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مترو را روی 
گوشی تلفن 
همراه خود 
بخوانید

وضعيت دمــاي هوا در ايــن روزها كه 
اصال نياز به توضيح ندارد. آفتاب چنان 
قدرتمند در حال شليك هرم گرما به شهر 
و شهروندان اســت كه كافي است بدون 
ســپر چند دقيقه اي در مسير حضورش 
بايستي. آب شــدن تان قابل تصور است 
و گرمازدگي تان احتمالي اما درهرحالت 
كالفگي تان قطعي است. گرماي تير امان 
همه را بريده است. در خانه ها و ادارات و 
مغازه ها قهر كردن برق هم قصه تازه اين 
روزهاست. قطعي هاي مکرر و طوالني برق 
سبب شده حتی نفوذ گرما به زير سقف ها 
هم به وقوع بپيوندد و خالصه حتي اگر روي 
كاناپه ولو باشــي، پشت ميز كار نشسته 
باشي يا روي صندلي پشت ميز مغازه زمان 
بگذراني، گرما خودش را به تو مي رساند و 
مبتاليت مي كند. از خيابان هم بهتر است 
نگوييم، چند صد هزار بخاري سيار به نام 
خودرو مي توانند در هر محدوده اي فقط در 
عرض چند ثانيه دماي هوا را چند شماره اي 
باال ببرند و ديوانه ات كنند. همه اينها را 
گفتيم تا برســيم به بهشت زيرزميني، 
به مترو... اينجا در ايستگاه هاي متروي 
تهران در اوج گرما مي توان خنك ماند و 
دوام آورد. مي توان با آرامش سوار قطار 
شد و به مقصد رسيد. از جهنم خيابان تا 
خانه و مغازه و اداره آفتاب زده و برعکس 
مي توان به بهشت مترو پناه برد. به همين 

سادگي و خنکي... .



ایستگاه ملت2

 بهبود شرايط 
براي مسافران خاص

مديرعامل شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: در سال هاي اخير توجه ويژه اي به معلوالن شده و 
افتتاح ايستگاه منوط به داشتن آسانسور و پله برقي بوده تا 
افرادي كه با ويلچر وارد ايستگاه مترو مي شوند، با پله هاي 
ثابت يا برقي مواجه نشوند و بتوانند به  سادگي روي سكوي 
ايســتگاه قرار بگيرند. در اجراي طرح مناسب ســازي  
ايستگاه ها، روشندالن نيز مورد توجه قرار گرفته اند؛ به طور 
مثال كم  بينايان با استفاده از رنگ بندي هاي صورت گرفته 
در ايستگاه مترو و نابينايان از طريق مسير ويژه اي كه براي 
آنها درنظر گرفته شــده، مي توانند به قطار درون شهري 
دسترسي پيدا كنند. علي عبداهلل پور همچنين خبر داد 
طبق آمار سازمان بهزيستي، بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر 
نيازمند دريافت خدمات خاص در مترو هستند. اين آمار 
شامل كم  بينايان، نابينايان و معلوالني كه از ويلچر استفاده 

مي كنند، مي شود.

 پول صرفه جويي سوخت 
در باك مترو

در جلسه مشترك مديران متروي تهران و مديران شركت 
بهينه سازي  مصرف سوخت قرار شده كمك هاي شركت 
بهينه سازي  مصرف سوخت به مترو به خاطر كمكي كه 
در ازاي صرفه جويي مصرف ســوخت ناشي از جابه جايي 
شــهروندان پايتخت با مترو انجام مي دهد ادامه داشته 
باشد. بنا بر اين قرار داد تا پايان سال ۹۹ حدود ۲۰ميليون 
دالر عملكرد قطعــي بابت صرفه جويي در ســوخت به 
شــركت متروي تهران پرداخت شــده است. مديرعامل 
شركت بهينه سازي  مصرف سوخت همچنين تأكيد كرده 
كه شــركت متبوعش از هرگونه پيشنهادي كه منجر به 
صرفه جويي بيشتر در مصرف سوخت شود، حمايت مي كند. 
او گفت با استفاده هرچه بيشتر شهروندان از مترو ضمن 
كمك به كاهش ترافيك و آلودگي هوا مي توان گام هاي 
مهمي در افزايش صرفه جويي مصرف سوخت نيز برداشت.

 متروي تهران 
شادستان مي شود 

معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران از اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي با 
عنوان شادســتان تهران۱۴۰۰ در ايستگاه هاي منتخب 
متروي تهران خبر داد .سيدمجتبي تقوي نژاد گفت: اين 
برنامه ها با رويكرد اصلي نشــاط افزايي در بين مسافران و 
مطابق دستورالعمل هاي ابالغي از سوي كميته ملي مبارزه 
با كرونا انجام مي شود. برنامه هاي شادستان تهران۱۴۰۰ با 
هدف توسعه فرهنگ و ارزش هاي ايراني -اسالمي، افزايش 
نشاط اجتماعي و غني سازي، اوقات فراغت شهروندان و 

نكوداشت مناسبت هاي مذهبي و ملي برگزار مي شود.
گراميداشــت اعياد قربان و غديرخم، اجراي كاروان هاي 
شادي، جشنواره هاي فرهنگي، هنري، كاروان موسيقي، 
نواي نواحي، با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ايستگاه هاي 
منتخب برگزار مي شــود. يكي از بخش هاي مهم برنامه 
شادســتان تهران۱۴۰۰ مربوط به دهه واليت است كه 
مسافران متروي تهران شــاهد اجراي برنامه هاي متنوع 
فرهنگي، هنري و اجتماعي خواهند بود. به همين مناسبت 
و با همكاري بنياد رودكي موسيقي نواحي و اقوام  با حضور 
گروه هاي هنري از سراسر كشور در سطح ايستگاه هاي مترو 
اجرا مي شود و برنامه هاي پرده خواني، نقالي، برگزاري جشن 
ويژه اعياد قربان و غديرخم برگزار و كارگاه و نمايشگاه هنري 

در ايستگاه هاي منتخب خواهد شد.

