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كوپه شماره 1
روي ريل زندگي افتاديم در مسيري
س��بز .جادهاي به س��مت ارديبهش��ت.
البته هر زمان كه هواي شمال را داشته
باش��ي و قطار تهران – گرگان يا تهران
– س��اري را سوار ش��ده باشي به سوي
بهشت ميروي .راهآهن شمال از سوزن
خروجي ايستگاه گرمسار واقع در استان
س��منان آغاز و با عبور از كوههاي سربه
فلك كشيده البرز و بخشهايي از استان
تهران وارد اس��تان مازن��دران و مناطق
زيباي جنگلي شده و با عبور از شهرهاي
متع��دد و مناطق جلگهاي وارد اس��تان
گلس��تان و در نهايت به ايستگاه گرگان
ختم ميشود .حاال اگر اين مسير واقعاً به
بهشت ختم نميشود به ما بگوييد .هيچ
فرقي هم نميكند بهار باشد يا تابستان.
پاييزش هم كه پادش��اه فصلهاس��ت.
اص ً
ال پاييز اينجا همان بهاري اس��ت كه
عاشق شده است .ما از زمستانش چيزي
نميگوييم و ميگذاري��م به عهده نگاه
خودتان .اما اگر ش��ما هم ب��ا ما موافق
باشيد كه پادشاه فصل هاست پاييز ،بايد
قبول داشته باشيد كه پاييز نام مستعار
همه فصلهاست.
كوپه شماره دو
وقتي س��وار قطار ميش��وي تا دلت
بخواهد پنجره است كه تو را به آسمان
وصل ميكند .با همين پنجرههاست كه
يك زندگي را دوره ميكني .زندگيهايي
كه در پايين دست و باالدست ريل قطار
در جريان است .كودكان شاد و شنگولي
كه برايت دس��ت تكان ميدهند .گاهي
قطار از مسير مهربان تري گذر ميكند
و يك خانواده با دس��ت تكاندادنهاي
طوالن��ي س��فر بخي��ر عال��ي را در دل
چشمانت مينشانند .قطار زندگي ،تو را
از ميان آنان ميگذراند و گاهي مس��افر
با تو هممس��ير ميش��ود و مس��افراني
پياده .زندگي همين است .ورق ميزني
ي
زندگي را در هرچرخ قطار .مسافران م 
آيند و ميروند .ميروند و گم ميشوند
در زندگي پشت خانههای پايين دست
و باالدس��ت ايس��تگاه .اما هميشه يك
اصل در ذهنت همزمان با قطار ميآيد و
ميرود كه هيچ قطاري منتظر مسافري
نميماند.
كوپه شماره سه
همان اول راه توي كوپه ننشس��ته
راه ميافتيم تا ط��ول قطار را تا عقب
بروم .جالب اس��ت در قطار هرگز هيچ
مس��يري را به عقب نم��يروي .هيچ
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دست رضاشاه ميرساند كه در آن نامه،
هيتلر از رضاخان درخواست ميكند تا
ايران ،تمام��ي پلها و تونلهايي را كه
آلمانيها در مس��ير راهآهن سراسري
براي ايرانيها س��اختهاند ،از جمله پل
ورس��ك را منفجر كرده ت��ا در صورت
حمل��ه متفقين ب��ه ايران ،اع��زام نيرو
و غ��ذا از جنوب ايران به ش��مال آن و
به س��مت مرزهاي روس��يه با تأخير و
مشكالت فراواني همراه شود و آلمانها
فرصت كافي براي نابودي استالينگراد
داش��ته باشند .همچنين هيتلر به رضا
شاه قول ميدهد تا پس از پايان جنگ
و پي��روزي كامل ب��ر روسها ،به پاس
زحم��ات او در جريان جن��گ ،همان
راهآهن ،پلها و تونلها و چه بسا بهتر
از آن را براي ايران خواهد س��اخت .اما
رضاش��اه در جواب نامه هيتلر از ژنرال
ماير خواس��ت تا ضمن ارسال سالم او
به پيشوا به هيتلر اطمينان خاطر دهد
كه ايران عضو كنوانس��يون ژنو بوده و
در اين جنگ نيز اعالم بيطرفي كرده
است .به اين ترتيب هيچ كشوري حق
ورود به خ��اك ايران را در زمان جنگ
ندارد .رضاخان نميدانس��ت كه با اين
ژست سياس��ي سرنوشت جهان تغيير
ميکند كه کرد .پيشبينيهاي آلمانها
درس��ت در آمد .رضاخان هم حكومت
خود را از دست داد و هم مسير جنگ
را به نفع متفقين تغيير.

