
 

 

 اعضای باشگاه آرش ی صعود قلل مون بالن و ماترهورن برنامه گزارش

  8102گوست آ

 سهیال میرزایی

 

کیلومتر طول آن و  0011در اروپا هستند که  یآلپ ها بلندترین کوه ها

کیلومتر عرض آن است که از دریای لیگورین تا رودهای  051تا  051بین 

 پانونی گسترده شده است.

آلپ، از اتریش و اسلونی واقع در شرق تا ایتالیا، رشته کوه های 

سوئیس، لیختن اشتاین، آلمان، فرانسه و موناکو در غرب گسترده شده 

 است.

 

 

 

(، 0201ـ0551) william Goolidge این رشته کوه کمانی شکل توسط ویلیام گولیچ 

 ی اصلی تقسیم شد: دسته یخ نگار معروف آلپ ها به سهکوه نورد و تار

 تا سیمپلون  Col de Tande گروه اول، آلپ های غربی از گردنه ی تاند

Simplon یدک ا، گروه دوم، آلپ های مرکزی از سیمپلون تا رشن شReshen 

Scheideck  و استلویو Stelvioیدک تا او گروه سوم، آلپ های شرقی ازرشن ش

 را شامل می شود. Rastater Tauernراستاتر تاورن 

 

 

 



 

 

 

 

)واژه ی فرانسوی(، به  Mont Blancبلندترین قله ی آلپ ها مون بالن 

یخچال های از متراست.این کوه پوشیده 7514کوه سپید با ارتفاع معنای 

دائمی در تمام فصول سال است که فرانسوی ها به آن لقب بانوی سپیدپوش 

داده اند. شهرت مون بالن نه فقط به خاطر ارتفاع بلکه به دلیل تنوع 

صعودها و اهمیت تاریخی اش است. اگرچه این قله ارتفاع بسیار زیادی 

نوردی و کوه نوردی ندارد ولی باید برای صعود آن با سنگ نوردی، یخ 

متر دارد که با احتساب  7111قله ی باالی  50این منطقه آشنایی داشت. 

 قله نیز می رسد. 10قله های چندگانه به 

ع صعودی از دیواره های بلند شمالی در کوه های آلپ امکان هر نو 

تا سوزنی های  Grand Jorasses و گراندژوراس  Matterhorn ، ماترهورنEigerایگر

                                                                                   وجود دارد.   Midiصاف گرانیتی درو، میدی

سنگ کوتاه، دیواره های  و Dolomiten ها همینطور صخره های آهکی دولومیت



 

در واقع تمام شاخه های کوه سیرهای ترکیبی قابل صعود هستند. یخی و م

 نوردی از این منطقه پا گرفته است.

 Gouter متر و "گوته"  7014در ارتفاع  Tete Rouseروس"  پناهگاه های "تت

متر با امکانات مناسبی که دارند، برای کوه نوردان  7575در ارتفاع 

 Chamonixبسیار مفید هستند. این قله با فاصله ی کمی در جنوب شامونی 

فرانسه و در مرز ایتالیا قرار دارد ولی قله در فرانسه واقع شده 

متر و مهم دیگری  7111است. در اطراف قله ی مون بالن، قله های باالی 

ار دارند که با یال هایی به آن متصل می شوند. قله ی "ُدم دوگوته" قر

Dome du Gouter،مون مودی" در شمال غرب" Mont Modiو "مون بالن  در شمال شرق

در جنوب واقع شده است. کورمایور شهرک Mont Blanc du Takul دوکورمایور" 

 اصلی جنوب )سمت ایتالیا( مونت بالن است.

و میشل Jasques Balmat توسط اوژاک بالما  0451این قله اولین بار در سال 

 صعود شد. Michel Paccardگابریل پاکار 

 

 

 

متر یکی دیگر  7745با ارتفاع  Matterhornی دیگری به نام ماترهورن  قله

وئیس و ایتالیا قرار دارد که از قله های بلند آلپ است که در مرز س

فنی ترین و خطرناک ترین کوه های دنیا محسوب می شود.  زیباترین، از یکی

نام این کوه ریشه های مختلفی در زبان های آلمانی، ایتالیایی و 

 Matte/Wiese.  فرانسوی دارد. این کوه به معنی قله یا شاخ چمنزار است

در گویش  به معنی شاخ است. Hornدر زبان آلمانی به معنی چمنزار و 

 کنند.  ،هورن را به معنی قله استفاده می Zermattمحلیِ زرمات 



 

متر یکی از بلندترین جبهه های  0011جبهه ی شمالی این قله با ارتفاع 

وجهه دارد که هر وجه آن  شمالی در آلپ است. ماترهورن شکل هرمی چهار

ی  به وسیله هر چهار رخ ماترهورن . ترو به یکی از جهات جغرافیایی س

کشنده ترین کوه ها  ماترهورن از کوه شده است.های بزرگ احاطه  چالیخ

که کوه نوردان فعالیت  0515برای کوه نوردان آلپ بوده است و از سال 

 کوه نورد کشته شده اند. 511بیش از  0225آغاز کردند تا سال روی آن را

 

 

 

ماترهورن با اینکه بلندترین کوه سوئیس نیست ولی نمادین ترین کوه 

همینطور کوه های آلپ به شمار می رود. دیواره ی شمالی این کشور و 

ماترهورن یکی از مشکل ترین و بزرگترین دیواره های آلپ و اروپاست 

میالدی  0515صعود نشده بود . اولین صعود موفق در سال  0270که تا سال 

انجام شد که چهار تن از اعضای تیم صعودکننده درهنگام فرود دچار 

 .خود را از دست دادند سانحه شدند و جان

 

 

 

 



 

 

 

 

، مسیر اصلی صعود به ماترهورن Hörnliمسیر شمال شرقی یا مسیر هورنلی 

است. کوه نوردان می توانند از تاسیسات تله کابین در شهر زرمات 

 و یا مسیر را پیاده طی بکنند. استفاده کنند

متر قرار  7011این مسیر یک پناهگاه به نام هورنلی دارد که در ارتفاع 

 Solvayگرفته است. بین این پناهگاه و قله، یک جان پناه به نام زولوای 

 متر قرار دارد. 7117با ارتفاع 

توان  نمونه میبه عنوان  ، روی این قله رکوردهای زیادی انجام شده است

 کرد:به دو رکورد مهم اخیر اشاره 

دیواره ی شمالی به روی  Ueli Steckاولی اشتک صعود انفرادی : 0105ـ سال 

 مدت یک ساعت و پنجاه و شش دقیقه 

روی دیواره ی شمالی   Dani Arnoldدنی آرنولدصعود انفرادی  :2016ـ سال 

با سرعت ده دقیقه . ) او توانست مدت یک ساعت و چهل و شش دقیقه به

 (را بشکند. باالتر رکورد اولی اشتک



 

 

 شرکت کنندگان در برنامه:

 

)هماهنگ کننده(، سهیال میرزایی، محمود شاندیزافسر برنامه: سرپرستان

 ایروانی و حسین هیزم کار 

خدابخش شهامتی حسین هیزم کار، حسین)افشین( سعدی کندالتی، تیم صعود:

سید ،  حسام همتی قهفاروقی، بهاره سینکی، آرین شهامتی نیری،  نیری

 سهیال میرزاییو ی،)دکتر(محمدتقی پیوندی،محمودایروانیمصطفی موسو

تیم ان همراهنیز از  حسین خوش چشم، فاطمه آقاجانی و مهری جعفری

 بودند.

افسر شاندیز، کامبیز حمه ویسی، اقدس زمانی، بهزاد تیم منطقه گردی:

 ترکاشوند، مریم ذوالفقاری و علی کیا ترکاشوند

 حمه ویسیمسئول مالی: کامبیز 

 

 از ایده تا عمل

 

ی  ایدهر ایران و خارج از کشور، در موردسال ها بود که اعضاء آرش د

ی  باشگاه آرش در آستانهیک صعود مشترک برون مرزی صحبت می کردند. 

پنجاه سالگی بود و تصمیم گرفته شد صعود قلل مون بالن و ماترهورن به 

این پس از جدی شدن چنین مناسبتی اجرا شود. عنوان اولین برنامه ی 

)از بنیان گذاران باشگاه آرش ، افسر شاندیز با ابراهیم نوتاش تصمیم

جهت گرفتن ویزا از طریق  ایشان تماس گرفت و قرار شدساکن فرانسه( 

 . اقدام کند GHMسازمان 

گرامی روی کانال تلماه  اوایل دی انتشار اطالعیه ای دربا ابتدا 

 ی .اولین جلسهشد برنامه اعضاء دعوت به ثبت نام و شرکت درازباشگاه،

یل شد و توضیحاتی در مورد تشک  21دی ماه  05تاریخ  رد هماهنگی افراد

 داده شد.  ل مالیئسابرنامه، تمرینات، شرایط برنامه و مهدف 

 



 

برای سهولت در ارتباطات گروه تلگرامی تشکیل دادیم و شروع به برنامه 

از افراد تمرینات و جلسات کم و بیش انجام می شد، برخی ریزی کردیم. 

با نظم و مسئولیت بیشتری شرکت می کردند و برخی دیگر مشارکت عمومی 

در این میان چهار نفر) سکینه جشنانی، محسن فتوحی،  کمتری داشتند.

ا طاری و پرویز روحانی ( و علی حاجی سعید از انگلیس و فرهود رض

 فرهادی از سوئد به دالیل شخصی از شرکت در برنامه انصراف دادند.

حاج منیری از  دلیل استعفای علیه بماه تمرینات مشترک،  7پس از  

به دو تیم تقسیم شدیم و هر تیم برنامه ریزی های ، سرپرستی کل برنامه

 جداگانه و مستقل خود را داشت. 

شد و تیم تشکیل  یک تیم به سرپرستی علی حاج منیری )مهدی محمدشاهی(

دیگر با سرپرستی مشارکتی )افسر شاندیز، حسین هیزم کار، محمود 

 .ایروانی و سهیال میرزایی( به فعالیت خود ادامه داد

 فوق مربوط به این تیم است.گزارش  

بود. تیم  ُکردهترکیب تیم ما کمی متفاوت بود و کل تیم متشکل از چند 

زمان بندی جداگانه ای برای  فرشاناصلی صعود ده نفر بودند که دو ن

صعودشان داشتند. سه نفر جزء اعضاء اصلی صعود نبودند ولی در مقاطعی 

را با ایشان داشت. بخش  در کنار ما صعود کردند و تیم کمال همکاری

د و نفرات آن نیز منطقه گردی به جز روزهای صعود قلل، در کنار تیم بو

 . شناور بود

پناهگاه ، ی رزروهای باقیمانده هماهنگی های خارج از کشوراز جمله 

اسکان در شهرها وکل ترانسپورت ها و تهیه ی بخشی از تدارکات فنی 

افسر هماهنگی های داخل کشور را با جدیت  ، برنامه برعهده ی من بود

تمام انجام می داد، حسین برنامه های تمرینی را پیش می برد و محمود 

در پیشبرد برنامه ها نقش موثری داشت. ، تمام این فعالیت ها با 

 .مشورت در گروه سرپرستی انجام می شد

و از یکدیگر انرژی می گرفتیم بود همدلیو هیجانفضای عمومی تیم پراز

 و رفته رفته به برنامه نزدیکتر می شدیم. 

