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وایت  ر
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عکس: منا عادل

زبان كه قاصر است و قصور خود را هر روز و 
هر لحظه به زبان می آورد از آنچه كم كرده ایم 
در حق شــهیدان، جانبازان، سربازان و 
رزمندگان مدافع سرزمین مان. همه وقت 
قدردانی و یادآوری ما محدود شده اســت 
 به همین هفته پیش رو؛ هفته ای محدود به 
7 روز كم و بیش معمولی تــر از روزهای 
دیگر ماه و ســال. دانش امروز بشری به 
فرهنگسازان و تصمیم گیران آموخته است 
كه هرجا پای تجلیــل از قهرمانان ملی و 
میهنی به میان می آید، باید به اســتمرار 
اندیشید و چه اســتمراری بهتر و بیشتر 
از زندگی روزمره؟ اینكه بسیاری از ابنیه 
شــهری در جهان، نام چهره های پرآوازه 
زنده یا مــرده را بر پیشــانی دارند، گواه 
موفقیت آمیز بودن این شیوه است. در كنار 
دانش بشری، توصیه های دینی ما نیز مكررا 
به حاكمان و مردم رهنمون كرده است كه 
در تجلیل و گرامیداشت شهدا، مجاهدان و 
مبارزان راه حق بكوشند و یاد آنها را در بطن 

شهرها و شعورها زنده نگه دارند.

از جبهه های جنوب
 تا رگ های فلزی مترو 

زیر پوست پایتخت
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عاطفه چوپان|  هر كدام از محله های تهران حال و هوای خود را دارد. یكی رنگ وبوی سنتی داشته و دیگری هیاهوی اداری. ایستگاه ها در محله های گوناگون ما را همسفر افراد 
متفاوتی خواهند كرد و به جاها و جغرافیاهای متفاوتی خواهند برد. این روزها با باز و بسته شدن درهای قطار در بعضی ایستگاه های مترو نیز می توان شخصیت های متفاوتی را 
تشخیص داد و در واقع مترو را به نوعی شخصیت شناسی محله را از دریچه ایستگاه های متروی آن انجام داد. با ما همراه باشید با كمی شخصیت شناسی محلی براساس مسافراِن 

ایستگاه های مترو.

شخصیت شناسی مترویی

از جبهه های جنوب تا رگ های فلزی مترو زیر پوست پایتخت

وایت عاشقی ر

ساختار شــهری تهران از این دریچه یك استثناست در 
گرامیداشت یاد و نام شهدا، جانبازان و رزمندگان 8سال 
دفاع مقدس و شــهدایی كه در این 4 دهه، ملت ایران را 
از گزند هرگونه تعرضی به خاك كشــور مصون داشته اند. 
تهران، پر است از اتوبان ها، خیابان ها، میدان ها و كوچه ها و 
ایستگاه های مترویی به نام شهدای واالمقام كشور. اما این 
تمام ماجرا نیست، آن استمرار در یادآوری را شاید بشود با 
نامگذاری ایستگاهی به نام شهید همت محقق كرد اما برای 
ایجاد جرقه های ارتباط با نسل جوان، همین یك هفته هم 
فرصت خوبی اســت تا عطر جبهه های جنوب در رگ های 

فلزی متروی تهران جاری شود.

اگر مسافر هر روزه ایســتگاه های میدان حضرت ولیعصر، 
پیروزی، تئاتر شهر یا میدان انقالب اسالمی هستید، احتماال 
تا به حال توجه تان به ردیف عكس  ها و پوستر های متفاوتی 
جلب شده كه در این ایســتگاه ها به نمایش درآمده اند. 
اینها گوشه هایی از 8سال جنگ بی رحمانه علیه كشوری 
هســتند كه مردمانش تازه طعم انقالب را چشیده بودند و 
شرایط اقتصادی و روحی نابسامانی را از سر می گذراندند. 
این نمایشگاه ها با عنوان های »گنج و جنگ« و »صحیفه« تا 

سه شنبه منتظر حضور شما هستند.

تهران و یادمان هایش

در این هفته، 2 اتفاق خاص هم در مترو انتظارتان را می كشد؛ احتماال حین استفاده از مترو، صدای پادكستی را بشنوید كه با 
موضوع دفاع مقدس و ویژه همین روزها طراحی و پخش شده است. مورد دوم موشن گرافی هایی است كه این روزها در تمامی 
ایستگاه ها به اجرا درآمده اند؛ موشن گرافی هایی با نام های »كجایند مردان بی ادعا«، »نقش زنان در دفاع مقدس«، »ما قوی 

هستیم« و »ارتش قهرمان« در تمام ایستگاه های مترو شما را با گوشه گوشه 8سال دفاع مقدس آشنا می كنند.

صدا و تصویر آن روزها

در تمام ایســتگاه ها و قطارهای مترو، از روز نخست هفته 
دفاع مقدس، كتیبه های فرهنگی »روایت عاشقی« نصب 
خواهد شد. تصویری از رزمندگان اسالم در كنار تكه ای از 
وصیت نامه آنها؛ انتخابی كه یادآوری می كند چقدر فرصت 

ما برای شنیدن حرف دل آنها كم بوده است.

