
فرزانه زینلی

بررسی دالیل مصرف آب بیشتر در پایتخت کشور

از پر فشار، به کم فشار!
اخیرا خبری دست به دست شده که نشان می دهد سرانه 
مصرف آب در بزرگ شهر تهران، کمی بیشتر از حد معمول 
باقی شهرهاست. اینکه چرا تعجب کردید، برای ما هم مایه 
تعجب است. خیر سرش تهران پایتخت مملکت است ها. 
شما خودتان کسر شأن تان نیست توی مملکتی زندگی کنید 

که پایتخت آن توی همه چیز اول نیست؟
اگر این دلیل قانع تان نمی کند، اوال باید بگوییم برای تان 
متاسفیم. ثانیا، توجه شما را به چند دلیل اساسی برای این 

موضوع جلب می کنیم.
1- آب مایه حیات است: این را که دیگر قبول دارید؟ خب، 
البد این را هم قبول دارید که تهران خیلی حیاط دارد. 
همین خودش به تنهایی سرانه مصرف را دو برابر می کند. 
2- صادرات آب از پایتخت شروع می شود: خوشبختانه 
ما در صادرات همه چیز به کشورهای دوست و همسایه، 
در صدر هستیم. از پستانک و گز اصل اصفهان بگیر، تا آب. 
بله، آب دریاهای خزر و خلیج همیشه فارس همه جا مشتری 
دارد. )ر.ک راهنمای چگونگی از آب کره گرفتن؛ جلد دوم.(
3- تولید فیلم ها و سریال ها »آب بر« است: فقط با یک حساب 
سر انگشتی، می بینید که روزانه چه مقدار فیلم و سریال 

در تهران ساخته می شود. اگر میزان آب مصرفی 

از قرار یک گالن برای هر قسمت 
سریال یا یک دبه برای هر پالن فیلم 

باشد، محاسبه کنید میزان آب مصرفی 
پایتخت را در سالی که گذشت.

4- قوانین فیزیک هم دخیل اند: نباید فراموش 
کنید که آب همواره از مناطق پرفشار به مناطق 

کم فشار می رود. یعنی خودش اینجوری دوست 
دارد. برای همین هم سیستان به آن صورت خشک 

است و سرانه مصرف تهران به این شکل است. 
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آب دوغ خیار!
پرمصرف های شهر تهران برای دفاع از رکوردشکنی شان 

در مصرف آب بیانیه ای محکم صادر کردند:
»النظافه من االیمان«

ما مردم تمیز و پاکیزه شهر تهران هرگونه غرض ورزی توسط 
خبرگزاری ها را علیه خویش محکوم و توجه شما را به دالیل 

مصرف زیاد آب در تهران معطوف می نماییم:
- آلودگی هوای تهران منجر به موی کثیف، روی سیاه، ناخن بلند، 

آلودگی خانه ها و خودروها می شود در نتیجه مصرف آب در منازل 
مسکونی و کارواش ها  افزایش می یابد.

- گرمای هوای تهران منجر به افزایش تعریق می شود و در نهایت مصرف 
آب دوغ خیار و شربت خاکشیر را باال می برد.

- یکی دیگر از موارد، سفرهای متعدد تهرانی ها به شمال کشور و آب ریختن 
زیاد پشت سر مسافر به علت شگون آن است. 

- برگزاری مسابقات تابستانه  شنای قورباغه با مانع در استخر خانه های 
ویالیی شمال شهر را که نمی شود کنسل کرد. 

- تازه برگزاری دوره های خصوصی خوانندگی سنتی و پاپ 
زیر دوش حمام و ضمانت صعود به مرحله فینال عصر 

جدید نیز هست. 
در پایان با تکیه بر شعر ناب استاد سهراب 
سپهری »چشم ها را باید شست جور 
دیگر باید دید« و تشکر از مردم تمیز، 
و  آبرومند  فرهنگی،  ورزشکار،  فعال، 
آب دوست پایتخت خواستار تغییر تیتر 
روزنامه ها به نایب قهرمانی سایر استان ها 

در مصرف آب هستیم.