 



 

عضو کلوپ آلپ یکی از  ،توصیه می شود برای کوه نوردی در منطقه ی آلپ

کشورها شوید تا به جز تخفیف در برخی از پناهگاه ها و خدمات جانبی، 

 .دیتحت پوشش قرار بگیرحوادث احتمالی در

 

تیم صعود، کارت عضویت آلپ آلمان را گرفتیم.  ما برای کلیه ی اعضاء

 45هر نفر برای دریافت کارت  طبق قوانین کلوپ آلپ آلمان، هزینه ی

هم با من  سال مجانی ست. 05و کمتر از  یورو 75همراه و نفر  یورو

م کارت های توانست ،مربوطه راهنمایی مسئول وها برخی تبصرهاز استفاده

 دهم. یورو تقلیل 55مبلغ  بهعضویت را 

مورد دیگری که باید از نظر قانونی مطمئن می شدیم، به همراه بردن 

آرین بود که هنوز به سن قانونی نرسیده و جزو تیم صعود بود. با 

ینیست های باتجربه مطمئن تحقیقاتی از طریق کلوپ آلپ آلمان و آلپ

خدابخش شهامتی )پدر  خوشبختانه؛ استشرط اصلی رضایت والدین  شدیم که

بود و  وی اصلی و تشویق کنندگان آرین( همراه تیم و از صعودکنندگان

. آرین چهار سال زیر نظر مربی، "شنا" را تا سطح رضایت کامل داشت

داده بود. دو حرفه ای کار کرده و مدتی نیز ورزش "پارکو" را انجام 

 هیزم کار( )حسین اش یاسپرت با مرب سنگ نوردی و نوردی ی دیواره تجربه سال

اش  توانمندی هردو قله، قدرت و انتخاب او برای صعود اصلی مالک وداشت  را

 بود.

فرودگاه شاردوگل فرانسه مقصد به از ایران اگوست تیم  05روز شنبه 

دو بخش به پس از دو روز شهرگردی گروه طبق برنامه ی قبلی پرواز کرد. 

با هتلی که از قبل رزرو  (اگوست 01)دوشنبه روز تیم صعود  تقسیم شد.

شده بود در الفایه اقامت کرد و بقیه به شامونی رفتند. الزم به ذکر 

با قطار به مقاصد  Lyon"لیون" است که همگی از ایستگاه راه آهن 

 موردنظر حرکت کردیم. 

 

 

 

 



 

 : روز شمار صعود مون بالن

 اگوست:  80شنبه سه 

که  پیوندیباید حرکت می کردیم. مصطفی و  14201ساعت  با اولین قطار

وسایل باقیمانده را به  14.71در هتل ماندند تا ساعت  سریعتر بودند

 انبار هتل تحویل دهند و با ترن بعدی به ما بپیوندند. 

)به معنی آشیانه ی عقاب( Nid d Aigle تا مقصد  Bellevueبا تراموای 

 .رسیدیم 15201 ل می کشد و ما ساعتمتر دقیقا یک ساعت طو 0741درارتفاع 

 کوه پیمایی افتادیم. هرا  Tete Rousse "تت روس" به سمت پناهگاه 15271ساعت 

 کشد که معموال بین دو تا سه ساعت طول میبا شیب خفته بودساده ای 

. با نزدیک شدن سنگ های کوچک و بزرگ لغزنده داشت و مسیر پاکوب بود

ساعت  تیم مصطفی و محمد.  قابل رویت بود اه یخچال های اطرافبه پناهگ

و این  سیدندبه پناهگاه تت روس ر همزمان با نفرات اول تیم  01271

 سرعت بسیار خوبی بود.

متر واقع شده است. کسانی که قصد  7014در ارتفاع تت روس پناهگاه 

مربوطه اقامت در این پناهگاه را داشته باشند، باید قبال از طریق سایت 

خود را انجام داده باشند. به جز آن درهمان اطراف مکانی مسطح رزرو 

ب برای برپایی چادر وجود دارد که می توان چادر، زیرانداز و کیسه خوا

پناهگاه اجاره کرد و یا چادر و کیسه خواب و زیرانداز خود را را از

تا باال حمل کرد. موردی که باید به آن توجه کرد، با اینکه پناهگاه 

ه خوابگاه و محل غذاخوری و سرویس بهداشتی ست ولی آب آشامیدنی مجهز ب

ریداری شود یا از برف یخچال ندارد و باید آب معدنی از همان محل خ

ها استفاده شود. می توان آب موردنیاز را از پایین تهیه کرد و به 

 همراه داشت.

 که شب به منطقهفاطمه  و محمد و حسام در تت روس چادر زدند مصطفی،

 .شتچادر تک نفره ی خود را دا، ه بودرسید

قبل از پناهگاه گوته این است  کته حائز اهمیت در صعود گرده سنگین

 بهتر است ،  اگر شب در تتروس می خوا بیمدلیل ریزشی بودن مسیره که ب

شب یا صبح زود که هوا خنک تر است صعود شود و بهمین دلیل اواخر در

الزم است روز قبل و در روشنایی ، جهت شناسایی مسیر چند طول اول صعود 

 .شود 



 

دقیقه به سمت پناهگاه  00271ما هشت نفر پس از استراحت کافی، ساعت 

صدای ریزش سنگ  ، Grand Couloirپس از عبور از  . کردیمحرکت  Gouterگوته 

این مسیر که یک ی سنگی به طور مداوم شنیده می شد. گرده درسمتِ چپِ 

درجه می رسد.  75 به حداکثر ،شیب تندی داردکه ست متری 141 سنگی ی گرده

در این قسمت دو یال وجود دارد که با دره ای به هم متصل می شود و 

دهلیز بزرگ بسیار یال است که این مسیر تراورس کوتاهی  بین این دو 

را که فقط چند دقیقه است تک  ریزشی ست. توصیه می شود این تراورس

استفاده از  مسیر گردهبرای .  عبور کنیدبه سرعت با دقت اما نفره و 

است و بدون حمایت  5.1 تا 5.5کاله کاسک الزامی ست. درجه ی سختی مسیر 

، مترآخر مسیر 551ود می باشد. حدود و استفاده از ابزار فنی قابل صع

تر سیم بوکسل کار  سنگ نوردی کمی سخت تر می شود که در بخش های سنگین

. ممکن است سیم بوکسل ها کمی گذاشته اند تا ایمنی را باالتر ببرند

صدمه دیده باشند که می توان از دستکش برای محافظت از پوست دست 

 استفاده کرد. 

نوردان  م که بین راه منتظر کوهپلیس های منطقه رسیدی از تراورس به قبل

بودند و با چک کردن نام مان با لیست پناهگاه و اطمینان از اینکه 

جا رزرو کرده ایم، اجازه ی عبور دادند. )قبال روی سایت اعالم شده بود 

نخواهند را اجازه ی صعود قله  که کوه نوردان بدون رزرو پناهگاه

منطقه به جز تت روس ممنوع است چادر زدن در کل داشت. الزم به تذکر

 است.(

از صعود را خالی از لطف  در مسیر صعود، پانارامای زیبای آلپ لحظه ای

چه وقتی پشت سرت را نگاه می کنی و چه پیش رو!  در انتهای کند؛ ی نم

مسیر هر پله ای را که باال می روی، بخش دیگری از سرزمین زیبای آلپ 

ی دویست  التر در فاصلهرسی و کمی بارا می بینی. به پناهگاه قدیمی می 

برها خودنمایی می کند. پس از متری پناهگاه گوته مانند صدفی در دل ا

استفاده از سیم بوکسل در سمت چپ می توان با  گاهی و روی پیاده چنددقیقه

 به آنجا رسید.

در ارتفاع  Gouterدقیقه به پناهگاه  "گوته"  07271اولین گروه ساعت 

افتتاح شد. بنایی  0107اخر ماه جون متر رسیدند.این پناهگاه در او 7575

چهار طبقه است که نمای بیرونی آن شکل در قالب یک سیلندر بیضی  مدرن

دارای پانل فوالدی ضد زنگ است و بخش داخلی اش از چوب صنوبر ساخته 

ی دارد. از کوه نورد را برای خواب و پذیرای 001شده است و گنجایش 



 

پناهگاه قدیمی هم اکنون به عنوان جان پناه زمستانی و یا در صورت 

 اضطراری استفاده می شود. 

مه( اعالم  05آپریل و  01رزرو جا در پناهگاه "گوته"  در دو تاریخ ) 

به علت متقاضی  استتذکر شده در سایت مربوطه امکان پذیر بود. الزم به 

مرحله ی  درزیراتاریخ اقدام به رزرو کرد،اولین در بسیار زیاد، باید

 . می شوددوم اغلب رزروها پر

کسانی که قصد صعود مون بالن را از همین مسیر دارند، باید توجه کنند 

که این پناهگاه از اواخر ماه مه تا آخر سپتامبر پذیرای کوه نوردان 

 است.

. دادیم به پناهگاه گوته رسیدیم، ثبت نام های تیم را انجام وقتی  

به خاطر داشتن کارت عضویت  یورو بود ولی ما 015هزینه برای هر نفر 

به یادآوری ست که برای  الزم تخفیف گرفتیم. یورو 5نفری  ،کلوپ آلپ

 ، پرداخت هزینه ی صبحانه و شام الزامی ست. رزرو جای خواب

 هزینه دارد،  یورو 4یک و نیم لیتری  از آنجایی که هر شیشه ی آب 

آب برای  باشید. متاسفانه  آب کافی به همراه داشته  می شودتوصیه 

 حمام یا دستشویی نداشتیم. 