مس��يري را دوباره نميروي .اگر تمام
ط��ول قطار را هم دويده باش��ي .قطار
سریع تر از تو ريل زندگي را ميچرخد
و ميرود و هميشه گذشته دور دستتر
از آن است كه بخواهي به آن برگردي.
مگر آنقدر ديوانه باشي كه در كوپهات
كز كن��ي و هي ب��ه روزگار گذش��ته
بينديش��ي .ايستگاههاي شهرهايي كه
تو را ميبرد و به سبزي ساری و گرگان
ميسپارد خيلي كوتاه است .توقفهاي
كوتاه و م��داوم قطار خنده برلب همه
ميآورد .دقيق��اً مثل اتوبوسهاي بين
شهري است كه زود به زود به ايستگاه
ميرسند .بازهم مسافري پياده ميشود
و مسير زندگياش از توجدا ميشود و
مسافري سوار.
كوپه شماره چهار
كوپهه��ا براي بس��ياري از ايرانيها
يك اندروني اختصاصياس��ت .ش��ايد
يكي ازمهمترين داليلي كه مس��افران
بين س��فرهاي زميني ،قطار را انتخاب
ميكنن��د همي��ن حفظ حريم اس��ت
والبته راحتي خي��ال .مكان و زمان به
اين مالكيت رسميت ميبخشد و باطل
ميكند .بدون اينكه مس��افران بتوانند
چيزي از اين مالكيت را به ارث بگذارند
يا باخود ببرند .عين زندگي .دست خالي
ي آيند و زندگي ميكنند و دس��ت
م�� 
پر برميگردند .ح��ال و هواي كوپهها
هم بس��تگي به اهلش دارد .كوپههاي
جوان��ان پر از صدا و خنده و گاهي هم
موس��يقي .حال وهواي بزرگترها مثل
شب نشيني شب يلداست .ميگويند و
ميگويند .از گذشته به آينده .شايد هم
اص ً
ال يادشان نميآيد كه قطار در حال
حركت است .هي گذشته را ميچسباند
به آين��ده و آين��ده راميچس��باند به
گذش��ته .اين وسط ميوه است كه قاچ
ميشود و بين س��اكنان كوپه تقسيم
ميش��ود .ت��وي كوپه كه مينش��يني
كولهبارهاي همه باز ميشود .هركسي
حرفي براي گفت��ن دارد .براي همين
اس��ت كه دوستيهاي قطار پايدارتر از
ديگر سفرهاس��ت .س��فرهدل است كه
باز ميشود .مينوشند و ميبخشند .به
كوپه ك��ه برميگرديم دل را ميدهيم
به پنجرههاي قطار كه راه دارد به عمق
جنگلهاي تو در تو .جنگلهاي باران
خ��ورده .خانههاي ش��يرواني .هرچند
ديگ��ر بارانه��اي اين مس��ير صداي
سفالي ندارند.
اينجا هم همه چيز در حال سنگي
و سيمانيشدن است.

