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اینجا شهر من است، شهر چنارهای پر ابهت. شهر توتستان ها و طوطی ها ...
چقدر دوست داشتم که واقعیت تهران، همین بود، اما قلبم به درد می آید وقتی یادم می آید که باید بگویم 
اینجا شهر سرب و سیمان است. پایتخت خاکستری سرزمین من که از چنارستان تبدیل به دودستان شده 
است ... به تهران که فکر می کنم در درونم برگ های دود گرفته تاب می خورند. برگ های آن چنار پیر.

سـایه آن چنار پیر سال هاسـت برحیاط خانه پخش می شود اما سـایه سارش خسته تر از آن است که 
صالبتی داشـته باشـد. این روزها چنار پیر دلگیرتر از همیشه آسمان دود گرفته تهران را می نگرد. دلش 
گرفته چون مدت هاست کالغی که در آغوشش النه کرده بود او را با تمام آرزوهای سبزش تنها گذاشته 
و رفته است. وقت رفتن، کالغ به چنار گفته بود که تو هم خود را اسیر این شهر پردود نکن و مردم دود 
زده اش را با ماشین هایشان تنها بگذار! چنار نگاهی به پاهای ناتوانش انداخته بود و گفته بود: »همه آرزویم 

اما، چه کنم که بسته پایم«.
شـاید اگر درختان این شـهر ریشـه در دل خاک نداشتند جانشـان را بر می داشتند و همراه کالغ ها و 
یاکریم ها و قمری ها می رفتند. اگر می رفتند هم هیچ کس جای خالیشان را حس نمی کرد. در این هوای غبار 

گرفته کسی غیر از خودش کسی را نمی بیند چه برسد به درختان غمگین شهر!
هر سال هوای شهر که رو به سردی می رود، کم کم غباری خاکستری رنگ، آسمان شهر تهران را فرا 
می گیرد و آن قدر غلیظ می شود که سرانجام مسئولین به این نتیجه می رسند که باید مدارس را تعطیل 
کنند. مدارس تعطیل می شود اما باز هم حال هوا خوب نمی شود. پس مسئولین دوباره تصمیم می گیرند 
ادارات را هم تعطیل کنند. اما حال هوا خراب تر از این حرف هاست که با تعطیلی ها خوب شود. البته بچه 
مدرسـه ای های شـر و بازیگوش و کارمندان خسته و بی خواب از شنیدن خبر تعطیلی خوشحال می شوند 
اما اگر می دانسـتند چه بالیی بر سـر قلب و ریه هایشـان می آید به جای شادمانی غصه می خوردند. البته 
بعضی ها هم تعطیل نیستند مثل خیلی از شرکت های غیردولتی و مغازه ها و بیمارستان ها و جاهایی که اگر 

سنگ هم از آسمان ببارد، پرسنلشان باید در 
محل کار حاضر باشند. این ها نه تنها از تعطیلی 
ناشی از آلودگی هوا خوشحال نمی شوند، بلکه 
ناراحتیشان دو قبضه است، اول این که زمانی که 
شـهر تعطیل اسـت ناچارند سـرکار بروند و 
دوم این کـه ناچارنـد هـوای آلـوده را با تمام 
مسمومیت ها و سرطان زایی هایش تحمل کنند.

آن وقت اسـت که ایـن کارمندان غمگین 
آرزو می کننـد کـه ای کاش بـادی، بارانی از 
آسـمان بیاید و آلودگی ها را با خود ببرد. اما 
روزهـای بارانی و برفی خیلی زود به خاطره ها 
می پیوندنـد و تهران می ماند و هوای دود زده 
و یک سـوال تکراری که چـرا تا کمی هوا رو 
به سـردی مـی رود گرفتاری مـردم تهران و 

کالن شهرها شروع می شود؟

این جاست که علم به کمک آن ها می آید و پاسخ این سوال را در یک کلمه تلخ بیان می کند. »اینورژن یا همان 
وارونگی دما«.

