
ایستگاه راه آهن اندیمشک 

این ایستگاه برای هرکس که به آن وارد می شود،� دیدنی و برای بسیاری
یادآور خاطرات تلخ و شیرین است. روزگاری بوق ممتد قطار با صدای تتق تتق
ضربه های چرخ های آهنین بر ریل برای من کودک که کنار پدربزرگم بر این غول

آهنین چشم دوخته و مترصد فرصتی بودم تا دستم را از میان پنجۀ= کشیده و
سخت وی رها کنم تا قدری جلوتر بر سکوی پیشین نظاره گر هیبت سنگین قطار

باشم. آقای کاله به سر سوت مخصوصش را به صدا درآورد و همه مسافران
حاضر در ایستگاه را به پرهیز از نزدیک  شدن به این مار اژدها شده� که غُرمب

رعدآسایش دل و جگر زمین را می لرزاند، هشدار می داد. درهای قطار باز شد و
همان مأمور ایستگاه پی درپی صدا می زد توقف قطار چند دقیقه است )بیست

دقیقه( بعضی افراد میان سال که در میان آن ها افرادی با لباس های عربی
مشاهده می شد پی نمازخانه در ایستگاه می گشتند. اما کجا؟ در کدام محل من

به خاطر ندارم.

یکی از حادثه های ناگوار در این ایستگاه حادثۀ= بمباران اندیمشک و به
خاک و خون کشیدن رزمندگان در دوران غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس

است که یادآوری آن همچنان دل ها را آزرده خاطر می کند.

امروز تا آمدن قطار اهواز به تهران و توقف کوتاه آن در ایستگاه
اندیمشک بیش از نیم ساعت وقت داشتم. محوطۀ= ایستگاه خلوت خلوت است.
قدم زنان تا مسجد امام سجاد)ع( ایستگاه رفتم و به یاد دوران دفاع مقدّس که

رزمندگان داخل آن استراحت می کردند و دمی پلک های خود را روی هم
می گذاشتند، افتادم. الحق چه فضایی روحانی و دل نشینی دارد. به جرئت

می توان گفت: مسجد و نمازخانه این ایستگاه عالوه بر معنویت حاکم بر آن،
هنوز بوی خوش غیرت، جنب وجوش، جوان مردی، حمیت، دلیری و... در آن موج

می زند. من در کل مسیر جنوب به تهران ایستگاهی به زیبایی و تمیزی این
ایستگاه ندیده ام. 
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