
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ي دماوندالسالم به بام ايران، قلهگزارش صعود گروه كوهنوردي دانشگاه امام صادق عليه

ما از محل دانشگاه حركت كرد و  ينفره 8، جمع 4:20ماه، حدود ساعت  وري، هشتم شهرشنبهسحرگاه روز پنج
 يدر عوارض ينماز در مسجد ياز اقامه بعدد. كلهر به جمع ما اضافه شدن يگروه، جناب آقا يپل لشگرك مرب ريز

. نيداخل ماش صرف صبحانه يبود برا يزاده هاشم، فرصتتا امام يلومتريچند ك كيو تراف ميجاده، به راه ادامه داد
بوس را ترك  ينيم ديكه با ميديرس ييصبح به جا 8و حدود ساعت  مينخورد كيبه تراف گهيزاده داز امام بعد
 .تا مسجد صاحب الزمان(عج) ميشديرود مآف يهانيو سوار ماش ميكرديم

و بعد از اون  متر) 3000(به ارتفاع حدود  به مسجد ميديتا رس مياونور شد نوريا هانيداخل ماش قهيدق 20 حدود
و بعد  ميها كردو بار قاطر ميكرد يرو داخل گون ليدست وسا نيو از ا خوابسهيمثل چادر و ك نيسنگ ليوسا

 .مياز مسجد حركتمون به سمت بارگاه سوم را آغاز كرد 9:15حدود ساعت  يادگارياز چند عكس 

 يهايقيو موس يدست به حركت خودش ادامه داد، حرف زدن از اشعار سعد كيمنظم و  يبا حركت ميت يهمه
خسته بشه.  يدار خوب گروهمون باعث شد كمتر كسعقب ،يرحمان يآقا يعل يهادنيپاچ ينواز و انرژگوش

 .  ميتا بهش برس ديطول كش يلينوك ساختمان بارگاه سوم مشخص شد، خ يجا داره بگم از وقت



بزنه،  بارون ميداديو چون احتمال م ميو چادرهامون رو بنا كرد ميديبه بارگاه رس 1:30حدود ساعت  باالخره
و بعدش  ميديبه خودمون رس ي. حسابزدي. بعد از اون ناهار ما را به سمت خودش صدا مميسفتشون كرد يحساب

 .زندمون كرد ،يبخش چاطعم روح

خودش رو پشت  ديكم خورشتا كم ديرس هامونيچادربا هم يصحبتاز صرف ناهار، نوبت به استراحت و هم بعد
 يعني: گفتميبه دماوند كردم و با خودم م ياومده بودم و نگاه رونيدر ببود. از چا يزيانگ. غروب دلكردكوه پنهان 

نفسم  ثيحد هي. بقياياز پسش برم ،يتوني: تو مداديمجواب  عيسر يلياز درون خ يزيچ هيبعد  ام؟ياز پسش بر م
 !  بگم نجايا شهيرو نم

كردم،  گمخودمو  دم،يسرم د ياز ستاره رو باال يكه سرمو باال كردم و فرش دميفهم يزود شب شد، وقت يليخ
 ...ستاره باران نيا ريز چسبهينماز م ي. قربونت برم خدا، چه خبره اون باال، هادميخودمو ند گهيد

بعد از  م،يرو سفت كرد هاپيداخل چادر و ز ميو اومد ميهوا رو حس كرد ينماز كم كم سرما ياز اقامه بعد
 . نكنه تياون نوبت خوردن شام شد، شام سبك و سالم كه فردا ما رو اذ

گرم و باز  يدنينوش هيو بعد شام،  ميمعطل نكرد يليخ نيهم يبرا ميش داريب ديفردا صبح زود با ميدونستيم
شبا باهاش لذت  كنم،يم يرو معرف sky view يبرنامه زيگردان عز عتيبه همه طبن و خواب. (به آسما ينگاه

