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قطار ش��مال از دامنه كوهس��تان پائين مي آيد و به سمت ايستگاه ورسك مي چرخد .مسافران بهسمت
پنجره ها هجوم مي آورند تا افسانه  72ساله را تماشا كنند وعكسي به يادگار بگيرند .هيچكس نمي خواهد
اين فرصت را از دست دهد .شايد دوباره اين ديدار دست ندهد.
مس��افراني كه جاده فيروزكوه را براي س��فر به اس��تان مازندران بر مي گزينند ،غالب ًا ترجيح مي دهند در
ورسك توقف كنند و پل زيباي راه آهن آن را ببينند  .تقريب ٌا عموم مردم عقيده دارند نام پل از نام مهندس
ورس��ك آلماني گرفته ش��ده اس��ت ،مردي كه بخاطر تضمين مقاومت پل  ،هنگام عبور اولين قطار از روي
آن ،بهمراه خانواده اش زير پل ايس��تاد .اين داستان كه ابهت يك افسانه را پيداكرده تقريب ًا مورد قبول همه
اس��ت .اگرچه در گورس��تاني كه در پشت ايس��تگاه راه آهن ورسك قرار دارد بر روي يك قبر بدون نشان با
رنگ س��فيد نام "والتر اينگر» اتريشي بعنوان سازنده
پل نقش بسته است.
در سايت  fa.wikipedia.orgهم آمده است
كه:
«ورس��ک از نام مهندسی از بوهم آلمان گرفته شده
که در ساخت اين پل شرکت داشت .نام او شژا ووسک
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بود .چون در پارس��ی اين حرف چکی وجود ندارد و تلفظ آن کلمه برای بس��ياری س��خت بود ،بدين نام
مشهور گشت».

اما پايان دهنده اين افس�انه مهيج  ،گزارش خبرنگار روزنامه اطالعات در زمان افتتاح
پل است كه در تاريخ  1315/2/5چاپ شد .او مي نويسد:
« كمي دورتر مهندس ديگري نظرم را جلب كرد او هم با مس��رت و ش��عف باال و پائين ميرفت .قيافه
فكور و پر از چين او نشان ميداد كه او نيز مهندس و از كساني است كه در راه آهن مازندران زحمات قابلي
كشيده است .معلوم شد كه اين شخص بين مهندسين ديگر به پهلوان تونل معروف است .در تونل سازي و
پل س��ازي مهارت ش��اياني دارد و پل مهم دره ورسك را كه از شاهكارهاي مهندسي راه آهن شمال و بين
دو كوه در ارتفاع صدمتري كف دره ساخته شده كار مسيو رابسويچ ،مهندس مذكور ميباشد».
رابس��ويچ مهندس ميگفت « روزي كه اين مدل را براي احداث پل ورسك تهيه كردم مهندسين ديگر
با نظر حيرت بان نگريس��ته و اجراي نقش��ه و احداث آن را در شمار يكي از فتوحات علم مهندسي بحساب
آوردند .امروز كه اين پل (پل ورسك) احداث گرديده ،همه ،من و رفقايم را تشويق و تحسين ميكنند و آن
را در شمار بهترين پل هاي قشنگ و شاهكارمهندسي ميدانند».
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اما رابسويچ كه بود؟
نام مهندس��ي كه خبرنگار روزنامه اطالعات با او مصاحبه نمود در آرش��يو ش��ركت كامپساكس (مقاطعه
كار راه آهن ش��مال) موجوداس��ت .نام كامل او رابسويچ ( ،)L.Von Rabceviscاهل اتريش و سمتش
« رئيس نظارت س��اختمان پل » ذكر ش��ده است .ضمن ًا سرپرست
مهندس��ان كه محاس��بات پل را انجام داد هانس اتو ناتر (Hans
 )Otto Naterسوئيس��ي اس��ت و اين تصوير او در حدود س��ال
 1930است.
اما عليرغم آنكه در زمان ما پلهاي طوالني و مرتفع بسياري ( چه
در كش��ورمان و چه در دنيا) وج��ود دارد چرا نام اين پل همچنان در
حافظه ما ايرانيان جاي دارد؟
دليل اهميت اين پل وقتي آش��كار مي شود كه بدانيم متفقين در
طول جن��گ جهاني دوم براي جلوگيري از شكس��ت اتحاد جماهير
ش��وروي س��ابق از قواي آلمان  ،كمك هاي تس��ليحاتي خود را از
طريق كش��تي به بندر شاهپور س��ابق (بندرامام خميني ره فعلي ) در
خليج فارس مي رس��اندند و سپس روزانه با  75قطار و  1368واگن،
ادوات نظامي را به بندر شاه (بندر تركمن فعلي در درياچه خزر)
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منتقل و به كش��تي هاي روسي تحويل ميدادند و اين يعني هر
 25دقيق��ه ي��ك قطار از روي اين پل مهم عب��ور مي كرد تا اينكه
نهايت��ا  5ميليون تن مهمات حم��ل گرديد و ايران «پل پيروزي "
متفقي��ن بر آلمان نازي نام گرف��ت  .همچنين در  23تيرماه 1324
بنا به پيش��نهاد وزارت راه  ،پل ورس��ك  ،بعن��وان " پل پيروزي "
ناميده شد.
مشخصات پل ورسك:
اين پل توسط كنسرسيوم دانماركي كامپساكس (برنده مناقصه
احداث خط راه آهن ش��مال) در سال  1315و با هزينه دو ميليون
وشش��صد هزار ريال س��اخته شد  .اما س��اخت پلي در ارتفاع 110
متري از كف دره و با دهانه 66متر چگونه صورت پذيرفته است و راز داربست بتني كه دقيق ًا در زير پل قرار
دارد چيس��ت ؟ خوش��بختانه آقاي فلمينگ مولر( )FLEMMING MØLLERاز مهندسان بازنشسته
شركت كامپس��اكس و همكارش هانس يوهانس��ن( )HANS JOHANSENكه مامور بازيابي اسناد
فعاليت هاي كامپس��اكس در قرن گذشته ميالدي اند كمك ش��اياني در جهت آگاه شدن ما از روند ساخت
پ��ل نموده اند  .آنها تصاوي��ر ذيل را كه براي اولين بار تقديم خوانندگان مي گردد از بايگاني كامپس��اكس
بازيابي نموده اند.
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تولد ورسك

