پارهاليه ضخيمي چرك روي بدنشان قرار دارد و با لباسهاي . اي به شستشو ندارند مردماني هستند كه عالقه

 به طور "تقريبا. آورند اي پول در مي بينيد از زير همان لباس ژنده دسته آيند تا وقتي كه مي نظر مردم فقيري مي
تا . بدون شك قاچاق هم در آنجا رواج دارد. كنند، البته چند گوسفند هم دارند كامل از طريق ياكها امرار معاش مي

از آن لحظه به بعد . بود كه در بين آنها كفشهاي كارلوس بيچاره هم قرار داشت تا از بارهايمان گم شده 2روز دوم 
  . مراقب وسايلمان بوديم"كامال

. در و پيكر فرار كنيم اصلي چيني بي باالخره موفق شديم با آنها بر سر ياكهاي بيشتر به توافق برسيم و از آن بارگاه
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گذشت كه در  مسير از شيبهايي مي. بعد برف. ران شروع شدبا.  روز طول كشيد و راه دشواري بود3پيمايي  راه
 متر 5600در ارتفاع . انداختند  بارها را مي"مرتبا. معلوم شد ياكها هم بسيار چموش هستند. ها پرشيب بود كناره

نشده ياكها عادت به راه رفتن برروي برف كوبيده . اصلي برف بقدري عميق شد كه راه را پوشاند درست در زير بارگاه
لذا ما مجبور بوديم . دانستند چه مسيري را بايد دنبال كنند رفتند، همين، زيرا نمي اين طرف و آنطرف مي. نداشتند

اما وقتي يكي از آنها پايش . كردند كوبي كنيم، در آنصورت ياكها با خوشحالي پشت سر ما حركت مي در جلو برف
  . و ديگر حركت نكردنداي پيچيد، چاروادارها همانجا ايستادند روي صخره
اصلي ما مجبور شديم سبيل چارودارها را چرب كنيم تا به ما در   ساعت مانده به محل تعيين شده بارگاه2لذا حدود 

آنها موافقت كردند، گر چه . براي ارائه نمونه اول خودمان چند تا را حمل كرديم. حمل بارها در آنجا كمك كنند
  .هزينه آن بسيار زياد شد

اينك يانوژ ماژر بسيار . رفت اصلي واقعي را برپا كنيم، و همه چيز طبق نقشه پيش مي توانستيم يك بارگاه يحال م
روز بعد او شروع به هذيان . اصلي رسيديم او همانجا پهن شد و ديگر نتوانست بلند شود وقتي به بارگاه. بدحال بود

او .  او را به طرف دكتر كه در نيمه راه بود حمل كرديمبارها را باز كرده و اكسيژن را در آورديم و. كرد گفتن 
را داد كه با التهاب وريدي ) circulary deficiency( تشخيص اختالل گردش خون در اندام تحتاني 

)Inflamation of the veins (گرچه احتماال. اما يانوژ توانست يكهفته بعد روي پاهايش بايستد. همراه شده بود" 
  .اصلي در كنارمان بنشيند خوشحال بوديم توانست در بارگاه با اينحال از اينكه مي.  صعود شركت كندتوانست در نمي

آنها از . شدند شان، بدون دستيابي به موفقيت، نزديك مي يك تيم ايتاليايي به اواخر برنامه. ما در آنجا تنها نبوديم
باريد، با ويژگي هواي مونسن، مه مانع ديدن  رف مياز روزي كه وارد شده بوديم بدون وقفه ب. برف شكايت داشتند

  .خواستيم از آن صعود كنيم شد كه مي كوهي مي
 متر 8013از آنجا كوه با ارتفاع . به عبارت ديگر ارتفاع زيادي داشت.  متري قرار داشت5600اصلي در ارتفاع  بارگاه

به خصوص . ها به حساب آورد  متري8000 با ديگر توان آنرا در مقايسه به زحمت مي. رسيد چندان بلندتر به نظر نمي
در پايين آن يك فالت به همواري سطح ميز قرار دارد به . شود  متر شروع مي7000كه كوهنوردي واقعي از ارتفاع 

از آنجا كه شيشاپانگيما در . شود كوهنوردي در پايان آن شروع مي.  كيلومتري آنرا پيمود12نام راهرو كه بايد طول 
هايم را براي اولين بار به هيماليا به همراه  گيرد، تصميم گرفتم چوب اسكي هاي ساده قرار مي  متري8000زمره 
اميد داشتم كه دو مسير جديد را . شيب آن با اسكي فرود بيايم خواستم سعي كنم از شيبهاي تاحدي كم مي. بياورم

خواستم دو قله  همچنين مي. كند ه به آن صعود ميواندا قصد داشت اولين زني باشد ك. روي شيشاپانگيما صعود كنم
  .صعود نشده در منطقه را صعود كنم

