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گزارش «شهروند» از جزئیات صعود بیبازگشت  2کوهنورد تهرانی در علمکوه

مرگ در ارتفاع  4600متری
مریم رضاخواه| دو کوهنورد فدراســیون کوهنوردی
تهــران در ارتفــاع چهارهــزار و 600متــری عل مکــوه جــان
باختنــد .هــر دو حرف ـهای بودنــد و باســابقه ،امــا ســرما
و بــارش بــرف و بــاران بــه ایــن دو کوهنــورد امــان نــداد.
عملیات نجاتگران هم با در بســته روبهرو شــد .شرایط
و لحظات ســختی بــود .امدادگران رســیدند ،امــا هر دو
کوهنوردجانشانرادر دل کوهاز دستدادهبودند.
دو نفــر از کوهنوردان تهرانی بــه نامهای عباس کلهر،
مربی برف و حامد شاهحســینی ،راهنمای ســنگ طی
نشــده قــرار بود س هشــنبه ۲۱
برنامهریــزی از قبل تعیی 
نهــا صعود کنند
دی قله عل مکــوه را از مســیر گرده آلما 
کــه بهدلیــل ســرمای شــدید زمینگیــر شــدند و تــاش
امدادگــران برای نجــات آنها بینتیجه مانــد و هر دو نفر
جانخودرااز دستدادند.
هــر دو خانــواده حــاال ســیاهپوش ایــن دو کوهنــورد
باسابقههستند.دوخانوادهای کهتوانصحبتندارند
وهنوز مطمئننیستند کهعزیزشانرااز دستدادهاند.
آنها منتظر خبری خوش ماندهاند .نمیخواهند قبول
نشــان
کنند دو مرد خان هشــان در ســرمای علمکوه جا 
رفته است .منتظر نشــانهای هستند .میگویند منتظر
میمانند تا شــاید نشانه یا خبری خوش برســد و از این
درد و فراغ نجاتشان دهد .چند ساعتی است که خبر
حادثه را شــنیدهاند .صدای فریاد و ضجههای مادران
نشــان از پشت گوشی تلفن شنیده میشود.
و خواهرا 
داغ بســیار بزرگی اســت .باورش ســخت اســت .فرصت
میخواهند تــا بتوانند درباره دو کوهنوردشــان ســخن
بگویند.
دوســتان ایــن دو کوهنورد هــم حال خوشــی ندارند،
میگوینــد نمیدانند چــه بر ســر دو رفیق دیرین هشــان
آمــده اســت .بــا گریــه و بغــض زمــان میخواهنــد تــا دو
همنــورد را بــه پاییــن بیاورند .مطمئــن شــوند دو رفیق
نشــان در ارتفاع چهارهزار و  600متری رفته
قدیمی جا 
اســت .پش ـتپرده این فاجعه را نمیداننــد .آنها هم در
صفانتظار ایستادهاند.
بارهابهعلم کوهصعودداشتاما...
شــهاب بیات پای هگــذار باشــگاه توچال اســت .همان
باشــگاهی که این دو کوهنورد ســالها بود کــه عضو آن
بودند .او هم از گفتوگو امتنــاع میکند .میخواهد که