جنوب شرق تهران 2 مركز واكسيناسيون دارد. مركز 
بهداشت شــهداي بدر كه در نزديکي ايستگاه متروي 
بعثت است و بوستان آزادگان كه متروي دولت آباد براي 

دسترسي آسان به آن توصيه مي شود.

براي واكسيناسيون در مراكز شمال شرق تهران، استفاده از خط 
3مترو توصيه مي شود. تاكسي هاي خطي به شهرك حکيميه در 
ترمينال متروي نوبنياد قرار دارند و با يك كورس تاكسي مي توانيد 
از همين ايستگاه به ورودي پاركينگ باغ پرندگان برسيد. اگر قرار 
است در مركز بهداشتي درماني كادوس تهرانپارس واكسن تزريق 

كنيد، ايستگاه متروي علم و صنعت نزديك ترين ايستگاه است.

مراكز واكسيناسيون در مركز تهران فراوان ترند و به ايستگاه هاي 
مترو نزديك تر. براي دسترســي به مجموعه ورزشــي ساعي، 
مي توانيد از ايستگاه هاي شــهيد مدني و دروازه دولت استفاده 
كنيد. نزديك ترين ايستگاه به دانشکده علوم توانبخشي شهيد 
بهشتي در خيابان دماوند، ايستگاه متروي امام حسين)ع( است. 
بيمارستان طرفه در فاصله ميان 2 ايســتگاه دروازه شميران و 

بهارستان است و پاي پياده هم مي شود از ايستگاه به آن رسيد.

ايستگاه متروی دولت آباد

ايستگاه متروی علم و صنعت

ايستگاه متروی امام حسين)ع(

خبر
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3ایستگاه ملت

first station

كدام ايستگاه هاي مترو به مراكز واكسيناسيون نزديكند؟

ایستگاه بعد:  واكسيناسيون
حاال ديگر زندگي آنقدر خطير شده كه براي مراقبت از خود، راه هاي ســخت را هموار مي كنيم تا از اين روزگار 
مرگ آلود جان سالم به در ببريم. شايد حتي رفتيم و بعد از عمري، نرم افزارهاي گوشي را ياد گرفتيم تا هر روز از 
آخرين وضعيت كرونا و واكسيناسيون آن خبردار شويم. مگر بچه و نوه چقدر حوصله و فراغت و انگيزه دارند كه 
عمرشان را لحظه به لحظه صرف اين خاصه خواهي هاي ما كنند؟ حاال كه امواج تازه كرونا يکي يکي دارند به ساحل 
اينجا مي كوبند و در مياِن همه شهروندان، ما سن باالترها بيش از بقيه در معرض خطر ابتال هستيم، بايد خودمان 
دست به كار شويم و با پيگيري اخبار، محل و تاريخ واكسيناســيون خود را بفهميم. اين راهنما هم شايد كمك 
مضاعفي باشد براي ما كه مسافران هر روزه مترو هستيم و مي خواهيم با استفاده از مترو به محل واكسيناسيون مورد 

نظر برويم و قال قضيه را بکنيم. شايد خبر تزريق واكسن ما بتواند در اين روزها، دل بچه ها و خانواده را شاد كند.

ايستگاه متروی بريانك

ايستگاه متروی ارم سبز

زادگان ايستگاه متروی آ

بيمارستان بهارلو چسبيده به ايستگاه متروي راه آهن است و بيمارستان 
فارابي تا ايستگاه متروي مهديه چند قدمي بيشتر فاصله ندارد. اگر در 
ايستگاه متروي بريانك پياده شــويد، خطي هاي نواب جنوب شما را تا 

مركز سالمت حکيم اعتماد براي واكسيناسيون خواهند برد.

همچنين مركز سالمت جامع شهري عظيم آباد فاصله اندكي با ايستگاه 
متروي جوانمرد قصاب دارد و كمي پايين تر از آن، 3 مركز واكسيناسيون 
به نام هاي مجموعه ورزشــي مدرس، مجموعه ورزشــي شهر سالم و 
پاركينگ جنوبي حرم شــاه عبدالعظيم همگي از طريق متروي شهرري 
قابل دسترسي هستند. مركز سالمت جامع شهري دادوش چسبيده به 
ايستگاه متروي عبدل آباد است و نزديك ترين ايستگاه به مركز بهداشت 

امام محمدباقر)ع(، ايستگاه متروي آزادگان به نظر مي آيد.

براي واكسيناسيون در ايران مال يا بوستان ترافيك استفاده از 
ايستگاه متروي چيتگر پيشنهاد مي شود. همچنين ايستگاه 
ارم سبز هم براي جابه جايي مسافران به اين نقطه از اتوبان همت، 

ايستگاه هاي تاكسي تعبيه كرده است.

قبل 
از حرکت

  برای واكسيناسيون پيش از هر چيزی بايد 
 منتظر پيامك وزارت بهداشت باشيد.

  مركز واكسيناسيون، ساعت حدودی و نوع و مرحله 
 تزريق واكسن را قبل از مراجعه حتما بررسی كنيد.

  به سالمندان توصيه شده برای مراجعه به اين مراكز، 
 حتما يك نفر همراه داشته باشند.

