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قصه تاکسیهای دنیا از سه چرخه تا سوناتا

مکانیکها به کشتن ما آمدهاند
احسان رستمی پور

مهسا شاه ولد

آیسان زرفام

فولکس

تاکسیها فقط جابهجاکننده آدمها نیستند ،تاکسیها حامل
خاطــرات و تاریــخ یــک شــهر و راوی قصــه های شــهروندان
و توریســتهایش هستند.تاکســیها بــه غیــر از اینکــه یکی از
اصلیتریــن عناصــر ظاهــری فضاهــای عمومی شــهرها به
حســاب میآینــد ،بخشــی از روح جاری شــهر را هم تشــکیل
میدهنــد .از کالســکههای قرنهــای گذشــته تــا تاکســیهای
اینترنتی این روزها و تاکســیهای هوایی که انتظــار میرود در
دهههــای آینــده به نــاوگان حملونقــل عمومی وارد شــوند،
هرکــدام طراحیهــا و شــکل ظاهری خاص و متحــدی در هر
شــهر داشــتهاند یا خواهند داشــت .برخی از این تاکسیها به
نمادهایی شــناخته شــده در میان تمام مــردم جهان تبدیل
شدهاند و بعضی از آنها خود یک جاذبه گردشگری هستند.
ëëنیویورک
نماد کالنشــهر نیویورک تاکســیهای نارنجیاش هستند.
این تاکسیهای قدیمی که در سراسر نیویورک در حال ترددند
نه تنها برای نیویورکیها بلکه برای بیشــتر مردم جهان حتی
آنهایــی که هرگــز بــه نیویــورک نرفتهاندآشــنا و تداعیکننده
خاطــرهای هســتند ،چگونــه؟ بهخاطــر محصوالتــی کــه این
تاکســیها در آنها شرکت داشته اند .یکی از معروفترین این
محصوالتفیلم«رانندهتاکسی»،یکیازمهمترینفیلمهای
تاریخ ســینما اســت .داســتان این فیلــم در مورد یــک راننده
تاکســی اســت که در جنگ ویتنام ســرباز بوده او حاال از جنگ
برگشته و در حال فروپاشی روانی است .این راننده از فروپاشی
اخالقــی جامعــه در رنــج اســت و میخواهــد دوبــاره بــرای
کشورش ،اینبار در برابر فساد بجنگد .همانطور که در این فیلم
از نماد تاکســی نارنجی اســتفاده شد ،تاکســیهای نیویورکی،
بــرای جامعــه امریــکا کــه در زمــان افســردگی و رکود بعــد از
جنگ ویتنــام با تعداد زیــادی داوطلب بخصوص ســربازان
ســابق جنــگ بــرای ورود بــه نــاوگان تاکســیرانی روبــهرو بود،
معنای خاصی دارد .اکنون در نیویورک شــرکتهای مختلف
و مدلهای ماشینهای مختلفی بهعنوان تاکسی کار میکنند،
حتی در این شــهر تاکســیهای ســبز رنگ هم وجود دارد .اما
غالب تاکسیهای نیویورک تویوتاهای هیبریدی نارنجی رنگ
با نوشتههای مشکی روی بدنه در  4مدل سی ینا ،کمری ،راو4
و آوالون هستند .هزینه تاکسی در نیویورک در روز ،برای ورودی
 2.50دالر و برای هر کیلومتر 1.56دالر است.
ëëدوبی
دوبی شــهر پیادهروی نیســت و اگرچــه مترو هــم دارد اما
گردشگرانوشهروندانطبقهمتوسطبیشترتمایلبهاستفاده
از تاکسی در این شهر دارند .تمام تاکسیهای دوبی کرم رنگ
هســتند و بســته به اینکه متعلق به چه شرکت یا چه مسیری