  ).ديشك نكن د،يبريم

رسيدگي به چادرها  از وقتمون صرف رفتن داشتيم شدت باد زياد شد و كميصبح روز بعد، درست وقتي قصد 
بود كه به جز  4:30بوديم، سبك اما مفيد. حدود ساعت هامون رو از شب قبل براي صعود آماده كردهشد. كوله
ها بلند شد وما همون اوايل مسير صداي اذان از گوشي بچهي تيم عازم باالترين جاي ايران شديم. ، همه1يك نفر

هاي آرام و كوتاه آقاي كلهر تيم ما به حركت ي نماز متوقف شديم. و بعد از خوندن نماز، با قدمهم براي اقامه
  خودش ادامه داد.

                                                            
ي ما به ديد امداد و نجات كوهستان، ارتفاع كم كرد و زودتر از همهبود و با صالحزدگي دچار سردرد و سرگيجه شدهيكي از اعضاي تيم، به علت ارتفاع ١

  خونه رسيد.



شد. منتظر بودم تا با باال آمدن خورشيد كمي هوا از شدت باد كم شده بود اما سرماي هوا همچنان حس مي
كم كم كرديم كه از تعريق زياد جلوگيري كنيم تا اينكه رفتيم لباس كم ميكه پيش مي همونطور. بشهتر معتدل

  يد.شي كوه پاخورشيد رخ نشان داد و رنگي زرين به سينه

و مجددا به حركت ادامه  بخوريمدادند كه كمي آب و مواد مغذي هر به فراخور زمان به تيم استراحت مياستاد كل
رفتيم بيشتر. حتي گاهي شد. هرچه پيش ميشد، به شدت باد هم اضافه ميدهيم. همينطور كه به ارتفاع اضافه مي

  مناسب توقف كوتاهي كنيم. جاييبه علت شدت باد مجبور بوديم در 

صبح در موقعيت مناسب استراحت كرديم و  9:26شود. ساعت روي گروه، كم كم بوي گوگرد حس ميپيشبا 
هاي زير پايمان به علت وجود گوگرد به متوقف شديم كه سنگ جاييآخرين مرتبه  10:38، ساعت اوناز  بعد

و استاد كلهر هم پشت  تاداففر جلوي همه به راه زد. مسير تا خود قله مشخص بود. آقا مهدي تميزيسفيدي مي
  سر اعضاي تيم بودند.

هاي كرديم قدماين شرايط سعي مي تووشد. شدت باد واقعا زياد بود، و گام به گام غلظت گاز گوگرد هم بيشتر مي
يك و به نفس نفس زدن نيفتيم. با  نشهحالت منظمي كه داشت خارج  اوناز  مونقلبآهسته برداريم تا ضربان 

  گام، دم و با گام بعدي بازدم.

و ما براي فرار از آن حجم گاز به سمت چپ  برهميديديم كه باد گاز را به سمت راست نزديك قله بوديم، مي
شديم. گشت. مجدد مجبور به تغيير مسير ميرفتيم. اما بعد از حدود دو  دقيقه جهت باد مجدد به سمت ما برميمي



ما . اما بوداش گرفته انگار باد بازي آمد.رفتيم، باد به راست ميآمد؛ به راست ميرفتيم، باد به چپ ميبه چپ مي
  رسيديم.به قله مي بايد

كه  به قدري شيرين بود ميشيمي ايران نزديك به باالترين نقطهداريم ادامه داديم، تصور اينكه  مسيرمونآرام به 
  نديد گرفت. رفتيم و رفتيم و رفتيم...شدت باد و غلظت گاز گوگرد رو بشه 

دانم چطور بايد شور و نمي متر. 5610نبد گيتي، دماوند سرفراز گذاشتيم، گ بر ، قدم12:07و آخر سر، ساعت 
ترين لحظات عمرم يادماندني هيجان اعضاي تيم هنگام رسيدن به قله را وصف كنم، اما براي شخص من، از به

  بود.