 

 



 

 

شام شامل سوپ، ماهی سالمون با سیب زمینی و سبزیجات به همراه دسر 

جلسه ی   00211بود که چندان مورد سلیقه ی همه ی تیم نبود. ساعت 

وسایل نهایی داشتیم که در مورد زمان بندی بیدارباش، چک کردن  کوتاهی

 رده ها و ساعت شروع صعود بود. فنی، ترکیب کُ 

 

 اگوست:  88 چهارشنبه

همه آماده ی  17271بود. ساعت  10271سری اول صبحانه ساعت بیدارباش و 

یک هم از تت روس  صعود شدند که در همین هنگام مصطفی ومحمد و حسام

 به گروه ملحق شدند.ساعت زودتر از زمان مقرر 

 

 صعودشان را به سمت قله شروع کردند.  17275رده های زیر ساعت کُ 

 مصطفی موسوی و محمدتقی پیوندیـ 

 حسین هیزم کار، بهاره سینکی و آرین شهامتیـ 

 افشین سعدی، حسام همتی و خدابخش شهامتیـ 

 حسین خوش چشم  )انفرادی(ـ 

دلیل قرار قبلی تیم یک ه ب (سهیال میرزاییمن )محمود ایروانی و ـ 

 صعودمان را از پناهگاه شروع کردیم.ساعت دیرتر

به  روبرو می شوی؛ با یک سرزمین یخچالیپناهگاه که بیرون می آیی از 

همین دلیل همان ابتدای مسیر باید کرامپون بسته شود و استفاده از 

تا  71کاله کاسک و چراغ پیشانی به خاطر تاریکی هوا الزامی ست. طناب 

 تا چهار نفره کفایت می کند و طبیعی ست که رده های دومتری برای کُ  71

می شود کلنگ برای هر نفر توصیه  داشتنبدیهیات باشد. پوشیدن هارنس جزو

تواند راهنمای بسیار خوبی در هوای خراب اس می جی پی قطب نما یا و

 این منطقه باشد.

گروه های دیگر که صعود خود را زودتر شروع کرده بودند مسیر حرکتشان 

 به صورت یک خط نورانی روی یال دیده می شد. 



 

 

 

 

شلوغ و با توجه به مساعد بودن هوا بسیار ابتدای مسیر شیب مالیمی بود

این ترتیب که گاید محلی سرطناب  رده ها دو نفره بودند بهبود. اکثر کُ 

انجام می دادند.  انفرادیدصعو تعدادی نیز رش بود.کننده پشت سونفرصعود

که برخی از آنها با برف  های یخی در مسیر دقت می کردیمبه شکاف  باید

پوشیده شده  اما اکثر شکاف ها مشخص بود و می توانستیم از روی آنها 

با پرش رد شویم. پس از یک ساعت و نیم پیمایش، شیب مسیر تندتر شد. 

رده ها آهسته و پیوسته و بدون توقف بود تا به جان پناه حرکت کُ 

متر قرار دارد  7710رسیدیم. این جان پناه در ارتفاع  Valot"والوت" 

جان پناه می توان از اسبی برای استراحت بین مسیر است.پسکه جای من

پیست اسکی در دوردست و پناهگاه تت روس را مشاهده کرد. رفته رفته 

تیغه ای نیاز به دقت بیشتری  شیب تندتر می شد و مسیر

                                                                                                                                                 . داشت



 

 دلیل تردد زیاد کوه نوردان نیازی به برف کوبی نداشتیم، برف سفتبه 

بهتر بود از  گاهی سبقت امکان پذیر بود ووبرخی جاها یخ زده بود. 

 رده ی جلوتر اجازه گرفت. کُ 

 

 

 

های پنهان عبور می کردیم، از این جهت پنهان دقت از شکاف  باید با

ه فقط اندازه ی یک جای پا خالی بود ولی وقتی با دقت نگاه می کردی  ک

دو طرفش پرتگاه و . مسیر تیغه ای شکاف عمیقی بود! گویی انتها نداشت

 بود و باید همه در یک خط حرکت می کردند. با اتمام هر یال 

با شیب تندتر انتظارت حس می کردی، پشتش قله خواهد بود ولی یال دیگری 

تیغه های انتهایی خیلی باریک بودند و به همین دلیل  را می کشید!

همدیگر راه می دادیم و باید به  مگاهی با ترافیک آدم مواجه می شدی

وقت ما را می گرفت. پس از طی شیب های تند آخر دیگر از و همین قدری

به قله  4211تا  1271ساعت بین  اولین ُکردهکله ی قله پیدا شد.  سرو

رده های دیگر نیز به ترتیب بر بام سرزمین آلپ و کُ  رسیده بود

 ایستادند.

 

 



 

 

 

 

این قله از یخ و برفی ست که ضخامتش مدام در حال تغییر است و به  

 0110همین دلیل ارتفاع دقیق آن را نمی توان اندازه گرفت.  از سال 

نقطه ی مختلف آن را اندازه گیری کرده اند تا تاثیر افت  511بیش از 

و خیزها و تغییرات آب و هوایی روی ارتفاع آن ها بررسی شود. بعد از 

 هر دو سال یک بار ارتفاع مون بالن اندازه گیری می شود.آن 

ی وسیع بدون صلیب   در اروپا نماد قله صلیب است ولی این قله یک پهنه

تعدادی از اروپایی ها در حال عکاسی بودند و ما هم عکس های  بود!

 ی و گرفته بود ولی هواشناسیگرفتیم. هوا ابر روی قله یادگاری مان را

اعالم نکرده بود و می دانستیم که احتماال را ساعات هوای بدیاین  برای

 مشکل هوای خراب نخواهیم داشت.

 ام اعضاء اجرا شده بود.جوان تریناولین هدف برنامه ی ما با صعود تم

تا جایی که می دانم تاکنون بود. ساله  01ی تیم ماآرین شهامت نفر

  نداشته ایم! بالن ی مون دراین سن به قله ایرانی ی صعودکننده

صعود یک پسربچه ی ده ساله ی انگلیسی موفق شده بود با  0112در سال 

 .داشته باشدرا صعودکننده رین فردت ی مون بالن رکورد جوان قله

ولی  ،وجود دارد the Aiguille du Midi برای برگشت مسیر دیگری نیز به نام 

پس  15211گروه اول ساعت  خودمان سرازیر شدیم.از همان مسیر صعود ما 

باید دقت کرد که هنگام . ندعکاسی به سمت پایین حرکت کرداستراحت واز 

 پرشیب و تیغه ای با صعودکنندگان فرود آمدن حق تقدم خصوصا در مسیرهای

این رعایت حق تقدم بسیار مهم است. توصیه می شود برای جلوگیری و است



 

در چنین شرایطی با کوه نوردان منتظره و باال بردن ایمنی  از حرکات غیر

 ارتباط برقرار کنید.  

هنگام برگشت فاطمه آقاجانی را در حال صعود دیدیم که او نیزهمزمان 

با تیم مصطفی از تت روس صعود انفرادی اش را شروع کرده بود و تا یک 

 ساعت دیگر به قله می رسید، با هم عکس یادگاری گرفتیم و ادامه دادیم.

هوا سرد و مه گاهی آسمان را با رنگ خاکستری می پوشاند ولی پایدار 

نبود، با توجه به اینکه هواشناسی برای این روز هوای خوبی را گزارش 

یخچال ها با وضوح  داده بود. هنگام برگشت که هوا روشن تر شده بود، 

مه آلود و طوفانی  م تصور کنم اگرهواستمی توان بیشتری دیده می شد.

به راحتی امکان خارج شدن از مسیر و پرت شدن در قعر آن یخچال  دشو

ایران( افتادم که در همین پلنگ کوهستان  یاد عمیدی) ا وجود دارد!ه

اکنون یکی از همین شکاف های گسترده و عظیم او  ید، شاکوه ناپدید شد

 یادش گرامی! را در خود جای داده باشد!

صبح به پناهگاه گوته و در ساعت  00211اولین گروه از تیم در ساعت 

ه بود و بقیه نیز تقریبا در همان فواصل به پناهگاه تت روس رسید 07211

 .ابری شده بود. هوا نیمه زمانی به گروه اول پیوسته بودند

از پناهگاه گوته به قصد تت روس و ملحق شدن به دوستان سرازیر ما 

 کم کم  اما می رفتیمجاها را باید دست به سنگ پایین شدیم. برخی از

 

یبش فاصله ی چندانی ریزش سنگ گاهی با صدای مه مسیر ساده تر می شد.

و مسیر  سیر پناهگاه تت روس قابل رویت بوددر تمام ماز ما نداشت اما 

 کامال مشخص بود.

و قبل از رای همه رزرو کرده بود بهاره از قبل چادر و زیرانداز ب

و در حال استراحت و گپ و گفت بودند رسیدن ما چادرها را برپا کرده 

با پیوستن ما به تیم، شادی صعود موفقیت آمیزمان افزون تر  .بودند

ود اکنون نگرانی مان نیامدن فاطمه بشد. به همدیگر تبریک گفتیم اما 

طریق پناهگاه تت روس به نرسداز حدود هشت شبو تصمیم داشتیم اگر تا

ر صورت حادثه ی احتمالی بتوانیم گوته بی سیم بزنیم و سوال کنیم تا د

برای امداد از کلوپ کوه نوردی آلپ کمک بگیریم و در تیم خودمان نیز 

دوستان آماده ی کمک رسانی بودند. در همین افکار و نگرانی، از دور 



 

رسید و به او نیز  ایین می آمد تا باالخره به کمپفاطمه را دیدیم که پ

 .صعود قله را تبریک گفتیم

 

 اگوست: 82شنبه پنج

را به قصد پایین ترک  صبح منطقه ی تت روس 15211طبق قرار قبلی ساعت 

 Nid d Aigleدر ی ساده بود تا به ایستگاه ترامواهمان پیاده روکردیم.باز

سوار شدیم و   01271ساعت برسیم. حدود یک ساعت منتظر تراموا شدیم و 

قبال  5271مصطفی و محمد با تراموای ساعت  یک ساعت بعد در الفایه بودیم.

 به هتل برگشته بودند.

تهیه  یورو 1وسایل مان را از انبار هتل گرفتیم و بلیط قطار نفری 

 ،. قبال در مرکز شهر شامونیکردیم و به سمت شامونی حرکت کردیم

تحویل  01211آپارتمان با قیمت خیلی مناسب اجاره کرده بودیم و ساعت 

اتاق  ساعت زودتر رسیده بودیم. در زمان مقررداده می شد، تقریبا دو 

ها را تحویل گرفتیم و کمی در شامونی شهرگردی کردیم. نسیم عشقی با 

اینکه عازم سفر بود و فرصت کمی داشت، به دیدارمان آمد. حدود عصر 

 به ما پیوستند. هم سر و اقدس و کامبیزاف

 

 



 

 

در این چند روز آنها در شامونی بودند و توانسته بودند به همراه 

دوستانی که از لندن برای دیدارمان آمده بودند، به گشت و گذار در 

تا   Aiguille du Midiمنطقه بپردازند. آنها با تله کابین اگویی دو میدی 

باال رفته و از دیدن دیواره و زیبایی های منطقه  متری 3842 ارتفاع 

ولی با پرداخت  یورو است 10قیمت بلیط تله کابین  بهره مند شده بودند.

 یورو می توان در همان روز سوار تله کابین شمالی شامونی هم شد.  15

شب با  ز اجرای اولین هدف خوشحال بودیم.همه ا هیجان خاصی داشتیم و

 برگزار شد. با مدیریت بسیار خوب افسر به خوبیم وهم جلسه ای داشتی

 

 اگوست: 82 جمعه

برخی و بود.یور 70امروز از غار یخی شامونی دیدن کردیم، قیمت بلیط 

روز خوبی را  .رفته بودند ENSAنوردی و مدرسه  کوه ی موزه دیگر به

به همت کامبیز جشن مفصلی خصوصا که شب  ،در کنار دوستان گذراندیم

 برای صعودمان گرفتیم. 

