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 کوه ها برای صلح
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 گرجستان کازبک قله به ریمس شیگشا

 

 کازبک قله به صعود یبرا دیجد ریمس کی شیگشا یزیر برنامه و کردن فکر مدتهاها از پس

 استان در نیتمر چند از پس و دمیبرگز رو طیشرا واجد یافراد ، متر 7405 ارتفاع به گرجستان

 کردم برگزار مشهد اخلمد در را نیتمر نیاخر یجنوب خراسان

 

 میکرد هیته طیبل سیتفل مقصد به تهران از جمعه ظهر یبرا و میشد سفر یایمه بالفاصله

 

 داشتم ازشون یکاف شناخت و بود من یمیقد دوست که تهران از رالوندیب رضا محمد از نیب نیا در

 یهمراه رو ما  کیکالس ریمس از و اضافه میت به ریمس شیگشا میت بانیپشت عنوان به تا کردم دعوت

 .وستیپ گرجستان کازبک قله به دیجد ریمس شیگشا میت به ساعات نیواپس در شونیا ، کنه

 

 

 ... میکرد حرکت ینیخم امام فرودگاه و تهران سمت  به یجنوب خراسان رجندیب شهر از  برنامه طبق

 

 یرجندیب دلیقو محمود

 ( آراد)  رانیا یبرا گرجستان کازبک قله ریمس شیگشا میت رپرستس

 1932 سال مرداد 22 پنجشنبه

Aug 2017 
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 برنامه اول روز 1932 سال مرداد 25 جمعه

 

 

 دیمج یآقا ، یجمال محمدرضا آقا  از متشکل میت یاعضا همراه به صبح 3 ساعت یقبل قرار طبق

 یکارها و کردم مالقات رو کرج از رالوندیب محمدرضا یآقا و رجندیب از یبینق دیسع یآقا ، یبهمد

 میداد انجام رو سفر یمقدمات

 

 

 سیتفل سمت به  12:94 رساعتیتاخ قهیدق 94 با بار لیتحو و خروج عوارض پرداخت از پس

 وقت) 19:94 ،ساعت دیشد یها تکان با همراه پرواز ساعت مین و کی از پس و  میکرد حرکت

 میدیرس سیتفل فرودگاه به( هست رانیا از تر عقب قهیدق 94 گرجستان یمحل

 باربند یرو رو لیوسا ، میگرفت یکازبگ شهر مقصد به ون خودرو کی بار لیتحو از پس بالفاصله

 میکرد حرکت 10 ساعت حدود و میبست
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 یکازبک ریمس

 

 کجاست؟ یکازبگ یا قازبگی  شهر

 و پاک یهوا ، ژنیاکس از سرشار سرسبز و یکوهستان منطقه ، کازبک کوه به منطقه نیکترینزد

 یا منطقه ، شده یمعرف جهان یگردشگر مراجع و منابع در ایدن یگردشگر مناطق نیباتریز از یکی

 .هست برف از شده دهیپوش و سرد اریبس زمستان و زییپا فصل در که

 میگذاشت سر پشت رو نواز چشم یعتیطب با و وخم چیپ پر یا جاده
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 بود آلود ومه باران بارش با همراه ریمس انهیم از یمقدار

 میدیرس یکازبگ به 13:94 ساعت در

 و میدید رو یمیقد دوستان و همنوردان از یتعداد هاستل  به زاتیتجه انتقال و گرفتن لیتحو موقع

 کرد منتقل میت به یادیز اریبس یانرژ مورد نیهم

 جالب شام گریکدی کنار در و میکرد هیته رو صعود ازین مورد ییغذا مواد یکازبگ یها فروشگاه از

 میخورد( یپور) گرجستان یمحل نان با   یا خوشمزه و

 میدیخواب 22 ساعت  لوازم کردن آماده و دوستان با صحبت از بعد
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 برنامه دوم روز 1932 سال مرداد 23 شنبه

