
2442 ســال نهــم | شــماره     1400 25 دی  شــنبه  |  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

11حادثه

مریم رضاخواه| دو کوهنورد فدراســیون کوهنوردی 
تهــران در ارتفــاع چهارهــزار و 600 متــری علم کــوه جــان 
باختنــد. هــر دو حرفــه ای بودنــد و باســابقه، امــا ســرما 
و بــارش بــرف و بــاران بــه ایــن دو کوهنــورد امــان نــداد. 
عملیات نجاتگران هم با در بســته روبه رو شــد. شرایط 
و لحظات ســختی بــود. امدادگران رســیدند، امــا هر دو 

کوهنورد جان شان را در دل کوه از دست داده بودند. 
دو نفــر از کوهنوردان تهرانی بــه نام های عباس کلهر، 
مربی برف و حامد شاه حســینی، راهنمای ســنگ طی 
برنامه ریــزی از قبل تعیین شــده قــرار بود سه شــنبه 21 
دی قله علم کــوه را از مســیر گرده آلمان هــا صعود کنند 
کــه به دلیــل ســرمای شــدید زمین گیــر شــدند و تــاش 
امدادگــران برای نجــات آنها بی نتیجه مانــد و هر دو نفر 

جان خود را از دست دادند.
هــر دو خانــواده حــاال ســیاه پوش ایــن دو کوهنــورد 
باسابقه هستند. دو خانواده ای که توان صحبت ندارند 
و هنوز مطمئن نیستند که عزیزشان را از دست داده اند. 
آنها منتظر خبری خوش مانده اند. نمی خواهند قبول 
کنند دو مرد خانه شــان در ســرمای علم کوه جان شــان 
رفته است. منتظر نشــانه ای هستند. می گویند منتظر 
می مانند تا شــاید نشانه یا خبری خوش برســد و از این 
درد و فراغ نجات شان دهد. چند ساعتی است که خبر 
حادثه را شــنیده اند. صدای فریاد و ضجه های مادران 
و خواهران شــان از پشت گوشی تلفن شنیده می شود. 
داغ بســیار بزرگی اســت. باورش ســخت اســت. فرصت 
می خواهند تــا بتوانند درباره دو کوهنوردشــان ســخن 

بگویند. 
دوســتان ایــن دو کوهنورد هــم حال خوشــی ندارند، 
می گوینــد نمی دانند چــه بر ســر دو رفیق دیرینه شــان 
آمــده اســت. بــا گریــه و بغــض زمــان می خواهنــد تــا دو 
همنــورد را بــه پاییــن بیاورند. مطمئــن شــوند دو رفیق 
قدیمی جان شــان در ارتفاع چهارهزار و 600 متری رفته 
اســت. پشــت پرده این فاجعه را نمی داننــد. آنها هم در 

صف انتظار ایستاده اند. 

بارها به علم کوه صعود داشت اما...
شــهاب بیات پایه گــذار باشــگاه توچال اســت. همان 
باشــگاهی که این دو کوهنورد ســال ها بود کــه عضو آن 
بودند. او هم از گفت وگو امتنــاع می کند. می خواهد که 

جزئیات ماجرا را به برگشــت دو کوهنــورد تهرانی موکول 
کند. می گوید تــا نجاتگران ایــن دو کوهنــورد را به پایین 
نیاورند، هیچ چیز مشخص نیست. جزئیات را نمی توان 
گفت. باید منتظر پایین آمدن گروه نجاتگر و دو کوهنورد 
ازدســت رفته مان باشــیم. پــس از پایــان عملیــات در 

این باره صحبت خواهیم کرد.  
پایه گذار باشگاه توچال خیلی کوتاه از این دو کوهنورد 
گفت: »عباس کلهر که مربی برف و یخ و مربی کوهستان 
بود، 37 سال داشت. او ازدواج کرده بود و یک دختربچه 
داشت. سال ها بود که کوهنوردی می کرد و بارها به قله 
علم کــوه صعود کرده بود. اما شــاید این نخســتین باری 