در آنجا .  ما آنجا قرار گرفت1ماني كرديم كه بعدها بارگاه  هوايي حركت كرديم و در جايي شب  اكتبر براي هم28در 
 من و آرتور در يك چادر به سر .موضوعي را تجربه كرديم كه ما را متوجه اين امر ساخت كه كوه ساده وجود ندارد

كرديم صداي آشنا و مهيب شكستگي رعدآسايي به گوشمان  صبح روز بعد هنگامي كه خود را آماده مي. برديم مي
ديد كه تصورمان مي. وقتي غرش كوه شروع شد آرتور اولين كسي بود كه سرش را از چادر به بيرون برد. رسيد

  .درست بود
  ".بهمن": او فرياد زد

هاي دست و پاگير آن هر طور بود خود را به بيرون انداختيم و درحاليكه فقط جوراب به   دو از در كوچك و پارچههر
توده . شد فاصله بگيريم پا داشتيم سعي كرديم تا آنجا كه ممكن است از توده برفي عظيم كه به پايين سرازير مي

  . متر دورتر از چادرها متوقف شد5برف حدود 
و از وقتي كه فرياد بهمن را شنيدند حتي فرصت نيافتند از چادرشان .  متوجه چيز مهمي نشده بودندآلن و استيو
بعد . دادند حال سرهايشان را از چاد بيرون آورده و از نگراني اتفاقي كه ممكن بود بيافتد آنها را تكان مي. خارج شوند

  . به طرف قله حركت كرديماز آن ماجرا احتياج به تجديد قوا داشتيم و روز بعد بود كه
فالتي كه در يكطرف آن شيشاپانگما و در طرف .  كيلومتر پهنا داشت1فالت نه تنها طوالني بلكه در عين حال حدود 
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هاي مخصوص و سبكمان كه با  ما با اسكي. به واقع شبيه به يك راهرو بود. ديگر يك قله صعود نشده قرار داشت
  .ت گذشتيموسايل خاصي مجهز شده بود از فال

كه ) Yebo Kangri(در انتهاي راهرو بارگاهمان را برقرار كرديم و روز بعد براي صعود قله صعود نشده يبوكانگاري 
  .همچون زوجه شيشاپانگما بود حركت كرديم

توانستم خودم را  العاده بود، تبت در جلوي ما گسترده شده بود، به سختي مي  متري آن هوا فوق7200بر روي قله 
  .يكي از آن لحظات زيبايي بود كه با خستگي، سوز باد يا بوران برف منقص نشده بود. ترل كنمكن

ها قرارداده  بايد اقرار كنم با استفاده از آن بستهاي مخصوص كه در چوب اسكي. حال نوبت تجربه اسكي كردنمان بود
 سانتيمتري را 160وزن چوبهاي كوتاه جويي در  براي صرفه. شده بود تعادل خودم را بسختي مي توانستم حفظ كنم

  .رسيد حال نوبت به شيشاپانگما مي. به هر حال خودمان را به پايين رسانديم. انتخاب كرده بوديم
  .آرتور و من تصميم داشتيم شيشاپانگما را از يال دست نخورده غربي و سپس قله صعود نشده غربي، صعود كنيم

ما هدف ديگري نيز داشتيم و آن دهليز وسط جبهه شمالي بود اما . قله استترين يال  كننده اين مشكلترين و خيره
و من . كرديم  نفر بوديم كه خود را آماده صعود قله مي12در آنجا ما . استيو و آلن نيز به آن چشم دوخته بودند

. هايي بگيردتوضيح دادم كه اين يك برنامه به روش سنتي نيست كه سرپرست كليه تصميمات الزم را جهت صعود ن
خواستند از مسير عادي صعود كنند،  چنانچه بعضي از آنها مي. توانند آنگونه كه مايلند فعاليت كنند  بلكه اعضاء مي
  . ديگر برپا كنند نيز آزاد بودند خواستند يك بارگاه اگر بعضي ديگر مي. بسيار خوب بود

تنها .  صعود كنند، آزاد بودند، چيزي مانع آنها نبودخواستند دهليز وسط جبهه را اگر بعضي مانند استيو و آلن مي
خواهد صعود كند، در  خواستم اين بود كه هر كس مشخص كند با چه كسي و از چه مسيري مي چيزي كه مي

اجازه بدهيد مانند . ما بعنوان گذراندن تعطيالت اينجا هستيم": من گفتم . گرفتند آنصورت در سر راه هم قرار نمي
  ".خواهد انجام دهد  آنچه را كه مي"آلپ با آن رفتار كنيم، به اين ترتيب كه هر كس دقيقابارگاهي در 
 مشترك بوديم، جايي كه مسيرهايمان از يكديگر جدا 1 همگي در بارگاه .  چيزي بود كه اتفاق افتاد"و اين دقيقا