 

 کمپ بیس)  میتو پناهگاه و گرگتی کلیسای سمت به  حرکت آماده و شدیم بیدار  صبح 5 ساعت

 شدیم( کازبک

 

 تا رو تیم بود قرار که گذاشتیم دلیکا ون یک داخل و بستیم رو ها کوله و کردیم آماده رو تجهیزات

 برسونه کوهنوردی مسیر وابتدای گرگتی کلیسای

 

 ساعت و کردیم حرکت گرگتی کلیسا سمت به زیبا بسیار منطقه و بهاری هوایی در  3:14 ساعت

 بود  متری 9544 ارتفاع در میتو پناهگاه سمت به کوهنوردی مسیر اول که گرگتی کلیسا به 3:77

 رسیدیم

 میوزید شدیدی نسبتا و خنک باد

 (ساعت 3 حدود مسیری) کردیم حرکت پناهگاه سمت به و خوردیم مختصری خیلی صبحانه

 

 -مجیـد بهـمدی  -محمـود قـویـدل  –سعید نقـیـبی  - بیـرالـوندمحمدرضـا : از راست به چپ 

 محمدرضـا جمـالی
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 ، لطیفه ، خاطرات تعریف با تیم روحیه بردن باال برای کوهنوردی موقع کوهستان دامنه شیبهای در

 گرفتیم قرار هم خارجی کوهنوردان استقبال مورد که  شدم مشغول شعر و آواز خوندن ، شوخی

 

  شدیم آشنا و بودیم همنورد دنیا مختلف نقاط از زیادی کوهنوردان با مسیر در

بدون مرز در کنار یکدیگر قدمها رو یکی پس  مختلف های ملیت و آگاهی ، دانش سطح با اشخاصی

 از دیگری به سمت کازبک برمیداشتیم

 

 بود لحظات مصداق یانی آقای یونانی معروف موزیسین جمله دقیقا

WE ARE ONE  

 هستیم یکی ما همه

 

 رسیدیم آب چشمه و رودخانه به 10 ساعت راه بین کوتاه توقف چند از پس

 94 از پس ، خوردیم مختصری نهار ها تیم بقیه کنار در و کردیم پر رو آب های بطری چشمه کنار

 کردیم حرکت کمپ سمت به استراحت دقیقه

 میشد دیده بود سرریز یخچال زیر از که متوسط آبشاری و گرگتی پهناور یخچال دور از

 شد شروع نم نم بارون بارش  17:04   ساعت

 سرپناه عنوان به پارچه اون از تیم اعضای اکثر و  داشتم همراه بزرگ نسبتا پالستیکی پارچه یک

 کردن استفاده
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 سوپرایز برای خواست ما از بود ما از جلوتر که استرالیایی آقای یک گرگتی پهناور یخچال از قبل

 کنیم شرکت خانمش تولد

 دادیم بهشون یادبود رسم به ایرانی هدیه یک  و گرفتیم تولد هم کنار

 

 بودیم گرگتی پهناور یخچال روی ما مسافتی طی از پس

 بود داده تگرگ به رو خودش جای و بود شده شدیدتر  بارون

 بود سختی شرایط

 کوله سنگینی ، شدید بارش زیر میکردیم حمل رو کیلو 74 تا 94 بین سنگینی بسیار های کوله که ما

 برمیداشتیم دیگری از پس رو ها قدم فقط و کردیم فراموش رو

 و عمیق شکافهای با فاصله و پا زیر به  فقط و میرفتیم راه یخچال روی قدرت و وجود تمام با

 ریزش امکان لحظه هر که خطهایی ، میکردیم دقت برف با شده پر عمیق شکافهای دهانه خطهای

بود شده مخفی زیرشون و عریض عمیق شکافی و داشتن
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 خدا از و هست کازبک کمپ بیس به رسیدن ، تیم برای کازبک قله فعال که میکردم فکر این به

