
 خوان هفت ایستگاه

 آذربایجان شرقی -علی رضایی

 

 آقای با نسبتی شما خانم ببخشین دامغان، شهرستان قانونی پزشکی مسئول هستم عباسی من سالم، الو الو -

  دارید؟ "... مهرداد"

 ؟افتاده اتفاقی ؟مگه چطور .هستن بنده همسر ایشان بله عباسی آقای سالم -

 شناسایی اونو و بیاورید تشریف باید که هست ایشون به مربوط شناسایی اوراق همراه به سوخته جسد یک اینجا -

 کنین.

 من شوهر تونه نمی جسد اون .داشت استانبول بلیط آذر 4 برای نم همسر آخه نداره امکان این عباسی آقای ولی -

 .باشه

 خارج کشور از داشتم تصمیم خود بدهی و دین از فرار برای و شده ورشکسته که هستم مسافرتی آژانس یک مدیر مهرداد، من

 پاسپورت، رفتم تبریز اهفرودگ به غیابی طالق حتی و کارها تمامی خصوص در وکالت دادن و همسرم با صحبت از بعد شوم،

 الخروج ممنوع شما... مهرداد آقای: گفت و کرد من به رو ایشان ای لحظه از پس شدم منتظر و دادم گذرنامه مسئول به راد خو

 .ام شده الخروج ممنوع طلبکارام از تعدادی توسط فهمیدم شدم موضوع پیگیر وقتی .هستین

 رآه در که گفت من به محسن بخواهم، کمک او از تا گفتم او به را موضوع و مگرفت تماس رفیقم محسن با جا همه از ناامید

 .هستم مشهد در صفر 28 مراسم عازم عزاداران، هیئت با همراه و هستم آهن

 راه به و شده تاکسی سوار سریع .ببینیم را همدیگر آهن راه در تا خواست من از ببینم، رو تو باید حتما  : گفتم او به اصرار با

 وقتی ،مشهد بریم هم با بیا: گفت گذاشتم، میان در او با را موضوع وقتی ،بودند قطار به شدن سوار حال در جماعت رفتم، هنآ

 و کردم قبول مشکالت از رافر برای بودم شده درمانده و ناامید خیلی اینکه به توجه با هم من. کنیم می فکری یک برگشتیم

 .شدم قطار سوار

 بود؛ داشتنی دوست که کرد می فراهم آرامشی برایم قطار صوت ی صدا .افتاد حرکت به آهسته و پیچید هنآ راه در قطار سوت

 سر پشت را بسیاری روستاهای و گرفتیم فاصله شهر از و شد زیاد تدریج به قطار سرعت. کرد می دور ناامیدی از مرا که آرامشی



 که بار هر. چه برای بدانم یا و بخواهم که آن بی داشتم دوست را کویر. خاموش و ساکت سرزمینی رسیدیم؛ کویر به و. گذاشتیم

 آرزوی در او. خسته من و بود خشک کویر. بردم می ای تازه حرف به پی آن، پرمعنای سکوت در دوختم می کویر به چشم

 زندگی رنگ دیدم. شیدمک تصویر به سبز را کویر و بستم را چشمانم آرامش، ای لحظه آرزوی در من و سوخت می آب ای قطره

 .زمین رنگ به سبز و آسمان رنگ به آبی: کرد تغییر

 چای برایم محسن. گشت نمایان تر بیش آزرده، و آرام دشت این زیبایی شد، ظاهر آسمان وسط در ماه و رسید راه از که شب

 چه دانم می. شدم خواهد چه سرنوشتم کنم می فکر دارم کرد، باز را حرف سر و گرفتم دستش از. زد صدایم و ریخت

. پرید رنگم. لرزید بدنم لحظه یک. بیابم خالصی مشکل همه این از من که برود پیش طوری اتفاقات دارم دوست اما خواهم، می

 و شد بلند نگرانی با. بدهم را جوابش نتوانستم شده؟ چیزی: پرسید و شد متوجه محسن. دادم قورت را گلویم آب سختی به

  :داد تمدس را آب لیوان

 . آمده پایین فشارت حتما  کردی، ضعف  -

 زودتر هرچه دارم دوست: گفت می که پیچید گوشم در او صدای فاصله، این در. گشت قاشقی پی و ریخت لیوان در قند چند

  .شود حل مشکلت

 آرام. بودم نگران هنوز. گذاشتم هم روی را هایم پلک و سرکشیدم را قند شربت. باشم آرام اندازه این توانستم می هم من کاش