بود که در زمستان قصد داشت به این قله صعود کند. 
حامد شاه حســینی هــم مربــی راهنمای ســنگ بود 
که تصور می کنم 35 ســال داشــت و مجرد بود. او یکی از 
باســابقه های اعضای باشــگاه بود که در علم کــوه دچار 
حادثه شــد. او بارها به علم کوه صعود داشــته است. اما 
گاهی برنامه ها طبق روال پیش نمــی رود و کوهنوردان 

دچار مشکل می شوند.«

»عباس« یکی از نجاتگران جمعه سیاه
رســول یکــی از دوســتان حامــد اســت. مــردی کــه از 
ســال ها پیش با حامد شاه حســینی رفیــق بــوده. او در 
گفت وگویــی کوتاه بــه »شــهروند« می گویــد: »خاطرات 
و تصاویــر رفاقــت بــا حامــد مثــل یــک فیلــم روی دور 
تنــد از برابر چشــمانم می گــذرد. قــرار بود همیــن روزها 
با هــم دیــداری داشــته باشــیم، امــا زندگــی بی اعتبارتر 
از ایــن حرف هاســت. حامــد چهــار ســال بــه عنــوان 
مدیــر پشــتیبانی در باشــگاهی کار می کــرد. از همانجــا 
می شناختمش. بسیار دقیق و متعهد و پرتاش بود. او 
عاشق کوهنوردی و طبیعت بود. سال 97 بود با یکدیگر 
عازم قله دماوند شدیم. وقتی به قله رسیدیم، پارچه ای 
را با خــود آورده بود که با نصب آن روی قله آن را به اهتزاز 
درآورد. حــاال مــا ماندیــم و خنده هایی کــه نمی بینیم. 
خاطراتــی که دیگر نمی شــنویم. تماس هایی که حامد 

دیگر جوابگو نیست و پیام های مان را دیگر نمی بیند.«
یکــی دیگــر از دوســتان عبــاس هــم بــه »شــهروند« 
می گویــد: »عبــاس در جمعه ســیاه 5 دی ماه ســال 99 
یکــی از نجاتگــران بود. همــان جمعه ای کــه بهمن آمد 
گــر مردانی چون  و 12 کوهنــورد را از دســت دادیــم. امــا ا

عباس نبودند تعداد کشته ها بیش از این بود. چه کسی 
فکر می کرد یک سال پس از آن حادثه تلخ و جانفشانی، 
عباس دیگر کنار ما نباشد. حاال ما مانده ایم با داغی که 
فراموش مان نمی شود. هیچ چیز نمی توان گفت، تنها 

منتظر برگشت این دو کوهنورد هستیم.«

شــرایط آب و هوایــی اجــازه انتقــال اجســاد را نمی 
دهد

سخنگوی سازمان امدادونجات جمعیت هال احمر 
در این باره به »شهروند« گفت: »دو کوهنورد به نام های 
حامد شاه حســینی و عباس کلهر قصد داشتند صعود 
زمستانی را در روز هفدهم دی ماه ثبت کنند. صعودی 
که بسیار سخت و تقریبا غیرممکن بود. برنامه ای بسیار 
ســنگین. از چند روز پیش به منطقه می رفتند و آنجا را 
ثابت گذاری می کردند و برمی گشــتند. چهارشنبه دچار 
مشــکل می شــوند و ســاعت 11 بــا اورژانــس مازنــدران 
کــه آقــای  تمــاس برقــرار می کننــد. اطــاع می دهنــد 
 شاه حسینی دچار سرمازدگی شدید شده اند و از ناحیه 
دســت مشــکل دارنــد. در یــک طاقچــه دیواره ســنگی 
گیــر کــرده بودند. بــه تیم هــای 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 دیواره نــوردی و کارهای 
فنی انجــام می دهند، با ما همراه شــوند تــا بتوانیم این 
دو مرد را نجات دهیم. چهارشنبه ساعت 3 به ما اطاع 
دادند که قرار اســت امداد هوایی به منطقه برود. اما به 
دلیل شدت بادی که در منطقه و تهران بود همچنین 
کــی که در بعدازظهــر چهارشــنبه در منطقه وجود  ابرنا
داشــت، امکان امــداد هوایــی همچنین امــداد زمینی 
نبود. چهار روز زمان می برد تا بتوانند به منطقه برسند، 
احتمال ریزش بهمن هم وجود داشــت. هماهنگی ها 
انجام شــد تا پنجشــنبه صبح یک تیم متشــکل از ســه 
نجاتگر هال احمر اســتان تهران و ســه نفر از فنی های 
فدراســیون کوهنوردی با تجهیزات کامــل وارد منطقه 
گــر نجاتگــران بــه منطقه  شــوند. پیش بینــی می شــد ا
برســند، دو یا ســه روز باید در کــوه بمانند، چــون بارش 

