
4  1399 18 دی    | پنجشــنبه  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

هالل 2160 ســال هشــتم | شــماره  

مرضیه موســوی | 18 دی اســت. یک  ســال گذشــته 
امــا انــگار همیــن امــروز صبــح خبــر اصابت موشــک به 
هواپیمای اوکراینی و سقوط این هواپیمای مسافربری 
به گوش مان رســیده. زخــم ترمیم نشــده ای، داغ این 
حادثه را از ســاعت 6 و 19 دقیقه صبح یک  ســال پیش 
کنون تــازه نگه داشــته و یــاد 176 خدمه و سرنشــین  تا
این هواپیمــا را از خاطره جمعی ما بیرون نبرده اســت. 
کــه از دقایــق اولیــه خودشــان  امدادگــران داوطلبــی 
را بــه محــل حادثــه رســانده بودند صحنــه حادثــه را با 
تمام جزئیــات، مثــل روز اول در ذهن دارنــد و آن را مرور 
می کنند. حضور در گســتره وســیعی که محل ســقوط 
و  پیکــر جانباخته هــا  بــود، جســت وجوی  هواپیمــا 
جمع آوری وسایلی که خیلی از این مسافران به عنوان 
یــادگاری و ســوغات بــرای زندگــی تــازه ای کــه در پیش 
داشتند ســخت ترین عملیات را برای امدادگران هالل 
 احمــر رقــم زد. روایــت ایــن رویارویــی از میــان صــدای 
بغض آلــود امدادگــران و عکاس حاضــر در محل حادثه 

بیرون کشیده شده است.

مهدی محمدلو
کنش سریع هالل  احمر شهریار  نجاتگر، عضو تیم وا

دنبال روزنه ای از امید می گشتیم
ســاعت از 6 گذشــته بــود کــه 
خبــر  خــورد.  زنــگ  تلفنــم 
ســقوط هواپیمــا در نزدیکــی 
شــهریار که جزئیات چندانی 
نداشــت. به ســرعت خودم را 
بــه ســاختمان هــالل  احمــر 
رســاندم و بــه همــراه رئیــس 
شــعبه و دو نفــر دیگــر به محــل حادثــه، درســت در مرز 
رباط کریم و شــهریار رفتیــم. تاریک و روشــن صبح بود. 
نیم ســاعت از ســقوط گذشــته بود که به محل حادثه 
رســیدیم. امدادگران رباط کریم آنجا بودند و دو واحد از 
نیروهای آتش نشــانی. گله های آتش هنوز گوشه وکنار 
زمیــن بــه چشــم می خــورد. مــردم محلــی کــه صدای 
انفجــار را شــنیده بودنــد کم کــم پیدایشــان می شــد تا 
بدانند چه خبر شده. وقتی چشمم به محوطه اطراف 
ورزشگاه شاهدشهر که هواپیما در آن سقوط کرده بود 
افتاد، آنچه می دیدم را باور نمی کردم. شــدت حادثه را 
کنــده هواپیمــا روی منطقــه  می شــد از قطعــات پرا

وسیعی از زمین حدس زد.
 از یــک طــرف احتمــال زنــده مانــدن سرنشــینان در 
چنیــن حادثــه ای را بعیــد می دیدیــم. از طرفــی تجربه 
حوادث گذشــته می گفت ممکن اســت هنــوز امیدی 
برای پیدا کردن فردی زنده وجود داشــته باشد. همه 
منطقه را گشتیم. هیچ عالمتی از صدا، تحرک و حضور 
بازمانده ای از حادثه به چشــم نمی خــورد. بااین حال 
وجب به وجب منطقه را جست وجو کردیم. انگار میان 
آن همه آشــوب دنبال روزنــه ای از امیــد بودیم. چیزی 

نبود. منطقه را تثبیت کردیم تا برای حضور امدادگران 
و نیروهــای عملیاتــی بیشــتر آمــاده باشــد. مدیرعامل 
اســتان تهران که فرماندهی عملیات را برعهده داشت 
کــه بایــد منطقــه را  کــرد  ناامیدانــه بچه هــا را توجیــه 