  توجه كنيد كه رعايت تمام پروتکل های 
بهداشتی فردی و فاصله اجتماعی قبل، حين 

و بعد از واكسيناسيون الزامی است.
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ایستگاه شهر آفتاب

     اشکان خسروپور|  هميشه مترو كه به ايســتگاه ويكتور هوگــو مي رسد، گوشم تيز 
مي شود. خط هاي ۹ و يك متروي پاريس از آن  مسيرهايي است كه هميشه مي شود روي 
سكوهايشان ايراني پيدا كرد؛ مسافراني كه عمدتا ۶۰ سال را رد كرده اند و مهاجران پس از 
انقالب ايران هستند يا فرزندان و نوه هايشان. دلمشغولي ها و موضوع صحبت هايشان متفاوت 
است. يكي پيگير وضعيت امروز ايران اســت، آن يكي مشغول تعريف جزئيات جشن تولد 

ديشب است و سومي، پيگير كار و زندگی.
در اين حوالي،  يعني بين منطقه هاي ۱۵ و ۱۶ پاريس، ايراني زياد پيدا مي شود. احتماال نه به 
اندازه لس آنجلس اما به هرحال مي شود با اطمينان گفت كه بورس زبان فارسي همين جاست. 
اين را مي توان از نوع تبليغات داخل ايســتگاه هاي متروي هميــن منطقه هم ديد؛ تبليغ 

رستوران هاي ايراني در ايستگاه هاي اين منطقه غوغا مي كند.
حومه يا اصطالحا »بان ليو«كه از پاريس دورتر اســت، خانه هايــش ارزان تر و باب جيب 
جوان ترهايي كه همين چند سال اخير به پاريس آمده اند؛ بيشتر پي درس آمد ه اند و گاهي 
دنبال كار. خيلي ها دنبال ماندگار شدن هســتند و جا افتادن در جامعه جديد. جوان هاي 
 )Réseau Express Régional ( RER حومه نشين به جاي مترو بايد اتوبوس يا قطار
سوار شوند كه خيلي شبيه قطارهاي تهران -كرج خودمان است. شلوغ، پرسروصدا، گرم و 

البته پر تأخير و دائم التعمير.
اين دو گروه جوان و جهان ديده، اما در يك نقطه مشترك به هم مي رسند: ايستگاه »هوره-
كومارتن«؛ جايي در ميانه پاريس كه محل تالقي چند خط متروي پاريس و RER اي است 
كه از حومه به داخل شــهر مي آيد. اينجانزديك »مركز )ژرژ( پميپدو« پاريس هم هست؛ 
يكي از ساختمان هايي كه فرانسوي ها به خاطر معماري خاص و جذابش آن را مايه افتخار 
مي دانند. موزه اش برايشان مهم است و نمايشگاهش، جاي نمايش آثار هنرمند مطرح جهان.
همين چند روز پيش جايي دقيقا در همين نقطه تالقي و كمي مانده به در خروجي مترو 
يك تبليغ بزرگ بسيار مبهوتم كرد؛ آگهي نمايشگاهي از آثار سينمايي، عكس و روايت هاي 
عباس كيارستمي. تبليغ البته يك ماه بيشتر است كه اينجا مانده ولي من كه كالس هايم 
آنالين بود و گذرم كمترم به شــهر و مترويش مي افتاد، آن را تازه ديده ام. ديدن اين آگهي 
ميخكوبم مي كند. يادم آمد كه چند وقت پيش هم جاي ديگري همين تبليغ را ديده بودم. 
يادم نيست كجا اما تصوير گنگي از پوستر »خانه دوست كجاست« در ذهنم ته نشين شده 
است. شايد جايي در يك ايستگاه اتوبوس بود يا حتي در يك ايستگاه متروي ديگر، همين 
حوالي. فارغ از تمام حس افتخاري كه ديدن اين تابلو)فرانسوي ها به بورد تبليغاتي مي گويند 
تابلو(در وجودم زنده كرد، داشتم به اين فكر مي كردم كه همين تكه هاي ريز و كمياب دارای 
نشان ايران، از آن تك جمله هاي فارسي و تبليغ نمايشگاه هاي ايراني گرفته تا هفته سينماي 
ايران در فرانسه و حتي جشن تيرگان ايراني در پاريس چقدر مي تواند آدم را سرحال بياورد. 
داشتم به اين فكر مي كردم كه كاش اين مترو يك سرش به تهران مي رسيد و ايران اين همه 

دور نبود...

 در متروی پاريس عاليجناب    كيارستمی

افسانه هاي مترو
در اين قسمت از افســانه هاي مترو، ســراغ حضور مترو در يكي 
از فيلم هاي ســينمايي مشهور دهه هاي گذشــته رفته ايم. فيلم 
»هفت« )Se7en( محصول ۱۹۹۵، دومين فيلم بلند سينمايي 
ساخته ديويد فينچر، كارگردان مشهور آمريكايي است كه بعد از 
واكنش هاي بسيار منفي به عملكردش در كارگرداني »بيگانه ۳« 
با ساخت هفت توانست خود را به عنوان يك كارگردان قابل اعتماد 
در هاليوود مطرح كند. به رغم موفقيت قابل توجه فيلم در گيشه  )و 
البته پخش نسخه دوبله شده آن در سينماهاي ايران همزمان با 
اكران جهاني( آكادمي اسكار فقط در حد يك نامزدي براي تدوين 