 : کرد صدایم

  شدی؟ بهتر مهرداد -

 .باشم آسوده تا گذاشت تنها مرا شد مطمئن وقتی. دادم تکان سر آهسته کنم، نگاهش که آن  بی

 درس بیاموزم تازه درسی خواهم می بار  این که کنم نمی نگاه ناامیدی و سوزی دل سر از بار این. نگرم می کویر به دیگر بار

 صدایم بار چند محسن .بمانم باقی زندگی خیز و افت و زمان نشیب و فراز در او چون تا کویر، مکتب در ایستادگی و واریاست

 ایستاده قطار. بود شده خیره من به تعجب با. کردم نگاهش عاقبت! بگویم چه جوابش در دانستم نمی اما شنیدم، می من. زد

 : پرسیدم. بود

  ایستاد؟ قطار چرا کجاست؟ اینجا شده چی -

  .هستیم خوان هفت ایستگاه ناال .باش راحت تو. کنند می درستش دارن کرده، پیدا ایراد ترمز سیستم ظاهرا: گفت

 .است صبح 6 ساعت کنم می نگاه را ساعتم



 خواب از بارهیک و دیدم کابوسی که بودم خوابیده تازه اند، خوابیده کوپه در همراهانم همه بخوابم کردم سعی و بستم را چشمم

 عقب قسمت از آتش و انفجار همراه مهیبی صدای یکباره به رفتم جلوتر سالن چند آب دنبال بودم تشنه بسیار شدم، بیدار

 ریل از قطار. بود کرده پر را قطار همه ناله و جیغ صدای و دیکش میزبانه  مهیب آتش افتادم، زمین بر شدت به من و آمد قطار

 بچه دختر شکستم، را شیشه نشانی آتش کپسول کمک به .بود دیده آسیب شدت به بودم آنجا در نم که جایی و شده خارج

 چه دانم نمی هنوز ،کشد می شعله مهیب آتش .پریدم پائین به قطار از و داشته بر را بود افتاده بیرون کوپه از دستش که ای

 دنبال .پیوندم می دیگران به نیز من .هستند مسافران جان تنجا برای تالش حال در رسانان امداد و مردم .است افتاده اتفاقی

 آتش باالخره ساعت چندین از پس .است مانده کوپه در مدارکم تمام .نیست او از اثری گردم می هرچه ولی هستم محسن

 .شود می خاموش

 جا حادثه قربانیان میان در را خود و کنم فرار گرفتم تصمیم ناگهان رسد، می ذهنم به فکری خود سرنوشت از ناامید و خسته

 درکوپه نیز من لوازم و مدارک تمامی ام مرده کنند می فکر هم طلبکارنم و یابم می رهایی مشکالتم تمامی از طوری این. بزنم

 .کرد نخواهد شک هم کس وهیچ است

 کند، می درد قطار برخود ضربه تشد اثر بر بدنم تمام و کرده رمقم بی سرما رساندم، جاده کنار به فراوان سختی با را خودم

 که گوسفندانی صدای گیرم می را جلویش آید می دور از کامیونی، آورد می فشار بازویم به شده بسته کتفم به که پانسمانی

 هستم قطار های بازمانده از فهمید وقتی برداشته، را جاده آورده( ع) رضا امام نذری برای کرمانشاه از( کامیون راننده) کیوان

 می نفرین خودم به دل در .است افتاده اتفاقی چه شد نمی باورم هنوز بود، گرفته را صورتش اشک ،داد من به را خود غذای

 کنی؟ می فرار کجا ،گذاشتی را همراهانت و رفیق نامردی خیلی کنم؛

 تابلوی .دهد نمی جواب رمهمس گیرم می تماس هرچه بزنم، همسرم به زنگی تا بدهد من به را شا گوشی خواهم می کیوان از

 !کجا الرضا مشهد و کجا تو گویم می خود به افتم می هایم بدبختی یاد کند، می جلب را توجهم الرضا مشهد به کیلومتر 20

 که کند می اصرار او. کند پیاده مرا خواهم می کیوان از! نمیدانم ام؟ نیامده مشهد به که است سال چند بینم، رامی ها گلدسته

 .موبر زیارت به بخواهم که نیستم مطمئن .کنم نمی قبول من ولی ببرد بیمارستان به را من

 از پس: گفت می که افتادم محسن های یادحرف  به و داشت همراه به برایم شیرینی آرامش که سپردم خنکی نسیم به را خودم