 بشه قطع بارش که میخواستم

 بزنیم کمپ سریعا و کنیم انتخاب چادر کردن برپا جهت مناسبی محل و کمپ به برسیم سریع باید

 

 میوزید شدیدی باد و شد قطع باران بارش و رسیدیم یخچال انتهای به 12:47 ساعت

 

 بود گیر نفس و زیاد شیب با تپه یک از رفتن باال کمپ تا ما فاصله

 بدم انرژی تیم به رفتن باال برای میکردم تالش و  میدادم ادامه مسیر به گروه میانه در

 

 بیرون محوطه در بالفاصله و متری 9544 ارتفاع در میتو پناهگاه به رسیدیم 12:17 ساعت باالخره

 ... بود همراهمون که چادری دو کردن برپا به کردیم اقدام پناهگاه

 و ساعتی ادامه داشت شد شروع تگرگ شدید بارش مجدد حین همیندر 

 

 بود رسیده درصد 34 به رطوبت و درجه 11 محیط دمای

 

 رو قله به صعود که گرفتیم تصمیم شدید بارش بخاطر ، ها چادر داخل استقرار و چادر برپایی از پس

 بدیم انجام تاخیر روز یک با

 بود شده بیشتر کوه در سنگها ریزش و داشت ادامه بارش ، بود شده خیس تجهیزات که چرا

رفتیم خواب کیسه داخل به خواب برای 22 ساعت حدود و خوردیم مختصری شام نتیجه در
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 برنامه سوم روز 1932 سال مرداد 23 یکشنبه

 

 آماده رو کوهنوردی تجهیزات و خوردیم مفصلی صبحانه تیم همراه 3 ساعت و شدیم بیدار 3 ساعت

 شبانه صعود برای کردیم

 

 نهار گروه همکاری با گاز اپی روی  ، رسانی اطالع جهت خانواده با تیم اعضای کوتاه تماس از پس

 ـا رنه صرف از پس و کردیم درست

 رفتیم تر باال ارتفاعات به  هوایی هم جهت 10 حدود ساعت

 داشتیم سنگنوردی تمرین صاف سنگ تخته یک با مسیر در

 میکردیم تالش و میکردن پیدا نوردی سنگ شروع برای کوچکی نقاط باال دقت با سعید آقا و مجید آقا

 برسیم سنگ تخته باالی به

 ناقوسی با(  فلزی بدنه)  مربع متر 2 تقریبی مساحت با کوچک کلیسای یک باالتر ارتفاعات در

 بود کازبک کوه به مشرف که بود شده ساخته کوچک

 بود ودلچسب سرد هوا و میوزید شدیدی بسیار باد

 پناهگاه به عالی  هوایی هم یک از پس 15 ساعت حدود زیبا مکان آن در ساعته یک توقفی از پس

 برگشتیم تیم اقامت محل چادر و میتو
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نان  مقدار با و دید تدارک بیرجندی زرد کشک با مقویی محلی شام ، ( تیم کمپ مسئول ) جمالی آقای

 خوردیم موجود

 کنیم حرکت قله سمت به کمپ از مسیر گشایش تیم بعد روز 1 ساعت شد مقرر

 دقیقه چند از پس اما خوابیدیم صعود کوله بستن از پس 21 ساعت حدود

 میشد شنیده کوه از سنگها ریزش صدای پی در پی و ، شد آغاز شدیدی بارون بارش

 کرد نشت چادر داخل به آب که بود شدید قدری به بارش

 موفق چادر، داخل تجهیزات شدن خیس از قبل و رفت بیرون چادر از پانچو پوشیدن با  جمالی آقای

 شد چادر نشتی رفع به

 کنیم استراحت مقداری تونستیم و
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 برنامه چهارم  روز 1932 سال مرداد 94 دوشنبه

 

 شدم بیدار 12 ساعت

 سعید و بهمدی مجید ،( بیرجندی قویدل محمود) من از متشکل تیم 1 بود قرار و داشت ادامه بارون