با فيلم مواجه شد.
مواجهه با مترو در فيلم هفت هم چندان با مواجهه اسكار با فيلم 
هفت تفاوتي ندارد. ما نمي دانيم داستان دردناك جنايي هفت در 
كدام شهر مي گذرد؛ شهري كه اسم ندارد. نخستين مواجهه ما با 
كلمه مترو در فيلم زماني است كه كارآگاه ويليام سامرست )مورگان 
فريمن( با رئيس پليس در مورد پرونــده قتل هاي زنجيره اي كه 
به او سپرده شده اســت جر و بحث مي كند. فرمانده به سامرست 

مي گويد:»اينجا مترو است، جدا كن ســوا كن نيست!« البته اين 
ديالوگ فيلم مستقيماً ربطي به خطوط متروي شهر ندارد، همانطور 
كه باالتر ذكر شد، شهري كه داستان فيلم در آن مي گذرد اسم ندارد 
و روي نشان پليس ها نوشته شده است كه »پليس متروپوليتن« كه 
يعني »پليس كالنشهر« در  واقع رئيس پليس اينجا به اسم شهر 

اشاره مي كند.
اما چند دقيقه بعد ما براي نخستين بار با خود مترو مواجه مي شويم، 
هر چند مترو را نمي بينيم، اما صــدا و لرزش حاصل از حركت آن 
را مي بينيم. كارآگاه ديويد ميلز )بــرد پيت( جوان و كم تحمل به 
تازگي همراه با همسرش تريسي به شهر آمده است و مأمور شده  تا 
در پرونده تحقيق در مورد گروهي از قتل هاي زنجيره اي با ويليام 
سامرست همكاري كند. ميلز، براي نشــان دادن دوستي و البته 
كمي بحث در مورد پرونده، سامرست را براي مهماني در خانه اش 
دعوت مي كند و سر ميز شام، نخستين مواجهه ما با متروي شهر رخ 
مي دهد. خانه اي كه ميلز اجاره كرده است درست در محل عبور مترو 
قرار گرفته است و هر بار كه يك قطار شهري از زيرساختمان عبور 

هنــگام اســتفاده از وســایل حمل و نقــل عمومــی فقــط بــه 4
تماس های ضروری و به صورت کوتاه پاسخ می دهم.

     فرامرز آذرپاد|  مترو در بسياري از 
آثار هنري چه در ادبيات و چه در سينما 
و تلويزيون، به ويژه زماني كه داستان ها 
و افســانه هاي دوران معاصــر يا آينده 
خيالي را مورد اشــاره قــرار مي دهند، 
به عنــوان يكي از عناصر پربســامد در 
قصه ها مورد اشاره قرار مي گيرد. گهگاه، 
نقش مترو در اين قصه ها، بسيار اثرگذار 
و كليدي است و گاهي فقط ايستگاه ها 
و واگن هاي مترو به عنــوان صحنه اي 
براي بروز و ظهــور رويدادهاي اثرگذار 
در داستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

هفت
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الهام پاوه نژاد، بازيگر تئاتر، سينما، تلويزيون و كارگردان تئاتر معتقد است كه آرتيست 
واقعي كسي است كه كنار مردم باشد، زيرا براي انجام يك كار اجتماعي تا از دل اجتماع 
مطلع نباشي، نمي تواني كاري درخور انجام دهي كه براي فرهنگ و هنر فايده اي داشته 

باشد.

بخشي از زندگي هنرمندان كنار مردم شکل مي گيرد
هنرمند مخصوصا آرتيستي كه كار اجتماعي مي كند، مثال اصغر فرهادي كه فيلمساز اجتماعي 
است يك بخش مهمي از آنچه من و شما در نهايت در فيلم هايش شاهد آن هستيم را از دل اين 
مردم و در كنار همين مردم در اماكن عمومي مانند پارك ها و مترو و حتي كنار خيابان شكار 

مي كند. باور كنيد هنرمند بدون مردم معني ندارد.

هنرمند مستقل در تك تك جزئيات كارش مردم را درنظر مي گيرد
برخي از كساني كه در زمينه فرهنگ و هنر فعاليت دارند اساسا معلوم نيست جزو چه دسته و 
باندي هستند كه از نظر من۱۰ درصد از كل جامعه هنري را تشكيل مي دهند. آن مردمي كه ما 
از آنها حرف مي زنيم برايشان مهم نيست، چون اساسا گيشه، فروش و سليقه و عاليق مردم جزو 
دغدغه هايشان محسوب نمي شود ولي فيلمسازهاي مستقل و تهيه كنندگان و كارگردانان تئاتر 
قطعا بايد با مردم در همين متروها كه آدم هاي زيادي رفت وآمد مي كنند حضور داشته باشند تا 
به اين واسطه بتوانند با حرف دل مردم كف خيابان آشنا شوند و از ساليق و عاليق و مشكالتشان 
با خبر شوند وگرنه چگونه مي شود بتواني براي آنها كاري انجام دهي كه مجاب شوند و بيايند و 

ببينند و هزينه پرداخت كنند؟
در همه جاي دنيا عكس هايي وايرال مي شود كه هنرمندان در بازارها مشغول خريد هستند. 
اخيرا در بسياري از شبكه هاي اجتماعي عكس هايي مي بينم از بازيگران يا كارگرداناني كه در 
حال خريد هستند يا در مترو كنار بقيه مردم نشسته اند و با آنها گپ مي زنند. اين مسئله البته 
كه صرفا به دليل خريد يا طي كردن يك مسير اتفاق نمي افتد. آن هنرمند ضمن اينكه مانند همه 
آدم هايي كه در كره زمين زندگي مي كنند كارهاي شــخصي و خريد دارد، در حوزه كاري اش 
به معناي وســيع تر اين احتياجات را مي بيند و آن را هم با گفت وگو با مردم جامعه و شناخت 

نسبت به آن، به دست مي آورد.

