
  :ای خالصه کرد بانوی کوهستان تمام تالش خود را در جمله
  

 )  ميتواند زن ايرانی(
   

 در هيماليا جاودانه شدليال اسفندياری قهرمان و شير زن کوهنوردی ايران 
   

 
 

تير، پيکر ليال اسفندياری در ارتفاعات هيماليا و بين شکاف  ٣١از روز جمعه 
زنی که صعودهای زمستانی اش از مسيرهای مختلف . های يخی آرام گرفته است
ديواره علم کوه، فقط گام های نخست او در بلندپروازی به دماوند و صعودش از 

 .های بی نظيرش در اين رشته ورزشی بود
 

به عنوان دومين قله دشوار » متری ٨١٢۶نانگاپاربات «اولين زن ايرانی بود که 
جهان را فتح کرد و در همان صعود، سرپرست گروهی بود که تمام اعضايش 

 .مردان زبده کوهنوردی ايران بودند



باز به عنوان اولين زن ايرانی به انتهای غار پراو در کرمانشاه رسيد و صعودش 
 . يخار نيز موفقيت آميز بود  به يخچال دره

 
قصد داشت پيمايش . برايش غار و صخره و کوه و يخچال تفاوتی نداشتند

ترين غار دنيا در سوچی روسيه را داشت اما پليس روسيه به ايرانی ها  عميق
 .ی داد وارد آبخازيا شونداجازه نم

 
قله هشت هزار . هم تا آستانه موفقيت کامل پيش رفت» کی دو«در صعود به قله 
جايی که حتی . آخرين نقطه ای بود که او بر آن گام گذاشت ٢متری گاشربروم

 .زبده ترين کوهنوردان جهان، برای برداشتن هر قدم بايد پنج بار نفس بکشند
 

وهنوردان تيم ملی ايران، مقصر اصلی اين اتفاق تلخ را عبدالعظيم برهمنی از ک
کارگر ارتفاع باالی ليال هيچ «: گويد کارگر ارتفاع باالی ليال می داند و می

کمکی به او نمی کرد؛ به نحوی که وقتی من برای ليال چای آماده کردم، 
ند به کارگرش حتی در کنار چادر هم نبود، چه برسد به اين که در موقع الزم بتوا

 «.ليال اسفندياری کمک کند
 

گويا ريسک اين عمل به قدری باال . ليال ديسک کمر داشت و جراحی هم کرد
بوده که خطر فلج شدن را هم در پی داشته اما ليال با تمام مصائب مالی که او را 

در تنگنا قرار داده بود؛ نه تنها بر اين عارضه غلبه می کند، بلکه ارتفاعات 
 .هم زير پا می گذاردهيماليا را 

 
 سيمای ليال؛ آن روی ديگر

 
ليال اسفندياری و ماجراهای حيرت انگيز صعودهای انفرادی اش به مرتفع ترين 
قلل جهان؛ فقط زمانی بر سر زبان ها افتاد که در بام جهان لغزيده و پايين افتاده 

 .بود
 

» بام جهان«اهم می خو. همان جا که وصيت کرده بود اگر افتادم، بگذاريد بمانم
 .آرامگاه ابدی ام باشد

 
زنی که به خاطر انجام يک مصاحبه بدون روسری، محبوبيتی نزد مقامات 

آن ها که موفقيت های بين المللی . ورزش ايران و فدراسيون کوهنوردی نداشت
ورزشکاران ايرانی را مصادره می کنند، در تمام اين سال ها رغبتی به پوشش 

 .ير کوهنوردی ايران نداشتنداخبار بانوی بی نظ



جستجويی در خبرگزاری های دولتی و آرشيو و سايت فدراسيون کوهنوردی 
 .جمهوری اسالمی ايران، گواه اين موضوع است

 
نيز شرح » اشترانکوه«جايی که حتی خبر صعودهای تفريحی و دسته جمعی به 

ن تيم های مجهز و در ميا K٢ داده شده اما درباره تنهايی ليالی ايران در کمپ
 !کوهنوردی اتريش، ايتاليا، آمريکا و کره جنوبی، چيزی نوشته نشده است

 
 

پخش شده نشان » کی دو«فيلمی که به تازگی از تالش ليال برای صعود به در 
ميدهد زن تنهای ايرانی در پاکستان، جايی که تيم های اروپايی، آمريکايی و 

ده اند؛ دوربين را به روی گام های آسيايی با تجهيزات و تدارکات کامل آم
وقتی که شروع «: نخستش بر ارتفاعات کی دو گرفته و نفس نفس زنان می گويد

کفش و کيف کوهنوردی را قرض می گرفتم و لباس . کردم کوله پشتی نداشتم
 «.خريدم) اجناس بنجل و دست چندم(کوهنوردی را از تاناکورا 

ل کافی برای تردد نداشتم و خيلی وقت ها گاهی که از صعودهايم برمی گشتم پو»
. اما نخواستم متوقف شوم. پس از صعود، نمی توانستم يک فنجان چايی بخرم

  «.زيرا زن ايرانی می تواند. حاال من اينجا هستم
   

  
   

   



  
   

  
   

 شاهد 2قله گاشربروم جوزپه پمپلی کوهنورد ايتاليائی که به همراه فابريزيو و ساموئل هنگام برگشت از 
 :حادثه تلخ سقوط ليال بود در ستايش او دراسکاردو اينطور می نويسد

  

 
  

ميم گرفته بود که صعود کند حتی به تنهائی و در مقابل همه چيز ، او يک زن زيبای ايرانی بود ، تص
برعليه بروکراسی حاکم بر کشورش که جايگاهی برای کوهنوردان مستقل قائل نيست علی الخصوص 

 به من گفت که مجبور شده آپارتمانش k2تابستان گذشته در . وقتيکه فدراسيون قدرتمندی در رأس باشد
با خانواده اش زندگی کند فقط برای اينکه به آرزويش جامه عمل بپوشاند " مجددادر تهران را بفروشد و 

و به آن اکسپديشن پرهزينه بپيوندد ، متاسفانه هيچيک از ما سال گذشته موفق به صعود نشد و امسال ليال 
ی نمی دانم و ممکن که عامل اصلی سقوط او را هرگز ندانيم ، ناخوش.  تالش کرد2بر روی گاشربروم 

ولی من فکر می کنم که چندان مهم نباشد که پی به عامل ... غير مترقبه ، رهائی کارگاه ، خستگی ، 
اصلی ببريم ، چيزی که مهم است فقدان يک شخص است ، يک دوست که تاهمين ديروز با مابود ، حاال 

وم که می بينم تها عمگين می ش. هيچ چيز باقی نمانده جز خاطره ای برای کسانی که او را دوست داشتند
 تالش کرد از ميان ما رفت ، در ميان اينهمه کوهنورد مغرور ليال تنها کسی بود که 2زنی که بر گاشربروم 
  .باشد که سرآغازی باشد بر آزادی زنان سرزمين او .شايستگی آنرا داشت 

  ميرند سروها ايستاده می
  .... که ايستاده رفت تقديم به کسی

  ...ول نکردو هيچوقت شکست را قب