 باشه داشته حرکت گشایش برای  نقیبی

 مانی شب برای چادر نظیر وسایلی با پشتیبانی جهت کالسیک مسیر از بیرالوند محمدرضا  و

 کنه حرکت قله سمت به خوراکی مقداری و گرم آب ، اضطراری

 بود قله روی 10 ساعت تا محمدرضا و ما قرار

 

 داشت ادامه 1 ساعت تا بارش

 کرد حرکت کازبک های دیواره سمت به متفاوت مسیری از 1:97 ساعت راس تیم و

 مواد مقداری که کرد حرکت قله سمت به پشتیبانی جهت کالسیک مسیر از بیرالوند رضا محمد و

 و باشیم داشته چادر حداقل تیم اضطراری مانی شب صورت در  که کرد حمل چادر و آب ، غذایی

 برگردد قله از 10 ساعت رضا محمد ندهد انتن بیسیم که صورتی در شد این بر قرار

 

 حرکت قبل
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 :بیرالوند محمدرضا

 کردم حرکت کازبک به صعود  کالسیک مسیر از پشتیبانی برای

 کردم حرکت قله سمت به ترکیه کشور از تیمی با مسیر بقیه و زنجان از تیمی با ابتدا در

 دل در تنهایی بصورت صعود اونها اصلی دلیل و کردم برخورد فراوانی های چالش با مسیر در و

 طنابی هم از ناپایدار جوی شرایط و شدید خیلی طوفان دلیل به ها تیم دیگر و بود عظیم های یخچال

 میزدن باز سر قله نزدیکی در پوش سفید و تند شیبهای در

 مجید ، محمود از اثری قله به منتهی مسیر در ، کردم صبر تیم رسیدن برای 10 ساعت تا قرار طبق

 باد ثانیه از کثری در که چرا بزارم براشون رو لوازم نمیتونستم شدید طوفان بخاطر و نبود سعید و

 تاریکی از قبل گرفتم تصمیم  پناهگاه تا طوالنی مسیر بخاطر نهایت در میبرد خودش با  رو اونها

 کنم انتخاب رو برگشت مسیر

 

کوه کازبک
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 :جمالی آقای

 میکردم رصد رو تیم دوربین با و شدم مستقر نجات و امداد ، پشتیبانی ، تیم هماهنگی برای کمپ در

 

 بود مشخص قله نزدیکی در برفها روی بر گشایش تیم 10 ساعت حدود

 با و کردم گشایش تیم متوجه رو مختلف کشورهای از عکاسانی ، دادم اطالع میتو کمپ مسئولین به

 شد فیلمبرداری و عکاسی تیم از داشتن که های دوربین
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 :بیرجندی قویدل محمود

 

 که شد شدید چنان باد ساعت یک از پس و کردیم حرکت نظر مورد مسیر سمت به شب 1:97 ساعت

 استراحت میشود که هست کلیسا یک تر باال دقیقه بیست که میدانستم اما کرد ما برگشت به مجبور

 پس و کردیم استراحت شدید باد دلیل به کلیسا در 7:94 ساعت تا و رساندیم کلیسا به رو خودمان کرد

سنگ  یا خاککه با  مسیر یخی) مورنها سپس و سنکها از درجه 24 شیبی با باالرفتن به شروع آن از

 کردیم(پوشیده شده 
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 شیب اول به رسیدیم تا نمودیم یخی یخچالهای از باالرفتن به شروع و بستیم کرامپون صبح5 ساعت

 کرد صعود به اقدام طناب آخر مجید و طناب  وسط سعید ، شدم جلودار من اصلی یخچال

 

 

 اول به رسیدن تا متری 07 طول پنج ، میخواست باالیی بسیار اولیه توان شیبی پر یخچال چه وای

 میکردیم صعود برف و یخ از باید دیواره

 