برخي براي كاهش حواشي از معاشرت با مردم مي پرهيزند
به نظر من هيچ هنرمندي كه در بستر اجتماع كار مي كند امكان ندارد كه دوست نداشته باشد 
يك روز سوار مترو شود و مردمش را ببيند و بشنود اما نكته اين است كه برخي از هنرمندان براي 
فرار از حواشي و اينكه اساسا همه ما آدم هستيم و ممكن است برخي از اوقات روي مود خوبي 
نباشيم و باعث دل آزردگي مردم شويم سعي مي كنند كمتر در اجتماع به معناي معاشرت با مردم 
كوچه و خيابان حضور داشته باشند، در غيراين صورت از منظر من آنقدر معاشرت مي تواند ديد 
و ذهن هنرمند نسبت به كارش را باز كند كه حد ندارد و از آن مهم تر سهولت در رفت وآمد از 
طريق مترو باعث شده است كه خود من با درنظر گرفتن لوكيشن تئاترم به اين مسئله نگاه كنم 
كه يك تماشاگر بتواند پياده از مترو ۵۰۰ متر بيايد و بتواند شاهد كاري باشد كه دوستش دارد. 
حاال كه اين را گفتم بد نيست تأكيد كنم كه عاشق ايستگاه تئاتر شهر هستم؛ از دل زيرزمين تا 

پالتوي اجراي نمايش ما فاصله بسيار كم و دلچسب است.

الهام پاوه نژاد

دو قدم از دل زمين تا صحنه تئاتر...

مي كند تمام ساختمان به لرزه مي افتد. همه مجبور مي شوند ليوان ها 
و ظرف هاي خود را روي ميز نگه دارند تا بر اثر لرزش شديد عبور مترو 

روي زمين نريزد.

نقش مؤثر مترو در فيلم
هر چند در هفت ما نه تصويري از متروي شــهر مي بينيم و نه اساساً 
مي دانيم كه اين مترو متعلق به كدام شهر است، اما همين لحظه لرزش 
خانه هنگام عبور مترو، اطالعات بسيار روشني در مورد وضعيت زندگي 
كارآگاه ميلز و همسرش تريسي به ما مي دهد. اينكه وضع مالي آنها 
چگونه است، در چه وضعيت سختي زندگي مي كنند و چه مشكالتي را 
به صورت مستمر بايد تحمل كنند. همه اين اطالعات در سكانس آخر 

فيلم اثرگذاري خود را نشان مي دهد.

هشدار افشاي محتوا
اگر بعد از ۲۶سال هنوز فيلم هفت را تا آخر نديده ايد و كمي دل و دماغ 
فيلم هاي دلهره آور و جنايي داريد، پيشــنهاد مي كنم كه همين جا 

خواندن اين مطلب را رها كنيد و فيلم را ببينيد و بعد برگرديد.
حاال كه هشدارم را دادم، بايد بگويم كه وضعيت فجيع خانه كارآگاه 
ميلز و تريسي، يكي از اصلي ترين داليلي است كه سكانس پاياني فيلم 
را اثرگذارتر مي كند. اگر فيلم را ديده باشيد مي دانيد كه قاتل زنجيره اي 
بدون نام فيلم كه خودش را جان دو معرفي مي كند )كوين اسپيسي( 
به ترتيب ۶ نفر را كه هر يك مرتكب به يكــي از هفت گناه كبيره در 
الهيات مسيحي شده اند كشته است. شهوت، شكم پرستي، طمع، تنبلي، 

خشم و غرور عامل كشتن اين شش نفر بود.
اما نفر هفتمي كه قرار است كشته شود، خود جان دو است، كه به 
زندگي تريسي، همسر كارآگاه ميلز حسادت كرده است. تريسي، 
زني شاد و سرشار از زندگي بود كه حتي زماني كه خانه اش روي 
ايستگاه مترويي قرار داشــت كه هر چند دقيقه يك بار به شدت 
مي لرزيد باز هم شاد و اميدوار زندگي مي كرد. قبل از اينكه به صحنه 
آخر فيلم برسيم، ويليام سامرســت براي مان مي گويد: »ارنست 
همينگوي جايي نوشته، دنيا جاي خوبي است و ارزش مبارزه دارد، 

من با قسمت دومش موافقم.«

5 در فضای عمومی به خصوص در مترو، فایل های صوتی موبایلم را با صــدای بلند پخش نمی کنم و حتما هدفونم را 
همراه با خود دارم.
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     سعيد برآبادي| مقايسه شهر مکه با شهري چون تهران تقريبا غيرممکن است. فارغ از ارزش هاي 
اين شهر به عنوان مقدس ترين سرزمين مسلمانان، ساختارهاي شهري مکه طي چند دهه اخير به شدت 
توسعه يافته و اين توسعه يافتگي با تخريب ميراث فرهنگي و معماري بومي اين شهر همراه شده. به 
زبان ساده، تفاوت بين فضاي شهري مکه امروزي با مکه مثال 50سال پيش، مثل تفاوت تهران با و بدون 
خيابان وليعصر است كه مثال جاي اين خيابان پردرخت، تاريخي و فرهنگي تهران را اتوباني نخراشيده 
و نتراشيده پر كرده باشد. وضع متروي مکه يعني صد و هفتاد و نهمين متروي شهري جهان كه اكنون 
خودش را ركورددار جابه جايي مسافر و كمترين زمان ساخت مي داند نيز از اين قضيه مستثني نيست. 
اين پروژه كه قرار بود تا 2020 به بهره برداري برسد، دچار بحران هاي مالي كرونا شده اما با اين حال چون 
كيميايي براي شهري محسوب مي شود كه در روزهاي خاص از سال، بيش از جمعيت خودش زائردارد.