 

 اگوست: 82شنبه 

حسین خوش چشم طبق قرار قبلی،از تیم ما خداحافظی کرد و به تیم دیگر 

پیوست. فاطمه هم برنامه ی کوه نوردی اش تمام شد و گفت به دیدار 

 خواهرش می رود.

 

 

 

 

 

 



 

 

آپارتمان به هاستلی که مهری جعفری قبال برایمان رزرو کرده  از شب آخر

نقل مکان کردیم و پس از جا به جایی به اتفاق هم در گروه های  بود،

 به شهرگردی و خرید پرداختیم. نفری چند

 

 

 

عصر علیرضا مهنا به دیدارمان آمد و به جز اطالعاتی که در مورد منطقه 

 خود چند تن از دوستان را در شهر گردیدر اختیارمان گذاشت، با ماشین 

 همراهی کرد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 روز شمار صعود قله ی ماترهورن :

 

 اگوست: 82شنبه یک

لیرضا ، عرفتیمصبح از هاستل با تاکسی به ایستگاه قطار در شامونی 

با بلیطی که روز قبل  01:71. ساعت ه بودمهنا نیز برای بدرقه مان آمد

در آنجا پس از خرید  رفتیم و Martiniتهیه کرده بودیم به مارتینی 

این بلیط ها در منطقه  رسیدیم. Zermattبا قطار بعدی به زرمات  بلیط،

خریداری می شد، زیرا خرید آن از آلمان به علت تعرفه های مالیاتی و 

 دالیل دیگر گران تر بود. 

بود و خصوصا چهره ی زیبای ماترهورن  و مرتبتمیز  در زرمات هاستل

 داده بود.کل شهر زرمات به بلکه  خاصی نه تنها به این هاستل هت بُ اُ 

 Matterی "ماتر" دهکده ی کوچک زرمات در منتهی الیه جنوب غربی دره

استفاده از وسیله ی متر است. در اینجا 0101ه ارتفاع قرار گرفته و ب

نقلیه ممنوع است و فقط تاکسی های برقی و کوچکی مسافرین را در دهکده 

جا به جا می کنند و یا درشکه با اسب نیز امکان دیگری برای توریست 

های منطقه است. گذران زندگی  اهالی دهکده بیشتر از طریق آموزش اسکی 

مختلف تامین می شود.  و هتل داری و فروش وسایل ورزشی در فروشگاه های

تورهای مختلف برای توریست ها یکی از مشاغل پر رونق این منطقه است. 

        راهنمای کوه نیز شغلی ست که خیلی از کوه نوردان زرمات به آن 

می پردازند. رستوران های بسیار زیادی در هر کوچه پس کوچه ی زرمات 

     نوردی بخواهد در مشاهده می شود که بسیار گران است و اگر کوه 

بخشی از نوشیدنی و هزینه ی خود حداقل صرفه جویی را بکند باید حتما 

 موادغذایی سبک و ساده ای را به همراه داشته باشد.

جا رزرو کرده بود، همان روز  که در همان هاستل ساکن لندن مهری جعفری

با شور و هیجان به زرمات رسید. دوستان ایران پس از چندین سال دوری، 

به به او خوشامد گفتند . همه خوشحال بودیم و در گروه های چند نفری 

دیدن شهر کوچک و زیبای زرمات رفتیم که از هر گوشه اش چهره ی غول 

 زیبای ماترهورن را می توانستیم ببینیم.

 



 

 

 

شب پس از شام جلسه ی فنی داشتیم و باید به طور دقیق ُکرده ها را 

کردیم. کامبیز هم مسئول مالی، با لیستی در دست انتظار مشخص می 

 پایان جلسه را می کشید تا با بحث شیرین مالی جلسه را ادامه دهد.

 شکل گرفت: رده های ما به ترتیب زیرکُ 

 ُکرده ی اول: مصطفی موسوی و محمدتقی پیوندی

 : حسین، آرین و بهارهرده ی دومکُ 

 : محمود و سهیالرده ی سومکُ 

 : افشین و خدابخشی چهارم ردهکُ 

 : مهری و حسامپنجمرده ی کُ 

کردیم. روی تمام نکات ایمنی تاکید شد، بار دیگر وسایل فنی را چک 

 پس از اتمام جلسه وقت استراحت بود. کامبیز هم گزارش مالی داد و

 



 

 اگوست: 82شنبه دو

ایستگاه تله  پس از صرف صبحانه و ده دقیقه پیاده روی به 12:71ساعت 

  Schwarz See به مقصد شوارتزه 01:11کابین رسیدیم.پس از خرید بلیط ساعت

 فرانک بود.  51سوار تله کابین شدیم. بلیط تله کابین 

متراست و دریاچه ی  0557ایستگاه تله کابین شوارتزه دارای ارتفاع 

در همان اطراف به همین نام وجود دارد که به زیبایی منطقه  زیبایی

 افزوده است.

ساعت  7تا  0را  Hörnliاز ایستگاه تله کابین تا پناهگاه "هورنلی" 

تخمین زده اند و کسانی که مسیر پیاده را به تله کابین ترجیح دهند 

راه پیمایی کنند تا به پناهگاه  از زرماتساعت  5تا  7باید بین 

 برسند.

 

 

هورنلی از تله کابین پیاده شدیم، از آنجا تا پناهگاه  01205ما  ساعت 

حرکت کردیم و اولین نفرات ساعت  01205مسیر کوه پیمایی بود. ساعت 

 به پناهگاه رسیدند. یعنی یک ساعت و نیم این مسیر طی شد. 00215



 

متر دقیقا پای کوه واقع شده است و  7011پناهگاه هورنلی با ارتفاع 

هت را دید که مدام بُ از پنجره های پناهگاه می توان این قله ی با اُ 

خود را به رخ می کشد و گویی تمام منطقه در قلمرو این قله است. این 

تخت داشت، رفته رفته گسترش  04ساخته شد و فقط  0551پناهگاه در سال 

تخت برای رزرو دارد. این مجموعه  071پیدا کرد و بازسازی شد و اکنون 

ت کور 0105تا  0225متعلق به کلوپ آلپ سوئیس و مسئول اصلی آن از سال 

آماده ی انجام  05:11اد از ساعت هورنلی گر است.Kurt Lauber   الوبر

 رزروهاست.

ست رزروها معموال از روی سایت پناهگاه انجام می شود.  یادآوری به الزم

فرانک به عنوان پیش پرداخت دریافت می کنند که در صورت عدم  51

توان حضوری فرانک باقیمانده را می  011استفاده قابل برگشت نیست و 

 پرداخت کرد.

 

 



 

 

روز آفتابی بود و تراس پناهگاه پر از کوه نوردانی بود که شاید آنها 

کم کم تمام تیم رسیدند و  نیز مثل ما به صعود قله فکر می کردند!

جزو  م. افسر و اقدس و کامبیز دوستان از دیدار همدیگر خوشحال بودی

تیم صعود نبودند ولی تا پناهگاه همراهی مان کردند و این حس بسیار 

خوبی از همدلی و مشارکت تیمی به ما می داد. با اینکه می دانستیم 

افسر مشکل پا دارد و اقدس کمردرد ولی گویی حس دوستی و حال و هوای 

 کوه و کوه نوردی، دردشان را به کناری گذاشته بود تا از فضای کوه و

با دوستان لذت ببرند. من و محمود و کامبیز رزروها را با مسئول 

که وحیدپور مجید .پناهگاه چک کردیم و مبالغ موردنظر را پرداخت کردیم

تا روز آخر قرار داشت در برنامه شرکت کند، از تهران به ما ملحق 

در هورنلی به تیم بپیوندد که  نشد. حمید روحانی نیز تالش داشت

متاسفانه نتوانست در این برنامه همراه ما باشد و مبلغ پیش پرداخت 

 فرانک برای دو شب بود، قابل برگشت نبود. 011نفری آنها که 

افسر پس از تاکید بر موارد ایمنی و ارتباط منظم و گزارش مرتب به 

ند و از پناهگاه ایشان، همراه با اقدس از اعضاء تیم خداحافظی کرد

دس هم می شد امید به سمت شوارتزه سرازیر شدند؛ در چهره ی افسر و اق

هم نگرانی که اشاره ای به آن نمی کردند! کامبیز به صعود تیم رادید و

هنوز با ما بود و پس از گپ و گفت با دوستان و دادن انرژی مثبت به 

یین رفت. کامبیز تک تک اعضاء، با بغضی در گلو، تیم را ترک کرد و پا

می توانست جزو تیم صعود ما باشد، هم وضعیت جسمی خوبی داشت و هم 

آرزوی صعود قله را داشت. او از قبل برای تیم صعود ثبت نام نکرده 

د و به همین دلیل منطقه نهمراهی اش کنخانواده اش  بود زیرا قرار بود

موفق به گرفتن  انه آنهاگردی و شهرگردی را ترجیح داده بود که متاسف

 نشدند.ویزا 

کردیم ، چند طول  جهت شناسایی مسیری که فردا در تاریکی باید صعود می

 کاری که الزم است حتماصعود کردیم وبه پناهگاه هورنلی برگشتیم، 

 انجام شود.

کوه نوردان می توانستی  چهره یان خاصی رادرخوری هیجشب در سالن غذا

ببینی، خصوصا که آن طرف یک میز بزرگی را به راهنماها اختصاص داده 

بودند و هیاهو و شادی خاصی در جریان بود. انگار خدایان منطقه بودند 

 ماترهورن برایشان فعالیت عادی روزانه باشد!صعود که 



 

 

رانک بود ف 4قیمت یک بطری آب یک و نیم لیتری یا یک کوکاکوال کوچک 

 همان قانونی که پرداخت می کردی. یورو 4، باید تیکه اگر فرانک نداش

اعمال می شد، به همین دلیل توصیه می شود کوه نوردان حتما رزروها برای

 پول نقد فرانک همراه داشته باشند.

ه مجانی  برای کوه نوردانی گذاشت جالب توجه است که یک بشکه ی چای

که فالسک برای صعود همراه داشتند. بنابراین توصیه می شود حتما  بودند

ماترهورن و مون بالن فالسک چای همراه داشته باشید، حتا در لیست وسایل 

 اشاره شده است. به فالسک

شب پس از صرف شام با دوستان گپ و گفت داشتیم و شاد و پر از هیجان 

و به موارد ایمنی تاکید بودیم، بار دیگر ُکرده هایمان را چک کردیم 

خود را شده بود و باید کوله پشتی قله ی بسیار شد. اتاق ها تقسیم 

 می بستیم و استراحت می کردیم. روز سختی در پیش رو بود.