 نوشیدیم داغ آب لیوان نیم و یک  نفری و سبک صبحانه مسیر این انتهای به رسیدن از پس بالفاصله

 

 میکردیم حس داغ آب  نوشیدن با رو بدنمان رگهای در خون حرکت سرما شدت از
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 کنیم رفتن باال به شروع و کنیم گشایش سنگ یخ باید تازه حاال

 میخی نمیشد که یخ و برف از پر شکافها تمام و ببندم یخ پیچ نمیشد  یخ کم عمق دلیل به که  جایی

 ... کوبید

 

 شد تمام اول طول و کوبیم میانی عنوان به سانتی سی2×2 اهنی نبشی تا دو مکافات هزار به

 

 تا دو ، میخ عدد سه ، شفت میانی دو با و میشد ابشارصعود داخل از باید که بود متر 03 دوم طول

 شد شروع حمایت و زدم برکی میخ دوتا با رو کارکاه و نمودم تمام اونیورسال یکی و نبشی

 

 طول  سپس و میزاریم سر پشت رو خطرناک و هستش ریزشی بسیار که متر04 سوم طول حاال

 رسیدیم متر204 متراژ به کردیم صعود سوئیسی رو0/7/2/5/3

 

 اول به رسیدیم تا شد تمام هم طول دو این کنیم عبور ریزشی های سنگ کنار از باید دهم و نهم طول

 برف داخل سنگهای

 

 11/12/19طول

 کردیم صعود سوئیسی روش به رو درجه 34 یخی شیبی با متر 194 ارتفاع به

 

 17 و 10 طول

 تیم ، کردن حمایت دلیل به هستش کند تیم سرعت و رسید درجه 37 به شیب و میشود جدی بسیار کار

 شده خارج سوئیسی صعود سیستم از

 پرچم قله فراز بر و نیست قله دیگه رضا محمد میدانیم و میرسیم قله به15/94 ساعت در خره باال و

 . . . فرود و میگیریم پیش در رو کالسیک مسیر و عکس چند میکنیم پا بر رو ایران افتخار پر
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 رو ها خوراکی و داغ آب رضا محمد شاید میچرخم هستش شدید بسیار باد اینکه با قله فراز بر من اما

 و تند شیبهای از گذر با خره باال ، بودم زده توهم گشنکی شدت از فقط و... نبود اما باشد گذاشته اینجا

 رسیدیم کمپ به 29 ساعت  عمیق شکافهای و پهناور های یخچال روی بر برف پر

 این درباره مختصری توضیح و مختلف های ملیت با کمپ در حاضر کوهنوردان استقبال از پس و

 شدیم مستقر چادر در استراحت  برای مسیر گشایش
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 برنامه پنجم روز 1932 سال مرداد 91 شنبه سه

 شدیم بیدار 3 ساعت خواب کیسه داخل استراحت و سنگین برنامه یک از پس

 دادیم نظم تجهیزات به و کردیم آماده رو صبحانه

 کردم شروع رو شده گشایش مسیر از برداری کروکی تیم همراه صبحانه صرف از پس

 کازبگی سمپ به کمپ از یا میرسیدن کمپ به دنیا گوناگون نقاط از مختلفی های تیم بین این در

 میکردن حرکت

 برای ما تیم موفقیت از مختلفی های گروه و بود برقرار میتو کمپ در نشدنی وصف حالی و شور

 میومدن ما سمت به تبریک برای و میکردن صحبت جدید مسیر یک گشایش

و متعلق به تیمد های ایرانی متاسفانه در محوطه اطراف کمپ با تعدادی بنر رها شده با زبان فارسی 

 ...دوندن به ایران به چادر بردیم برخورد کردیم ، اونها رو به قصد برگر

 بندی جمع همراه به کروکی جزئی و کلی برداشت اتمام از پس و خوردیم نهار تیم دوستانه جمع در