ورزش

سوســماری قرمز همراهش بود .تصمیمــش را برای این
کار قبــل از آمــدن گرفتــه بــود .آمــاده کــردن ابــزار جرم و
داشــتن قصد جرم ،پیش از رســیدن مشهود است .این را
باید به قاضی بگویم .تقاضای من قصاص نیست ،پایان
این چرخه خشونت است.
یکســال و نیــم قبــل ،فولکســم را در شــهری دور پیــدا
کــردم .یــک فولکــس تــی 3تــر و تمیــز کــه ســنش از 35
گذشــته بــود امــا ســر ســوزنی پوســیدگی بدنــه نداشــت.
قطعــه به قطعهاش فابریک بود و جمله ســاخت آلمان
روی قطعاتــش خودنمایــی میکرد .بهجــای اینکه بهیاد
جوانیهایــش گردنههــای پر پیــچ راه را گازکــش کنیم ،با
تشــریفاتی که درشأن او و حد جیبمان بود ،او را بیآنکه
حتی یکمتــر حرکت کند ۵۰۰ ،کیلومتــر جابهجا کردیم.
وقتی رســید ،غریبی کرد .روشــن نشــد که نشــد .معروف
ی است
است که میگویند محصول ِجرمنها نازک نارنج 
و صاحبش که عوض شود ،بدقلقی میکند.
گشــتیم و گشتیم ســر آخر ســپید مویی پیدا کردیم که
میگفتند اصل جنس است و اصالً ور دست ِجرمنها کار
یادگرفته و حاال خودش اســتاد شــده است .استاد از در که
وارد شد ،همچون دکترهای فوق تخصص ،نگاهی از دور
انداخت ،استارتی کوتاه زد و بعد در موتور را بست .چشم
در چشــم مــا شــد و ســعی کــرد کمی انــدوه بــه صدایش
اضافــه کنــد و گفــت :کاری از دســت مــا ســاخته نیســت،
قلبش ایستاده.
فرصت تصمیمگیری نبود ،باید سریع پیوند میزدیم.
سوســماری قرمــز آمد و به چشــم بــر هم زدنــی ،قلب از
تپــش ایســتاده را بیــرون کشــید .پــس از این اقــدام برای
عملیات حساس پیوند ،اگر شما آن استادکار را دیدید ،ما
هم دیدیم .رفت و به تاریخ پیوســت .روی دســت ما یک
فولکس بیقلب ماند و قلبی بیرون مانده از بدن.
در تهــران پیدا کــردن مکانیــک هواپیما از پیــدا کردن
مکانیــک فولکس آســانتر اســت .گشــتن از ســر گرفتیم و
اینبــار دوای دردمــان را جســتیم .خودش طبیــب بود و
کارگاهش شــفاخانه .او اهل سالخی ماشین نبود .نگاهی
به موتور کرد و چوب شماتت بر ما زد که چه کردید بر این
طفلــک بینوا .چرا قلبش را کشــتهاید ،بیآنکه از دردش
خبر داشته باشید.
میــرزا را بســتری کردیــم در شــفاخانه .دو هفتــه بعد،
همــان قلــب ســابقش مثــل ســاعت کار میکــرد .وقتــی
حســابهای نهایی را جمع زدیــم ،فهمیدیم مکانیکها
به کشــتن ما آمدهاند .هزینه قطعه معیوب تنها  50هزار
تومــان شــده بــود و هزینــه عیبیابــی کمی بیــش از یک
میلیون تومان!

تناسب اندام در یک نگاه

هســتند رنگ سقف آنها متفاوت است اما بیشتر تاکسیهای
معمولی سطح شهر در دوبی سقف قرمز رنگ دارند .بیشتر
تاکســیها در دوبی ،تویوتا کمری و ســوناتا هیبریدی هســتند.
قیمت تاکســی در دوبی در روز به طور متوسط  12درهم برای
ورودی و  1.8درهم برای هر کیلومتر است.
ëëلندن
تاکســیهای ســیاه یــا همــان «بلــک کب»هــا در کنــار
اتوبوسهای 2طبقهوکیوسکهاوباجههایپستیقرمزتلفن
از نمادها و زیباییهای لندن هســتند .تصویر شــرلوک هولمز
افسانهایوالبتهمعاصرکهدرحالپیادهشدنازتاکسیمشکی
و رفتــن بــه خانه عجیبــش در لندن بــرای حل یــک معمای
پیچیدهاست ،در صدها فیلم ،سریال و ...به تنهایی کافی است
که هر بینندهای را ترغیب کند تا بخواهد حداقل یکبار سوار این
ماشــینهای جادویی سیاه وبراق شود .جالب است بدانید که
اینروزهاتاکسیهایسیاهلندندرواقعچینیهستند.شرکت
جیلی این تاکســیهای منحصر به فــرد را با نــام  TX5از روی
مدل اورژینال تاکســیهای مشــکی لندن که  FX4نام داشت و
از ســال  1958تولید میشدند ،طراحی میکند .این تاکسیها
کامالًسیاههستندوچراغهایگردیدارند.درباالیشیشهجلو
آنها هم یک چراغ نارنجی قرار دارد که روی آن کلمه تاکســی
به انگلیســی نوشــته شــده و مانند اغلب تاکســیهای دنیا اگر
روشن باشد ،به معنای آن است که مسافران میتوانند آنها را
دراختیاربگیرند.تاکسیهایجدید،هیبریدیهستندوطراحی
داخلیآنهابهگونهای استکهصندلیچرخداروکالسکهبچه
هم در آن جای میگیرد .کرایه تاکسی در لندن در روزهای غیر
تعطیــل هفته برای مســافت 1مایــل در زمان 6تــا 13دقیقه،
چیزی حدود 6.20تا 9.40پوند است.