متروي مكه چرا و چطور ركورد دار شد؟

همه  چیز به نفع زائرانصدوهفتادونهمی!

غيركرونايی مجموعا چيزی 
مكه به طور متوسط در سال های 

ع را ميزبانی می كند و 
۱ميليــون زائر حج تمتــ

در حدود 7/

 را. چنيــن جمعيتی برای 
بيــش از ۲/۵ميليون عمره گــذار

تهران ۱۵ميليونی هم رقم زيادی  اســت چه برســد كه مكه 

لومترمربع مســاحت دارد و كل جمعيت آن هنوز به 
7۶۰كي

سه و نيم ميليون نفر نرسيده است. سختی های ايجاد حمل ونقل 

ــتر از جمعيت شــهروندان آن 
عمومی بــرای جمعيتی بيش

هر، غيرقابل توصيف است. يك نكته جالب! فقط در موسم 
ش

ســافربری در اين شهر، كار 
هزار اتوبوس م

حج، بيش از ۵۳۰

د. مترو برای مكه 
جابه جايی اين همه مهمان را برعهــده دارن

ی دارد؛ حذف بيش از نيم ميليون اتوبوس سنگين 
چنين اهميت

ن تقريبا عملياتی شده 
هر، واقعيتی كه اكنو

ديزلی از سيمای ش

و تا چند سال ديگر هم كامال به بهره برداری می رسد.

یك متروی چینی

ی مترو را هم در كشور 
ه امروز حتی واگن ها

برای ما ايرانی ها ك

خودمان می سازيم، شايد درك اين موضوع سخت باشد كه 

چرا مديران شهری مكه به واسطه پادشاه خود، برای ساخت 

د اما واقعيت اين 
متروی مكه دست به دامن چينی ها شــدن

است كه مكه برای چنين طرح بلندپروازانه ای ۲مشكل اساسی 

و دارد؛ اولی مشكل شلوغی غيرقابل توصيف اين شهر 
داشته 

ود هر سال حداقل 
در موسم حج و زيارت است كه باعث می ش

۳ ماه فعاليت های عمرانی در آن رسما تعطيل شوند و دومی، 

مسئله اقتصادی و توان مهندســی ساخت. ۱7ميليارد دالر 

ن مترو بوده و شــركت دولتی راه آهن چين 
برآورد ساخت اي

سيا و البته همراهی 
با همكاری چند شركت جنوب شــرق آ

ی كار ساخت آن را بر عهده داشته و دارند.
مهندسان اسپانياي

از جده به مكه با قطار سریع السیر

۲۲آبان ۱۱سال پيش يعنی در سال۱۳8۹ خط مترويی كه جده را به 

۳كيلومتر 
كرد و سرعت قطارهايش بيش از ۰۰

مكه و مدينه متصل می 

بر ساعت بود افتتاح شد. اين خط اگرچه به متروی شهر مكه متصل 

ت پروژه بزرگ تری بود كه چينی ها قولش را به 
می شود اما بخش نخس

 مترو در مكه. آينده اين 
عربستان سعودی داده اند يعنی همان پروژه

كيلومتر ريل گذاری و ساخت كامل 88 ايستگاه 
پروژه رسيدن به ۱8۲

ن بار زائرانی را 
ط مترو توانست برای نخستي

است اما آن ســال، اين خ

ما پياده شده بودند در زمانی كمتر از نيم ساعت به 
ده از هواپي

كه در ج

مكه و مدينه برساند آن هم با كمترين ميزان خسارت مالی و تصادفات 

ن مترو فقط 
 بود اما از آن عجيب تر اين بود كه اي

جاده ای! اتفاق عجيبی

ی كرد و باقی سال كامال 
كثر ظرفيت فعاليت م

وز در ســال را با حدا
۵ر

ل بود و البته كماكان هم در روی همين پاشــنه برای كارگران و 
تعطي

كارمندان مترو می چرخد؛ بعضی هايشان يك هفته كار می كنند و تمام 

سال را وقت دارند در خانه بمانند و حقوق بگيرند!

اينجا درست پشت ايســتگاه زيرزميني چرينگ كراس و 
روبــه روي كليساي سنت مارتين اين ده فيلدز، يكي 
از اصلي ترين ايســتگاه هاي زيرزميني راه آهن شــهري و 
ملي لندن اســت كه چندين خط اصلي مترو و راه آهن را 
به يكديگر متصل مي كند. بعد از پايان بازي يكشنبه شب 
در ومبلي، تماشاگران براي رسيدن به مقاصد مختلف شان 
در شــهر لندن، مناطق مختلف بريتانيا و ديگر نقاط اروپا 
به اين ايستگاه هجوم آوردند. ســاعتي بعد از پايان بازي 
فينال جام ملت هاي اروپا كارگران خدمات شهري در حال 
پاكسازي بازمانده جشن و عزاي برندگان و بازندگان فينال 
جام ملت هاي اروپا هستند. براســاس آمار اسكاتلنديارد، 
جنگ خياباني هواداران ايتاليا و انگليس بعد از بازي فينال 
جام ملت هاي ۲۰۲۰ اروپا، باعث مجروح شــدن ۱۹ مأمور 

پليس و بازداشت ۴۹ هوادار خشمگين شد.

چهار روز قبل از فينال، طرفداران تيم انگليس از برد در 
بازي نيمه نهايي خوشحالي مي كنند و از تابلوي ايستگاه 
متروي ميدان لستر باال رفته اند تا خوشحالي خودشان 
را نشان دهند و براي نخستين قهرماني معتبر بعد از 
۵۵ سال اظهار اميدواري كنند، هر چند اين قهرماني 

خيالي، يكشنبه شب در ضربات پنالتي از دست رفت.