اما وارونگی دما به چه علت رخ می دهد؟ قضیه از این قرار است که در روزهای عادی هوای گرم در طبقه پایینی 
جو، یعنی نزدیک به سطح زمین قرار می گیرد و هوای سرد در طبقه باالیی آن. از آن جا که خاصیت هوای گرم 
سبکی است، بنابراین هوای گرم به راحتی به طبقه باالیی می رود و هوای سرد و سنگین پایین می آید و جای خالی 
هوای گرم را پر می کند. در نتیجه جابه جایی هوا رخ می دهد و هوای گرم حین باال رفتن تمامی آلودگی های نزدیک 
به سطح زمین را با خود باال می برد و در طبقه فوقانی جو پخش می کند و در این حالت آلودگی هوا تعدیل می شود.

اما در فصل های سـرد سـال الیه های هوا این نوبت را رعایت نمی کنند و هوای سـرد، پیش دستی می کند و در 
طبقه پایین جو یعنی جای هوای گرم قرار می گیرد و هوای گرم را به طبقه باالیی می فرستد. از آن جایی که هوای 
سرد سنگین است دیگر نمی تواند خودش را تکان دهد و به طبقه باال برود بنابراین ناچار می شود تا مدت ها در 

نزدیکی سطح زمین باقی بماند.
آن وقت اسـت که هوای بی رنگ و بی بو، خاکسـتری و بدبو می شود و از دست هیچ کس هم کاری برنمی آید. 
چون هوای سرد و سنگین و آلوده توانایی حرکت ندارد و ناچار است آن قدر بماند و برآالینده هایش افزوده شود تا 
روزی که خدای مهربان رحمی به حال بندگان دودزده غمگینش کند و درهای رحمتش را به روی آن ها باز کند 
و باد و باران را برای دِل دودی زمین، چشم روشنی بفرستد! آن وقت است که با وزش باد هوای سرد و سنگین 
سر جایش می رود و هوای گرم و مرطوب به طبقه پایین جو برمی گردد. مطمئنا هوای سرد باز هم شیطنت می کند 

و پدیده وارونگی دما باز هم رخ می دهد و باز هم هوای شهر ما آلوده می شود.
امـا چـرا؟ چرایش را همه ما می دانیم. دیگربچه مدرسـه ای ها هم خـوب می دانند که عامل اصلی آلودگی هوا 
ماشین ها هستند. ماشین هایی که از صبح تا شب و از شب تا صبح در خیابان های تهران در حال رفت وآمد هستند 

و یکی نیست بپرسد »به کجا چنین شتابان؟«
نمی دانم اولین کسی که چرخ را اختراع کرد چه کسی بود اما مطمئنم وقتی چرخ را اختراع کرد با خودش فکر 
کرد که »از این به بعد کارهای بشر با سرعت بیشتری انجام می شود« اما در مخیله این مخترع نمی گنجید که 
روزگاری، همین چرخ ها کنار هم جمع و تبدیل به ارابه های آهنی بارنگ های مختلف می شوند و کم کم تعداد این 
ارابه ها آن قدر زیاد می شود که جایی برای چرخیدن چرخ ها باقی نمی ماند و سرانجام وسیله ای که روزگاری برای 
سرعت اختراع شده بود خود باعث کندی حرکت خواهد شد و از همه بدتر اکسیژن هوا را هم از انسان خواهد 

گرفت.
البته تقصیرها را گردن آن مخترع نمی اندازم، یقینا او خدمت بزرگی به بشر کرد اما این انسان دو پا همیشه در 

حال افراط و تفریط است و با کم کاری و زیاده روی هایش دائما خود را به دردسر می اندازد.
پدربزرگ می گفت: »بعضی وقت ها هرچقدر کمتر بدانی، راحت تر زندگی می کنی.« خدا بیامرز همیشه حرف های 
قشنگ می زد، شاید اگر من هم در رشته محیط زیست تحصیل نکرده بودم، امروز، اگزوز ماشین های مانده در ترافیک 
را به شکل غول مرگ نمی دیدم و با هر دم و بازدم حس نمی کردم که شش هایم در حال بلعیدن سرب هستند.
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