روایت عاشقی

نمایشگاه های عكس و پوستر
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این روزها سیل خودرو، در سیاهی شب و سپیدی روز در بزرگراه شهید صیاد شیرازی جاری اســت اما فقط قدیمی ترها به یاد می آورند كه 
صیاد در روزگاری نه چندان دور، مسیر حركت یك رودخانه بود. اندك زمانی پس از كلنگ خوردن نخستین خانه های منطقه هروی بود كه جای 
آب و آسفالت عوض شد تا دیگر رودخانه ای در این منطقه از شهر جاری نباشد. با وجود این، هنوز هم هروی درختانی سبز و هوایی مالیم تر از 
بسیاری مناطق دارد. چند سال پیش و درست در حد فاصل بزرگراه و منازل مسكونی، یكی از ایستگاه های خط 3 ظاهر شد تا میزبان مردمی 

باشد كه از زمان سكونت خانواده مشهور هروی، ساكن این منطقه هستند.

ایستگاه هروی
هروی آمد و رودخانه رفت!

یكی از مهم ترین اقدامات متروی تهران در ایــن هفته، نگاهی متفاوت 
داشتن به بخش های مختلف فرهنگ دفاع مقدس است.  به عنوان نمونه 
در اصلی ترین ایستگاه های متروی تهران، می توانید به دیدار نمایشگاه 
»ایســتاده در باد« بروید كه موضوع آن به نقش زنان در 8ســال جنگ 
تحمیلی می پردازد. این نمایشــگاه نیز در ایستگاه های میدان حضرت 

ولیعصر، پیروزی، تئاتر شهر و میدان انقالب اسالمی منتظر شماست.

ایستگاه هایی با عطر یاد شهدا
نام شهدا بر فراوان پیشانی های ایستگاه های متروی تهران نقش بسته؛ از ایستگاه شهید همت كه یادآور رشادت های 
مغز متفكر جبهه های حق علیه باطل است گرفته تا ایستگاه متروی شهید كالهدوز، كه خاكستر خاطره شهادتش هنوز 
از آسمان بر سرمان می ریزد. اینها اما فقط یك اسم نیستند، فرهنگ و چهره مترو نیز در این ایستگاه ها در جست وجوی 

یافتن معنای گرامیداشت است.

یادمان فرهنگ مبارزه علیه باطل
فرهنگ شهادت و جهاد علیه باطل اما یك فرهنگ عمومی ا ست كه ریشه در مفاهیمی چون شهادت و آزادگی و جانبازی 
دارد. برای این مهم نیز ایستگاه های مختلفی در شبكه ریلی پایتخت به فراخور محل نامگذاری شده اند؛ از متروی آزادگان 

در جنوب غربی تهران تا ایستگاه متروی شاهد در جوار حرم مطهر بنیانگذار انقالب تا....

موزه ای برای همیشه
 همه اینها را گفتیم و حیف است كه از موزه دفاع مقدس واقع در دل ایستگاه متروی شهید حقانی چیزی نگوییم. اگر قرار 
باشد در یك گردش یك روزه، فرزندان تان را با فرهنگ 8سال دفاع مقدس آشنا كنید، هیچ مقصدی بهتر از این موزه 

منحصربه فرد در خاورمیانه نخواهید یافت.

ایوان انتظار ایســتگاه متروی میدان حضرت ولی عصر در 
طول این سال ها كه مورد بهره برداری قرار گرفته به یكی از 
پاتوق های خوب شهری برای برگزاری مراسم  بومی و ملی 
و مذهبی بدل شده است. این ایوان در هفته پیش رو، یك 
نمایش محیطی با عنوان »راویان مقاومت« برگزار خواهد 
كرد. اگر موضوعش را نمی دانید پیشنهاد می كنیم قبل از 

خروج از ایستگاه، سری به ایوان انتظار بزنید.

راویان مقاومت

ایستاده در باد
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در چشامن شان

     شهاب شهسواري | در سراسر دنیا، وســایل حمل ونقل عمومی، 
مقررات و قوانین خاص خودشان را دارند. بخشی از این قوانین رسمی 
هســتند و روی در و دیوار با عالمت ها و هشــدارها مورد اشاره قرار 
گرفته اند اما برخی از این مقررات مربوط به آداب و رسوم هستند و كامال 
غیررسمی تلقی می شوند. بسته به شهری كه در آن سوار مترو شوید، 
قوانین متفاوتی در مورد وسایلی كه همراه خود می توانید به مترو ببرید 
یا راه رفتن روی پله های برقی و امثال اینها وجود دارد، در مورد قوانین 
نانوشته اما، همه  چیز به آداب و رسوم و فرهنگ كشور یا شهر مورد نظر 
برمی گردد. اینكه در یك كشور رسم باشد بی مقدمه با یك مسافر دیگر 
در مترو حرف بزنید یا سؤالی از او كنید، ممكن است برای برخی شهرها 
چندان پسندیده یا رایج نباشد. در بعضی متروها، حتی نگاه كردن در 
چشم مسافران دیگر هم پذیرفتنی نیست و باعث دردسر می شود. یكی 
از این شهرها، پاریس است كه معموال در آن رسم نیست كسی در چشم 
مسافران دیگر نگاه كند. قصه فیلم كوتاه »تویلری« براساس همین رسم 

عجیب در متروی پاریس است.