برف و باران و برودت هوا مانع از حرکت تیم می شد. 
ســاعت 7 صبح تیم نجاتگران از طریق تیم هوایی به 
منطقه اعزام شــد. با درایتــی که خلبان داشــت، بالگرد 

در ارتفــاع 4600 متری ســه نفــر را در منطقه پیــاده کرد. 
قرار بود تیم دوم در مرحله بعدی پیاده شوند، اما دیگر 

امکان اوج گرفتن بالگرد وجود نداشت.
 ســه نفــر اول وارد منطقــه خرســان شــدند. از همــان 
محل فــرود تا منطقــه ای که کوهنــوردان دچار آســیب 
شــده بودنــد، 2 ســاعتی راه بــود. نجاتگــران در شــرایط 
ســخت برف روبــی و پیــاده روی کردنــد تا ســاعت 12 به 

کوهنوردان رسیدند. 
نجاتگــران در همــان لحظــات نخســت بــه مــا اطاع 
دادند یک نفر از کوهنوردها روی تخته سنگی بی هوش 
اســت و نه امکان صعود دارد و نه امکان برگشــت. آقای 
شاه حســینی 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 
منطقــه ای امن انتقــال می دهنــد، ولی در طول مســیر 
بــه دلیــل ســرمازدگی شــدید او هــم جانــش را از دســت 

می دهد.
 این عملیات تــا بعدازظهر طول می کشــد. بعدازظهر 
باد شــدیدی حــدود 60 کیلومتــر بر ســاعت در منطقه 
شروع به وزیدن می کند که خطر جانی برای سه نجاتگر 
پیش بینــی می شــد. آقــای کلهــر را بــا عامت گــذاری و 
نشــانه گذاری در منطقــه ای ثابــت می کننــد. تیــم هــم 
بــه دلیل بارش شــدید برف و بــوران مجبور می شــود به 
پناهــگاه خرســان برمی گــردد و در جان پناهــی کوچک 
پناه می گیرنــد. در حال حاضر دو کوهنــورد جان باخته 
در دیــواره گیــر کرده اند و ســه نفر تیم تخصصــی هم در 

علم کوه در یک جان پناه کوچک سنگی پناه گرفته اند تا 
از باد در امان باشند و اقدامات بعدی انجام شود. هرگاه 
شرایط پرواز بالگرد مهیا شود، برای خروج نجاتگران نیز 

اقدام خواهد شد.
او بــا بیان اینکــه جنــازه آن دو کوهنورد نیز در شــرایط 
آب وهوایی اســت که فاســد نخواهند شــد و با توجه به 
دمای زیر 40 درجه از خطر حیوانات وحشی نیز مصون 
هســتند، گفــت: »بــرای انتقال اجســاد نیز بایــد منتظر 
شــرایط جوی بهتر باشــیم تا تیم اعزامی برای انتقال با 

مشکل مواجه نشود.«
انجمن پزشــکی فدراســیون کوهنوردی هم با انتشار 
جزئیاتــی از مــرگ دو کوهنــورد در علم کــوه و عملیــات 
جســت وجو و نجــات ایــن دو کوهنــورد توضیــح داد: 
»شــرایط بد آب وهوایی علم کــوه باعث شــد امدادگران 
پس از یافتن پیکر دو کوهنورد برای جلوگیری از حوادث 