جزئیات ماجرا را به برگشــت دو کوهنــورد تهرانی موکول
کند .میگوید تــا نجاتگران ایــن دو کوهنــورد را به پایین
نیاورند،هیچچیز مشخصنیست.جزئیاترانمیتوان
گفت.بایدمنتظر پایینآمدن گروهنجاتگر ودو کوهنورد
ازدس ـترفتهمان باشــیم .پــس از پایــان عملیــات در
اینبارهصحبتخواهیم کرد.
پایهگذار باشگاهتوچالخیلی کوتاهاز ایندو کوهنورد
گفت«:عباس کلهر کهمربیبرفویخومربی کوهستان
بود37،سالداشت.اوازدواج کردهبودویکدختربچه
داشت .سالها بود که کوهنوردی میکرد و بارها به قله
عل مکــوه صعود کرده بود .اما شــاید این نخســتینباری
بود کهدر زمستانقصدداشتبهاینقلهصعود کند.
حامد شاهحســینی هــم مربــی راهنمای ســنگ بود
که تصور میکنم 35ســال داشــت و مجرد بود .او یکی از
باســابقههای اعضای باشــگاه بود که در عل مکــوه دچار
حادثه شــد .او بارها به علمکوه صعود داشــته است .اما
گاهی برنامهها طبق روال پیش نم ـیرود و کوهنوردان
دچار مشکلمیشوند».
«عباس»یکیاز نجاتگرانجمعهسیاه
رســول یکــی از دوســتان حامــد اســت .مــردی کــه از
ســالها پیش با حامد شاهحســینی رفیــق بــوده .او در
گفتوگویــی کوتاه بــه «شــهروند» میگویــد« :خاطرات
و تصاویــر رفاقــت بــا حامــد مثــل یــک فیلــم روی دور
یگــذرد .قــرار بود همیــن روزها
تنــد از برابر چشــمانم م 
با هــم دیــداری داشــته باشــیم ،امــا زندگــی بیاعتبارتر
از ایــن حرفهاســت .حامــد چهــار ســال بــه عنــوان
یکــرد .از همانجــا
مدیــر پشــتیبانی در باشــگاهی کار م 
میشناختمش.بسیار دقیقو متعهدو پرتالشبود.او
عاشق کوهنوردیوطبیعتبود.سال 97بودبایکدیگر
عازمقلهدماوندشدیم.وقتیبهقلهرسیدیم،پارچهای
را با خــود آورده بود که با نصب آن روی قله آن را به اهتزاز
درآورد .حــاال مــا ماندیــم و خندههایی کــه نمیبینیم.
یشــنویم .تماسهایی که حامد
خاطراتــی که دیگر نم 
دیگر جوابگونیستوپیامهایمانرادیگر نمیبیند».
یکــی دیگــر از دوســتان عبــاس هــم بــه «شــهروند»
میگویــد« :عبــاس در جمعه ســیاه 5دی ماه ســال99
یکــی از نجاتگــران بود .همــان جمعهای کــه بهمن آمد
و  12کوهنــورد را از دســت دادیــم .امــا ا گــر مردانی چون

عباسنبودندتعداد کشتههابیشاز اینبود.چه کسی
فکر میکرد یکسال پس از آن حادثه تلخ و جانفشانی،
عباس دیگر کنار ما نباشد .حاال ما ماندهایم با داغی که
فراموشمان نمیشود .هیچ چیز نمیتوان گفت ،تنها
منتظر برگشتایندو کوهنوردهستیم».
شــرایط آب و هوایــی اجــازه انتقــال اجســاد را نمی
دهد
سخنگویسازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمر
در اینبارهبه«شهروند» گفت«:دو کوهنوردبهنامهای
حامد شاهحســینی و عباس کلهر قصد داشتند صعود
زمستانی را در روز هفدهم دی ماه ثبت کنند .صعودی
کهبسیار سختوتقریباغیرممکنبود.برنامهایبسیار
ســنگین .از چند روز پیش به منطقه میرفتند و آنجا را
ثابتگذاری میکردند و برمیگشــتند .چهارشنبه دچار
یشــوند و ســاعت  11بــا اورژانــس مازنــدران
مشــکل م 
تمــاس برقــرار میکننــد .اطــاع میدهنــد کــه آقــای
شاهحسینیدچار سرمازدگیشدیدشدهاندواز ناحیه
دســت مشــکل دارنــد .در یــک طاقچــه دیواره ســنگی
گیــر کــرده بودند .بــه تی مهــای امــدادی مازنــدران خبر
دادنــد و ما هــم در جریان قرار گرفتیم .چهارشــنبه ظهر
با فدراســیون کوهنــوردی هماهنگ کردیم تعــدادی از
نفرات فنی فدراســیون کــه کار دیوار هنــوردی و کارهای
فنی انجــام میدهند ،با ما همراه شــوند تــا بتوانیم این
دو مرد را نجات دهیم .چهارشنبه ساعت 3به ما اطالع
دادند که قرار اســت امداد هوایی به منطقه برود .اما به
دلیل شدت بادی که در منطقه و تهران بود همچنین
ابرنا کــی که در بعدازظهــر چهارشــنبه در منطقه وجود
داشــت ،امکان امــداد هوایــی همچنین امــداد زمینی
نبود.چهار روز زمانمیبردتابتوانندبهمنطقهبرسند،
احتمال ریزش بهمن هم وجود داشــت .هماهنگیها
انجام شــد تا پنجشــنبه صبح یک تیم متشــکل از ســه
نجاتگر هاللاحمر اســتان تهران و ســه نفر از فنیهای
فدراســیون کوهنوردی با تجهیزات کامــل وارد منطقه
یشــد ا گــر نجاتگــران بــه منطقه
شــوند .پیشبینــی م 
برســند ،دو یا ســه روز باید در کــوه بمانند ،چــون بارش
برفوبارانوبرودتهوامانعاز حرکتتیممیشد.
ســاعت 7صبح تیم نجاتگران از طریق تیم هوایی به
منطقه اعزام شــد .با درایتــی که خلبان داشــت ،بالگرد