 نگاه نكن

یكی دیگر از ایستگاه های خط 3، شهید زین الدین اســت كه در محدوده شمالی 
محله مهران قرار دارد. 

محله ای كه هنوز حال و هوای سنتی خود را حفظ كرده و درختان كهنه و تنومند آن، 
قدمت و اصالت ســاكنان قدیمی اش را به تماشای همگان می گذارند. تنها كافی 

است از هروی اندكی پایین بیایید تا این محله سنتی را مشاهده كنید؛ نقطه ای از 
تهران كه روزی روستای مهران بود و حاال با حفظ صمیمیت اهالی خود، به گوشه ای 

از شهر بدل شده است.
 محــدوده نزدیــك بــه ایســتگاه البتــه تمامــا مســكونی نیســت و روبــه روی 

سقوط قطار مرتوی مكزیك 

به روایت تصویر

  مهدیا گل محمدی|  ساعت درست 5و30دقیقه صبح روز چهارم می  )چهاردهم اردیبهشت( 
سال جاری مسافر های قطار  خط12 متروی مكزیكوســیتی ناگهان به سمت سقف و عقب 
راهروی واگن پرتاب شدند. حدود 90مسافری كه صحیح و سالم سوار واگن های قطار شده 
بودند حاال نامشان در فهرست بلندباالی 90نفری كشته ها و زخمی های حادثه سقوط قطار 
متروی این شهر بود. حادثه ای كه پس از زلزله سال2017 میالدی بزرگ ترین تراژدی این 

شهر بود.

لوكیشن
حادثه در ایستگاه الیووس 
شهر مكزیكو سیتی روی داد. 
ایستگاهی كه دور از مركز 
شهر است و در آن وقت از روز 
كارگر های بسیاری در حال 
بازگشت به خانه های خود در 
حاشیه شهر هستند.

                             كلوزآپ
 قطار به صورت خطی كامال صاف به راه افتاده بود و حاال 2واگن به صورتV به پایین سقوط كرده بود. پلی كه ریل های قطار را 

نگه داشته بود تحمل وزن قطار را نداشت و قطار به پایین سقوط كرده بود.
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پاریس! دوستت دارم

قصه تویلری

»پاریس، دوستت دارم«، مجموعه ای از ۱۸فیلم 
كوتاه است كه سال ۲۰۰۶ به عنوان یك فیلم بلند 
دوساعته منتشر شد و نخستین اكران آن همان 
سال در بخش نوعی نگاه جشنواره كن اتفاق افتاد. 
هر یك از ایــن ۱۸فیلم در یكی از مناطق شــهر 
پاریس می گذرد و كارگردانان مشــهوری مانند 
گاس ون ســنت، الكســاندر پاین، ژرارد دپاردیو 
و برادران كوئن در این پروژه مشــاركت داشتند. 
ساخت پاریس، دوستت دارم، الهام بخش ساخت 
فیلم های مشابهی برای شهرهای دیگر جهان شد؛ 
مانند فیلم های »نیویورك، دوستت دارم« و »ریو، 
دوستت دارم« كه اولی سال ۲۰۰۸ و دومی سال 

۲۰۱۴ منتشر شد.
فیلم كوتاه »تویلری«، چهارمین فیلم كوتاه این 
مجموعه است كه داستان آن در منطقه یك شهر 
پاریس می گذرد. كل داستان این فیلم كوتاه تقریبا 
۶ دقیقه ای درون ایســتگاه متــروی تویلری، در 
نزدیكی تعدادی از مهم ترین آثار دیدنی و جذاب 
گردشگری شهر پاریس می گذرد. این ایستگاه 
در خط یك متروی پاریس و در مسیر شرق به 
غرب قرار گرفته  است. نام ایستگاه تویلری، 
از پارك تویلری گرفته  شده  است كه در 
نزدیكی این ایســتگاه قرار دارد. پارك 
تویلری نام پــارك عمومی بین موزه 
لوور و میدان كنكورد پاریس است. 
این پــارك چهارمین پارك بزرگ 

شهر پاریس است.

تویلری، مشــابه بقیه كارنامه پربار برادران كوئن، یك فیلم كمدی سیاه است. 
وقتی این فیلم را یك بار ببینید قطعا شما هم اگر گذرتان به پاریس افتاد، هرگز 
در مترو به چشمان كسی خیره نمی شوید. هنرپیشه اصلی فیلم كوتاه تویلری، 
استیو بوشمی است. او نقش یك گردشگر آمریكایی را بازی می كند كه به پاریس 
آمده  است تا از نزدیك جذابیت های گردشگری این شهر را ببیند. او وارد ایستگاه 
تویلری می شود و از میان تحفه هایی كه از فروشگاه های شهر خریده  است، یك 
كتاب راهنمای گردشگری را باز می كند تا در مدت انتظارش برای رسیدن مترو، 
مطالعه كند. نخستین جمله ای كه می خواند این است: »پاریس، با عنوان شهر 
نور مشهور است. شــهر فرهنگ... پر از اغذیه خوشــمزه و معماری فوق العاده. 
پاریس شهر عشاق است، عشاق هنر، عشاق تاریخ، عشاق غذا و عشاِق... عشق.« 
در پی خواندن همین جمله است كه نگاه گردشــگر مفلوك قصه ما به پسر و 

دختری در آن سوی خط می افتد.
گردشگر به مطالعه اش ادامه می دهد، درحالی كه یك پسربچه كه وارد مترو شده 
 است، با گلوله های كاغذی تف زده از لوله خودكار به صورت او شلیك می كند. 