بیشتر در جان پناه مستقر شوند.«
 علم کوه با ارتفاع چهار هزار و 600 متر در مرکز رشته کوه 
تخت سلیمان واقع در شهرستان کاردشت قرار دارد و 
بعد از دماوند دومیــن قله بلند ایران به شــمار می رود. 
دیــواره ای کــه در دامنه شــمالی قله علم کــوه قــرار دارد 
از فنی تریــن و ســخت ترین مســیرهای ســنگ نوردی و 

دیواره نوردی کشور محسوب می شود.
 رشــته کوه های تخت ســلیمان بیــش از 45 قله باالی 
چهار هــزار متــر دارد و بــه خاطــر داشــتن یخچال های 
متعــدد، بــرف چال هــا و دیواره هــا همــواره مــورد توجه 

کوهنوردان و گردشگران داخلی و خارجی است.

گشت 2 کوهنورد تهرانی در علم کوه  گزارش »شهروند« از جزئیات صعود بی باز

 مرگ در ارتفاع 4600 متری 

ســیما فراهانی | »مــردم این جامعه همیشــه مرا مســخره می کردند و غــرورم جریحه دار شــده 
بود. برای همین من خشــمگین بودم و خشم خود را اینطور خالی کردم. وگرنه با کسی دشمنی 

نداشتم.«
اینها بخشــی از صحبت های یکی از عجیب ترین مجرمان پایتخت است. همان مجرمی که 
در بزرگراه ها سنگ پرانی می کرد. ســنگ پرانی هایی که به مرگ دو راننده و مجروح شدن 6 نفر 
ختم شــد. او همچنین 20 خودرو را نیز تخریب کرد. حاال او را دســتگیر کرده اند. آن هم درست 
هنگام اجرای جرمی دیگر؛ گاهی خونسرد اســت، گاهی اضطراب دارد. با این حال، هیچ کدام 
از جرم هایش را انکار نمی کند. از بازداشــتگاه و زندان وحشــت دارد. التماس می کند که او را به 
گر به آنجا برود، حتما ســکته می کند. علیرضــا از زندگی اش  بازداشــتگاه و زندان نبرند. چــون ا
ناراضی اســت. از اینکه مــردم جامعه حقش را خــورده  و به او اجــازه زندگی راحــت را نداده اند. 
مدعی اســت که بیماری روانی دو قطبی دارد و سال ها پیش تحت درمان بوده است. علیرضا 
دستگیر شد. تحقیقات نیز نشــان داد که آذر ماه نیز یک مرد 33 ساله هدف سنگ پرانی این 

مرد مجنون قرار گرفته و جان خود را از دست داده بود. 

جزئیات دستگیری 
چنــدی پیش خبرهایــی از پرتاب ســنگ به ســمت خودروهای ســواری از ســوی فرد یــا افراد 
ناشناس منتشر شد. با مرگ زنی در تاریخ نهم دی ماه امسال در پی اصابت بلوک سیمانی، این 
موضوع از سوی پلیس نیز تایید شد. در حالی که اقدامات برای شناسایی و دستگیری این فرد 
یا افراد ادامه داشت، صبح روز پنجشنبه ماموران پلیس فردی را که قصد پرتاب سنگ به سمت 

خودروهای سواری در محدوده بزرگراه نواب داشت، شناسایی و دستگیر کردند.
با دستگیری این مجرم 45 ساله، او به جرم خود اعتراف کرد. این مرد انگیزه اش را خشم و کینه 

خود نسبت به مردم و افرادی که او را طرد و مسخره کرده اند، اعام کرد.
سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در حاشیه دســتگیری این فرد گفت: »اولین 
حادثــه روز 12 آذرمــاه امســال رخ داد. در پــی آن مــردی 33 ســاله 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 45 ساله 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 می داده و بنا به 

تحقیقات ما همدست دیگری نداشته است.«
کینه ای تمام نشدنی

متهــم ســاعت 7 صبــح پنجشــنبه بیست وســوم  دی امســال در یکــی از اتوبان هــای  حــوزه 