ابتدا دقیقه  17:51ساعت عیه زده بودند که بر درب ورودی پناهگاه اطال

سپس کوه نوردان خارج می شوند، صعود برای ازپناهگاه شاننفر راهنماهابا

 بدون راهنما اجازه ی خروج دارند.

 

 اگوست: 82شنبه سه 

مصطفی و . صبحانه سرو می شد 17271بود و  17271بیدارباش پناهگاه ساعت 

قبل از راهنماها و کوه نوردان دیگر و قبل از صرف   17.11 ساعت محمد

صبحانه ی عمومی پناهگاه هورنلی را ترک کرده و به سمت دیواره ی مریم 

با  15:11ساعت  بقیه ی تیم پس از صبحانه،. جهت صعود راه افتادند

پس از راهنماها  کاله کاسک با چراغ پیشانیکفش مناسب و پوشیدن هارنس و

متری برای دو نفرو کوله  71طناب  از پناهگاه خارج شدیم. طبیعی ست که

پشتی شامل مقداری موادغذایی، آب، کرامپون، پوشاک گرم کافی همراه 

چ با کت و شلوار ضدآب )گرتکس(، طنابچه پروسیک، چند عدد کارابین پی

 و حمایت به همراه داشتیم.

 



 

 

 

روی داشتیم تا به پای مسیر برسیم که روی حدود پنج دقیقه پیاده 

 تاریک بود و ازدحام دیواره اش مجسمه ی مریم نصب شده است.  کامال

ایستادیم تا ابتدا گایدها و هم طناب  و باید به صف می بودجمعیت زیاد

 ی حسین به همراه آرین و بهاره ُکرده ی سه نفره هایشان صعود کنند.

روی سایت رزرو پناهگاه هورنلی به  .کردصعودش را شروع  15:71ساعت 

. از شده استعلت سرعت و ایمنی صعود، تاکید بر ُکرده های دو نفره 

ساله بود، حسین تصمیم گرفت  01آنجایی که آرین علی رغم تجربیاتش 

 صعود کند.  آرین وسط طنابرده اش را سه نفره کند و کُ 

طنابی تا قله را سرو محمود قبال به توافق رسیده بودیم که من من 

 ش بودند و افشین سرطناببرعهده بگیرم. ُکرده ی بعدی افشین و خدابخ

مهری حسام بودند که شب قبل قرارشان بود بود. ُکرده ی آخر مهری و

پس از چند طول شد،  سرطناب باشد که البته در توضیحاتی که داده خواهد

 .حسام سرطنابی را بر عهده گرفت

روع و بعد به متر است ش 5یا  4که حدود مسیر با طناب ثابت و ضخیمی 

اره ی عمودی . بعد یک دیویی نداشتباالی که درجه  دسمت چپ کشیده می ش

باید مواظب . بودخطر گم کردن مسیر و ریزش سنگ  . بزرگترینبودبلندی 



 

         آسیب  مدندبه نفراتی که در پی می آ وگرنهبود های شکننده سنگ

خیلی مهم است که اضافه طناب ها را جمع کرد که اگر روی . یدمی رس

      زمین کشیده شوند، احتمال ریزش سنگ را برای صعودکنندگان بیشتر 

. تعدادی از دوستان جلو بودند و بخشی دیگر همراه یا پشت سر  می کند

به راحتی قابل   مسیر درست از غلط و همه جا پاکوب بود.  ما بودند

      وی ما حرکتخوشبختانه یک راهنمای خوش اخالقی جل نبود اما تشخیص 

ولی هیچ  . هوا روشن شده بودمی کرد که سرعت نفرش با ما هماهنگ بود

. چند بار مسیر را اشتباه رفتم، گارانتی برای پیدا کردن مسیر نبود

ما بیشتر از نفر جایی سرعت  یتذکر داد و باز با هم بودیم. حت راهنما

او بود، پیشنهاد کرد که ما جلوتر برویم، بنابراین گاهی ما جلو 

در مورد  همیشه چون بودیم و گاهی ایشان. شانس با ما یار بود

شان هیچ ن را شنیده بودیم! برخوردهای غیراخالقی شانراهنماهای منطقه، 

، فقط با دیدن میله ها )راهنماها از و عالمتی برای تشخیص راه نبود

 این میله ها برای حمایت نفرشان جهت صعود و فرود استفاده می کنند. 

 

 

 

طناب را دو بار دور میله می اندازند و لزوما نیازی به حمایت های 

از درستی راه اطمینان حاصل می کردیم. بر با ابزار حمایت نیست.( زمان 

داشت که با طنابچه های قدیمی نصب شده گاهی هم کارگاه هایی وجود 

 بودند.

خبر رسید که صورت مهری بر اثر پرتاب سنگ آسیب دیده، خیلی نگران  

شدیم ولی چون همچنان صعود می کردند، نشانه ی بدی نبود! افشین و 

رفتند و می شد حدس زد که خدابخش، علی رغم اعتماد  جلو خدابخش سریع تر

 کاملش به حسین ولی ترجیح می دهد خودش نیز نزدیک به آرین باشد.



 

    در مسیر سیم بوکسل هایی کار گذاشته شده بود که صعود را آسان تر

می کرد.  مهری و حسام پشت سر ما بودند، حسام خیلی عجله داشت تا به 

 ار بود مانند ما با ترافیک مسیر کنار بیاید. پناهگاه برسد ولی ناچ

 Untereمسیر به سمت دیواره ی شرقی ست و به اونتره موسلی پالته 

Muslyplatte(  صاف و عمودی موسلی پایینی سنگ) که درجه ی کار  رسیدیم

ا بخشی از مسیر سخت با استفاده از سیم بوکسل هو  کمی باالتر می رود

مسیر جان پناه اغلب در حاشیه ی ُگرده به سمت . در واقع را رد کردیم

و تنها در نقاطی به روی گرده ادامه  شرق زیر شاخک ها قرار گرفته است

متری با شیب خفته زیر  01تیم می بایست یک دیواره ی  پیدا می کند. 

جان پناه را صعود کند، تعداد صعودکنندگان زیاد بود و رعایت حق تقدم 

پناهگاه به  15211ین گروه پس از دو ساعت یعنی خیلی اهمیت داشت. اول

صبح  12211رسیده بودند و ما هم حدود متر  7117به ارتفاع  Solvayزولوای 

      به منظور استفاده ی اضطراری  0205. این پناهگاه در سال رسیدیم

 کوه نوردان ساخته شده است.

تا پناهگاه مهری با اینکه آسیب دیده بود ولی توانست به همراه حسام 

خود را انفرادی ادامه صعود  زولوای صعود کند، حسام از آنجا به بعد

از نظرمان محو شد. او مسیر زولوای تا شانه ی برفی  داد و به سرعت

ماترهورن را چنان سریع پیموده بود که به تیم باالیی رسیده و به 

ی دستور حسین تا قله با تیم همراه شده بود تا از حادثه ی احتمال

 جلوگیری شود.

خاطر روحیه ای که از  مهری در شرایط مناسبی نبود، ولی به با اینکه

شناختم، حدس می زدم علی رغم حالش انفرادی ادامه دهد. به همین  او می

دلیل پیشنهاد دادم با ُکرده ی ما همراه شود و سه نفره صعود کنیم. 

 پس از نیم ساعت به همراه ُکرده ی ما آمد.

به یک سنگ  و پشت و سمت چپ پناهگاه ادامه داشت از قسمتمسیر صعود 

) سنگ صاف  Obere Muslyplatteه که اوبره موسلی پالت متری رسیدیم 05حدود 

است و از آنجا  5.5و عمودی موسلی باالیی( نام دارد. درجه ی صعود آن

به گرده ی اصلی می رسد که یکی از ویژگی های صعود از جان پناه زولوای 

 به قله است.

هنوز مسیر تمام نشده متری را صعود می کردیم ولی  05ما باید این سنگ 

بود که مهری از صعود صرف نظر کرد و قرار شد به پناهگاه برگردد و 



 

     در رزومه یوانایی ست و کوه نورد تمهری .  منتظر دوستان بماند

متری را دارد ولی باید  4101 ، صعود انفرادی خان تنگری اش کوه نوردی

الزم بپذیریم که گاهی شانس برای صعود قله ای با کوه نورد یار نیست. 

 احساسی ردن مهری با حال نامساعد برخوردیمی دانم تاکید کنم همراه ک

احتمال حادثه ای در ارتفاع باالتر غلط بود، خوشبختانه قبل از اینکه و

باشد، او به پناهگاه زولوای برگردانده شد و ما حدود یک ساعت وقت 

 صعودمان را از دست دادیم.

  به صعودمان ادامه دادیم.  از زولوای گذشته بود که 01:11ساعت از 

همه ی بچه ها جلو بودند و ما ُکرده ی آخری بودیم که با تاخیر زیاد 

از پناهگاه راه افتاده بودیم. پس از صعود اوبره موسلی پالته، با یک 

گرده ای مواجه هستی که تا قله ادامه دارد. در این مسیر امکان گم 

به زولوای است. در  Hörnli Gradکردن مسیر خیلی کمتر از هورنلی گراد 

 درجه ی نفس گیری وجود دارد که  711قله چشم انداز  مسیر صعود تا 

 برداری.  از آن نمی توانی چشم 

وئیس، فرانسه و ایتالیا در بزرگ ترین یخچال های طبیعی آلپ بخش س

. قلل متری قرار گرفته اند 7111قله ی سر به فلک کشیده ی  75ی  احاطه

، den Grande Paradiso die Berner Alpen ,برنا آلپ پارادیس  مون بالن، گرانده

به ایتالیا و خصوصا دیواره ی شمالی ماترهورن که  Liongratلیون گراد 

صعود نشده بود. این دیواره  0271معروفیت خاص خود را دارد و تا سال 

 تاکنون بیشترین کشته را در ماترهورن به خاطر سختی صعودش داده است.

اد کوه نوردان بود که در این فصل سال مشکل اصلی در مسیر تردد زی

ضخیم وجود دارد که باید کنفی ست. در مسیر طناب های ثابت اطبیعی 

حتما از کارابین های گالبی شکل دهان گشاد برای حمایت خود استفاده 

 کرد. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

و محمد را دیدیم که قله را صعود کرده و برمی گشتند.  بین راه مصطفی

طی کرده پیاده ساعته  7271 زرمات به هورنلی را مسیرآنها روز قبل 

ساعته صعود  7و امروز هم موفق شده بودند از هورنلی تا قله را  بودند

پنج دقیقه به قله ی اول )سوئیس(، مسیر را . آنها پس از رسیدن کنند

به قله ی دوم  )ایتالیا( رسیده  15.11ادامه داده و ساعت ی دیگر 

باخبرشان کردم و قرار شد که آنها مهری را تا . از وضعیت مهری بودند

 پایین همراهی کنند.