زهرا كشوري

سوت پيروزي
روي پل ورسك

مس�افر قطار اگر شده باش�ي ،بيگمان كنار پنجرهاي نشستهاي
كه باز ميشود رو به سوي آسمان .روبه سوي قصههاي دو سوي
مس�ير؛ قصههايي كه ميآين�د و ميروند .به نظ�رم پنجره همه
قطارها به يك قصه باز ميش�ود .قصههايي كه از دل پنجرهها به
داخل سرك ميكشند و شمايل رؤياهايي را دارند با ته مزهاي از
دلتنگي؛ از همين روس�ت كه قطارها تو را از دل قصهاي به قصه

كوپه شماره پنج
قطار تهران تا س��اری را اگر مسافر
بوده باش��ي ،ميداني كه اينجا در دل
هر كوپه پيچ س��بزي اس��ت كه به دل
آبي آسمان پل ميزند پل زدني .آنقدر
پل ميزند و ميزند تا تو را ميرس��اند
به «پل ورس��ك» .ش��اهكار مهندسي
باقي مانده از آن جنگ جهانس��وز دوم
كه دودش به چش��م ايرانيها هم رفت
باوجود اعالم بيطرفي .اگر مسافر اين
مس��ير س��بز بوده باش��ي ميداني كه
ورسك نام آشنايي است تا آنجايي كه
به اشتباه اسم معمار سازنده آن يعني

«لونچز آلماني» را ورس��ك مينامند.
مسافران هميش��ه و هماره اين مسير
هم محال است بدون اينكه از آن فاصله
دور يك لحظه پل ورس��ك را در قاب
چشمانش��ان جا بدهند ،از اين مس��ير
بگذرند .رسيدن به پل ،پل زدن ،طعم
خاص خود را دارد ك��ه هرگز تكراري
نميش��ود .پل زماني س��اخته شد كه
جنوب اي��ران را انگليس اداره ميكرد
و ش��مال آن را روس .س��ايه سنگين
اين حضور البته از روزگاران گذش��ته
ب��ر ايران چنب��ره انداخته ب��ود .همان
زمان كه ش��اه قاجار پادشاهي خود را

ديگري ميبرند و نخستين سوت هر قطار ،تو را ميبرد به قصهاي
جديد .ش�ايد به همين دليل اس�ت كه آن شاعر ،حركت قطار را
حرك�ت همه جهان به جايي دور ميخوان�د .براي ما هم كه قطار
تهران -ساري را مسافر بوديم همه دنياي سبز دو طرف ريل قطار
كشيده ش�ده بود در كوپههاي كوچك .سرشاخههاي سبز باران
خورده مسير و همان مه هميشگي و ابرهاي لغزنده گريزان.

به دست مردهش��ويها ميسپارد .چرا
كه اگر ميخواس��ت به جنوب كش��ور
برود بايد از انگليسيها اجازه ميگرفت
و اگر ميخواس��ت به شمال كشورش
برود ،باي��د به پاي روسه��ا ميافتاد.
ورسك پل عجيبي است .هم تاريخش
جهاني شد ،هم معمارياش .هيتلر كه
ظهور كرد و جهان را به آتش كش��يد،
انگليس��يها در جبهه مخالف او بودند.
س��ال  1320بود كه نيروهاي متفقين
در زم��ان جنگ جهاني دوم وارد ايران
ش��دند ،آنها يك��ي از دالي��ل پيروزي
خ��ود را در اين جن��گ ،وجود راهآهن

گردشگری

سراسري ايران عنوان كردند .از طرفي،
«چرچيل» ،نخستوزير وقت انگليس
نيز پل ورس��ك را«پل پيروزي» لقب
داد .سال  ۱۹۴۳بود كه بخت از هیتلر
روي گرداند و ورقش برگشت .يحتمل
كه متفقين به اي��ران حمله ميكنند.
آلمانها وحش��ت ك��رده بودن��د .آنها
ميدانس��تند اگر متفقين اي��ران را به
تصرف درآورند كه درآوردند ،كمكهاي
نظامي و غذايي به استالينگراد كه برسد
قبر هيلتر كنده مي شود كه كنده شد.
بنابراين ش��خصي به نام «ژنرال ماير»
نام��هاي را از طرف ش��خص هيتلر به