اما اين موضوع . كافي وجود داشته باشدماني در آنجا جاي  شد، لذا مهم بود به ترتيبي به آنجا برويم كه براي شب مي
  .ريزيشان در نظر بگيرند بايست براي برنامه تنها چيزي بود كه اعضاء مي

اي كرديم به اين ترتيب  با ريسيك وارچكي معامله. كرديم آرتور و من خود را براي صعود سبكبار يال غربي آماده مي
خواست قله را از مسير  ها را براي وي باقي بگذاريم تا او كه ميها را از راهرو عبور دهيم و در آنجا آن كه ما اسكي

گذاشت  سپس آنها را آنجا براي ما باقي مي. عادي صعود كند از آنها در صعود قسمتهاي بسيار پر برف استفاده كند
  .تا ما از آنها در موقع برگشت استفاده كنيم

ها اوايل  ايتاليايي. باريد  روز گذشت و برف همچنان مي10 اما. حال تنها چيزي كه نياز داشتيم توقف بارش برف بود
آنها تا انتهاي راهرو رفته بودند و از آنجا مجبور به . سپتامبر آنجا را ترك كردند بدون آنكه موفقيتي بدست آورند

 بخرد كه در كارلوس از اين موضوع كمال استفاده را كرد و توانست از آنها وسايل مورد نيازي را. بازگشت شده بودند
اي كه به همراه آورده بوديم به پاهاي او از بخت خوش او يك جفت كفش اضافه. ابتداي سفر از او دزديده بودند

ام نيز گذشت گويي اين بخت خوش به 12اما وقتي كه روز . توانست به برنامه صعود بپيوندد خورد و او اكنون مي مي
امه روزانه وجود داشت غذا بود، چرا كه آشپز ما در آن پايين به مامور رابط تنها تغييري كه در برن. كار او نيامده بود

فرانسوي، انگليسي، مكزيكي، آمريكايي . لذا هر روز غذا متفاوت بود. داد و ما مجبور بوديم خود غذا بپزيم خدمت مي
رسيد   چرا كه بنظر ميها بودند هاي ما فرانسوي در آخر به اين نتيجه رسيديم كه بدترين عموزاده. و لهستاني

-Brillat( ساوارين -هيچكدام از بانوهاي فرانسوي ما قادر نبودند سنت آشپزي گردآوري شده توسط بريال
Savarin ( روز عدم 12بعد از . آنها آشپزهاي خوبي نبودند، همين.  را به عمل در آورند"فيزيولوژي طعم"به نام 
بر به  آن نامه را به كمك نامه. ضا كردم مدت برنامه را كمي افزايش دهيماي به مأمور رابط نوشتم و تقافعاليت نامه

تاريخ جديدي را براي جيپها براي حمل وسايل به پايين تعيين كردم و آنرا خوب مهر و موم . مأمور رابط فرستادم
  .از آنروز هوا به ما روي خوش نشان داد. نمودم
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تر ولي در مجموع مشكل  ساده بعضي قسمتها مشكل بود، بعضي . مما يال غربي را درست مطابق برنامه صعود كردي
  .اي برايمان بوجود نيامد عمده

در .  متر8000 تا 7000بود، منتها در ارتفاع ) Zakopane(تا حدودي شبيه به يال عقاب خودمان در زاكوپان 
 كارلوس، راميرو و ريسيك وارچكي واندا، السا،. شدند همان زمان گروه ديگري از طريق مسير عادي به قله نزديك مي

آنها يك تيم تجاري از كشورهاي آلمان، اتريش و سوئيس . گروه ديگري نيز در منطقه بودند. در زمرة آنها بودند
  .آنها را سازماندهي كرده بود) Stefan Werner(بودند كه اشتفان ورنر 

 2شيشاپانگما . يك زمان به حوالي قله رسيديمگرچه در زمانهاي متفاوتي حركت خود را آغاز كرده بوديم ولي در 
برداران معتقدند كه دومي چند  بحث راجع به اينكه كداميك بلندتر است تا امروز ادامه دارد، گرچه نقشه. قله دارد

  .اما همچنان كساني هستند كه معتقدند قلة اولي اهميت بيشتري دارد. متري بلندتر است
پيمايي برروي يالي   ساعت راه3توانيد در  بسادگي مي. ر گرفتم چرايي آنرا دريافتمزماني كه خودم در آن موقعيت قرا

ها به قله اول رسيدند، بر روي آن ايستادند و با دوربينهاي خود به اطراف  اتريشي. ناهموار صرفه جويي كنيد
  .اند همان قله بلندتر است نگريستند و اعالم كردند كه تا آنجا كه آنها تشخيص داده

پيمايي، حال در هر شرايطي، در ارتفاع   ساعت راه3دانستيم  ا تصميم گرفتيم كه قله واقعي را صعود كنيم گرچه ميم
  . متر كار راحتي نيست8000