گرده را ادامه دادیم و به جایی رسیدیم که طناب سنگ نوردی روی ما 

. یک زن کوه نورد که انفرادی صعود می کرد، ثابت کار گذاشته بودند

گره ی پروسیک  تالش می کرد ازاو روی شیب نسبتا منفی گیر کرده بود. 

روی  استفاده کند ولی نمی توانست و دوباره نفی ضخیمروی طناب ثابت ک

 کوه نوردان طوالنی شده بود و نگرانی در انتظار طناب می نشست. صف 

.  تقریبا نیم چهر ی اغلب آنها برای از دست دادن زمان هویدا بود



 

ه ای نداشت و راهنمایی ها و تذکرات برای صعود فایدساعت روی مسیر بود

 از همانجا تصمیم به بازگشت گرفت.باالخره که 

ما در اول صف بودیم و با رد کردن مسیر، به قسمت اول شانه ی ماترهورن 

رسیدیم. مهدی محمد شاهی، هادی شمسیان، پدرام قاضی و رامین مکری از 

ساعت  تیم دیگر را دیدیم و پشت سر آنها تیم خودمان که همگی قله را

آنها پس از استراحت و عکاسی )صعود کرده و در حال برگشت بودند.  00211

. در دو بخش از به سمت پایین حرکت کرده بودند 00271روی قله، ساعت 

مسیر فرود، دو طناب از دو کرده را به هم وصل کرده بودند تا بتوانند 

فرود طوالنی تری داشته باشند. آنها بیشتر مسیر دست به سنگ پایین 

 به پناهگاه هورنلی رسیده بودند.( 02211بودند تا سرانجام ساعت رفته 

 

 

 



 

یک گفته و به فرصت گپ و گفت طوالنی و عکس یادگاری نبود، به آنها تبر

در حال باز کردن طناب هایشان از نیز آنها  صعودمان ادامه دادیم. 

به فرود ادامه دهند. حسین گفت که راه زیادی بتوانند هم بودند تا 

   برای قله نمانده است و برایمان آرزوی صعودی موفق کرد. به بخش 

از این  زیرا مسیر اترهورن رسیدیم، کرامپون هایمان را بستیمشانه ی م

سیم بوکسل کار متری  051و در تمام مسیر  به بعد میکس یخ و سنگ بود

 .بود ذاشته شدهگ

دو که روی مسیر  تا پیشانی را صعود کردیم و به جایی رسیدیمز شانه ا

ب ثابت کار گذاشته آن طنا سمت راستو  پله کان با یک زنجیر قرار داشت

. به نظر می رسید 5.5از اش بیشتر ودرجه نسبتا مشکلی بودشده بود، مسیر

. درجه بود 75حدود  روی یخچال با شیبی تندبخش پیشانی مسیر برفی 

کلنگ در این بخش کمک بزرگی ست و بدون آن ممکن است کوه نورد با مشکل 

و کلنگ این شیب تند را رد کردیم مواجه شود. با استفاده از کرامپون 

و به محض اینکه  تا به مجسمه ی قله رسیدیم. چند نفری نشسته بودند

. تر رسیدیم به ما تبریک گفتندم 7744به قله سوئیسی ها با ارتفاع 

که بعدی  قله ی ایتالیایی ها را نشان داد ما یکی از آنها با شیطنتا

 .هم صعود کنید و ما ادامه دادیم را

 

 

 



 

متر کوتاه تر از قله ی سوئیس است.  0.01قله ی ماترهورن بخش ایتالیا 

مسیر بین دو قله تیغه ی بسیار باریکی ست و بخش سنگی اش رفته رفته 

کوچکترین حرکت اشتباه می تواند فرد را به پوشیده از برف می شود و 

م آماده پرتگاه سمت راست یا سمت چپ بیاندازد. با اینکه کلنگ در دست

        طنابم را حمایت کنم، ولی  تا اگر اتفاقی افتاد خود یا هم بود

 در این شیب تند کار بس دشوار و شاید غیرممکنی باشد! می دانستم

رسیدیم که یک صلیب آهنی بر روی آن نصب شده به قله ی دوم  07:11ساعت 

آسمان  بود، به همدیگر تبریک گفتیم. هوا بسیار خوب و آفتابی بود و

ترهورن به عکاسی تشویق مان می کرد. آبی با پانورامای قلل اطراف ما

. با که روی زمین کار گذاشته شده بود کردیم خود را به رولی حمایت

ندتر است ولی قله ی بخش ایتالیا با  اینکه قله ی سویسی ها کمی بل

       عالمت صلیِب نشاِن قله، خود را بیشتر می نمایاند که گویی قله ی 

 اصلی ست!

روی . کنار مجسمه به سمت قله ی سوئیسی برگشتیمتیغه را  07:71ساعت 

 .سمت پایین سرازیر شدیم سپس به گرفتیم و عکس و فیلم ی سوئیس نیز قله

دارد و برگشتش دقِت به مراتب بیشتری را می طلبد. یخچال شیب تندی 

 . پس ازی آهسته گام به گام پایین رفتیم تا مسیر برفی تمام  شدخیل

درگیری با سنگ  اتمام مسیر یک نفس راحتی کشیدیم، از اینجا به بعد

رخی از . ب، فقط باید احتیاط می کردیمبود که نگران مان نمی کرد

دیگر را دست به سنگ پایین و برخی  رفتیمفرود با طناب مسیرها را 

 .رفتیم

مسیر برگشت به وقت بیشتری نیاز هست و طبیعی ست که دست به سنگ پایین 

 برگشتن کار را کند و سخت می کند.

زده اند. چند گروه دیگر با تخمین  5.5درجه ی سختی صعود این مسیر را 

   تا  ین آمدیمتوجهی پشت ما بودند. با دقت بسیار پای ی قابل فاصله

 بی هیچ حادثه ای برنامه را به اتمام برسانیم. 

. هنوز روی مسیر برگشت، دقیقه به جان پناه زولوای رسیدیم 02:71ساعت 

تاهی به سمت . پس از استراحت کوید و هوا کامال روشن بودآفتاب می تاب

چند دقیقه که پایین رفتیم، تصمیم  اما پس از پایین سرازیر شدیم

 01211.ساعت و شب را در آنجا بگذرانیم دیمبه جان پناه برگر گرفتیم

امکان اطالع  به علت نبودن نت در جان پناه بودیم و هر چه تالش کردیم



 

رغم عذاب وجدانی که  مان در پناهگاه هورنلی نبود. علیه تیم رسانی ب

ولی چاره ی دوستان در پایین نگران خواهند شد  داشتیم و می دانستیم

 روشن بیش از یک یا دو ساعت پایدار نبودهوای زیرا . داشتیمدیگری ن

ل که در تاریکی مسیر صحیح را پیدا کنیم و احتما مطمئن نبودیمو 

عدی کم کم ! پس از ما گروه های بحادثه در چنین شرایطی بیشتر بود

ها نیز آن موبایل. متاسفانه رسیدند و آنها نیز در جان پناه ماندند

سیم به همراه داشته باشید، در  توصیه می شود حتما بی !کار نمی کرد

چنین شرایطی می توانست ارتباط ما را با دوستان پایین برقرار کند و 

 آنها را از نگرانی دربیاورد.

زولوای جان پناه کوچکی ست با اتاقی که یک تخت بزرگ دو طبقه با تشک 

یگری هست که به درب چوبی د با یک میز بزرگ چوبی دارد. و مقداری پتو

توالت باز می شود. در آنجا سوراخی تعبیه شده که زیرش سراشیبی کوه 

که می گفت به دلیل هوای طوفانی  یاد حرف اردشیر افتادم را می بینی.

خوشبختانه هوا آرام بود و ما همه ی فضوالت دوباره به باال برمی گشت. 

که  وجود دارد یگری نیز. یک اتاق بسیار کوچک دچنین مشکلی نداشتیم

در گوشه ای از جان پناه  و دو نفره با پتو جا دارد فقط برای یک تشک

ی هم رفته جای چندان کمک های اولیه و قدری خوراکی گذاشته اند. رو

 تمیزی نبود ولی مجبوربودیم شب را همان جا بخوابیم.

، کاش می توانستیم به دوستان اطالع ا عذاب وجدان آماده ی خواب شدیمب

آنها ود گفت که به دهیم تا آنها نیز با خیالی آسوده بخوابند! محم

در مسیر یادآوری کرده که اگر دیر کنیم در زولوای می مانیم. کمی 

آرام می شوم، دلم می خواهد زودتر شب تمام شود تا فردا به موقع 

 پایین برسیم.

 

 اگوست: 82 چهارشنبه

 کردیم.به سمت پایین حرکت  5و ساعت شدیم صبح منتظر هوای روشن 

برای فرود استفاده  در اغلب مسیر از میله های کوتاه و یا رول پالک ها

د که همیشه می ش. تسمه های فراوانی  در طول مسیر دیده می کردیم

نشانه ی درست بودن مسیر نیست، زیرا برخی از کوه نوردان مسیر را 

انات تسمه ها و طنابچه هایی اشتباه رفته اند و به علت نداشتن امک

کرده اند. با اینکه آفتاب می تابید و هوا بسیار خوب را در مسیر نصب 



 

گم شویم.   کن بودو با هر قدم اشتباه مم بود، اما مسیر مشخص نبود

با دقت و مشورت با همدیگر مسیر درست را پیدا کنیم و  کردیمسعی می 

 را در جهت پناهگاه هورنلیمسیر  و اس مان به پاکوب های اشتباه باشدحو

و از طرف دیگر راهنماهایی  شت. محمود دقت خوبی در مسیریابی داکنیم طی

اما  یم اشتباه مسیر را تصحیح کنیمستکه می توان بین راه می دیدیمرا 

 آنها با سرعت زیاد ناپدید می شدند!

به دیگر را دست و بخش  از مسیر را با طناب فرود آمدیم باز هم برخی

. وقتی به طناب ی شدیم. کم کم به پناهگاه نزدیک مسنگ ادامه دادیم

که با خوشحالی به استقبال  دیدیمم، دوستان را رسیدیثابت های اول مسیر

ستقبال دوستان بهترین و با ابود . اکنون مسیر تمام شده بودندما آمده 

 ود تمام اعضاء تیم بدونو خوشحالی مان  باز هم صع حس را داشتیم

و با خوشحالی از  به همدیگر صعودهایمان را تبریک گفتیم. حادثه بود

. ساعت آمدیمو به اتفاق به پناهگاه  نوشیدیمآب گوارا و چای گرم 

 .بودیمدر پناهگاه هورنلی  00211

ط بود و همانطور که حدس می زدیم، افسر با تیم در هورنلی در ارتبا

که ما راه عاقالنه را  بود . حسین گفت مطمئنبسیار نگران ما شده بود

و در زولوای خواهیم ماند. البته دوستان پس از  انتخاب خواهیم کرد

 دیدن ما روی مسیر سریع به افسر و دوستان پایین اطالع داده بودند. 