گردشگر صفحه ای را باز می كند، كه در آن در مورد متروی پاریس نوشته شده  
است. آنجا می خواند كه متروی پاریس سریع و »به شكل قابل قبولی تمیز« است 
)این جمله قطعا در فرانسه و به خصوص برای پاریسی ها باعث خنده می شود(. 
و كمی پایین تر می خواند كه در متروی پاریس رســم است به هر شكل ممكن 
از خیره شدن به چشم دیگران خودداری شود. گردشگر مفلوك قصه تویلری، 
ســرش را از كتاب بلند می كند و چشــمش به دختر خط روبه رو می افتد و از 

همین جاست كه دردسرهای شدیدتر او شروع می شود.
بازی استیو بوشمی، در این فیلم كوتاه چند دقیقه ای فوق العاده است. نگاه های 
بهت آلود او به شرایطی كه در آن گیر افتاده  اســت به شكل زیبایی نشان داده 
می دهد. برادران كوئن در كارنامه كاری شــان فقط دو فیلم كوتاه دارند؛ یكی 
فیلم SOUNDINGS كه به عنوان پروژه دانشجویی ساخته اند و دیگری همین 
فیلم تویلری، اما با وجود بی تجربگی آنها در ســاخت فیلم كوتاه، همین فیلم 
پنج دقیقه ای تقریبا به اندازه فیلم های بلند آنهــا هیجان انگیز و تامل برانگیز و 

البته خنده دار است.

شیرینی فروشــی ها، رســتوران ها و مغازه های جذاب دیگری قرار دارد. اطراف 
این ایستگاه كه قدم بزنید، خطوط پیشانی بعضی ها نشان از آن دارد كه سالیان 
درازی را در همین محدوده روزگار گذرانده اند. مردمی كه هنوز رودخانه ای را 

كه بزرگراه شد به یاد دارند.

ایستگاهزینالدین
زینالدین،دروازهمحلهمهرانشد

دیالوگ
شهردار مكزیك در یك پیام توییتری گفت به سمت محل 

حادثه در حركت است. یكی از ویدئوهای تلویزیون مكزیك 
نشان داد كه این گذرگاه در حال سقوط روی خودروهای 

عبوری در جاده زیر آن است.

كات: 
در سال2018 سناتور های حزب راست خواستار تخصیص 

بودجه بیشتر برای احیای خطوط متروی مكزیكو سیتی 
بودند؛ خواسته ای كه تحقق نیافت.

دیپ فوكوس 
سرجیو آلكوسر، متخصص 
دانشگاه مهندسی مكزیك 

كه پل را بررسی كردند متوجه 
ایراد های اساسی در یكی از 

پایه های پل شدند. همین ضعف 
در پایه یاد شده همانطور كه در 
تصویر مشاهده می كنید باعث 
شد پایه های پل مثل یك كتاب 
وارونه به سمت پایین باز شود. 
علت آن باز شدن نقطه جوش 

ضعیف 2قطعه پایه بوده.

بودجه:  
این حادثه در حالی روی داد 

كه پروژه ساخت این خط مترو 
در سال2012 میالدی حدود 

یك میلیاردو800میلیون دالر 
هزینه داشت.

بك گراند
تصاویری كه از تعمیرات و بازسازی خط12 متروی مكزیكوسیتی تهیه شده 

است نشان می دهد این تعمیرات به سیمان كردن پایه های ترك خورده و 
نصب چند ستون اضافه زیر پل ها محدود می شود.

اپیزود پایانی
با گذشت چند ماه از حادثه دلخراش متروی خط21 مكزیكوسیتی 

مشخص شد كه مهندسان ناظر ساخت پلی كه سقوط كرد در 
محاسبات خود دچار اشتباه های فاجعه باری شده  بودند.
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  مهتاب خسروشاهي |  اگر قرار باشــد برای خطوط و سالن های مترو، امكاناتی را 
تعریف كنید، آنها چه خواهند بود؟ طراحی و امكانات ســالن ها و راهروها؟ زیبایی؟ 
راحتی صندلی ها؟ زمان دقیق حركت و رســیدن به مقصد؟ اینترنت پرســرعت؟ 
سرویس های بهداشتی شیك و بهداشتی؟ و... سؤال ها را مرور كنید و تك تك جواب 
بدهید و سپس پاسخ های خودتان را با 6خط متروی جهان كه هر یك به دلیلی پسوند 
»ترین« را به  خود اختصاص داده اند مقایسه كنید. شما، كدامیك از این خطوط مترو 
را از نزدیك دیده اید یا آرزو دارید كه خطوط متروی كشور خودمان مانند آنها باشد؟ 

خطوط متروی جهان به چه ویژگی هایی مشهور هستند؟

 از این خط به آن خط
مجهزتر!