تصوير  - 2انتقال مصالح و ابزار توس��ط دو كابل
متصل

تصوير  -4پيش��رفت در عمليات اح��داث دو پايه
داربس��ت .داخل اين داربست سازه بتني ساخته
مي شود 0تصوير
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تصوير  -1عمليات انفجار در كوه اجرا مي ش��ود
تا فضاي مناس��ب جهت احداث پايه هاي داربست
بوج��ود آي��د .كاب��ل متص��ل ب��ه دوط��رف دره
بمنظور انتقال مصالح مشهود است.

تصوي��ر  – 3ش��روع عملي��ات س��اخت داربس��ت
چوبي
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 – 6تصوي��ر در پائي��ن تصوير قال��ب بندي جهت
احداث تونل زير سطحي مشهود است.

 - 8تصوير نمايي ديگر از احداث پايه
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- 5تصوير پيش��رفت در عمليات احداث دو پايه
داربس��ت .داخل اين داربست سازه بتني ساخته
مي شود 0تصوير

تصوي��ر  – 7كارگ��ران ب��ر روي پاي��ه بلندت��ر
داربست در حال كارند و ارتفاع آن را افزايش
مي دهند.
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-9تصوير نمايي ديگر از احداث پايه

تصوي��ر  –11پاي��ه كوتاهت��ر به ارتف��اع مطلوب
رس��يده اس��ت  .حفره روي ك��وه  ،دهانه تونل
است.
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تصوير  – 10نمايي از دو پايه

تصوير  –12س��طح بااليي س��ازه بتني بدليل رنگ
متمايز آن قابل تشخيص است.
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تصوير  –14س��ازه بتني پايه بلندتر در حال ساخت
است.

تصوير  – 16قالب بندي س��قف تونل زير س��طحي
در حال انجام است.
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تصوير  –13نمايي نزديكتر از سازه بتني كه در
آينده تكيه گاه قالب بتن دال قوسي خواهد شد.

تصوير  -15همزمان با تالش براي اتصال دو پايه
ب��ه يكديگر  ،عملي��ات احداث قالب دال قوس��ي
شروع شده است .در پائين تصوير كار احداث
تونل زير سطحي در حال انجام است.
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-18تصوير انتقال مصالح و قطعات پيش ساخته از
طريق كابل

تصوي��ر  – 20دو پاي��ه داربس��ت به��م وص��ل م��ي
شوند.
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 – 17انتق��ال مصال��ح و قطع��ات پي��ش س��اخته از
طريق كابل

تصوير  – 19نمايي از اتصال پنج كابل انتقال
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تصوير  – 22نمايي ديگر از قالب دال قوسي

تصوير – 24نمايي از دونيمه قالب قوسي و دهانه
ورودي و خروجي تونل
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تصوي��ر  – 21كارگران در ح��ال تكميل قالب دال
قوسي

تصوي��ر – 23دو نيم��ه دال قوس��ي در ش��رف
اتصالند.
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تصوير  – 25تكميل قالب دال قوسي
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تصوير  – 26ش��ش مجموع��ه از نگهدارنده هاي
قالب دال قوس��ي مش��هودند  .ب��ر روي قالب دال
قوسي داربس��ت نگهدارنده قالب دال افقي نصب
گرديده است.