اســتحفاظی کانتری ابوســعید قصد ســنگ پرانی روی خودروهای پژو 206 و ســمند را داشت. 
او پس از تخریب فــرار کرد. مردم به پلیس خبــر دادند، پلیس نیز بافاصله 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 گفت وگویی ماجــرای این 

سنگ پرانی های سریالی خود را اینطور روایت کرد: 
چرا به فکر سنگ پرانی به سمت خودروها افتادی؟

من خشم زیاد و از مردم کینه به دل داشتم. مردم مرا مسخره و طرد می کردند. به من اهمیتی 
ندادند، حتی حقم را خوردند. می خواستم هرطور شده خشم خود را خالی کنم. 

با کشتن مردم؟
نمی دانســتم کســی مرده اســت. نمی خواســتم کســی را بکشــم. فقط می خواســتم بــه مال و 

اموال شان خسارت بزنم. اینطوری خشمم فروکش می کرد.
یعنی در این مدت اخبار را دنبال نکردی که متوجه مرگ این افراد شوی؟

نه، اصا دنبال نمی کردم. وقتی دستگیرشدم فهمیدم آن خانم و آقا کشته شده اند. خیلی هم 
ناراحت شدم و از کارم پشیمانم. 

معموال چه زمانی از روز سراغ خودروها می رفتی؟
معموال صبح زود. مثا پنج صبح، چون خیابان ها خلوت بود. سنگ ها و بلوک های سیمانی را 

هم از گوشه خیابان برمی داشتم.
قربانی هایت تو را مسخره کرده بودند؟

نه، اصــا آنها را نمی شــناختم، ولــی آنها هــم از همین جامعــه بودنــد. از همین مردمــی که مرا 
مسخره می کردند. 

چطور تو را مسخره می کردند؟
بخواهم مثال بزنم خیلی زیاد اســت. مثا وقتی در خیابان راه مــی روم مردم چپ چپ نگاهم 
می کنند. یک بــار یک نفر بد نگاهم کرد، به او گفتم چرا اینطور نگاهــم می کنی، گفت برو دیوانه. 

بعد هم مرا کتک زد. از این موارد در جامعه زیاد دیدم. 
رفتار خانواده ات با تو چطور بود؟

مادرم سال ها پیش فوت کرد. همه فامیل و خانواده ام می گفتند تو باعث مرگ مادرت شدی. 
می گفتند از بس به خاطر تو حرص خورد، ســکته کرد و مرد. در صورتی که مادرم عاشق من بود. 
گر هیچ کس تو را درک نکند، من که مادرت هستم تو را درک می کنم. او بیماری دیابت و  می گفت ا
قلبی داشت، برای همین مرد. از طرفی یک خواهر و برادر کوچک تر از خودم دارم. آنها هم مرتب 
گر حرف بزنی برادرت را  مرا آزار می دادند. از هر دو آنها می ترســیدم. مثا خواهرم مرتب می گفت ا
به جانت می انــدازم. یا مثا طاهایش را قایم می کــرد و می گفت من آنها را دزدیــده ام. برادرم هم 

دوست های ناباب داشت. مرتب مرا تهدید می کرد و کتک می زد. 
تنها زندگی می کردی؟

بله. خانه ای در خیابان کارون داشتم. پدرم خرج زندگی و اجاره خانه ام را می داد. 
شغلی هم داشتی؟

بله، کار می کردم، ولی اخراجم کردند. 
سابقه بیماری روانی داری؟

بله. ســال ها پیش قــرص می خــوردم. بیمــاری دو قطبــی دارم. از 20 ســال پیــش متوجه این 
بیماری شدم. 

اولین بار است که دستگیر می شوی؟
اولیــن بار اســت که می خواهــم به زنــدان بروم. خیلــی هم می ترســم. خواهش می کنــم اجازه 

گر بروم حتما سکته می کنم و می میرم.  ندهید به زندان و بازداشتگاه بروم. ا

گفت گوی »شهروند« با سنگ پران بزرگراه های پایتخت که 2 نفر را کشت و 6 نفر را زخمی کرد

از مردم کینه به دل داشتم!