ماني را به همراه داشتيم، چرا كه به روش سبكبار صعود  من و آرتور وسايل كامل شب.  بعد از ظهر بود4ولي ساعت 
اما السا، كارلوس، ريسيك و راميرو بار سبكي داشتند و . ن اين نبوديم كه كجا بخوابيملذا چندان نگرا. كرديم مي

گر چه قبول كرده بوديم كه هركس در كوهستان به صالحديد . تر قرار داشت  متر پايين700آنها در حدود  بارگاه 
ها چراغ قوه داشتند و مطمئن خورند، اما آن  به شب مي"خود نقشه بريزد ولي من به آنها گوشزد كردم كه احتماال

. ريسيك و كارلوس هر كدام يك چوب اسكي را براي من تا آن نقطه حمل كرده بودند. بودند كه موفق خواهند شد
كار آنها به واقع يك كار دوستانه . تر از آن بود كه آنها بتوانند از چوبهاي اسكي استفاده كنند آخرين قسمت پرشيب

. ابتدا كارلوس حركت كرد سپس ريسيك، راميرو، السا و واندا. وانست جلوي آنها را بگيردت اما حاال چيزي نمي. بود
هيچ كششي براي مسابقه دادن نداشتيم، چرا كه نه تنها . آرتور و من اجازه داديم كه آنها اول حركت كنند

ر زير قله اصلي رسيديم، وقتي به گردنه بين دو قله درست د. هايمان سنگين بود بلكه وقت زيادي هم داشتيم كوله
اما قله بسيار . خواستيم صبح فردا در نور خوب براي عكاسي قله را صعود كنيم مي. هايمان را زمين گذاشتيم كوله

  .رسيد كه براي برپايي بارگاه نقشه بكشيم نزديك بود و به نظر مضحك مي
  "!بيا و به طرف آن برويم": من گفتم 

قبل از آنكه آنها را به . من تصميم گرفتم اين آخرين قسمت را با اسكي صعود كنم. و اين كاري بود كه انجام داديم
وقتي به او رسيدم كه او مدتي بود به قله رسيده بود و به همين دليل . پا كنم ريسيك با دوربينش عازم شده بود

  .فيلم صعود من به قله ثبت شده است
 آنجا "انگار وقعا.  ارائه داديد"فيلم قله"شما كار خوبي با ": ددر بازگشت همگي بر سر يك موضوع اتفاق نظر داشتن

اند، دستگيره دارند و با اين وجود اينها بسيار ساده.  فيلم را با يك دوربين قديمي ساخت فرانسه گرفته بوديم"!بوديد
 جنگ جهاني دوم استفاده بهترينهايشان آنهايي هستند كه در. باشند ها در ارتفاعات باال مي ترين دوربين قابل اعتماد

  .شدند مي
هايش را برروي كوه   آفتاب آخرين اشعه زماني به قله رسيديم كه ديگران به آنجا رسيده و آنجا را ترك كرده بودند،

هرگز در . كرد تابانيد، لذا دوربين با لنز وايد تصاويري را ثبت كرده بود كه رنگهاي آن نفس را در سينه حبس مي مي
اي ايستاده بودم كه آخرين من برروي قله. اند كردم كه آنقدر زيبا بوده هايم نيز تصور نميبهترين رويا

آنطور كه براي . آمدم به آرامي با آن كنار مي.  آخرين مهرة تسبيج هيمالياي من فرو افتاده بود ام بود، هزارمتري هشت
ب پرتپش و نفسهاي عميق براي گرفتن اكسيژن به  قل اين ارتفاع طبيعي است، افكار بايد راه خود را از بين خستگي،

  .سختي باز كنند
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آن احساس تمام وجودم را فرا گرفته بود، . ام را در آن لحظه عالي توصيف كنم توانستم به طور كامل خوشحالي نمي
 فقط يكبار در نانگاپاربات. اش در تمامي لحظات ساخته نشده است شخص براي توصيف حاالت دروني. فقط همين

نه، . اي بود العاده پرش فوق. ام را ابراز كنم، از جا پريدم و دستانم را در هوا تكان دادم حس كردم كه بايد خوشحالي
  .ديگر هرگز

اختيار، ساده و واقعي احساسم را بروز دهم؟ علت آن بود كه آگاهي از اينكه اين قله  توانستم بي اما چرا من نمي
  .توانست قلة سوم يا هفتم باشد  مي"كامال. هميتي نداشت متري من بود ديگر ا8000امين 14

شد زياد  كردن انجام مي كارهايي كه فقط با حس. در امتداد يال و در تاريكي به طرف چادر گنبدي خود قدم برداشتم
رفت و ما يكي از ديركها را در تاريكي گم كرديم، لذا شب به قدري بر ما سخت گذشت كه صبح كه  خوب پيش نمي