 - 27تصوير نماهايي از پل قالب بندي شده

 -28تصوير نماهايي از پل قالب بندي شده
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تصوي��ر  – 29نمايي از پل ورس��ك و پل راه آهن
روگذر جاده فيروز كوه

 – 31تصوير تكميل تونل زير سطحي
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تصوي��ر  - 30مراح��ل پايان��ي س��اخت تونل زير
سطحي و كانال هدايت آب
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 -32تصوير تكميل تونل زير سطحي
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 – 34تصوير اجراي نماي آجري پل

تصوير  – 36نمايي از پل و قله دماوند
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 – 33تصوير اجراي نماي آجري پل

تصوير  – 35ريل گذاري موقت جهت تس��هيل در
انجام امور بر روي پل
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تصوير  – 38پل ورسك در زمستان 1314

 -40تصوي��ر عملي��ات تراورس گ��ذاري و ريل
گذاري
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تصوير  – 37نمايي ديگر از پل

تصوي��ر  – 39آم��اده س��ازي پ��ل جه��ت نص��ب
تراورس
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 – 42عبور قطار

تصوي��ر  – 44نمايي از پل و تونل زير س��طحي و
كانال هدايت آب
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 – 41عمليات تراورس گذاري و ريل گذاري

 -43عبور قطار
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تصوير  – 45در س��مت راست باالي عكس بخشي
از پ��ل ورس��ك قابل مش��اهده اس��ت .قطار از
س��مت راس��ت باالي تصوي��ر پ��س از عبور از
داخل تونل  ،از پل عبور كرده و از س��مت چپ
باالي تصوير خارج مي شود .پس از چرخش
نزولي بر روي دامنه كوه از قسمت وسط تصوير
وارد و از زير كف دره ورسك عبور كرده و
از تونلي كه دهانه آن در قس��مت راس��ت وسط
عكس مش��هود اس��ت خارج مي ش��ود .سپس از
روي پل روگذر جاده فيروزكوه عبور كرده
و وارد ايستگاه مي شود.

تصوير  – 46نماي آجري پل مشهود است.
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تونل زير سطحي ورسك
غالب مردمي كه قدم زنان در كف دره  ،به تماش��اي پل مرتفع مش��غولند از آنچه در زير پايشان قراردارد
بي اطالعند  .آنها نمي دانند كه بر روي س��قف يك تونل گام بر مي دارند  .تصاوير قبلي  ،نش��ان مي دادند
كه در زير پل ورسك و سطح كف دره  ،سازه اي مانند سرسره ساخته شده است  .اين سازه جريان آب كف
دره را از تم��اس با س��قف تونل زيرين دور نگه مي دارد  .در واق��ع قطار پس از عبور از روي پل و پس از
چرخش و كم كردن ارتفاع  ،از زير كف دره عبور كرده و وارد ايستگاه مي شود.
برگي از تاريخ :مين گذاري پل ورسك
بخش ديگري ازسرگذش��ت عجيب پل ورسك  ،مين گذاري آن است كه دكتر محمد سجادي (وزير راه
از  1317/10/11تا  )1320/9/13در گفتگويي با س��النامه دنيا (جلد شش��م سال  1349صفحه  )134به آن
اش��اره كرد  .وي عنوان ميكند با شنيدن اخبار وحشتناك از جبهه هاي جنگ شوروي  ،دستور مين گذاري
پل ورسك و پلهاي مهم ديگر راه آهن داده شد و اين كار با دقت و بصورت محرمانه انجام پذيرفت  .ليكن
پس از اش��غال ايران توس��ط متفقين ،دستوري براي انفجار پلها صادر نشد و متفقين هم از مكان دقيق آنها
باخبر شدند.

منابع:
 -1زندگي پرماجراي رضا شاه نوشته آقاي اسكندردلدم

 -2روزنامه اطالعات مورخ 1315/2/5

 -3تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران نوشته استاد دكتر حسين محبوبي اردكاني
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سخن پاياني
در حال حاضر متاسفانه هيچ تابلوي راهنمايي جهت معرفي تاريخ اين سازه زيبا و حساس كه بمدت 72
س��ال پابرجاست وجود ندارد و غالب گردشگران به ديدن پل و تصوري از سختي كار بسنده مي نمايند  .جا
دارد با رفع اين نقيصه بر اطالعات ايرانگردان افزود .
كالم آخر اينكه در ذهن ما ايرانيان نام راه آهن سراس��ري ايران با نام آلماني ها گره خورده اس��ت ولي
واقعيت آن اس��ت كه مخارج آن بر دوش ايراني و س��اخت آن با دستان قوي او بود  .لذا اميد است مسئولين
محترم س��ازمان ميراث فرهنگي كش��ور (به ويژه اس��تان مازندران) به جهت نكوداشت معماران و مجريان
ايراني اين پل كه رنج فراواني متحمل شدند اقدامي شايسته مبذول نمايند .

 -4آرشيو شركت كامپساكس
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