شنبه  3 مهر1400 -   شماره 14-   ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

اینكه نام خیابانی درست چند كوچه پایین تر از ایستگاه زین الدین را خواجه عبداهلل بگذارند، بدون حكمت نیست. این خیابان كه 
از نزدیك به 8سال پیش میزبان ایستگاه مترو شد، تقریبا در میانه محله مهران قرار دارد. احتماال اولین باری كه در این خیابان قدم 
بزنید، عمده ساكنان این محل را افرادی مذهبی، اصیل و متشخص خواهید یافت. اغراق نیست كه بگوییم این محله مسكونی، حال و 
هوایی متفاوت با اغلب مناطق تهران دارد و ایستگاه خواجه عبداهلل انصاری به این واقعیت گواهی خواهد داد. همچنین دسترسی های 

این محدوده به بزرگراه رسالت سابق و سلیمانی كنونی، خیابان شریعتی و در نهایت، بزرگراه صیاد شیرازی آسان و سریع است.

ایستگاه خواجه عبداهلل
حكایت های كهنه

روی ریل آرامش حركت كنید
وقایع بزرگ، همیشه فرصتی برای تحوالت بزرگ و تازه است. پاریس برای رقابت های المپیك و پارالمپیك 2024، متروی ویژه می سازد

دلیل آن هم مهیا شــدن برای پذیرایی بهتر از آنهایی است 
كه قرار است در آن اتفاق، حضور داشــته باشند. نزدیك به 
3سال است كه بسیاری از وقایع ورزشی، فرهنگ، علمی و... 
دستخوش آسیب و هراس ناشی از كروناست، اما می توان از این 
به بعد، به زندگی عادی فكر كرد. المپیك 2024كه قرار است 
كشور فرانسه و شهر پاریس میزبان آن باشد، یكی از همین 
اتفاقات بزرگ، پس از دوره كروناست؛ به همین دلیل مسئوالن 
این شهر در تالشند تا امكان جابه جایی با مترو، به ویژه برای 
افراد كم یا ناتوان جسمی را مهیا كنند كه ما هم نگاهی داریم 
به این برنامه ریزی ها. دهكده المپیك و پارالمپیك پاریس در 
مساحتی برابر 50هكتار در منطقه »سنت دنیس« در حال 
آماده سازی است. این دهكده قرار است 3هزار و 500آپارتمان 

در 7طبقه را در خود جای داده و پذیرای 17هزار ورزشــكار 
باشــد؛ امكاناتی مانند سالن سینما، ســالن های بد نسازی، 
رســتوران، چند مركز فرهنگی و... . اما مسئله نگران كننده، 

امكانات حمل ونقل این تعداد ورزشكار و همراهان آنهاست.

  پاریس، مجهز نیست  
متروی پاریس یكی از قدیمی ترین و زیباترین خطوط مترو 
در دنیاســت، اما اغلب خطوط آن در بیشتر ساعت های روز 
آن قدری كه باید، تمیز نیستند و این به زیبایی شهری مانند 
پاریس كه آن را شــهر رنگ و نور می دانند، ضربه می زند. از 
ســوی دیگر، از میان 303خط متروی شــهر پاریس، فقط 
9خط آن )كمتر از 3درصد( برای اســتفاده افراد كم توان یا 
ناتوان جسمی، به ویژه افرادی كه از صندلی چرخدار استفاده 

رگ های 
پاك شهر 
هنگ كنگ

به سرعت موشك در سنگاپور

متروی لندن؛ 

قدیمی اما 

مدرن

سیمایی به وسعت سئول

از آلودگی خبری نیست. متروی شهر هنگ كنگ شاخص ترین نقاط 

ل كرده است. 
افتاده ترین و بكرترین روستاها، متص

شــهر را به دور

یلومتر، 150ایستگاه و 
متروی هنگ كنگ وســعتی معادل 211ك

 روز را داراست.
امكان جابه جایی 3.4میلیون مسافر در

پاكیزه ترین / سریع ترین.
  معروف به: 

ط متــروی هنگ كنگ، مجهز به 
  ترین های دیگر: تمام خطو

اینترنت پرســرعت و رایگان؛ كفپوش های لمســی و صفحه های 

ت. ســرویس های بهداشتی، فروشگاه های 
ی نابینایان اس

بریل برا

ی آماده و شعب كوچك بانك های مختلف از دیگر 
عرضه موادغذای

ویژگی های این مترو است. متروی هنگ كنگ مجهز به سریع ترین 

وده و سرعت سرویس دهی 
س فرودگاهی در جهان ب

سرویس اكسپر

ت. در ابتدای شیوع كووید- 19، امكان 
آن هر 10دقیقه یك بار اس

ت از طریق ماشــین های خودكار فراهم شــد. » كارت 
خرید بلی

اوكتوپوس« كارتی است كه می توانید با آن هر نوع خدمت یا كاالیی 

ترو دریافت كنید.
را در تمام خطوط م

امكان دسترسی به اینترنت پرســرعت و رایگان، 

از ویژگی های متروی ســئول با 9خط ارتباطی و 

ر در روز است.
ل 7میلیون مساف

ظرفیت حم

تلویزیــون در تمام 
  معروف به: نمایشــگرهای 

خطوط. 