در ارتفــاع 4600متری ســه نفــر را در منطقه پیــاده کرد.
قرار بود تیم دوم در مرحله بعدی پیاده شوند ،اما دیگر
امکاناوج گرفتنبالگردوجودنداشت.
ســه نفــر اول وارد منطقــه خرســان شــدند .از همــان
محل فــرود تا منطق ـهای که کوهنــوردان دچار آســیب
شــده بودنــد 2،ســاعتی راه بــود .نجاتگــران در شــرایط
ســخت برفروبــی و پیــادهروی کردنــد تا ســاعت 12به
کوهنوردانرسیدند.
نجاتگــران در همــان لحظــات نخســت بــه مــا اطالع
دادندیکنفر از کوهنوردهارویتختهسنگیبیهوش
اســت و نه امکان صعود دارد و نه امکان برگشــت .آقای
شاهحســینی هم شــب قبل جان باخته بودنــد و آقای
کلهــر هــم در وضعیــت مناســبی نبودنــد .ســرمازدگی
شــدید داشــتند و امکان عملیات نبود .آقای کلهر را به
منطق ـهای امن انتقــال میدهنــد ،ولی در طول مســیر
بــه دلیــل ســرمازدگی شــدید او هــم جانــش را از دســت
میدهد.
این عملیات تــا بعدازظهر طول میکشــد .بعدازظهر
باد شــدیدی حــدود  60کیلومتــر بر ســاعت در منطقه
شروع به وزیدن میکند که خطر جانی برای سه نجاتگر
تگــذاری و
یشــد .آقــای کلهــر را بــا عالم 
پیشبینــی م 
نشــانهگذاری در منطق ـهای ثابــت میکننــد .تیــم هــم
یشــود به
بــه دلیل بارش شــدید برف و بــوران مجبور م 
یگــردد و در جانپناهــی کوچک
پناهــگاه خرســان برم 
پناه میگیرنــد .در حال حاضر دو کوهنــورد جانباخته
در دیــواره گیــر کردهاند و ســه نفر تیم تخصصــی هم در

علمکوهدر یکجانپناه کوچکسنگیپناه گرفتهاندتا
از باددر امانباشندواقداماتبعدیانجامشود.هرگاه
شرایط پرواز بالگرد مهیا شود ،برای خروج نجاتگران نیز
اقدامخواهدشد.
او بــا بیان اینکــه جنــازه آن دو کوهنورد نیز در شــرایط
آبوهوایی اســت که فاســد نخواهند شــد و با توجه به
دمایزیر  40درجهاز خطر حیواناتوحشینیز مصون
هســتند ،گفــت« :بــرای انتقال اجســاد نیز بایــد منتظر
شــرایط جوی بهتر باشــیم تا تیم اعزامی برای انتقال با
مشکلمواجهنشود».
انجمن پزشــکی فدراســیون کوهنوردی هم با انتشار
جزئیاتــی از مــرگ دو کوهنــورد در عل مکــوه و عملیــات
جس ـتوجو و نجــات ایــن دو کوهنــورد توضیــح داد:
«شــرایط بد آبوهوایی عل مکــوه باعث شــد امدادگران
پساز یافتنپیکر دو کوهنوردبرایجلوگیریاز حوادث
بیشتر در جانپناهمستقر شوند».
علمکوه با ارتفاع چهار هزار و 600متر در مرکز رشتهکوه
تختسلیمان واقع در شهرستان کالردشت قرار دارد و
بعد از دماوند دومیــن قله بلند ایران به شــمار میرود.
دیــوارهای کــه در دامنه شــمالی قله عل مکــوه قــرار دارد
از فنیتریــن و ســختترین مســیرهای ســنگنوردی و
دیوارهنوردی کشور محسوبمیشود.
تســلیمان بیــش از  ۴۵قله باالی
رشــتهکوههای تخ 
چهار هــزار متــر دارد و بــه خاطــر داشــتن یخچالهای
لهــا و دیوار ههــا همــواره مــورد توجه
متعــدد ،بــرف چا 
کوهنوردانو گردشگرانداخلیوخارجیاست.