در مترو هنگام گریه یا بی قراری کودکم، بی اعتنایی نکرده و سعی در آرام کردن او می کنم.

قبل از خروج از منزل مسواک می زنم و ماسک را فراموش نمی کنم.
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آندرگراند
حواشی بازندگان انگليسی



ایستگاه دروازه دولت
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نگاه
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شبكه ای از خطوط به هم پيچيده اما كاربردی

اگر شما اين شانس را داشــته ايد كه به زيارت خانه خدا برويد، نقشه 

ه هر خواننده اي بتواند 
 كرد اما براي آنك

ك خواهيد
متروي مكه را بهتر در

با مقايسه اين نقشه با نقشه متروي تهران، تصوير روشن تري از آن داشته 

ن بار اما خالصه و 
ن را مرور مي كنيم؛ اي

باشد، يك بار ديگر طرح اوليه آ

اده: متروي شهر مكه، چهار خط C ،B ،A و D دارد كه در ايستگاه 
س

د كرد يا به يكديگر در جابه جايي و 
 عبور خواهن

ي از كنار يكديگر
اصل

كز بر ارتباط 
تغيير مسير مسافران كمك مي كنند. خطوط B و C متمر

مكه و طائف هســتند و به نوعي يك متروي برون شــهري محسوب 

مي شوند. خطوط A وB هم به منا و بخش جديد حرم مكي دسترسي 

دارند و در حقيقت كارشان اين است كه مســافران و حجاجي كه از 

مبادي مختلف و با وســايل نقليه زميني و هوايي به مكه رسيده اند را 

مترو، هر مكان 
به متروهاي B وC برسانند. در پايان بهره برداري از اين 

مقدسي در عربستان سعودي و به خصوص شهر مكه كه در تشريفات 

حج نقش آفرين باشد، داراي ايستگاه قطار شهري خواهد بود.

زيارت با مترو
ايســتگاه هاي زيارتي متروي تهران يكي دوتا 
نيســتند و اتفاقا جهت مســير خطوط مترو 
به گونه اي طراحي شــده كه اين وسيله ارزان 
در تمام طول سال، خدمات رســاني به زائران 
مكان هاي زيارتي پايتخت را انجام دهد. بنابراين 
در قدم اول، مي توان گفــت كه متروي تهران، 
ماموريتي كه متروي مكه در روزهاي محدودي 
به عهده دارد را، در ســيصدو شصت و پنج  روز 
سال انجام مي دهد؛ يعني پذيرايي از زائراني كه 
از گوشه وكنار كشور به تهران مي آيند و عموما 
به خاطر دسترسي آســان، از مترو براي زيارت 

خود بهره مي برند.
نوع خدمات رساني اين ايستگاه ها نيز تا حدودي 
متفاوت با ديگر ايســتگاه هاي متروي تهران 
طراحي شده. امكاناتي مانند حمل ونقل پيوسته، 
خدمات اورژانس و نزديكي به مراكز تفريحي و 
گردشگري و اقامتي، صفات ايستگاه هاي متروي 
زيارتي در پايتخت هســتند و حاال ديگر فرقي 
نمي كند شما زائر كدام بقعه متبركه در اين شهر 
باشيد؛ در شمال تهران، ايستگاه ميدان قدس، 
مسافران را به حرم متبرك امامزادگان مدفون 
در حاشــيه البرز مي برد و در جنوب، ايستگاه 
حرم مطهــر امام خمينــي )ره( در تمام طول 
سال يكي از شــلوغ ترين ايستگاه هاي متروي 

پايتخت است.
ايســتگاه شــهرري و ايســتگاه شــاهد نيز 
به خاطر نزديكي بــه بقعه متبــرك امامزاده 
شاه عبدالعظيم)ع( همه ساله و به خصوص در 
ايام ماه محرم ميزبان جمعيتي قابل توجه است.

اينجا همان ايستگاه ميدان لستر 
لندن بعد از شكست از ايتاليا در 
فينال است. جشــن هواداران 
انگليســي بعد از پيروزي برابر 
دانمارك، اين بار به خشم تبديل 
شده است و نيروهاي پليس براي 
كنتــرل هواداران خشــمگين 

انگليسي جمع شده اند.

طرفداران ايتاليا، در ايســتگاه متروي پيکديلي سيركوس 
لندن به خوشــحالي از برد و قهرماني در جــام يورو 2020 

مشغولند.

در صف کارت بلیت مترو، فاصله مناسب را با دیگران رعایت می کنم.
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 عالجش  بستنی ا ست؟

 درباره بستني، كولر آبي، تي شرت و باقي 
  نجات دهندگان  

تابستاني

واقعا آيا سطح دغدغه هاي ما به جايي رسيده كه وســط اين همه مشکلي كه كشور و مردم با 
آن درگير هستند بيفتيم دنبال بستني؟ اصال به ما چه كه آدم در اين گرمايي كه آسفالت هاي 
خيابان بالنسبت شما آسفالت شده اند و عين روغن نباتي شل و وارفته اند و فقط بستني است 
كه مي تواند حال مان را خوش و دلمان را از اين روزگار نامراد، خنك كند، از بستني بگوييم؟ ما 
كه به جرم خانه مستأجري، سيصد چهارصد تومان پول سرويس كار كولر داده ايم و آخرش هم 
باز شب ها تسمه اش زوزه مي كشد. اصال چرا بايد از ويژگي هاي يك كولر خوب بگوييم و وقتي 
كه مردم اينقدر درگير دودوتاچهارتاي زندگي هستند چه دليلي دارد يك جاي خنك را همين 
اطراف تهران معرفي كنيم كه آخر هفته دست زن و بچه شان را بگيرند و با مترو بروند تا آنجا و با 
مابه تفاوت پول بليت مترو و اسنپ، براي بچه هايشان شيرباللي هم سفارش دهند؟ نه اصال به ما 

چه كه در اين تابستان گرم چه چيزي حال مي دهد.