  ترین های دیگر: ارائه خدمات تلفن همراه در 

ســیر و عدم قطعی ارتباط در هیچ یك 
تمام طول م

رو از ویژگی های این خطوط است. 
از مسیرهای مت

رو، دما و 
الوه بر اینكه در تمام طول خطــوط مت

ع

ت، دما، رطوبت 
ه هوا متناسب با جمعی

شرایط تهوی

خودكار تنظیم می شود.
و... به شكل 

با ورود به متروی لندن، قدم به گذشته می گذارید؛ 

قدم به تاریخ و زندگــی در بیش از یك قرن پیش. 

اما نكته اینجاســت كه این قدمت، نقطه ضعف آن 

ت. اینترنت پرســرعت و رایگان را هم نباید 
نیســ

فراموش كرد.

  معروف به:  قدیمی ترین خــط متروی جهان، 

سال افتتاح آن به 1863میالدی بازمی گردد.

  ترین های دیگر: واگن های آن مجهز به تهویه 

مطبوع، اینترنت پرسرعت و رایگان و زیبایی همراه 

 مترو در ســال نزدیك به یك 
با قدمت است. این

رد نفر را جابه جا می كند.
میلیا
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می كنند، تجهیز شده است. نبود آسانسور برای ورود این افراد 
از خیابان به ایستگاه مترو، از عمده ترین معضالت است. 6خط 
از این 9خط نیز دارای امكانات محدودی اســت كه باز هم 
برای استفاده، رضایت بخش نیست؛ همین مسئله به چالشی 
برای پذیرایی از ورزشكاران رقابت های المپیك و پارالمپیك 
2024میالدی تبدیل شده است. هزینه تجهیز متروی پاریس 

به ویژه در دهكده، 4تا 6میلیارد یورو برآورد شده است.

 پاریس تجهیز می شود 
Grand Paris Ex� «بزرگ ترین پروژه متروی پاریس به اسم 
press« قرار است 4خط متروی جدید به خطوط قبلی اضافه 
كند. وسعت این خطوط 124مایل و دربرگیرنده 68ایستگاه 
جدید است. این پروژه در سال 2030میالدی به پایان خواهد 

رسید، اما كلنگ این پروژه به شكلی به زمین خورده است كه تا 
سال 2024میالدی، یعنی آغاز بازی های المپیك و پارالمپیك 
پاریس2024میالدی، بخش عمده ای از این خطوط با تجهیزات 

ویژه برای افراد كم یا ناتوان جسمی كامال آماده شده باشد.
مترو این طور تجهیز می شود:

  آسانســور: تمام این خطوط مترو مجهز به آسانسور از 
سطح خیابان تا پایین طبقه ایستگاه مترو خواهند بود. این 
آسانسورها به شــكل اختصاصی برای اســتفاده افرادی كه  

صندلی چرخدار دارند، طراحی شده است.
  دسترسی به اتوبوس: قرار است در پایانه های متصل به 
این خطوط مترو، اتوبوس های مناســب استفاده از صندلی 

چرخدار نیز خریداری شود.
  اتوبوس مســتقل: عالوه بر اتوبوس هــای موجود در 

پایانه های مترو، تعداد زیادی اتوبوس نیز برای استفاده افراد 
كم یا ناتوان جســمی به ویژه افرادی كه از صندلی چرخدار 

استفاده می كنند، در سطح شهر تردد خواهد كرد.
  خطوط ریلی: درصورتی كه اتوبوس ها برای رســیدن به 
ایستگاه مترو، شلوغ باشند، خطوط ریلی  برای حركت صندلی 
چرخدار در سطح شهر و تمام فضای دهكده المپیك طراحی 
خواهد شد. افرادی كه از صندلی چرخدار استفاده می كنند، 
می توانند در امنیت كامل، روی این خطوط ریلی حركت كنند.

  تجهیز تابلوها: تمام تابلوهایی كه روی آنها دكمه ای برای 
انجام كاری درنظر گرفته شده است – دكمه های آسانسور، 
گیت های ورودی و خروجی، خرید خوراكی و...- متناســب 
با نیاز افراد كم یا ناتوان به ویژه افرادی كه از صندلی چرخدار 

استفاده می كنند، تجهیز خواهند شد.

  اندازه های مناسب: گیت های ورودی و خروجی به مترو، 
درهای ورودی به مترو، مسیرهای عبور داخل سالن ها همگی 
متناسب با ورود و خروج صندلی  چرخدار طراحی خواهند شد. 
دهكده المپیك و پارالمپیك پاریس، پس از پایان رقابت ها از 
بین نخواهد رفت. این دهكده یكی از بخش های طرح توسعه 
شهر پاریس است كه قرار است به آن متصل شود. فضاهای 
عمومی جدید، تكمیل امكانات ساحل رودخانه سن و اضافه 
كردن امكانات جدید به این مكان ها، هدفی اســت كه برای 
تسهیل اســتفاده از امكانات برای افراد كم یا ناتوان جسمی 
ساكن در شــهر پاریس درنظر گرفته شده اســت. درواقع 
سازندگان این مجموعه عقیده دارند پاریس بزرگ به فضایی 
این چنینی برای تفریح و آرامش و حتی سكونت افراد كم توان 

یا ناتوان جسمی نیازمند است. 