اگر مجبور بوديم حاال براي صعود حركت ! خواستم اولين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه يا حضرت مسيحبر
يك ماجراجويي ديگر انتظار مرا . به آرامي بارهايمان را جمع كرديم. شديم يا خير كنيم شك داشتم كه آيا موفق مي

  .كشيد مي
  .اسكي 

ام براي  تجربه. ام روي برف كوبيده شده بود اما من بيشتر تجربه. هستمباز قابل قبولي  توانم بگويم كه من اسكي مي
يك كوله . اسكي بر روي برف دست نخورده و اغلب پودري هنر ديگري است. اسكي آلپي بسيار ناچيز بود

ميق برف ع. يك تراورس بزرگ در زير قله اول انجام دادم.  متر هم به آن اضافه شده بود8000كيلوگرمي و ارتفاع 23
. كنمشد گفت حركت ميگاهي بقدري آهسته بودم كه بسختي مي. هايم را ببينم توانستم نوك اسكي نمي. و نرم بود

.  متر اسكي كنم10توانستم در هر بار بيش از  نمي. شد داشت و فاصله بين ما زياد نمي مي آرتور پشت سر من قدم بر
براي اولين بار به .  برروي برف بنشينم تا نفسم را تازه كنمشدم شد كه مجبور مي بعد از آن بقدري نفسم تنگ مي

  .تواند كار بسيار وحشتناكي باشد كردن مي اين فكر افتادم كه اسكي
آن تصورات از . رفته بود با چشم برهم زدني تمام خيالبافي من در مورد يك فرود سريع، راحت و بدون دردسر از بين

قرار نبود مانند يك پرنده پرواز . كردند نشأت گرفته بود برف تازه اسكي ميبازان درجة يك كه برروي  ديدن اسكي
زماني كه به كناره فالت رسيدم، تمام آن چيزي كه از اين ديوانگي نسيبم . تبديل به كار بسيار سنگيني شد. كنم

ه خداوند براي او مقدر رفت، آنچنانك شده بود يك ساعت جلوتر بودن از آرتور بود كه برروي دو پايش نرم نرم راه مي
  .كرده بود
گرچه خاطرات زيادي از آن كوه . ها جا داديم و به پايين سرازير شديم اصلي تمام بارهايمان را درون كوله در بارگاه

 متري را صعود كرده بود و تنها 8000 قله 4واندا در آنموقع . بزرگ داشتم، اما زماني براي يادآوري آنها وجود نداشت
السا اولين زن از يك كشور امريكاي التين بود كه . ه توانسته بود ركوردي با آن درجه اهميت بدست آوردزني بود ك
 متري را صعود 8000 سالگي جوانترين كسي بود كه يك قله 23اي بزرگ قدم گذاشته بود و در سن بر روي قله
آلن و استيو . براي او بسيار معني داشتاين موضوع .  متري را صعود كرده بود8000 قله 2حال كارلوس . كرده بود

ريسيك وارچكي به قله رسيده بود، و هر وقت . اي را برروي دهليز جبهه شمالي صعود كرده بودند العاده مسير فوق
شد كه او اولين لهستاني بوده است كه به قله شيشاپانگما صعود كرده است،  يافت اين موضوع را متذكر مي فرصت مي

  .ن مترها او از ديگران جلو زده بودچرا كه در آخري
 نخورده را صعود   دست"آرتور و من مسيري جديد برروي يال غربي را صعود كرده بوديم و در كنار آن دو قله كامال

به پايين قدم برداشتم، داليل خود من و ديگران براي خوشحالي در مغزم به دوران افتاده بود؛ مانند . كرده بوديم
وار آنها، چهارده قله بلند هيماليا، براي قدم برداشتن به من  ار زده شده است، سپس اسامي مسلسلاي كه بد ب كوله

رود و مجبور است  دادند درست مانند وقتي كه شخص باال مي كردند، به من هماهنگي حركت را مي كمك مي
  .بشمارد

  . . .چهارده 
  . . .چهارده بار هشت 
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اما . گردم باز مي. در انتظار. آنجاست. يابد د؟ خير، دنياي عمودي هرگز پايان نمي موضوعي پايان يافته بو"آيا واقعا
! باري كه از نانگا شكست خوردم؟ آن اولين! كي؟ البته. صبر كن، يكبار ديگر نيز چنين فكري از مغزم گذشته بود

فكر كرده بودم؟ آه بله، كه به چه چيز ديگر در آن اولين برخورد .  قله بلند پيشتر14مربوط به سالها پيش بود، 
  .هيماليا هر چه باشد جاي انسان است