رکورد از اون طرف

شیلنگ رو ببند!
سالم خدمت بینندگان عزیز! سعی می کنم با 

یکی از همشهری های عزیزمون که با تمام توان 
دارن یک برگ درخت رو از روی آسفالت جدا 

می کنن، مصاحبه کنم.
- دوست عزیز خدا قوت، من یک ساعته دارم شما 
رو نگاه می کنم اصال یک ذره هم از موضع تون 
عقب نشینی نکردید و همچنان مصر هستید که 

با آب شرب، برگ رو حرکت بدید.
+ بله خودتون شاهد هستید که با این همه پشتکار،  

هنوز برگ پشت و رو هم نشده
- به نظرتون این چی رو نشون میده؟

+ این فشار کم آب تهران رو نشون میده که جون نداره 
یه برگ رو حرکت بده. اگه یه توت خشک چسبیده 
بود چی؟ باید از صبح با یه شیلنگ به دست، سر پا 

و ایمیستادم. مسؤوالن رسیدگی کنن واقعا
- حتما خبر دارید تهران رکورد مصرف آب رو 
زده. با این اوصاف حدس می زنید بتونین این 

برگ رو حرکت بدید؟
+ ایشاال که تا نیم ساعت دیگه حله، برگه داره 
شل میشه. من بیشتر نگران اون درختی ام 

که توفان انداخته رو آسفالت.

فال آبدار 
ما را به آب دیده شب و روز ماجراست
)تا پر کنیم کلمن خود را برای شب(

ای صاحب فال! از سر و وضعت معلوم است، شیر آب حمام تان 2 
هفته ای ست چکه می کند، به جای آنکه واشرش را عوض کنی آمده ای 
فال می گیری؟ بعد هم نمی دانی قبل از فال گرفتن، باید فاتحه ای نثار 

روح مرحوم حافظ کنی؟ اُف بر نظام آموزشی کشور.

با چنین جاه و جالل از پیشگاه سلطنت
)قبض آبت را چو دیدم کرک و پر از من بریخت(

ای صاحب فال! در هر صورت چه علی کریمی باشی، چه 
خواجه حافظ شیرازی باید قبض آب را پرداخت کنی در 
غیر این صورت می آیند آب خانه ات را قطع می کنند، بعد 

باید آب معدنی بخری، بطری ای ۶ هزارتومان!

خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد
)چرا که قطع شده آب خانه اش امروز (

ای صاحب فال! ضمن اینکه در این بیت، منظور از می، شراب 
بهشتی حالل است، نه این زهرماری هایی که با وایتکس قاطی 

می کنند! توجه داشته باش که اصاًل صدای قشنگی نداری، پس 
فریب پیچش صدایت در حمام را نخور و آن شیر المصب را ببند 

تا نیومدم برات!

صرفه جویی که نمیشه کرد
پایتخت رو به خزر منتقل کنید

پایتخت آبکی
آب تهران می رسد راحت، خیال آسوده، تخت

گرچه دیگر توی ایران یافت گردد آب سخت
مردم ایران که زیر سایه لختی می روند

مردم تهران توی استخر ریکلس اند و لَخت
کرده بی آبی درختان را در ایران چوب خشک

اهل تهران ساختند از چوب در استخر تخت
توی تهران می شود خودرو به آب شهر شست

 توی ایران آب باران است و ظرف و فرش و رخت
پارک آبی شهر آبی خانه آبی بخت یار 

توی تهران است، در ایران نباشد یار بخت
تا نجنبد آبی از آب دل تهرانیان

 توی دریای خزر باید زد از نو پایتخت

تهران پرستی
توی تهران، خانه ای آور به  دست

باش قدری خودنما و خودپرست
خشکسالی شد، تو دوغت را بنوش 

»تا بجوشد آبت از باال و پست«

شست وشوی پول
ما و رکورد اسراف؟! این یک گزافه گویی ست!!

تهران که بهترین شهر در بحث صرفه جویی ست!
ما جای آب حتی، آب آناناس خوردیم!

تنها زمان مصرف، هنگام پولشویی ست

یاسر پناهی فکور بچه تهرون
زدی بار دگر بر مصرف بی قاعده دامن

نماد مصرفی، تولید گشته زحمتش با من
کالس و ادعایت کشته ما را بچه تهرانی

اال تهرانیا حاال تویی فرهیخته یا من؟

فیششش
گفتم که: چه میکنی تو با کشور خویش؟

فرمود: مگر مفتشی آخر؟ ایششش!
گفتم که: عزیز! کوچه شستن دارد؟

فرمود: برو...برو پی کارت! فیششششش...

چند خبر کوتاه از سال 1460

آب نیست، حتی کمش هم نیست
- در پی کاهش چشمگیر آب های سطح زمین و نیز آب های زیر سطح 
زمین، قیمت جهانی هر بشکه آب خام دریای شمال، یک میلیون دالر 

تعیین شد.
- جنگ جهانی سوم که بر سر کمبود آب شکل گرفته بود، با تمام شدن 

ذخایر آبی طرفین درگیر، رسماً تمام شد و نیروهای نظامی طرفین درگیر 
کاماًل تلف شدند.