ماجرای سهروردی اما به تمامی متفاوت است. شما با خروج از ایستگاه سهروردی به یكی از بورس های كابینت و 
تجهیزات آشپزخانه قدم گذاشته اید. جایی كه مردم لباس های رسمی ادارات را به تن دارند یا چم وخم بازار را 
به خوبی می شناسند. سهروردی از محل هایی است كه به دلیل جنب وجوش فراوان ساكنان آن، حس سرزندگی دارد 
اما محلیت خاصی برای آن پیدا نخواهید كرد. اگر سهروردی مقصد شما بود، خود را برای دیدن چهره های نگران اما 
مصمم كسانی كه در فكر آب و نان هستند، آماده كنید. باید گفت، سراسر تهران مملو از همسفرهای جالب است.

ایستگاه سهروردی
و  اما حكیم سهروردی

به سرعت موشك در سنگاپور

توكیو؛ ریل های افسانه ای

متروی پاریس

شلوغ و زیبا

ن ســر شهر به 
 كوتاه ترین زمان ممكن، از ای

اینكه بتوانید در

آن سر شهر یا حتی خارج از شــهر بروید، اتفاق مهمی است. 

متروی سنگاپور، همین ویژگی را داراست. این درحالی است 

كه تعداد مسافر جابه جا شده در این خطوط، طی یك سال، 

600میلیون نفر است.

  معروف به: سرعت باال.

  ترین های دیگر: گرمای مطلوب داخل واگن ها و فضا كه 

مراه با پنجره های بلند و 
به شكل خودكار تنظیم می شود، ه

ه مترو از سطح 
د تا در نقاطی ك

ن مترو، اجازه می ده
بزرگ ای

اه با زیبایی 
د، از گرمای مطلوب داخل همر

هر عبور می كن
ش

مناظر به طور همزمان لذت ببرید. بلیت در همه خطوط مترو به 

رونا، ویژگی بزرگی 
دوره شیوع ك

فروش نمی رسد و همین در 

بود. به این دلیل كه خطر ایجاد صف و تجمع را كاهش داد.

ر در روز دقت كنید! سرسام آور 
به عدد 4/5 میلیون مساف

ت. اما متروی پاریس می تواند این شلوغی را مدیریت 
اس

ط اینترنتی پرسرعت و 
كند. این درحالی است كه خطو

م در جریان است.
رایگان ه

  معروف به: شلوغ و وســیع ترین خطوط متروی 
جهان.

  ترین های دیگر: پاریسی ها انگار میلی به راه رفتن 

ندارند! به همین دلیل هم متروی پاریس با وســعت 

لومترمربع در 14خط و 245ایســتگاه، مردم 
87كی

این شــهر را جابه جا می كند. متروی پاریس ساالنه 

دد، متروی 
ت كرده است كه این ع

 سفر را ثب
1میلیارد

/5

 قرار داده است.
پاریس را بین 5خط متروی شلوغ جهان

درست مانند فیلم ها كه واگنی سریع از مقابل چشم ما 

ن متروهای 
كیو نیز هما

رد می شود، خطوط متروی تو

سریع هستند. اینترنت پرسرعت و رایگان هم درست 

ترو، در دسترس است.
به سرعت حركت خطوط م

  معروف به: سرعت باال و طراحی خاص.

 و ســفر 
  ترین هــای دیگــر: 102خط مترو

ر در ســال، قطعا اعــدادی خاص و 
یــارد نف

14میل

ی توكیو به خوبی 
سرسام آور هستند كه خطوط مترو

از عهــده آن برآمده اند. راه هــای خروجی متعدد و 

رو از هر مسیری در 
دسترسی آســان به خطوط مت

هر از ویژگی های این خطوط است.
سطح ش
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 یك مهاجر 
در ایستگاه میدان 

صنعت
     ندا کروکپور|  هر روز صبح ســاعت 6:15 وارد 
ایستگاه مترو نواب صفوی می شود. می گوید كه تنها 
زندگی می كند. هر صبح چنــد دقیقه ای را تا مترو 
پیاده می آید و در همین حین، هدفوِن آبی به گوش، 
پادكست های صوتی روانشناسی مربوط به زندگی 
را گوش می دهد؛ می گوید: »حال روحی ام با گوش 
دادن به این پادكست ها بهتر و قوی تر می شود، به 
زندگی امیدوار می شوم. زندگی از گذشته سخت تر 
شده اما من برای ادامه زندگی هدف های بزرگی دارم 

كه باید به آنها برسم.«
شــب ها تا دیروقت بیدار است و صبح ها خودش را 
به نخستین قطاری می رساند كه از نواب صفوی رو 
به سوی متروی میدان صنعت دارد: »از زمانی كه به 
تهران مهاجرت كرده ام انگیزه هایم برای پیشرفت 
و موفقیت بیشتر شده است.صبح كه بیدار می شوم 
صبحانه ای كه از شب قبل آماده كرده ام را می خورم 
و حاضر می شوم برای ساختن یك روز دیگر. همیشه 
از مترو استفاده می كنم چون به نظر من مترو تنها 
وسیله نقلیه عمومی اســت كه در گرمای تابستان 
سیستم سرمایشی و در زمستان، سیستم گرمایشی 
مناسب دارد. درست است كه در بعضی از ساعت ها 
مترو شلوغ است اما در اینجا هر روز آدم های جدید 