  . حق با من بود
  

  موخره نوشته كرزيسيك ويليچكي
  )اينگبورگا روبروا كوچلين: ترجمه به انگليسي(

ما روي فالت و در زير .  متر7400يكروز بسيار سرد، پر باد اما زيبا در ارتفاع .  است1986 ژانويه 12روز 
ما با . . . روز قبل يرزي و من قله را براي اولين بار در زمستان فتح كرديم، اما امروز . اي بزرگ قرار داريمكانچنگجونگ

 در 3 آندري چوك يكي از بهترين كوهنوردان لهستان كه مدت مديدي همنورد يرزي بود، و روز قبل در بارگاه 
م، آخرين مكان آرامش آندري، صليبي از چوب روي آن اي ما در كنار شكاف زانو زده. كنيم گذشته بود، خداحافظي مي

آورد و  اش را به زبان مي  ايستد و خداحافظي شخصي يرزي مدت زيادي در كنار گور مي. خوانيم قرار داده و دعا مي
بينيم،  چرا؟ چرا خداوند چنين انسان خوبي را گرفته است؟ براي اولين بار اشك را در صورت او مي: پرسد بلند مي

آيا بختي براي كمك داشتيم؟ آيا مرتكب اشتباهي شده . س خشم از اينكه قادر نبود كاري براي آندري انجام دهدسپ
  بوديم؟

اصلي در  بارگاه.  هستيم اما نه يك روز خوب، گر چه هوا گرم است و ما در ارتفاع پايينتري.  است1987حال فوريه 
ها، خوشبختانه به سالمت از قله باز   آرتور را ببينيم كه برروي مورنتوانيم يرزي و مي. زير جبهه شمالي آناپورنا است

دهد و با آخرين قدرت  يرزي دستانش را در هوا تكان مي. رويم كه آنها را مالقات كنيم به بيرون مي. گردند مي
  ".زندگي، دوستت دارم": خواند كه در آن زمان در لهستان معروف بود اي را مي ترانه

اين جهاني بود كه او در آن بزرگ . ي، تراژدي و پيروزي قسمت بزرگي از زندگي او را فرا گرفته بودندتأسف و شادمان
خواننده با مطالعه اين . آنرا به نهايت كمال رسانده بود. شده بود، عاشق آن بود و آنرا با تجربياتش غني ساخته بود

او چندين صعود . ي هيماليايي در زمان ما بوده استكتاب دريافته است كه يرزي كوكوچكا يكي از پيشروان كوهنورد
در كشور من او تبديل به نمادي از شجاعت و اراده و الگويي . بسيار سطح باال در زمان حاضر را به انجام رسانده است

  .براي نسل جوان در جستجوي كاميابي و ماجرا در كوهستان شده است
اما يرزي كوكوچكا يا يورك . ان، يرزي كوكوچكا بسادگي بهترين بود، سالهاي طاليي هيماليا نوردي لهست80در دهه 

يا كوكوس كه در بين گروه ما معروف بود، چه كسي بود؟ در اولين برخورد موضوع خاصي وجود نداشت كه بتوان او 
 فقط او. كرد، و در عالم خودش بود مردي كه كم صحبت مي. او ساكت بود. را از حلقه كوهنوردان ديگر تميز داد

گفت،  مي در شرايط ديگر او بندرت سخني . چرخيد شد كه موضوع بحث به سمت كوهنوردي مي زماني پر حرف مي
فضاي رمز آلودي در . كرد، حتي با كساني كه بسيار با او نزديك بودند  آنرا تمام نمي"گفت معموال وقتي هم كه مي

او همواره . داد خاصي نسبت به همنوردان يا رقيبانش ميآورد كه به او از نظر رواني برتري  اطراف خود بوجود مي
اي گوشت دودي يا يك پرٍ سير كه  چيزي به عنوان ذخيره داشت، حال ممكن بود يك تصميم غافلگيرانه باشد يا تكه

  .كرد  درست در زمان الزم رو مي
وقتي در مورد چيزي . شد  نميمنظورم اينست كه او هرگز شروع كننده بحث نبود و در آن درگير. او اهل جدل نبود

از آن پس تمام امور . توانست او را از تصميمش بازگرداند شد و هيچ چيزي نمي رسيد مانند سنگ مي به نتيجه مي
او بيشتر . كردن از حق ديگر كوهنوردان آمد، گرچه نه هرگز با خرج  براي رسيدن او به هدفش به حركت در مي

اش، به او در اين مهم  و قاطعيت او، يا اگر از زاويه مثبت نگاه كنيم، كله شقيموفقيتش را مديون تالش خودش بود
  .كمك شاياني كرد