كوپه شماره شش
پس زمينه پل ورس��ك جنگلهاي
تو در توي ش��مال است با شب كالهي
از ابرهاي لغزنده .اينجاست كه متوقف
شد وايستاد .اگر ميشد از پنجره قطار
پريد تا همه زيبايهايش را يكجا ارزاني
روحمان كنيم ميپري��دم اما ميدانيم
كه اين مسأله غيرممكن است .بنابراين
هم��ه زيباييهايش را يكج��ا به داخل
كوپه ميكش��انيم و چرخ��ي در هواي
اين روستاي زيبا ميزنيم .هنوز هم از
دل كوپه ميشود محل اسكان كارگران
س��ازنده اين پ��ل را دي��د .حتي محل
اقامت رضاخان و س��ران حكومتي براي
افتتاح پل را .سنگ قبر شكسته سازنده
پل هم هست .ميگويند نخستين قطار
كه از روي پل ورس��ك رد شد رضاخان
از سازنده ميخواهد تا به همراه خانواده
خ��ود زير پل قرار بگي��رد تا در صورت
خراب شدن پل نخستين قربانيان ماجرا
باشند .س��اخت ورسك پر از قصههايي
از اين دست اس��ت .آنچه بيش از همه
ورس��ك را در چش��م معماران جهاني
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قطار تهران تا ساری را
اگر مس�افر بوده باش�ي،
ميداني كه اينجا در دل هر كوپه
پيچ س�بزي اس�ت كه به دل آبي
آسمان پل ميزند پل زدني .آنقدر
پ�ل ميزن�د و ميزن�د ت�ا ت�و را
ميرس�اند ب�ه «پ�ل ورس�ك».
شاهكار مهندس�ي باقي مانده از
آن جن�گ جهانس�وز دوم ك�ه
دودش ب�ه چش�م ايرانيه�ا هم
رفت باوجود اعالم بيطرفي

نش��ان داده پل زدن بين دو كوه عظيم
وس��خت گذر عباسآباد اس��ت .هزينه
ساخت اين پل در بين سالهاي 1306
تا  ،1317بالغ بر دو ميليون و  600هزار
تومان ش��د .چنين ويژگيهاي ورسك
باعث ش��د تا ن��ام اين پل درفهرس��ت
آثار مل��ي ايران به ثبت برس��د .پنجره
كوپهه��اي قطار قاب لحظههاي س��بز
ميشود از عبور جنگلهاي تو در تو در
حاشيه رود «تاالر» .عالوه بر پل ورسك
ش��اهكار ديگ��ري را در دل چش��مانت
مينشاند به نام سه خط طاليي.
كوپه شماره هفت
به س��نگ ياد بود ميرسيم .يادبود
سنگي كش��ته شدگان س��ال .1310
بوي عرق جبين ميدهد .روي يادبود،
قصه آنها اينچنين نوش��ته شده است.
«ب��ه ياد پنج نفر عمل��هزاده كار كه به
واس��طه حريق ب��اروت در اي��ن مكان
مقتول ش��دند ».البت��ه اتفاقهايي كه
در اي��ن مس��ير اتفاق افت��اد به همان
انفجاره��اي تونل ش��ماره  36محدود
نش��د .انفجارهايي كه شعلههاي آبي و
س��ركش آنها گاه تا يك م��اه به طول
ميكش��يد .در اين شرايط كارگران در
ح��رارت باالتر از  55درجه به كار خود
ادامه ميدادند .اما مهمترين حادثه به
وجود آمده در اين زمينه به تابس��تان
س��ال  1312برميگ��ردد ك��ه در دل
تونل گدوك طوالنيترين تونل راهآهن
سراس��ري اتف��اق افتاد .كارگ��ران در
هنگام حفر اين تونل به يك منبع آب
زيرزميني برخورد كردند كه بالفاصله
پ��س از حفر تونل ،آب بش��دت جاري
ش��د .جريان اوليه آب در حدود 120
ليت��ر در ثاني��ه بود ،بهط��وري كه در
همان لحظ��ات اولي��ه محوطه جلوي
تون��ل به رودخانهاي خروش��ان تبديل
شد.صداي س��وت قطار بلند ميشود.
از پل ورسك رد شديم.