بستني دارم؛ بستني
بستني كه طبعا حال مي دهد اما اين موقع سال و كرونا، اوضاع را 
بي ريخت كرده. يك جايي بايد آدم برود و بنشيند و دلي از عزاي 
بستني دربياورد اما كجا؟ كدام بستني فروشي اي اين روزها قابل 
اعتماد است؟ بستني فروشي هاي قديمي تهران، عموما نزديك به 
ايستگاه هاي مترو هســتند. مثال اگر ايستگاه سعدي يا فردوسي 
پياده شويد، مي توانيد بهار ترافيك سر چهارراه استامبول برويد 
و اگر ميدان حر هســتيد، هويج بســتني دور ميدان سالم ترين 
نجات بخش اين گرماست. صد متر آن طرف تر از ايستگاه ۱۵خرداد، 
بساط بســتني فروش هاي بازار به راه اســت و ۵۰۰قدم جلوتر از 
ايســتگاه متروي قدس، بستني اكبرمشــتي. بهروز را نمي شود 
به راحتي با مترو رفت و براي عمو عباس بايد ايستگاه منيريه پياده 
شويد. بستني ايتاليايي ميدان رسالت، بستني فروش هاي بر دماوند 
و ستارخان و پيروزي و دادمان هم كه ديگر نيازي به معرفي ندارند 

و مي دانيد همسايه كدام ايستگاه هستند.

سرما در گرما
بياييد دو حقيقت را درباره تاريــخ پر گهر ايراني ها برايتان بگويم. به 
روايتي ما هم مخترع بستني بوده ايم و هم كولر. تازه حتي اگر فرض 
بگيريم كه نظريه اروپايي ها درســت باشد و زادگاه بستني، ايتالياي 
امروزي، باالخره يخ دربهشت كه مال ماست و از ۵۰۰ سال قبل ميالد 
مسيح به نام ما ثبت شده. كولر هم همينطور داستاني دارد. بادگيرهاي 
يزد كويري، پدران كولرهاي آبي امروز هستند اگرچه اين مكعب هاي 
ســفيد و آبي كجا و آن بادگيرهاي آجري كجا! امــا يادتان نرود كه 
تابستان امسال شوخي بردار نيست و كولرتان حتما تا االن بايد كامال 
سرويس شده باشد و اگر نشــده تا قطعي هاي متوالي برق، كم آبي و 

استهالك دمارش را درنياورده، دست به كار سرويس كردنش شويد.

اينترنتي سفارش بده
اصال نيازي نيســت از خانه 
بيرون برويــد. مي توانيد به 
جاي همه اين تهران گردي ها، 
در خانه بمانيــد و از طريق 
اپليکيشن ها،  و  ســايت ها 
براي خودتان بستني و انواع 
دسرهاي تابستاني را سفارش 
دهيد. اصلي ترين اپليکيشن 
خريد آنالين بستني كه نياز 
به معرفي نــدارد اما اگر قرار 
اســت كمي بيشــتر هزينه 
كنيــد، »دراپ وان« گزينه 
 خوبي ست؛ اين سايت به آدرس
 Dropone.ir يکي از كارهايش 

رساندن بستني به شماست.

سرويس كاري كولر
درهاي كولر را باز كنيد و كف آن را به دقت بشوييد. بله مي دانيم كه 
ابتداي فصل گرم اين مهم را انجام داده ايد اما هر  ماه اين كار را بکنيد. 
پس از چك كردن سفتي تسمه، روغن كاري و بررسي كاركرد كولر 

مي توانيد براي 2ماه ديگر خيالتان از هر چه گرماست راحت باشد.

چي بپوشيم؟

دو خريد تابستانه؛ عينك و تي شرت
هرچه روشن تر 

خنك تر

تي شرت
پيشنهاد لباس براي تابستان سخت است؛ قيمت ها 
حسابي گران شده و شايد خيلي ها نتوانسته باشند 
تابستان را با لباس هاي نوي فصل شروع كنند. براي 
تي شــرت ارزان قيمت نخي و خنك مي توانيد به 
سراغ دستفروش هاي حوالي ايستگاه هاي مركزي 
مترو برويد؛ يعني در جوار ايستگاه هاي صادقيه، 
امام خميني )ره(، دروازه دولت، ارم سبز، تجريش، 
فاطمي، تئاتر شهر و ميدان وليعصر. رنگ روشن ها 
براي تابستان انتخاب بهتري هستند و حواستان 

باشد كه بيشتر از 100هزار تومان قيمت ندارند.

عينك
پيشنهاد خريد فريم عينك ما يك پيشنهاد كامال 
تيرماهي ا ست؛ فريم هاي سبك با رنگ هاي شادي 
مثل سفيد، آبي آسماني، صورتي كم رنگ و رنگ چوب. 
براي جلوگيري از بخار شيشه هاي عينك هم حتما از 
عينك فروش ها محلول ضدبخار تهيه كنيد. بورس 
عينك فروشي هاي تهران چه در خيابان فلسطين و 
چه در محدوده ميدان فاطمي به ايستگاه هاي خط  

سه مترو بسيار نزديکند.
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