اي  العاده اش بلكه همچنين بدليل احترام فوق او در ميان ديگر كوهنوردان بسيار معروف بود، نه تنها به خاطر فروتني
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اي نداشت،  ها عالقه اي به مطرح شدن در رسانه ذرهاو . كه براي كوهستان و موفقيتهاي دوستان كوهنوردش قائل بود
برد، و نه  زندگي او را روياها و هدفهايش در كوهستان به جلو مي. داد  به اين موضوع اهميتي نمي"در واقع او ابدا

ت به اي بسيار قوي كه از طبيعالعاده و اراده او با تني سالم، استعدادي فوق. ها تبديل شدن به يك قهرمان در رسانه
در واقع .  كوهنورد بسيار موفقي بود"او قطعا. خواست از كوهستان بدست آورده بود ارث برده بود، هر آنچه را كه مي

گشت عادت داده بود كه موفقيت  به قدري ما را به ديدن خود كه با بدست آوردن موفقيتي ديگر از كوهستان بازمي
  .داد هاي او به ما اطمينان خاطري عجيب مي  از برنامهكرديم، و قرار گرفتن در يكي او را حتمي فرض مي

 گاه و "قبال. ام در اينجا براي اولين بار با يورك هم طناب شده.  است و ما در آكپاي نيوزلند هستيم1981حال سال 
وار هيكس اما حاال بعد از صعود قله دش. بيگاه به هم بر خورده بوديم و هر دو تا آن موقع اورست را صعود كرده بوديم

يورك كارگاه فرود دوم را برروي يك منقار .  متري نموديم600و عبور از تراورس طوالني شروع به فرود از ديوارة 
هر ! رسد ناگهان صداي مهيب شكستن صخره به گوش مي. شويم روم، بعد منتظر يورك مي من اول مي. زند سنگي مي

 به …فكر كرديم اين آخر كار است! اي بزرگ، بند آمد  صخرهدو نفسمان از ديدن يورك در حال سقوط و بدنبال او
  .شود اي متوقف مي  متر باالتر از ما برروي طاقچه6كمك معجزه يا هر چيز ديگر، يورك در حدود 

متر 500در پايين ما پرتگاهي به عمق . گيرد  سقوط را مي خوابهاي همه ما پرشده بود ضربة پشتي او كه از كيسه كوله
كنم او با بخت خوش  اما من فكر مي) و همينطور با ما( در آن لحظه بخت بسيار با او يار بود "قطعا! قرار دارد

كنم او مجبور بود براي رسيدن به آن  اي متولد شده بود كه همواره با او همراه بود، گرچه احساس مي العاده خارق
  .شرايط بسيار دشواري را تحمل كند

 خاصي داشت كه دوستان و همنوردان او بخوبي از آنها آگاهي داشتند و او نيز در زندگي روزمره، يورك عادات
خوابيد و در نتيجه مجبور  كرد ساعتها و ساعتها مي زماني كه كوهنوردي نمي. خواست آنها را پنهان كند هيچگاه نمي

پرسيديد كه آيا چيز شيريني  مياگر از او . بود غذايش را به تنهايي آماده كند كه البته همواره بهتر از غذاي ما بود
 نوعي گوشت -بود )golonga( سبزي مورد عالقه او گولونگا ".كنم، ماهي تن  بله، خواهش مي":گفت خواهد، ميمي

همواره . كرد او عالقة زيادي به خوردن و نوشيدن داشت و هرگز يك ليوان نوشيدني را رد نمي. مخصوص لهستاني
 هر چيزي كه دوست "او رژيم خاصي نداشت و معموال!  ميان وسايلش پيدا كنيدتوانستيد يك بطري اضافه در مي

  .دويد خورد و گاهي يك مايل براي پيداكردن غذايي خوشمزه مي داشت مي
صبرانه و با نگراني  بارد و ما بي باران به سختي مي. اصلي برودپيك بر روي يخچال در بارگاه.  است1984حال جوالي 

 روز باز 8باالخره آنها بعد از . اند  و كورتيكا هستيم كه براي تراورس برودپيك عازم شدهمنتظر بازگشت يورك
رود و  اما، يورك كه بسيار گرسنه است به آشپزخانه مي. گردند و ما تصورمان اينست كه بايد بسيار خسته باشند مي

پيوندد كه تا نزديك صبح ادامه  ي ميسپس در بعدازظهر به جمع ما براي باز. كند براي همه ما ماكاروني درست مي
  .يابد مي

يافت و بجز آسپرين هيچ  اش را بسيار به سرعت باز مي او قواي تحليل رفته. او از نظر فيزيكي غيرقابل شكست بود
 يك شماره "كرد، تقريبا براي مقابله با سرمازدگي او كفشهاي بسيار گشادي به پا مي. كرد داروي ديگري مصرف نمي

ام و بسيار خوب بود، گرچه براي عادت كردن به آن با كرامپون مدتي وقت الزم   من خود آنرا امتحان كرده.بزرگتر
  .بود
گذاشت كه  او همواره اسباب بازي كوچكي يا چيزي خوش يمن را برروي قله مي. دانم آيا او خرافاتي بود يا نه نمي