دشت بانی کنیم.
 تا پیش از این حادثــه در عملیات های زیادی حضور 
داشــتم و حادثه های تلخ و صحنه هــای تکان دهنده 
زیــادی را از نزدیــک دیــده ام. هیچ وقــت تصــور دیــدن 
بدن هــای تکه تکــه شــده و رنجــور بــرای مــن و دیگــر 
امدادگــران عادی نشــده. ما یــاد گرفته ایم در ســاعات 
عملیات به خودمان مســلط باشــیم تا بتوانیم حادثه 
کنیــم. بــا ایــن حــال صــدای نفس نفــس  را مدیریــت 
زدن بچه ها از آشــوبی که در دل شــان بود خبر می داد. 
دندان هایــم را بــه هــم فشــار مــی دادم و حواســم بــه 
نیروهــای عملیاتــی بــود کــه از شــدت حادثــه منقلب 
می شدند و توان خودشان را از دست می دادند و نیاز به 
کمک داشتند. بوی سوختگی هنوز در هوا پخش بود. 
آنچه در دشت های شاهدشهر پیش رویمان گسترده 
شــده بود لحظه به لحظه به روح مان پنجه می کشید. 
طاقت مان کم شده بود و حتی تحمل شنیدن صدای 
بالگــرد اورژانــس کــه در نزدیکی مــان به هوا بلند شــده 
بود را هم نداشــتیم. یکــی از بچه ها پیشــم آمد و گفت 
من دیگر کشــش ندارم. انگار باید دو حادثه را مدیریت 
می کردیم؛ یکی فاجعه ســقوط هواپیمــا و یکی در خود 
شکستن نیروهای عملیاتی که ساعات اولیه در محل 
حادثه بودند و تمام توان شــان یکباره خالی شده بود. 
تصویر کفش ها و لباس ها و وسایل و تکه های هواپیما 
ک  که همه جــا پخش شــده بــود هنــوز هــم از ذهنــم پا
نشــده. تازه بعــد از پایان عملیــات، فرصت فکــر کردن 
به آنچه بر همه ما گذشــته بود را پیدا کــردم. پیام های 
قربانیــان حادثه، عکس هــا و اســم ها و خاطراتــی که از 
آنها منتشر می شد دیوار بزرگی از غم را روی سرم خراب 
می کرد. فیلم های لحظه حادثه را بارها با ناباوری نگاه 
کــرده ام اما همچنــان برایــم تازگی دارد. 19 ســال اســت 
به عنوان امدادگــر و نجاتگر در حــوادث مختلف حضور 
داشته ام، اما تلخی و سختی حادثه سقوط هواپیمای 
بین المللــی اوکراین برایم بــا هیچ حادثــه دیگری قابل 

مقایسه نبود. 

محمدجوادزاده
عکاس روزنامه شهروند

چیز هایی که نمی شد راحت از کنارشان گذشت
دقایق اولیه حادثه بود که در 
گروه مجــازی روزنامــه، یکی از 
ســقوط  خبــر  همــکاران 
هواپیمــا را ارســال کــرد. کوله 
کــه همیشــه آماده  دوربینــم 
برداشــتم و  را  اســت  عکــس 
خودم را به سرعت به سازمان امدادونجات هالل  احمر 

رســاندم. تا من برســم اولین بالگرد برای امدادرســانی 
پریده بــود. منتظر پرواز بعــدی نماندم. با خــودرو تیم 
کنش ســریع اســتان تهران به سمت شــهریار حرکت  وا
کردیم. آدرس دقیقی از محل حادثه نداشتیم. حدودا 
یک ساعت بعد از حادثه بود که ما رسیدیم. هنوز هیچ 
عکاسی به محل حادثه نرسیده بود و فقط یک نفر که 
به نظرم عکاس سازمانی بود، در محوطه حضور داشت 
و عکاسی می کرد؛ به نظرم عکاس قوه قضائیه یا پزشکی 
قانونی بود. بهت زده وارد محوطه ای کــه حادثه در آن 
رخ داده بود، شــدم. تــا آن روز در حوادث زیادی حضور 
داشــتم. یادم است در زلزله کرمانشــاه هم همه چیز در 
هم کوبیده شده بود. آنجا همه جیغ می زدند و صدای 
فریــاد از همه جــا به گوش می رســید. محوطه ســقوط 
هواپیما اما سکوت محض بود. سکوتی که همه چیز را 
ک تر می کرد. انگار همه چیز در بهت حادثه ای  وحشتنا
بــزرگ فــرو رفتــه و یکبــاره خامــوش شــده بــود. چنــد 
دقیقه ای ناباورانه به اطراف نگاه کــردم. زمین پر بود از 
مــدارک، وســایل، پــول و لباس هایی کــه اینجــا و آنجا 
پخــش شــده بودنــد. قطعــات خــرد شــده هواپیمــا را 
همه جا می شد دید. دوربین را روشن کردم. وقتی من 