من   ناهگاه به سمت پایین سرازیر شدند.دوستان پس از مشایعت ما به پ

یک ساعت  مارا جمع کنیم،  اشتیم تا وسایل مانو محمود نیاز به زمان د

پس از آنها به سمت شوارتزه سرازیر شدیم. آفتاب بسیار داغی می تابید 

و نوشیدن آب شاید می توانست کمی از گرمای سوزان را کاهش دهد. باالخره  

 05و شدیم  بدون انتظار زیاد سوار ایستگاه تله کابین رسیدیم وبه 

د در هاستل بودیم. در هاستل ی بع دقیقه 01و دقیقه ی بعد در زرمات 

ت مشغول آرامش و لبخند بر چهره ی دوستان که سخ ،خاصی حاکم بودفضای 

ت کار ، نشان خوبی از رضایبودنددر زیر باران جمع کردن وسایل شان 

. زودتر خداحافظی کرده و رفته بودند و مهری . مصطفی و محمدتیمی بود

 گونه ی مهری را بخیه زده بود،و پیوندی پزشک است  تقیخوشبختانه محمد

 . هم تا زرمات )بدون استفاده از تله کابین( برگشته بودندبا آنها

با توجه به اینکه در زوریخ هاستل رزرو کرده بودیم، باید بلیط قطار 

               ک برای هر نفر بلیط قطار گرفتیم. فران 011حدود تهیه می کردیم. 

ام اگوست به دلیل  05)ما از قبل بلیط ارزان تهیه نکردیم چون اگر 



 

هوای خراب موفق به صعود نمی شدیم، روز بعد را برای صعود گذاشته 

 بودیم. (

وقتی در قطار بودیم، ناگهان مصطفی و محمد را دیدیم و گفتند که 

قطارشان مشکل فنی پیدا کرده و مجبور شده اند با این قطار به زوریخ 

تصمیم گرفتیم همگی شب را در هاستل زرویخ دور  و سپس به مونیخ بروند.

 هم باشیم.

از ایستگاه مرکزی زوریخ تا هاستل چند ایستگاه بیشتر نبود، باران 

شدیدی می بارید. افسر و اقدس و کامبیز به استقبال مان آمدند. برای 

ا هم ا بچهار نفر دیگر در هاستل جا گرفتیم تا بتوانیم کل تیم شب ر

بگذرانیم. شب پس از صرف شام با هم جلسه ای گذاشتیم و تا آخر شب به 

 طول انجامید. در مورد نکات ضعف و قوت برنامه صحبت کردیم.

 

******** 

 

افسر و اقدس و کامبیز در این دو روز که ما در منطقه بودیم، سفر به 

و هتل برایشان را در برنامه ی خود داشتند و رزر Interlaken"اینترالکن" 

متر از  515از قبل انجام شده بود. این شهر زیبای سوئیس در ارتفاع 

در شرق  Brienzerseeدر غرب و "برینر"  Thuneseeسطح دریا، بین رود "تان" 

 قرار گرفته است. 

 



 

 

 

یکی از جاهای بسیار دیدنی این شهر بلوار اصلی اش است که با مناظری 

)به معنی مسیر یا راه  Höhe Wegزیبا به کوهستان های "هوهه وگ" 

مرتفع( باغ های گل و گیاه، کافه ها و هتل های اطراف است. دو قله ی 

 هستند.    Mönschو "مونش"  Eigerمهم و معروف اینترالکن "آیگر" 

 

 اگوست: 21شنبه 

متر از سطح  715زوریخ بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر سویس با ارتفاع 

دریا قرار گرفته و در دامنه های آلپ واقع شده است. این شهر مرکز 

مالی سوئیس است و به بانک هایش معروف است. همینطور عالقمندان به 

قدیمی و ادبیات و فرهنگ و موزه ها را به خود جلب می کند، برج ساعت 

 آثار تاریخی اش زبانزد است.

یکی از جاهای دیدنی زوریخ، ساختمان اپرای آن است که نقش بزرگی در 

هنگام دوران تبعیدش،  Richard Wagnerتاریخ اپرا دارد. ریچارد واگنر 

در سالن تئاتر اصلی مهم ترین فعالیت های خود را انجام می داد. در 

                           اپرا جریان دارد.این ساختمان مهمترین رویدادهای 



 

     هنر زوریخ، ساختمان یسای معروف وشهر و کل ملی ی موزه جز به

دریاچه ی زیبایش توریست های زیادی را جلب این منطقه می کند. آب این 

 دریاچه  و چند شهر دیگر از کوه های آلپ تامین می شود.

 

 

 

 

فراغت خاطر از شهر زوریخ دیدن کردیم امروز بدون بار و کوله پشتی با 

و با هم خاطرات خوبی را رقم  زدیم و در کنار دریاچه ی بسیار زیبا، 

 موفقیت مان را جشن گرفتیم.

من باید به اشتوتگارت برمی گشتم. محمود  قصد ادامه ی سفر داشت. 

مصطفی و محمد هم طبق هماهنگی با دوستان مونیخ، یک روز زودتر از تیم 

 عازم مونیخ شدند. 

دوستان دیگر شب دوم را نیز در زوریخ ماندند و به شهرگردی شان در 

 آنجا ادامه دادند.

 



 

 اگوست: 20یکشنبه 

ی که از قبل رزرو شده بود، بقیه ی دوستان به مقصد با بلیط اتوبوس

به ایستگاه مرکزی قطار رسیدند. بلیط  05.71مونیخ حرکت کردند و ساعت 

 ایرو خریداری شده بود. 01اتوبوس قبال برای هر نفر حدود 

طبق برنامه ریزی قبلی با کوه نوردان مونیخ )بهرام، الدن و عباس(، 

برای اقامت دوستان استفاده شود، دو نفر  قرار شده بود از منزل بهرام

دیگر منزل الدن ماندند. بهرام در این دو روز برنامه ی صعود دولومیت 

های ایتالیا را داشت، ولی قبل از سفرش برای تمام تیم در منزلش مواد 

غذایی و نوشیدنی و میوه و تنقالت تدارک دیده بود، دوستان هنگام ورود 

 سورپرایز شده بودند! ای مخصوص او با یادداشت هبه منزلش 

با ایجاد فضایی خوب و دوستانه، بهترین و الدن و عباس در این دو روز 

 گذاشتند. یخاطرات سفر را در ذهن تیم به جا

 

 سپتامبر: 0دوشنبه 

 شهرگردی در مونیخ به همراه میزبانان مونیخ

 

 سپتامبر: 8سه شنبه 

به مقصد تهران  ز فرودگاه مونیخ سفر به اتمام رسیده است و تیم ا

پرواز می کند. از طرف مسئولین داخل هواپیما به صعودکنندگان تبریک 

گفته می شود و بخش اصلی سورپرایز در فرودگاه تهران است. از تیم با 

که صعود تیم  ریبنگلی بر گردن آرین همراه با  شاخه های گل و حلقه ی

      ه این ترتیب برنامه پایان را تبریک نوشته، استقبال می شود و ب

 می یابد.

 

 

 



 

 

 

 موفقیت آمیزصعود  و  صعود کل نفرات تیم بزرگترین دستاورد برنامه

  .                                                     آرین به هر دو قله بود.

ساله ی ایرانی ست که با صعود این قلل، چنین  01اولین نوجوان او

 به تاریخ کوه نوردی ایران اضافه می کند.رکوردی را 

 

 



 

 

 

با تشکر از دوستانی که هر یک در بخشی از برنامه همراه مان بودند و 

 کمک های ویژه انجام دادند:

 

تشکر بسیار ویژه از ابراهیم نوتاش که نه تنها گرفتن ویزا را برای 

 جهت صعود بهترین مشاورهر دو تیم امکان پذیر کرد بلکه تمام مدت 

 ایشان در پاریس یاد نکرد.گرم نمی توان از مهمان نوازی  . همچنینبود

در شامونی به استقبال تیم آمد و به جز کمک های  که علیرضا مهنا

مون بالن در اختیار تیم ژه، اطالعات مفیدی را از منطقه ی شامونی و وی

 گذاشت.

با ودر مونیخ که با دراختیار قرار دادن خانه الدن، بهرام و عباس 

 میزبانی شان از کل تیم، همه را شگفت زده کردند.

 ی آرش( یاورهمیشه های کیومرث بابازاده)استادو اورهجا دارد از مش

، و حسن  زرین قلم حسن گرامی ،ابراهیم بابایی همچنین از، تشکر کنیم

ویی )ساکن آلمان( و اردشیر خمسعود مهرنوش )از اعضاء قدیمی آرش ساکن 

به تیم باور و قدرت بیشتری ، خودشان صعود که با اطالعات مفیدآلمان( 

 جهت اجرای برنامه دادند.

 ،ها حمایت که با ،عنوان سرپرست تیم منطقه گردیه ب بهزاد ترکاشوند

 .ته دلش به تیم شادی هدیه می داد کمک ها و خنده های از

عکاسی حرفه ای اش بهترین و مهمترین لحظات خدابخش شهامتی که با 

عکس بهاره که در جمع آوری ، برنامه را برای همیشه برایمان ثبت کرد

ود و فره و تهیه ی کلیپ برنامه زحمات فراوان متحمل شدفیلم ها  ها،

فرهادی با اینکه از صعود انصراف داده بود ولی به عنوان مشاور در 

 کنار سرپرستان تیم بود.

 

 



 

که با توجه به گستردگی تیم و تغییرات  حمه ویسی )مسئول مالی(کامبیز 

 در پرداخت ارز دولتی آخرین لحظات نفرات در بخشهای مختلف و تغییرات

توانست با تنگناهای مالی افراد به  (کشیدمی که تیم را به چالش  )

 .خاطر وضعیت موجود کنار بیاید

از جزو تیم صعود نبود،ولی که  افسر شاندیزو در پایان تشکر ویژه از 

صعود این قلل را برای ،  ها تا انتهای برنامهابتدای برنامه ریزی 

شادی تیم امکان پذیر کرد. او در هر افت و خیزی تیم را حمایت کرد و 

صعودکنندگان نیز بیشتر بود.  از اش از صعودهای موفقیت آمیز تیم

م گذشته از آن در برنامه نقش حمایتی اش چنان بود که تک تک اعضاء تی

                     داشتی  دانستند بدون هیچ چشم می وی حرف شنوی داشتند زیرا از

می خواهد نظم و آرامش را در بین دوستان ایجاد کند. حضور افسر شاندیز 

ی برای ما بود و بدون کمک های او شاید این امر در این برنامه افتخار

 انجام نمی شد.با این کیفیت مهم 

....... 