گفتگوی «شهروند» با سنگپران بزرگراههای پایتخت که  2نفر را کشت و  6نفر را زخمی کرد

از مردم کینه به دل داشتم!
ســیما فراهانی | «مــردم این جامعه همیشــه مرا مســخره میکردند و غــرورم جریحهدار شــده
بود .برای همین من خشــمگین بودم و خشم خود را اینطور خالی کردم .وگرنه با کسی دشمنی
نداشتم».
اینها بخشــی از صحبتهای یکی از عجیبترین مجرمان پایتخت است .همان مجرمی که
در بزرگراهها سنگپرانی میکرد .ســنگپرانیهایی که به مرگ دو راننده و مجروحشدن  6نفر
ختم شــد .او همچنین  20خودرو را نیز تخریب کرد .حاال او را دســتگیر کردهاند .آن هم درست
هنگام اجرای جرمی دیگر؛ گاهی خونسرد اســت ،گاهی اضطراب دارد .با این حال ،هیچکدام
از جرمهایش را انکار نمیکند .از بازداشــتگاه و زندان وحشــت دارد .التماس میکند که او را به
بازداشــتگاه و زندان نبرند .چــون ا گر به آنجا برود ،حتما ســکته میکند .علیرضــا از زندگیاش
ناراضی اســت .از اینکه مــردم جامعه حقش را خــورد ه و به او اجــازه زندگی راحــت را ندادهاند.
مدعی اســت که بیماری روانی دو قطبی دارد و سالها پیش تحت درمان بوده است .علیرضا
دستگیر شد .تحقیقات نیز نشــان داد که آذر ماه نیز یک مرد  33ساله هدف سنگپرانی این
مرد مجنون قرار گرفته و جان خود را از دست داده بود.
جزئیاتدستگیری
چنــدی پیش خبرهایــی از پرتاب ســنگ به ســمت خودروهای ســواری از ســوی فرد یــا افراد
ناشناسمنتشر شد.بامرگزنیدر تاریخنهمدیماهامسالدر پیاصابتبلوکسیمانی،این
موضوع از سوی پلیس نیز تایید شد .در حالی که اقدامات برای شناسایی و دستگیری این فرد
یاافرادادامهداشت،صبحروز پنجشنبهمامورانپلیسفردیرا کهقصدپرتابسنگبهسمت
خودروهایسواریدر محدودهبزرگراهنوابداشت،شناساییودستگیر کردند.
بادستگیریاینمجرم ۴۵ساله،اوبهجرمخوداعتراف کرد.اینمردانگیزهاشراخشمو کینه
خودنسبتبهمردموافرادی کهاوراطردومسخره کردهاند،اعالم کرد.
سردار حســین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت در حاشیه دســتگیری این فرد گفت« :اولین
حادثــه روز  ۱۲آذرمــاه امســال رخ داد .در پــی آن مــردی  ۳۳ســاله در بزرگراه یــادگار امــام بر اثر
اصابت ســنگ جان خــود را از دســت داد .از همان زمان تیمی ویژه رســیدگی به موضــوع را در
دستور کار خود قرار داد .مدتی بعد یعنی روز نهم دی ماه نیز زنی حدودا  ۴۵ساله در محدوده
نواب و با پرتاب بلوک ســیمانی جان خــود را از دســت داد ».او با بیان اینکــه تعدادی مظنون
شناســایی و دســتگیر شــدند ،گفــت« :مجرم دستگیرشــده به هــر دو مــورد اعتراف کــرده و به
تعدادی خودرو نیز آسیب زده است .این فرد به تنهایی این اقدامات را انجام میداده و بنا به
تحقیقات ما همدست دیگری نداشته است».
کینهایتمامنشدنی
نهــای حــوزه
متهــم ســاعت  ۷صبــح پنجشــنبه بیستوســوم دی امســال در یکــی از اتوبا 