رســیدم امدادگرها پیکرهای جانباخته هــا را در کاورها 
قرار داده بودند و مشــغول جمع آوری وسایل و مدارک 

بودند.
نبــود.  خــودش  جــای  ســر  هیچ کــس  حــال 
امدادگــران و نیروهــای آتش نشــانی و افــراد دیگــر 
کــه بــرای کمــک آمــده بودنــد بــا احتیاط مشــغول 
کنــار دود  گوشــه و  از  جســت وجو بودنــد. هنــوز 
ســیاهی، خســته و بی جــان بــه آســمان می رفت و 
در هــوا محو می شــد. بــه انــدازه کافــی عکس های 
خبری گرفته بــودم و به ســراغ عکاســی از جزئیات 
کــه روی زمیــن دیــدم  رفتــم. از اولیــن چیزهایــی 
از مامــوران  بــود. یکــی  یــک پاســپورت اوکراینــی 
گــر مدارکــی روی زمیــن دیدیــم بــه آنهــا  می گفــت ا
تحویــل دهیم. مدارک و وســایلی که پیدا می شــد 
گانه جمع آوری می شدند. مهم ترین دغدغه  جدا
کــه آنجــا حضــور داشــتند ایــن بــود که  گروه هایــی 

تمام وسایل را پیدا و جمع آوری کنند. 
چشــمم بــه کتــاب حافظــی افتــاد کــه ورق هایش 
روی زمین پرپر شده بود. دفتر نقاشی کودک، کتاب 
تعلیمات دینــی، رمــان و کاغذهای پرپر شــده دیگر 
هــم جابه جــا روی زمیــن افتــاده بــود. عکاس هــای 
دیگر هم از راه رســیده بودند. ســنگینی فضــا از توان 
همــه مــا بیرون بــود. پــای یکــی از عکاس ها سســت 
شده بود و صدای هق هقش بلند شد. بقیه بچه ها 
دورش حلقــه زده بودند و زیر بغلــش را گرفتند و او را  
آرام کردنــد. انگار صاحب عزایــی را دلداری بدهند و 

آرام کنند.
کــه  عکاســی می کــردم و محوطــه را دور مــی زدم 
بــه  متعلــق  افتــاد.  پــرواز  کارت  یــک  بــه  چشــمم 
کــه اســم آن  مســافری اهــوازی بــود. ایــن را بعــدا 
کــردم فهمیــدم.  مســافر را در اینترنــت جســت وجو 
کنــارش  کــه نمی شــد از  چیزهایــی روی زمیــن بــود 
کفــش، لبــاس، عروســک، کتاب،  راحــت گذشــت. 
عینــک و هرچیــزی کــه روی زمین می دیدیــم چهره 
محــوی از صاحبان شــان در ذهن مــان می ســاخت 
کــردن دربــاره این حادثــه را ســخت تر می کرد.  و فکر 
بعدها جزئیات بیشتری از زندگی کشته شدگان این 
حادثه شــنیدیم و دیدیــم و خواندیم کــه هرکدام به 
انــدازه لحظــه ورودمــان به محــل حادثــه تکان مان 
کــه تــرک برداشــته،  داد. مثــل شیشــه یــا آیینــه ای 
چیزی درون ما ترک برداشــت که نمی شد ترمیمش 
کرد. بعید می دانم هیچ کــدام از افرادی که آن روز در 
محوطــه ســقوط هواپیما حضور داشــتند توانســته 
باشــند آنچــه دیده انــد و بــر آنهــا گذشــته را فراموش 

کنند.