را با لباس و طرز رفتارهای مختلف می بینی.
او گاهی هم با مســافرهای منتظر در ایستگاه در 
حد لبخند و گاهی چند جمله ســر صحبت را باز 
می كند و بعید هم نیســت كه تا لحظه جدا شدن 
مسیرها از یكدیگر، همینطور بگویند و بگویند برای 
هم: »اســتفاده از مترو هزینه مناسبی برای من و 
آدم هایی دارد كه مثل من درآمــد دارند. بنابراین 
آدمی كه توی مترو می بینی، ممكن است حرفت را 
خیلی بهتر از دیگران بفهمد. از همه نقاط تهران چه 
از شمال به جنوب یا از شرق به غرب، در كوتاه ترین 
زمان و با كمترین هزینه نسبت به سایر وسایل نقلیه 
به مقصد می رســی و از همه مهم تر اینكه می دانی 

رأس چه ساعتی قطار به ایستگاه می رسد.«
مریم یك سالی  می شود كه به تهران مهاجرت كرده 
و حاال یكی از میلیون ها مسافِر ثابت متروی تهران 
شــده و می گوید كه حركت قطــار درون تونل ها، 
آدم را وادار می كند كه به زندگی بیشــتر فكر كند: 
»سرعت حركت قطار مثل سرعت گذر عمر انسان 
اســت. تنهایی زندگی كردن بســیار سخت است 
و تو مجبوری ریال به ریال موجودی حســابت را 
برنامه ریزی كنی تا بتوانی تا آخــر  ماه هزینه های 
زندگــی ات را تامین كنی اما ایمــان دارم روزهای 

سختی تمام می شود.«

 یک ایستگاه
 یک شهروند

  رفتن از جایی به مقصدی دیگر با مترو، شاید فرصت کوتاهی باشد اما قطعا فرصت مفیدی برای شنیدن یا خواندن درباره واقعه کربال یا 
زمزمه کردن نوایی، همنوا با حال و هوای این روزهاست.

میان رفت وآمدها، چطور با حال و هوای اربعین نو شویم؟

با اربعین به مقصد برسید...

آلبوم ها 
عاشورا

جواد معروفی
 ناشر: ایران صدا 

این آلبوم از آثار ماندگار اســتاد جواد معروفی است. آلبوم 
شامل 8قطعه موسیقی اســت که در قالب سه عنوان شامل 
عاشورا، راز خلقت و فراق اســت. قطعه راز خلقت در آواز 
اصفهان اجرا شده اســت. قطعات با پیانو و بدون کالم اجرا 

شده است.

شب دهم 
 ناشر: انتشارات سروش

آهنگساز: فردین خلعتبری
اشعار: زنده یاد دکتر افشین یداللهی

خواننده: علیرضا قربانی 
مجموعه »شب دهم«، نوروز ســال 1380، روی آنتن رفت؛ 
همان ســالی که نوروز با محرم همراه شده بود. پس از اقبال 
عمومی این مجموعه و موســیقی های آن، آلبومی با همین 
عنوان منتشر شد. آلبوم شب دهم، شــامل تیتراژ پایانی، 
موسیقی میانی کار و اجراهای بدون کالم است که درمجموع 

15قطعه است.

كتاب كاغذی

»حسین وارث آدم«
نویسنده: دکتر علی شریعتی

انتشارات: سپیده باوران/ کتاب سبز
کتاب با این جمله آغاز می شــود: »حسین 
بیشــتر از آب، تشــنه لبیك بود.« این 
کتاب درباره مقام امام حســین)ع( و شامل 
مجموعه ای از ســخنرانی ها و نوشته های 
دکتر شریعتی از سال 1394 تا 1350 است. 
نام کتاب از »زیارت وارث« که منســوب به 

امام حسین)ع( است، وام گرفته شده است.

»پس از پنجاه سال«
پژوهشی تازه پیرامون قیام امام حسینع

نویسنده: دکتر سیدجعفر شهیدی 
دکتر سیدجعفر شــهیدی با هدف بررسی 
ریشه های فرهنگی و اجتماعی قیام عاشورا 
این کتاب را به رشته تحریر درآورد. در کتاب 
آمده که قیام امام حســین)ع( از مهم ترین 
حرکت های اعتراضــی و قیام های تاریخ 

اسالم است.

كتاب صوتی
»ماه به روایت آه« 

نویسنده: زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
انتشارات صوتی: فیدیبو

انتشارات چاپی: نشر نیستان
زنده یاد زرویی نصرآباد در کتاب  ماه به روایت آه، 
داستان زندگی  ماه بنی هاشم، حضرت عباس)ع( 
را با نگاهی تازه به تصویر کشیده است. کتاب در 
12فصل از زبــان 12راوی، زندگی علمدار کربال را 

نقل کرده است.

»فتح خون«
نویسنده: سیدمرتضی آوینی

انتشارات صوتی: فیدیبو
انتشارات چاپی: نشر واحه

کتاب، راوی حماسه عاشــورا و تجلی عشق در 
این واقعه است. کتاب در 2بخش، واقعه عاشورا 
را روایت می کند. بخش اول واقعه عاشورا از  ماه 
رجب سال60 تا محرم سال61 را شرح می دهد که 
درواقع معرفی شخصیت های عاشوراست. بخش 

دوم، تحلیل و بررسی معنوی عاشوراست.
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