اســتحفاظی کالنتری ابوســعید قصد ســنگپرانی روی خودروهای پژو ۲۰۶و ســمند را داشت.
او پس از تخریب فــرار کرد .مردم به پلیس خبــر دادند ،پلیس نیز بالفاصله او را بازداشــت کرد .در
حال حاضر بازپرس جنایی دســتور بررســی ســامت روانی متهــم را صادر کرده اســت .اتهامات
او قتل عمــد و تخریب خــودرو اســت .این مجرم خشــن و عجیــب در گفتوگویی ماجــرای این
سنگپرانیهایسریالیخودرااینطور روایت کرد:
چرابهفکر سنگپرانیبهسمتخودروهاافتادی؟
من خشم زیاد و از مردم کینه به دل داشتم .مردم مرا مسخره و طرد میکردند .به من اهمیتی
ندادند،حتیحقمراخوردند.میخواستمهرطور شدهخشمخودراخالی کنم.
با کشتنمردم؟
نمیدانســتم کســی مرده اســت .نمیخواســتم کســی را بکشــم .فقط میخواســتم بــه مال و

اموالشانخسارتبزنم.اینطوریخشممفروکشمیکرد.
یعنیدر اینمدتاخبار رادنبالنکردی کهمتوجهمرگاینافرادشوی؟
نه،اصالدنبالنمیکردم.وقتیدستگیرشدمفهمیدمآنخانموآقا کشتهشدهاند.خیلیهم
ناراحتشدمواز کارمپشیمانم.
معموال چهزمانیاز روز سراغخودروهامیرفتی؟
معموال صبحزود.مثالپنجصبح،چونخیابانهاخلوتبود.سنگهاوبلوکهایسیمانیرا
هماز گوشهخیابانبرمیداشتم.
قربانیهایتتورامسخره کردهبودند؟
یشــناختم ،ولــی آنها هــم از همین جامعــه بودنــد .از همین مردمــی که مرا
نه ،اصــا آنها را نم 
مسخرهمیکردند.
چطور تورامسخرهمیکردند؟
بخواهم مثال بزنم خیلی زیاد اســت .مثال وقتی در خیابان راه م ـیروم مردم چپچپ نگاهم
میکنند .یک بــار یک نفر بد نگاهم کرد ،به او گفتم چرا اینطور نگاهــم میکنی ،گفت برو دیوانه.
بعدهممرا کتکزد.از اینموارددر جامعهزیاددیدم.
رفتار خانوادهاتباتوچطور بود؟
مادرمسالهاپیشفوت کرد.همهفامیلو خانوادهاممیگفتندتو باعثمرگمادرتشدی.
میگفتند از بس به خاطر تو حرص خورد ،ســکته کرد و مرد .در صورتی که مادرم عاشق من بود.
میگفتا گر هیچکستو رادرکنکند،من کهمادرتهستمتو رادرکمیکنم.او بیماریدیابتو
قلبیداشت،برایهمینمرد.از طرفییکخواهر و برادر کوچکتر از خودمدارم .آنهاهممرتب
مرا آزار میدادند .از هر دو آنها میترســیدم .مثال خواهرم مرتب میگفت ا گر حرف بزنی برادرت را
یکــرد و میگفت من آنها را دزدیــدهام .برادرم هم
به جانت میانــدازم .یا مثال طالهایش را قایم م 
دوستهاینابابداشت.مرتبمراتهدیدمیکردو کتکمیزد.
تنهازندگیمیکردی؟
بله.خانهایدر خیابان کارونداشتم.پدرمخرجزندگیواجارهخانهامرامیداد.
شغلیهمداشتی؟
بله ،کار میکردم،ولیاخراجم کردند.
سابقهبیماریروانیداری؟
یخــوردم .بیمــاری دو قطبــی دارم .از  20ســال پیــش متوجه این
بله .ســالها پیش قــرص م 
بیماریشدم.
اولینبار است کهدستگیر میشوی؟
اولیــن بار اســت که میخواهــم به زنــدان بروم .خیلــی هم میترســم .خواهش میکنــم اجازه
ندهیدبهزندانوبازداشتگاهبروم.ا گر برومحتماسکتهمیکنمومیمیرم.