حسن قوامی
ســریع  کنــش  وا تیــم  عضــو  داوطلــب،  نجاتگــر 

شهرستان شهریار
سخت ترین عملیات عمرم 

منطقــه  در  هواپیمــا 
زمیــن  نزدیــک  خلج آبــاد، 
ورزشــی و پــارک پشــت ایــن 
کرده بود.  ورزشگاه ســقوط 
گرگ ومیش صبــح بود که ما 
بــه محــل حادثه رســیدیم. 
درست نمی دانستیم با چه 
حادثه ای روبه رو هســتیم. فقط ســقوط هواپیما به 
گــزارش شــده بــود و وقتــی بــه منطقــه نزدیــک  مــا 
کــه  را دیدیــم  اطــراف  باغ هــای  شــدیم، درختــان 
را  شاخه هایشــان  ســقوط  درحــال  هواپیمــای 
شکســته بــود. تکه هایــی از دیوارهــای ورزشــگاه از 
شــدت برخــورد هواپیمــا فــرو ریختــه بــود. تکه های 
متالشی شده هواپیما را می شد در وسعت زیادی از 
منطقه دید. لحظه ورود به منطقه، حســابی شوکه 
شــدیم. به عنــوان اولیــن تیم حاضــر در محــل، باید 

همه جــا را ســریع مشــاهده می کردیــم و بــرای اعزام 
می دادیــم.  گــزارش  الزم  تجهیــزات  و  نیروهــا 
همین طــور که هــوا کم کم روشــن می شــد، جزئیات 
بیشــتری از حادثــه را می شــد در اطراف دیــد. باید از 
آنچه در منطقــه بود مســتندنگاری می کردیم. اما با 
هر قدمــی کــه برمی داشــتم راه رفتن برایم ســخت تر 
می شــد. تکان دهنده تریــن ماموریت عمــرم را تا آن  
ســال رفتــه بــودم. نیروهــای عملیاتــی ای در محــل 
کــه تحمل شــان تمــام می شــد و بی قــراری  بودنــد 
می کردنــد. آنهــا را از محــل حادثــه دور می کردیــم و 
گر تــوان تحمل این ماموریــت را ندارند از  می گفتیم ا
محــل حادثه دور شــوند. هر کــدام از ما، چــه آنها که 
بی تابی را می شــد در رفتــارش دید و چــه آنهایی که 
داشــتیم.  التیــام  بــه  نیــاز  نمی زدنــد،  حرفــی 
می خواستیم حتی شــده برای لحظه ای چشم مان 
را ببندیم بلکه کمی آرام بگیریم. نمی دانســتیم یک  
ســال از آن حادثه می گذرد و هنوز تک تک ساعات و 
وســایل  می مانــد.  خاطرمــان  در  روز  آن  دقایــق 
کنده شــده بود.  مســافران جانباخته در همه جا پرا
کــرده بودنــد،  کــه تــازه ازدواج  آلبــوم عکــس زوجــی 
کــه ورقه هایش  دفترچه خاطــرات یکی از مســافران 
پرپــر شــده بــود، لباس هــا و اســباب بازی بچه هــا و 
کفش و حتی ســوغاتی هایی که مســافران قرار بود با 
کی یــف ببرنــد، همــه در منطقــه وســیعی  خــود بــه 
کنده شــده بود. یک ســال از آن روزها گذشته اما  پرا
هنوز هم عبور از کنار محل سقوط هواپیما برای من 
کنون در آن  یادآور سخت ترین ماموریتی است که تا
حضــور داشــته ام. ماموریتی که ســختی آن را صعود 
بــه کوه هــای صعب العبــور و کوهنوردی در ســرمای 
ایــن  ســختی  نمی کــرد.  تعییــن  درجــه   30 منفــی 
عملیات این بود که شــاهد از بیــن رفتن زندگی 176 
خدمه و مســافر این پرواز بودیم کــه تا دقایقی پیش 
و  می زدنــد  لبخنــد  امیدوارانــه  زندگــی  بــه 
خداحافظــی  لحظــه  همــان  از  خانواده های شــان 

منتظر بازگشت شان بودند.