ëëتهران
پیــکان نارنجیهای تهران را هیچ شــهروند تهرانــی از یاد
نمیبــرد .تاکســیهایی کــه تا ســالها روی صندلــی جلو کنار
رانندهاش حتماً باید  2نفر ســوار میشــدند تــا راننده حرکت
کنــد .البتــه این پیکانهــای نارنجی اولین تاکســیهای تهران
نبودنــد و پیش از آنها و بعد از درشــکه ماشــینهایی همانند
فیــات بهعنوان تاکســی در ســطح شــهر مســافران را جابهجا
میکردند .پیکانهای نارنجی با سقف سفید و آینه بغلهایی
با قاب فلزی ،در اواخر دهه  40در سطح شهر تهران شروع به
تردد کردند و در اوایل دهه  90فعالیت آنها در سطح پایتخت
ممنوع اعالم شد ،البته قبل از این ممنوعیت حدود یک دهه
بود که ســمندهایی بــا نارنجی کمرنگتر و ســبز کــه معموالً
هردو یک نوار چارخانه مشکی و یک خط مشکی ساده در دو
طرف بدنه داشتند ،جای آنها را گرفته بودند .البته ماشینهای
دیگــری مانند پژو و پراید هم در ســطح شــهر تهران بهعنوان
تاکســی دیدهمیشوند .پیکانهای تاکســی یک مدل جدیدتر
همداشتند.
ëëیکاستثنا؛ریکشا!
ریکشــاها تاکسی رسمی هیچ کشــوری نیستند اما بهدلیل
اینکــه یکی از پــر طرفدارترین وســایل حملونقل عمومی در
شــرق آســیا که پرجمعیتترین کشــورهای جهــان را در خود
جای داده به حساب میآیند ،نمیتوان آنها را در این فهرست
نادیــده گرفــت .ریکشــا دو چرخــه یا ســه چرخهای اســت که
مســافران را حمــل میکند .این وســیله نقلیه حداقــل از قرن
 19شــناخته شدهاســت .ریکشــا ابتدا در ژاپن بهوجود آمد اما
بعدها در سنگاپور ،هند ،هنگکنگ و حتی استرالیا ،کشورهای
آفریقایی و حتی اروپا مورد استفاده قرار گرفت.

تناسب اندام زنجیرهاى از چندین هدف از جمله ورزش ،رژیم،
پشتکار و مهمتر از همه اینها تصویر سازى ذهنى است.
معنى تناســب اندام صرفاً چاق و الغر شدن نیست ،تناسب
انــدام یعنى از بیــن بردن چربیهاى اضافه بدن در وزن و ســایز
متفــاوت در تیپهــاى بدنــى مختلــف کــه تنهــا بــا ورزشهــاى
ســخت و طاقتفرســا ،رژیمهاى مناســب غذایــى و رعایت این
نکات بهطور مداوم اســت وگرنه به تناســب اندام دسترسى پیدا
نخواهیم کرد .اغلب افراد براى رســیدن به این تناســب ،تالش
هاى زیادى میکنند ،یک سرى تا انتها ادامه میدهند ،یک سرى
از افــراد هــم در طــول مســیر ناامید میشــوند و تا فصــل بعدى
تصمیمگیرى به تعویض رشــته ورزشــى و تغییــر نوع رژیم خود
متوقف میشوند .این افراد مرتباً در ذهن خود درگیر تجربههاى
مختلــف و راههاى متفاوت هســتند تا ســریعتر به تناســب اندام
برســند از جراحــى زیبایــى گرفتــه تــا ورزشهــا و رژیمهایــى کــه
حتــى نامشــان بــراى آنها عجیب و غریب اســت و فکــر میکنند
کــه فقط بــا فعالیتهایى که انجــام ندادهاند و تجربــه نکردهاند
بــه این هدف میرســند .در صورتــى که چربیهاى بــدن حتى با
یک ورزش ســاده هــم از روى بافت عضله جدا شــده و به انرژى
منتقل میشود البته با صبر و حوصله در یک بازه زمانى و مقدار
حجم چربى .اما مرحله نهایى که اصلىترین بخش این زنجیره
است تغییر ذهنیت ،دورى کردن از الفاظ منفى (با وجود ورزش
و رژیم نتیجــه اى نمیگیرم) ،باور و هماهنگ کردن هدف اندام
ایدهآل با ذهن ،سریعترین راه موفقیت رسیدن به تناسب اندام
اســت .بههرحال اگر برایتان ســامتى در کنار تناسب اندام مهم
است به این نکات کلیدى دقت زیاد داشته باشید ،براى سالمت
بــدن خــود غــذا بخورید(نــه براى شــکم و هــوس) و بــراى قوى
شــدن و تندرستى ورزش کنید (نه براى احســاس شرم از الغرى
یــا خجالت از چاقى) و البته ســریعترین راه براى رســیدن به این
هــدف ،افزایش مقاومت و اســتقامت یعنى تقویت قلب اســت
تــا توانایىتان براى جذب اکســیژن در عضالت بــاال برود این کار
باعث میشود سوخت و ساز بدن تنظیم شود تا راحتتر بتوانید
چربى بســوزانید و دفع کنید .و در آخر اینکه براى رســیدن بهگام
هاى بعدى از جمله احساس شادابى ،سر زندگى ،تقویت روحیه
و ...بــه نوعی افزایش چابکــى ،قدرت ،انعطــاف پذیرى ،تعادل
ضرورى است.