- چند کاوشگر فضایی که از طرف یک سّیاره مسکونی در کهکشان آندرومدا 
برای کشف آب به کره زمین آمده بودند، پس از جست وجوی فراوان و نیافتن 

آب کافی در زمین، در مأموریت خود شکست خورده و به سّیاره خویش بازگشتند.
- ایران برای بار هزارم درخواست کشورهای مختلف را برای صادرات آب های 

باقی مانده در دریای عّمان و خلیج فارس به سایر مناطق جهان، قاطعانه رد کرد. این 
در حالی بود که کشورهای خشک و بی آب و علف جهان حاضر بودند برای هر بشکه آب 

خام، تا سقف 4 میلیون دالر پول بپردازند.
- ورزشگاه 10 میلیون نفری صبح امروز در محّل کویر خزر با حضور مسؤوالن افتتاح شد. گفتنی 

است کویر خزر که قباًل دریای خزر نام داشته، از 10 سال پیش که آخرین قطره آبش هم برای تصفیه 
استخراج شد، به کویر تغییر کاربری داده و اکنون به محلّی برای احداث پروژه های عمرانی، فرهنگی، تفریحی 

و ورزشی بدل شده است.
- محّققان ایرانی توانستند به راهی برای تصفیه و تبدیل اشک انسان به آب آشامیدنی دست پیدا کنند. 

در همین راستا از ابتدای ماه آینده شهروندان موّظفند قطرات اشک خود را در بطری هایی که به همین 
منظور تولید شده، جمع آوری کنند و در اختیار بانک ملّی اشک و عرق قرار دهند.

- در پی کشف راهی برای تبدیل اشک به آب آشامیدنی، صدا و سیما و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد 
خبر از افزایش 100 درصدی تولید فیلم ها و سریال های غمناک و جان گداز برای تشویق شهروندان 

به تولید اشک خبر دادند.
- تهرانی ها در تولید اشک رکورد زدند. تهرانی ها در مقایسه با سایر شهروندان کشور موّفق به تولید 
حجم بیشتری از اشک برای تصفیه شدند. سال ها پیش در دورانی که هنوز اندکی آب بود، تهرانی ها 

در مصرف آب نیز رکورد زده بودند.
- با توّجه به شّدت آلودگی هوای تهران و سایر کالن شهرها و نباریدن باران و نوزیدن باد طّی 
سالیان دراز، مسؤوالن این شهرها از شهروندان خواستند، فداکاری کرده و سهمیه آب مصرفی 

خود را به جای نوشیدن، از روی پشت  بام ها به هوا پاشیده، بلکه افاقه کرده و به مّدت چنددقیقه 
هوا پاک شود. شهروندان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده اند.

- در یکی از مناطق روستایی، یک چوپان که خوابش برده بود و حواسش به گوسفندان 
گلّه نبود، پس از بیدار شدن دید تمام گوسفندان از مناطق دارای سایه بان خارج شده و 

به کباب بّره تبدیل شده اند. گفتنی  است سال ها به دلیل خشکسالی بسیار شدید جهان، 
هوای بیرون از سایه ها به شّدت داغ بوده و هیچ موجود زنده ای توانایی زنده ماندن بیرون 

از مناطق رسمی و حفاظت شده را ندارد.

آِب الکچری
شما ای مردمان خوب تهران

 بریزید آب، قّد کل  ایران
 شما هستید از ما بهتران، چون 

جت اسکی می کنید در سد لتیان
توی مرداد باید آب تنی کرد

 چه سودی دارد این در ماه آبان
 به هر جایی جکوزی را بسازید

 ندارد فرق جردن با بیابان 
لواسان و فقط استخرهایش

 شنا و بعد آن هم جوج بریان
 جک و المبورگینی ها را بشویید 

با آِب معدنی توی خیابان
 تمام رودها جذب شما یند

 َمکش دارید و ما ماندیم حیران
  شما اسراف کن، ارباب زاده

 بیاید قبض یک میلیارد تومان !
برای پاپی خود آبعلی را

بکش لوله بیاور کنج ایوان
اگر کمبود آبی حس نمودید

بگیریم سهم تان را از هر استان

با وجود کاهش ۶ درصدی مصرف آب در کشور، تهرانی ها در مصرف آب رکورد زد ند

مهدی احمدلو

محمد عظامی

ریحانه یوسفی

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  صامره حبیبی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!