پرداختیم بازگشت مسیر برای استراحت به مسیر این برای

 

بنرصعود تیم کوهنوردی سازمان اتوبوسرانی مشهد به قله آراگاتس ارمنستان که  در بیس کمپ  

 !!!کازبک گرجستان رها شده بود 
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 برنامه ششم روز 1932 سال شهریور 1 چهارشنبه

 شدیم ها چادر و وسایل آوری جمع مشغول و کردیم آماده رو صبحانه،  شدیم بیدار 3 ساعت راس

 سمت به رو میتو پناهگاه 3:24 ساعت در یادگاری عکس چند گرفتن و صبحانه صرف از پس

 کردیم ترک یکازبگ شهر و گرگتی کلیسای ، یخچال
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 ساعت و گذاشتیم سر پشت رو راه فرودهای و فراز ، خارجی تیم چند و ایرانی تیمی همراه مسیر در

 در اقامت محل هاستل به 10:94 و برنامه شروع محل گرگتی کلیسای به سالمت به گشایش تیم 19

 رسیدیم کازبگی

 

 

 گرفتیم صعودمختصری برای  جشن و خوردیم شهر در  گرجستانی محلی  شام ، استحمام از پس

 

 برنامه هفتم روز 1932 سال شهریور 2 پنجشنبه

 

 شدیم بیدار 3 ساعت کازبگی منطقه در هاستل یک داخل استراحت از پس
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 شدیم اصلی های بار کیسه در تجهیزات بندی تقسیم مشغول و کردیم آماده رو صبحانه

 کردیم خرید شام و نهار برای کازبگی منطقه درو همراه تیم 

همراه با دیدن از محله های قدیمی و بازار، بررسی هاستل ها و مجتمع  روز یک گذراندن از پس

 استراحت و تفلیس به سفر آماده تیم همراه شام یک و کازبگی اد و نجات کوهستان و آتشنشانی درامد

 شدیم

 

 

 

 

 برنامه هشتم روز 1932 سال هریورش9 جمعه

 منطقه ون یک با 3:14 ساعت و حرکت آماده صبحانه صرف از پس صبح 5:94 ساعت راس

 کردیم ترک تفلیس مقصد به رو کازبگی
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 رسیدیم تفلیس در اقامت محل به 11 ساعت حدود کوهستانی و سرسبز ای جاده از گذر با

 بابت شهر بررسی و گردش برای محدود فرصت این از و اقدام بازگشت بلیط تهیه برای بالفاصله

 شدیم آتی سفرهای در کمپ برقراری برای شرایط واجد مناطق

بازگشتیم اقامت محل به و خوردیم رستوران در رو شام

 

 

 برنامه نهم روز 1932 سال شهریور 0 شنبه

 یآور جمع و اقامت محل به دهی نظم ، صبحانه صرف آماده قبل روزهای از بیشتر استراحتی با

 دقیقه 94 با نهایت در و کردیم حرکت تفلیس شهر فرودگاه سمت به 15 ساعت در،  شدیم وسایل

 از شاد و خوشحال دقیقه 1:94 از پس ، کردیم ترک تهران سمت به رو تفلیس 24:94 ساعت تاخیر

 گذروندیم رو نشاطی پر لحظات مستعد تیمی کنار در ایران نام به دیگر مسیر یک گشایش

 تا استراحت برای و کردیم خداحافظی بود تهران ساکن که بیرالوند محمدرضا عزیزمون دوست از

 پرداختیم استراحت به انتظار سالن در بعد روز

 

 برنامه دهم روز 1932 سال شهریور 7 یکشنبه

 بیرجند ترک کردیم  در نهایت شهر و تهران مقصد به رو فرودگاه زود صبح

  کوهنوردی هیئت مسئولین و مقامات استقبالشهریور با  2و روز دوشنبه 

 مشدی این شهر دوست داشتنی هایمان وارده خانواد و استان بدنی و تربیت

 پایان