تبريك گفتيم و نام اعالي  همنوردامونبه محض رسيدن به قله، پس از شكر خداوند زيباي زيبايي دوست، به 
را بر بلنداي ايران جاودان به  السالمعليهو پرچم شريف دانشگاه امام صادق  الشريففرجهتعالياهللاعجلالزمان حضرت صاحب

  اهتزاز درآورديم. 

  

  

  

  



  روشن پاك داريب  ديتابيگسترده م يآب در  ديسر خورش يباال  ميكرديپرواز م

  سراسر كوه بود كوه بود كوه نييپا

  ابر پرند    تا دهيسركش يهاصخره با

  در آن لرزه كوالك افتاده  در آن نعره تندر افسرده  تنگ يهاكام خشك دره با

  در كنار پنجره خاموش من

  نمناك شهيش يداغم به رو يشانيپ

 داشتم از دور يكوه حرف با

 دهيبال ديسنگ تا خورش يا   

  دهيهرگز ننال يبند يا

  هاايها و درصحرا وانيا تيشانيپ

 

 



  از هاروزيد

 دايسربلندت همچنان پ غيست آن

  هاها و باالباال يسو يكشانيها مرا كجا خود

 هااز تماشا زاريچشم ب با

  كوه يا  دامن برداشته از خاك يا  چهره برتافته از خلق يا

  غمناك يا

 

  روشن پاك داريب   ديتابيگسترده م يآب در ديسر خورش يباال  ميكرديم پرواز

  خاموش پنجره در كنار من

  از اندوه يآوار چون  خود فرو افتاده در

  از اندوه يآوار ها ها و غصهصبور قصه سنگ

  فرسودن هودهيب نهمهياز ا زيدر گر جان

  دور و دورتر بودن   خاك در خون دست و پا گم كرده نينفس ز كي يآرزو در

  گفتميم شيخو با

  بال نيسنگ مرغيس نيا كاش يا

  در رانديجاودان م تا

  افالك

 

 فريدون مشيري...



اسكي پس از ثبت چند عكس يادگاري و تكي و گذراندن لحظاتي در بام ايران، عزم برگشت كرديم و از مسير شن
برسيم. تصميم  به محل بارگاه سوم و كمپ 3:35دود ساعت همين امر باعث شد حبيشتر شد.  برگشتمونسرعت 

  گرفتيم يك شب ديگر را در محل كمپ به سر كنيم و حسابي استراحت كنيم.

ها، خوابيدند. تا حدود مغرب. تمام افراد پس از رسيدن به چادرها و صرف غذا و برگرداندن انرژي مناسب به بدن
چاي يا قهوه، شب آرامي را  ،اوناز اقامه نماز و خوردن شام و بعد از  بعدشب دوم هوا خيلي سرد تر شده بود، 

  پشت سر گذاشتيم.

ها را تحويل قاطرچي داده بوديم، به سمت خوابصبح، درحاليكه چادرها و كيسه 7:23صبح روز بعد، ساعت 
ها بيرون آمده بود و حركت تيم بسيار چابك و سريع بود. و نهايتا پايين حركت كرديم. خستگي از پاهاي بچه

ي رسيديم. اين رسيدن همانا و پايان يك برنامه الشريففرجهتعالياهللاعجلت صاحب الزمان به مسجد حضر 03:10ساعت 
  العاده همانا. العاده در كنار دوستان فوقفوق

بوس (بخوانيد آقا رود شديم و به سمت مينيهاي آفاز آمدن قاطرها وسايلمان را برداشتيم و سوار ماشين بعد
رگشت، داخل ماشين بودم كه از عقب نگاهي به قله انداختم، ياد روز اول افتادم نبي) حركت كرديم. در مسير ب

دستم رو مشت كردم و فشار دادم و گفتم هر چيزي كه بخواي، كردم كه آيا شدنيه؟ كه با خودم صحبت مي
  شدنيه...

  اند :و به درستي گفته

ه ح ق ھا   وردی   و ل ما   ن  و ح  ه   م.ی،    و

  

  

 


