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عید در خانه میمانید یا بار سفر میبندید؟

جاده فریاد میزند نیا
محمد معصومیان
گزارش نویس

مسابقه رانندگی اســتقامت با صدای ترکیدن
توپ ســال جدید شروع میشــود .رانندههایی
که هرهفته تا شــمال رفته و برگشــتهاند طبعاً
آمادگــی بدنــی و روحــی مناســبتری بــرای
مانــدن در ترافیــک هراز و کنــدوان و فیروزکوه
ق ماشــینها
و آزادراه رشــت دارنــد .صنــدو 
مجهــز بــه فالســک و قهوهســاز و گالنهــای
آب و بنزیــن اســت و رســتورانهای خــوب و
تــر و تمیــز هــم از قبــل به نقشــه راه ســنجاق
شــدهاند .رضــا کــه از شــمالبروهای حرفهای
اســت و به قول خودش آنجا آلونکی هم دارد
میگویــد« :به هر قیمتــی باید رفت ،یک ثانیه
نفس نکشیدن در تهران میارزد به  12ساعت
در جاده ماندن».
شــاید مســافران ایرانــی تنهــا مســافران دنیــا
باشــند که دیگر برایشــان مهم نیســت که راه
 3ســاعته  12ســاعت طــول بکشــد و اگــر فکــر
کردهایــد این نوع از تحمل به خاطر آن اســت
کــه دیگر یاد گرفتهایــم از راه لذت ببریم ،باید
عرض کنم مرتکب اشتباه محاسباتی شدهاید.
دلیل اصلی چنین اســتقامتی آن اســت که نه
کســی میخواهد یک ثانیــه زمان تعطیالت را
در خانه بماند و نه برای مســئوالن مهم است
که جادهها چه وضعیتی دارند.
ترکیــب ایــن دو بــا هم میشــود کنــار آمدن با
شــرایط و اینکه کم کم یــاد بگیرید اگر ترافیک
قفل شــده ،اســباب و اثاثیه را از ماشین بیرون
بکشید و همان گوشه بین قلوه سنگهای کنار
جــاده و دود اگزوز ماشــینها زیلــو پهن کنید و
دراز بکشــید و لیوانی چای بخورید .مگر کســی
حکــم کــرده کــه حتمــاً باید لوبیــا پلــو را وقت
رســیدن و بــا خیال راحــت بخوریــد؟ گاز پیک
نیکــی و یک زیلو کافی اســت تا بــه ریش همه
کسانی که به جاده خاکی زدهاند بخندید.

در ســبقتهای مســافران کم تحملی که قیف
جــاده را تنگتر کردهاند تا زودتر برســند شــما
لقمه را با چاشــنی روغن ماشین پایین بدهید
و از اینکه در خانه نیستید لذت ببرید .مردمی
که کل سال  7صبح از خواب
بیــدار میشــوند و در اوج
ترافیــک به خانه میرســند
باید هــم با وضعیــت راهها
شاید مسافران
کنــار بیاینــد .جادههایــی که
ایرانی تنها مسافران
نســلهای نســل وفادارانــه
دنیا باشند که دیگر
شــکل صد ســال پیش خود
را حفــظ کردهانــد .یکــی از
برایشان مهم نیست
این جادهها که هر سال خبر
که راه  3ساعته 12
تکمیــل پــروژه تعریضــش
ساعت طول بکشد و
گــوش فلــک را پــر میکنــد
اگر فکر کردهاید این
جاده هراز اســت .جــادهای
نوع از تحمل به خاطر
متعلــق به چنــد دهه پیش
آن است که دیگر یاد
و با ریزشهای همیشگی.
گرفتهایم از راه لذت
امــا اگــر از ســفربروهای
ببریم ،باید عرض
حرفــهای کــه نــه درگیــر
کنم مرتکب اشتباه
ذخیــره مرخصی هســتند و
محاسباتی شدهاید
نه تنها مقصدشــان شــمال
و نه کل ســال درگیر ترافیک
تهــران هســتند بپرســید ،با
دلیــل و اســتدالل بــه شــما
میفهماننــد کــه بدتریــن
زمان سفر ،عید نوروز است.
مثــل بابــک کــه  6مــاه ســال را قشــم اســت و
نصف دیگرش را دور ایــران میچرخد .بابک
میگویــد« :برای من بهترین زمان برای ســفر
نکــردن همیــن عیــد اســت .تهــران خالــی و
تمیــز با دورنمای کوههــای برف گرفته و بدون
ترافیــک ...بــه بــه آدم دیگــر چــه میخواهد؟
میخوابــی تــا لنگ ظهــر و هر وقت که ســرت
را از پنجــره بیــرون مــیآوری ابرهــای ســفید
پنپــهای میبینی .تازه اگر هم هــوس رفتن به