یاری و همراهی کردند،  از تک تک دوستانی که مرا در تکمیل گزارش

سپاسگزارم خصوصا افسر شاندیز و بهاره سینکی که نقشی فعال برای 

 تکمیل گزارش داشتند.
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 منابع فارسی:

 

 0115گزارش صعود ماترهورن اردشیر خویی در سال  ـ 

 استفاده از متن هایی که حسین خوش چشم در اختیار گذاشته بود. -

 استفاده از برخی اطالعات همشهری آنالین، کجارو و چند سایت  -

 رمشابه دیگ     

 

 

 

 



 

 لیست وسایل مون بالن:

 

 لوازم عمومی:

 

 لیتری با کاور ضد باران  55تا  75ـ کوله پشتی 

ـ کفش کوه ضد آب با کاتاگوری سی ودی. )بهتر است کفش کوه امکان فیکس 

 شدن با کرامپون تمام اتومات و یا نیمه اتومات را داشته باشد.( 

 ـ یک جفت باتوم )تا پناهگاه موردنیاز است.(

 ـ چراغ پیشانی با باتری اضافی

 ـ کارت شناسایی معتبر

ـ کارت شناسایی سویسی  )وسایل نقلیه و تله کابین نصف قیمت پرداخت 

 می شود.(

ـ کارت عضویت در کلوپ آلپ )بیمه ی حوادث در کوهستان را نیز شامل 

 می شود و مهم است.(

SAC, DAV, ÖAV 

 ـ داروی شخصی در صورت نیاز

 ـ کمک های اولیه

 

 

 

 

 

 

 



 

 لوازم فنی:

 

 سانتی 11تا  51 ـ کلنگ

 متری 71تا  71ـ نیم طناب 

 ـ کاله کاسک

 ـ کرامپون اتومات یا نیمه اتومات با صفحه ی ضد برف

 ـ سه عدد کارابین پیچ

 ـ کارابین گالبی حمایت )کارابین پتزل بال لوک مطمئن ترین است.(

 ـ یک عدد ابزار حمایت و فرود

 سانتی متری 11و  001ـ دو عدد تسمه ی 

 متر( 0متر و  0متر،  7میلی پروسیک ) 5طنابچه ی  ـ سه عدد

 عدد پیچ یخ 0ـ 

 ـ کیسه ی بیواک

 ـ هارنس

 ـ کوله پشتی کوچک برای صعود قله

 ـ جهت یاب )قطب نما، نقشه، دستگاه جی پی اس(

 بی سیم ) برای گروه های بزرگ (-

 

 پوشاک:

 

 ـ شلوار کوه ضد آب

 ـ شلوار بادگیر

 ـ گتر



 

 ـ کت بادگیر

 گرم ـ کاله

 ـ دستکش گرم

 ـ دستکش گرم اضافی

 ـ لباس زیر )بلوز و شلوار( ضد عرق 

 ـ جوراب پشمی

 ـ جوراب اضافی

 ـ کت پر یا الیاف سبک )یا ژاکت پشمی(

 ـ لباس زیر اضافی

 ـ کاله آفتابگیر

 

 مواد غذایی:

 ـ فالسک یک لیتری

 ـ قمقمه ی آب یک لیتری

 ـ چاقو 

 زمینی، گردو و انرژی زاها ...(ـ مواد غذایی سبک )شکالت، بادام 

 ـ نان 

 

 

 

 

 

 



 

 متفرقه:

 

 7عینک آفتابی با کاتاگوری ـ 

 51ـ کرم ضدآفتاب با کاتاگوری 

ـ لوازم بهداشتی ) خمیردندان ومسواک، حوله  از نوع سبک و زود خشک 

شونده، دستمال تر، پنبه ی مخصوص گوش برای خواب در صورتی که به صدا 

 شامپو و سایر مواد بهداشتی(حساس باشید، برس مو، 

ـ کیسه خواب پناهگاه )برای تمام پناهگاه های آلپ اجباری ست، زیرا 

پتوها مرتب شسته نمی شوند و برای رعایت بهداشت باید کیسه خواب 

 نازکی همراه باشد تا با آن بتوان از پتو استفاده کرد.(

 ـ کیف ضدآب برای وسایل متفرقه

 تمایل( ـ دوربین عکاسی ) در صورت

ـ پوشاک مخصوص پناهگاه )لباس راحتی مانند شلوار و بلوز گرم(، ژاکت 

 گرم، جوراب پشمی، کفش یا دمپایی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لیست وسایل ماترهورن:

 

 لوازم عمومی: 

لیتری! اگر کوله  71ـ کوله پشتی متوسط با کاور ضد باران)حداکثر 

 حمل خواهد شد.(پشتی بزرگ باشد، وسایل بیشتر و غیرضروری نیز 

ـ کفش کوه ضد آب با کاتاگوری سی ودی. )بهتر است کفش کوه امکان فیکس 

 شدن با کرامپون تمام اتومات و یا نیمه اتومات را داشته باشد.( 

 ـ یک جفت باتوم )تا پناهگاه موردنیاز است.(

 ـ چراغ پیشانی با باتری اضافی

 ـ کارت شناسایی معتبر

)وسایل نقلیه و تله کابین نصف قیمت پرداخت ـ کارت شناسایی سویسی  

 می شود.(

ـ کارت عضویت در کلوپ آلپ )بیمه ی حوادث در کوهستان را نیز شامل 

 می شود و مهم است.(

SAC, DAV, ÖAV 

 ـ داروی شخصی در صورت نیاز

 ـ کمک های اولیه

 

 لوازم فنی:

 سانتی( 11تا  51ـ کلنگ )

 دو نفره(متری )کرده ی  71تا  71ـ نیم طناب 

 ـ کاله کاسک

 ـ کرامپون اتومات یا نیمه اتومات با صفحه ی ضد برف 



 

 ـ چند عدد کارابین گالبی  دهان گشاد )حمایت(

 ـ یک عدد ابزار فرود

 سانتی 001ـ یک عدد تسمه ی 

 میلی پروسیک با کارابین پیچ دهان گشاد 5ـ یک عدد طنابچه ی 

 ـ هارنس 

 ـ کیسه بیواک

 برای صعود قلهـ کوله پشتی کوچک 

 

 پوشاک:

 ـ شلوار کوه ضد آب

 ـ شلوار بادگیر

 ـ گتر

 ـ کت بادگیر

 ـ کاله گرم

 ـ دستکش گرم

 ـ دستکش گرم اضافی

 ـ لباس زیر )بلوز و شلوار( ضد عرق 

 ـ جوراب پشمی

 ـ جوراب اضافی

 ـ کت پر یا الیاف سبک )یا ژاکت پشمی(

 ـ لباس زیر اضافی

 

 



 

 

 متفرقه:

 

 7کاتاگوری  عینک آفتابی باـ 

 51ـ کرم ضدآفتاب با کاتاگوری 

 ـ کاله آفتابگیر )در صورت تمایل(

 ـ فالسک آب یا قمقمه ی آب )یک لیتر(

 ـ مواد غذایی سبک

ـ لوازم بهداشتی ) خمیردندان ومسواک، حوله  از نوع سبک و زود خشک 

شونده، دستمال تر، پنبه ی مخصوص گوش برای خواب در صورتی که به صدا 

 باشید، برس مو، شامپو و سایر مواد بهداشتی( حساس

ـ کیسه خواب پناهگاه )برای تمام پناهگاه های آلپ اجباری ست، زیرا 

پتوها مرتب شسته نمی شوند و برای رعایت بهداشت باید کیسه خواب 

 نازکی همراه باشد تا با آن بتوان از پتو استفاده کرد.(

 ـ کیف ضدآب برای وسایل متفرقه

 عکاسی ) در صورت تمایل( ـ دوربین

ـ پوشاک مخصوص پناهگاه )لباس راحتی مانند شلوار و بلوز گرم(، ژاکت 

 اییگرم، جوراب پشمی، کفش یا دمپ

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش مالی برنامه

 

 توضیحات مبلغ پرداختی شرح هزینه  ردیف

 وبستگی به زمان خریدوایرالین داردمبلغ تومان  1900000 بلیط تهران به پاریس و برگشت از مونیخ به تهران  1

 بقیه مبالغ زیر به یورو میباشد 50.00 هزینه دعوتنامه  2

  85.00 هزینه ویزا  3

 است، ما  تخفیف گرفتیم 05.77اصل قیمت  55.00 کارت عضویت الپاین  المان  4

 07.07با مترو  16.25 ترانسفر فرودگاه پاریس به هتل 5

  23.61 یک شباقامت هتل در پاریس  6

  6.50 ترانسفر هتل به ایستگاه قطار  7

  83.50 قطار پاریس به الفایه 8

  29.90 اقامت هتل در الفایه یک شب 9

  37.00 ترفت و برگش  نیداگیل قطار از الفایه تا ایستگاه  10

  10.00 اجاره چادر در تتروس  11

  40.00 پیش پرداخت پناهگاه گوته  12

 با شام و صبحانه 63.75 باقیمانه اقامت پناهگاه گوته برای یک شب 13

  5.90 قطار از الفایه تا شامونی 14

 22.27کمی دورتر  25.00 آپارتمان در مرکز شامونی بدون صبحانه یک شب 15

ر         برای دو مسیر است و یک مسی 61.00  65.00 در شامونی اگویی دومیدی  بلیط تله کابین  16  

  32.00 و بلیط تونل یخی محلی قطار  17

  6.00 بلیط موزه کوهنوردی  18

  26.92 بلیط قطار شامونی به مارتینی 19

  40.00 بلیط قطار مارتینی به زرمات  20

  41.00 اقامت در هاستل در زرمات با صبحانه یک شب 21

  42.28 تله کابین زرمات 22

 برای ضریب اطمینان دو شب رزرو کردیم 90.00 هورنلیهزینه رزرو اولیه پناهگاه  23

 با شام و صبحانه 90.00 باقیمانه پناهگاه هورنلی برای  یک شب 24

  113.75 قطار زرمات به زوریخ  25

 تیم منطقه گردی 22.00 بلیط اتوبوس از شامونی تا ژنو  26

 "      "       " 07.00 قطارژنو به لوزان رفت و برگشت 27

 "      "       " 75.00 قطار زرمات به اینتر الکن 28

 "      "       " 25.00 اقامت یک شب  هاستل در مرکز اینتر الکن  29

 "      "       " 71.60 قطار به منطقه کوهستانی اینتر الکن 30

 "      "       " 63.40 قطار اینتر الکن به زوریخ 31

  42.23 صبحانه یک شبهاستل در زوریخ با  32

  16.00 اتوبوس زوریخ به مونیخ 33

 که ما در منزل دوستان بودیم 25.00 اقامت در مونیخ یک شب 34

یورو ) با صرفه جویی در استفاده از تله کابین و  421از مبلغ  حداقل  الزم به ذکر است که هزینه افراد در این برنامه* 

 از تهران و شخصی تهیه شده بود.(  کثرا . ) بدون احتساب خوراک که ابود یورو  0051و..( تا حداکثر  پناهگاه 



 

 