را در اولين برنامه بزرگ او در آالسكا او در فهرست و چرا؟ زي.  قرار داشت9برروي تمام اين اسباب شخصي عدد 
البته او به سرعت به عنوان يكي از پيشروان كوهنوردي شناخته شد اما او هميشه به ! اهميت در مقام نهم قرار داشت

  . بود8000حتي شماره ماشين او . نمادها براي يورك اهميت داشتند.  ايمان داشت9اين عدد 
او . داشت هايش قبل از عزيمت به برنامه پرده برنمي گزيد اما هيچگاه از نقشه ها را برميگرچه او بزرگترين هدف

براي رسيدن به قله كه . خواست انجام دهد نداشت اي فرمول بندي شده يا تئوري خاصي براي آنچه كه مي فلسفه
وقتي به شيوه كالسيك به . فتپذير بيشترين اهميت را در كوهنوردي براي او داشت او تمامي سبكها و روشها را مي
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 با تيمي كوچك "كرد، بعضا رفت و وقتي با روش سبكبار صعود مي رفت با تيمي بزرگ به سمت آن مي سمت كوه مي
 يكسال بعد از 1987وقتي در . كرد  به تنهايي در زمستان و تابستان و در شب و در روز حركت مي"و گاهي كامال
پنداشتند كه او  اليا يا آنطور كه معروف بود تاج هيماليا را فتح كرد، مردم مي متري هيم8000 قله 14مسنر تمامي 
 خستگي ناپذير بود و هرگز چشمان  طلبياما او كمال. دوزد خواسته رسيده است و نگاهش را به پايين مي به آنچه مي

  .جبهه جنوبي لوتسه بودبرعكس اهداف بعدي او يكي تراورس كانچنجونگا و يكبار ديگر . خود را پايين نيافكند
. رود  يورك در باشگاه كاتوويچ اعالم كرد كه او پاييز به قصد صعود ديوارة جنوبي لوتسه به هيماليا مي1989در ژوئن 

توانستيم به همراه او برويم زيرا تازه از سومين تالشمان برروي همان ديواره باز  متأسفانه آرتور هاژر و من نمي
اصلي تصميم گرفته بوديم براي حداقل دو سال ديگر به  قبل از ترك بارگاه. 1989و سپس  1987، 1985گشتيم،  مي

  .دانستيم گرچه تا حدودي آنرا حق خود مي. آنجا باز نخواهيم گشت و ديواره را براي ديگران باقي خواهيم گذاشت
رفتيم؟ اما يورك از  آن زودي ميتوانست كمي عزيمتش را به تأخير بياندازد؟ شايد اشتباه بود كه به  شايد يورك مي

كرد بازي را با ديواره لوتسه بايد تمام كند، بخصوص بعد از سال  به عالوه او احساس مي. گشت تصميم خود باز نمي
المللي به سرپرستي رينهولد مسنر بهار همان سال بدون كسب موفقيتي از ديواره  و ديگر اينكه يك تيم بين. 1985

. ديد ذا يورك چالش ديگري نيز براي هر چه سريعتر آغاز نمودن برنامه در پيش روي خود ميل. جنوبي بازگشته بود
سه بار به قله بسيار نزديك بوديم، در واقع . يافت ها به لوتسه بود كه با تراژدي پايان مي اين چهارمين برنامه لهستاني

! اين رسم روزگار است.  ديگران شود نه مابايست از آن اما موفقيت مي. متر تا آن فاصله داشتيم200يكبار فقط 
 يك شب را در آنجا درون يك اتاق برفي 1987اي فاصله داشت كه من و هاژر در سال  متر با گردنه5يورك حدود 
  .هنوز از آنجا صعود دشواري تا قله باقي مانده است اما بسيار نزديك است. گذرانده بوديم

او مانند يك كوهنورد در پي حوادثي كالسيك .  پاره شد1989 اكتبر 24ر باري دريسمان زندگي او به طرز خشونت
  .شود و آخرين سقوط در پرتگاهاي بسيار پرشيب، سقوط، طنابي كه پاره ميكشته شد؛ ديواره

 غريبه "در مراسم ختم او در كليساي جامع كاتوويچ، جمعيت بسيار بزرگي، از نزديكان گرفته تا آنهايي كه كامال
زنهايي كه از دهكده  ترومپت. كردند  گردهم آمده بودند، مردمي كه زندگي، استعداد و موفقيت او را تمجيد ميبودند،

  .كليسا را در سكوت و عجز ترك گفتيم.  آمده بودند، آخرين مارش خداحافظي را نواختند كوهستاني او، ايستبنا،
  1992-3-20كرزيسيك ويلچكي، تي چي، 

  پايان
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