زندگی

کوه داشته باشی در خلوتترین حالت ممکن
میتوانــی بــروی .حــاال شــما فــرض کــن مــن
بخواهــم بــروم شــیراز؛ فکر میکنــی آدم توی
نــوروز اصالً میتواند قبر حافظ و ســعدی را از
نزدیک ببیند؟ شــمال که نگــو؛ همه قیمتها
یکدفعه دوال پهنا میشــود .همــان ویالیی که
دو هفته قبل از عید شبی  200هزار تومان بوده
یکدفعه میشود  500هزار تومان .از جاده هم
که نگویم بهتر اســت ».بابک راســت میگوید
بــرای او کــه کل ســال درحال ســفر اســت این
بدترین زمان اســت چون قرار نیســت از جایی
فرار کند.
برگردیــم بــه مســافران عیــد؛ همانهایــی که
حاضر نیســتند یــک ثانیه هم در شــهری مثل
تهران یا کالنشهرهایی که دست کمی از تهران
ندارنــد ،بماننــد .همانهایی که ســاعتها در
صفهای جانفرسای توالتهای عمومی دوال
و راســت میشــوند و در مقابــل جبهــه هــوای
ســردی که از کوهســتان ســرازیر میشــود مثل
دیــوار دفاعی فوتبال میایســتند و با بیقراری
این پا و آن پا میشوند .یکی از آنها امیر است.
امیر معلم دبســتان است و  2بچه دارد که کل
ســال آنها را بــا بهانههای مختلــف پیچانده و
ســفر نبرده اما بــا واریز پول عیــدی و رهایی از
هفت خــوان مرخصــی گرفتن از آقــای مدیر،
دیگــر راهــی جز ســفر بــردن خانــواده برایش
نمانــده و بــا اینکه میداند وضعیــت راهها در
عید چطور اســت مجبور اســت که بــرود .باید
دل به جاده سپرد چارهای نیست.
او با خنده ،بزرگترین مشــکل جادهها را کمبود
دستشــویی عمومی عنوان میکند .برای او که
دو بچــه دارد و هــر لحظــه یکی از آنهــا نیاز به
دستشــویی پیــدا میکنــد ،بزرگتریــن مصیبت
ســفر پیدا کردن دستشــویی عمومی اســت .با
خنــده میگویــد« :قبل از ســفر صدبــار به آنها
میگویم اگر دستشــویی دارید بروید اما خودم
هم میدانم تذکرم فایدهای ندارد و راه آنقدر
طوالنی اســت که با این تذکرهــا کاری از پیش
نمــیرود ».همســرش هــم میگویــد« :خــب
کودکند و دســت خودشان نیســت .مگر یادت
نیســت ماهم بچه بودیم همین بودیم .بابای
من هرجا برای سیگار کشیدن میایستاد اعالم
میکرد مســافران محترم اگر دستشویی دارید
بفرمایید پشــت این تپه ولی تا راه میافتادیم
و هنوز بیســت کیلومتری نرفتــه بودیم به پدر
فشار میآوردیم که یک جایی بزند کنار».
بــا همــه این ذکــر مصیبها بــرای راه و ســفر،
بازهم مردم لحظه شماری میکنند که عید از
راه برسد و دل به جاده بزنند .به قول علیرضا:
«دیگــر دلخوشــی دیگــری بــرای مــا نمانــده
الاقــل اینجــوری چنــد روزی دورهم هســتیم
و جوجــهای میزنیــم و میخندیــم .بمانیــم
تهران که چی؟  12ســاعت در جاده بودن بهتر
از این اســت که هــر روز همان منظــره تکراری
کل ســال را ببینم .همــان دیوارهای بلند خانه
روبــه رویــی بــا پیچکــی کــه روی میلههایــش
پیچیده ،همان ســام و علیکهــای تکراری با
سوپری و نانوای محل و»...
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