 خاطر به شوی می ناامید و خسته هم ها وقت تر بیش که این هستیم، نشیبی و پرفراز راه در اآلن ما. است آسانی سختی، هر

 امیدوار و کنیم صبر اگر. عبرتی درس و شود می خاطره برایمان ها سختی تمام برسد، که آسانی نوبت مهرداد، اما. است همین

 .کند نمی فراموشمان و گذارد نمی تنهایمان خدا باشیم،



 نفس نبودم قادر. لرزید پایم تا سر و پیچید قلبم در ناپذیر صفو حسی دیدم را السالم علیه رضا امام بارگاه که دوردست از

 که افتادم رنجی یاد و شد جمع چشمانم در اشک بود، کرده جذب مرا پرشکوه عظمتی. کنم نگاه توانستم می فقط و بکشم

 خاموش دشت بر که دبو امید فروزان خورشید گویی بود، شده برقرار مقدس وجود آن و من بین که پیوندی. بود من با ها سال

 : فرماید می: که کردم زمزمه را حافظ شعر این ناخودآگاه. بود تابیده قلبم

 . فرومگذارم گشته، گم دل دلیل ای                        پای بادیه این در نهادیم یدامّ صد به

 می نگاه رو ضریح داشتم فقط و ها تونس از یکی به دادم تکیه... کردم می ضعف داشتم دیگه اما کردم؟ گریه کی تا دانم نمی

 نخواسته ازش چیزی بودم، نگفته هیچی هنوز... کردم می رضایت احساس سراغم بود اومده که آرامشی همه اون از... کردم

 حرف براش ساعت چندین انگاری... بود کرده دوا دردامو تمام یکباره به و اومدم چی واسه دانست می خودش انگار اما... بودم

 بی و نامرادیها از براش توانستم نمی اینکه از... بودم خوشحال نبود ذهنم تو هیچی اینکه از... بود داده تسکینم اونم و بودم دهز

 آه کسی خاطر به حتی اینکه از... بودم خوشحال بودم نکرده باز اعتراض به لب اینکه از... بودم خوشحال بگم ها عاطفگی

 لحظه یه فقط... کردم می فکر اش بزرگی به و دیدم می اونو فقط اینکه از بودم خوشحال... بودم خوشحال بودم نکشیده

 به که چیزی تنها بودم؟ کرده اعتراض بهش اینکه بودم؟به کرده گالیه خدا به انقدر چرا اینکه از خودم؟ از کشیدم خجالت

 ...ببخشه منو اشتباهاتم و بدیهام تمام رخاط به خواستم خدا از... ببخشه منو بخوام خدا از که بود این رسید ذهنم

 واسهکردم و  دعا بودند شده حادثه دچار قطار توی که کسانی تمام واسه... بودم ایستاده سرپا جور همین شد می ساعتی یک 

 .کردم صبر طلب هاشون خانواده

 مبارک صحن به. آمد می چشم به اش مهربانی و بود دیدنی امام، عظمت. داشتم برمی قدم آهسته. ام شده غریب حسی دچار

. کرد می سرمست را آدمی ،«دعا» انگیز دل عطر و داد می نوازش را روان و روح عاشق های انسان نیاز و عشق پژواک. شدم وارد

 حضرت آن و ایستادیم احترام به السالم علیه امام ضریح به رو ها رواق از یکی در نرفتم، نزدیک خیلی. بود شلوغ ضریح، اطراف

 .کردم زیارت را

*** 

 بودین؟ گرفته تماس ما خونه با شما ببخشین -

  !افتاده گوشی روی شما شماره ولی! خانم نه  -

 ندادین. جواب زد زنگ هرچی بود، مهرداد اسمش کنم فکر شد من ماشین سوار جاده تو آقایی یه بله آهان -



  بدین، بهش رو گوشی شه می کجاست اون -

 .کجاست ناال دونم نمی منم .شد پیاده حرم یکیاینزد .نیست اینجا اون آخه ولی -

 است. زنده اون خدا رو تو -

 ...زیارت رفت کنم فکر است زنده خانم بله -

*** 

 و ام گرفته را محسن تابوت زیر است، شده جمع تبریز رحمت وادی در رضوی حرم سوختگان پر با وداع برای عظیمی جمعیت

 .شدی خیریم به عاقبت وسیله تو محسن متشکرم: گویم می دلم در گرفته را انمچشم اشک .خوانم می برایش ای فاتحه دل در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