شاهین فتحی
مدیرعامــل جمعیــت هــالل  احمر اســتان تهران، 

مدیر عملیات سقوط هواپیمای اوکراین
باتجربه ترین امدادگران هم بی طاقت شدند

18 دی یادآور روزهای تلخ و 
از  بعــد  کــه  اســت  ســختی 
انفجار و ســقوط هواپیمای 
پــرواز اوکراین بــرای همه ما 
گذشــت. آن روز صبــح راهی 
پژوهشــکده  در  جلســه ای 
کــه  بــودم  ســوانح طبیعــی 
رئیــس ســازمان امدادونجات با من تمــاس گرفت و 
خبــر ســقوط یــک هواپیمــای مســافربری در حوالی 
اعــزام  بــرای  الزم  هماهنگی هــای  داد.  را  شــهریار 
تیم های عملیاتی با مرکز کنترل عملیات انجام شــد 
و خودم را ســریع بــه محل حادثه رســاندم. وقتی به 
محل ســانحه رســیدیم هنوز همه جــا دود و آتش به 
منطقــه  در  هواپیمــا  تکه هــای  می خــورد.  چشــم 
وســیعی از زمین پخش شــده بــود و اولیــن کاری که 
انجام دادیم کشــیدن نوار عملیاتی اطراف آن محل 
بود تــا رفت وآمدها را محــدود کنیم و مانــع از حضور 
افــراد غیرمســئول در محــل حادثه شــویم. فراخوان 
کردیــم و  حضــور بیــش از 70 تیــم عملیاتــی را اعــالم 
بیــش از 370 نفــر از نیروهــا بــه منطقــه آمدنــد تــا 
عملیــات با ســرعت بــاال انجــام شــود. باتجربه ترین 
امدادگــران در ایــن حادثــه حضــور داشــتند. بــا این 
حــال حضور در ایــن عملیات برای همه ما ســخت و 
طاقت فرســا بود و امدادگران فشــار زیــادی را تحمل 
می کردنــد. امدادگران در چند نوبــت تمام منطقه را 
متر به متر برای پیــدا کردن پیکرهای جانباختگان و 
کــه از آنهــا باقــی مانــده بــود جســت وجو  وســایلی 
کردنــد. ســخت ترین موقعیتــی کــه روز حادثــه با آن 
روبه رو شدیم مواجهه با خانواده های داغداری بود 
کــه خودشــان را بــه نزدیکــی محــل ســقوط هواپیما 
و  داشــتند  زیــادی  ســوال های  بودنــد.  رســانده 
ناباورانه از جزئیات حادثه می پرســیدند. زخمی که 
ایــن حادثــه روی تــن و جان همــه ما باقی گذاشــت 
مســئوالنه  مــا  امدادگــران  نیســت.  توضیــح  قابــل 
عملیات جست وجو را به ســرانجام رساندند و حتی 
بعــد از اعــالم پایــان عملیــات، نیروهایــی در محــل 
گــر نیــاز بــه انجــام ماموریــت بود  مســتقر شــدند تــا ا
سریع وارد عمل شوند. کما اینکه تا یک هفته بعد از 
جســت وجوی  بــه  عملیاتــی  تیــم  دو  هــم  حادثــه 
موردی پرداختند و هرجا احتمال پیدا شــدن شیء 
باقــی مانــده ای از حادثــه وجــود داشــت بــه دقــت 

جست وجو کردند.

مثل آیینه ترک برداشتیم
 روایت امدادگران داوطلب و عکاسی که در ساعات اولیه

 بعد از سقوط هواپیمای بین المللی اوکراین در محل سانحه حضور داشتند

 سکوت محض بود. سکوتی که همه چیز را 
ک تر می کرد. انگار همه چیز در بهت  وحشتنا

حادثه ای بزرگ فرو رفته و یکباره خاموش 
شده بود. چند دقیقه ای ناباورانه به اطراف 
نگاه کردم. زمین پر بود از مدارک، وسایل، 

پول و لباس هایی که اینجا و آنجا پخش 
شده بودند. قطعات خرد شده هواپیما را 

همه جا می شد دید.

سعید غالمحسینی/ شهروند


