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صدای پای بهار

از رؤیا صدر

خانه تکانی

ی دیوارعا، روی شب عشد که شد، صاحب خانه به کارگر گفه: نب شن عمه جا ادر انگبه ان ابه  رویخانه تکان

 کلشد و پریزعا  عمه اش را خوب پاک کن .ی روی یخچال، حتی، روصندلی عا یاشزعا، رو

 دلش غر زد زد که اگر صاحب خانه چقدر انگبه داشته، یایکارگر افتاد به جان ادر انگبه عا، و بایشد و بایشد و تو

چقدر از عر دوازده انگبتش ابتفاده کرده ابه؟

 کاناپه، داشهی در رابطه با کل ببریه بود  لم داده رویصاحب خانه ااا، ذعنش درگشر اسائل غااض تر و عمشق تر

، و عمشن طورای رود و ای گذرد کرد که یک بال گذشه و رفه، یک بال دیگر عم ی به این فکر ایبه طور جد

 عم دربه نکرده بدعد به کارگریآن قدر یک بال، یک بال جلو رفه تا ربشد به آخر روز و یادش افتاد که یک چا

  با خودش گفه: ااسال که گذشه،ای کردبخه برگبته، و حوابش رفه پشش او که عمچنان داشه ادر انگبه پاک 

ولی بال دیگر باید فکری برای ادر انگبه عا بکنم، و یادش افتاد که بال پشش عم برای ااسال عمشن نقبه را کبشده

بود، و بال پشش از آن عم برای بال بعدش عمشن طور، و آن قدر یک بال، یک بال عقب رفه تا ربشد به جایی که

عنوز ادر انگبه عایش را کبف نکرده بود و نمی دانسه ای تواند با آن عا آدارال اقشه ای از خودش بر جا بگذارد و

ااضا کند و رأی بدعد و در برگۀ گواعی عدم بوئ پشبشنه و برگۀ عویه، با آن عا احراز عویه کند  عمشن طور توی

خشال عایش بشر ای کرد و در عالم خشال، انگبتش را ای دید که دن الش کرده و او دارد فرار ای کند و کارگر نفس   

نفس زنان، با کهنه و اایع بفشدکننده، دارد دن ال ادر انگبه ای دود بلکه پاکش کند و او را نجات دعد    که کارگر

بالخره به دادش ربشد و ترانۀ احلی "پای دلم به زنجشره" را طناب کرد تا صاحب خانه به آن آویزان شود و به دنشای

شلوغ خانه تکانی برگردد   

واین در حالی بود که کار داشه به پایان ای ربشد و پای دل کارگر کم کم از زنجشر کنده ای شد و صاحب خانه با دقه

و وبواس، نقبۀ خانه تکانی بال بعد را طراحی ای کرد و با خودش کلنجار ای رفه که چطوری به کارگر حالی کند

 روز دیگر، باز باید بشاید و یک فکری برای ادرانگبتها بکند 365که 



بهارانه ها

الف:الحظات خوداانی

* برای نوشتن بهاریه، به بهار فکر ای کنم    و فکر ای کنم    و فکر ای کنم    شکوفه عا در ذعنم خمشازه ای کبند 

* ردی از بال نو را بر روی کاغذ ای آورم  کاغذ رنگ دلبوره به خود ای گشرد 

*بال کهنۀ ابقاطی شده را دور ای اندازم  لحظات و باعه عا و روزعا و ااه عای بپری شده اش، بفرۀ عشچ دللی

را در بازار کالعای بازیافتی پر نمی کند 

* بهار را صدا ای زنم و بطری وایتکس و اایع ششبه شوی و جرم گشر تواله در دبه، به ابتق الش ای شتابم 

*بال نو را در باغچۀ ذعنم ای کارم  ای دانم    ای دانم ب ز خواعد شد ، و ارغ عا بر لحظات پربارش تخم دوزرده

خواعند گذاشه 

ب:الحظات دیگرانی

* نویسندۀ بهاریه عای بفارشی، عمه باله تلش ای کند بلکه ردی از بال نو روی کاغذ بشاورد    کاغذ رنگ الل به

خودش ای گشرد 

*زاشن در آبتانۀ بهار نفس ای کبد  به جرم اخلل در نظم کهکبان راه ششری، داغش ای کنند 

*یک واپس گرا، آرزو ای کند کاش ای شد عمان بال کهنه ی پا خورده را رفو کرد و دوباره با آن زیسه و یا حداقل

بازیافتش کرد  عر چه باشد، از رویارویی با یک بال نو بدون گارانتی آب بندی نبده بهتر ابه 

*حداقل در روزعای آغازین بهار، در یک رودخانه دوبار نمی شود شنا کرد، حتی اگر عراکلشه حکشم بگوید  چون

اولً عوا عنوز برد ابه و دانشاً گبه ارشاد ایراد ای گشرد 



افسانۀ عمو نوروز، از منظر نشانه شناسی سلمت

آن را از انظر نبانه شنابی پزشکی و بهداشتی و بلاتیو "عمو نوروز"، افسانه ای ابه که این جا ای خواعشم 

برربی کنشم 

بر اباس آن چه در اتون تخصصی افسانه عا آاده ابه، عمو نوروز اردی ابه که دوران بالمندی خود را در خانه

ای یشلقی در انطقه ای کوعستانی طی ای کند که بی شک اشزان آلینده عای بمی و ذرات اعلق و انواکسشد کربن آن

از انزل خاله پشرزن که در شهر و پایشن کوه ابه، کمتر ای باشد  این ابه که عمو نوروز از بلاه قابل توجهی

برخوردار بوده و عمه باله شب عشد، پای پشاده از کوه راه ای افتد و بدون بهره گشری از وبایل نقلشه از ق شل اتوبوس

اسافربری والغ و ااششن شخصی، اسشری طولنی را طی ای کند تا به انزل خاله پشرزن بربد  پوشش او نشز

تأکشدی ابه بر بلاه جسمی این فرد بالخورده، در الگو پذیری از کوشش نشاکان در رابتای دبتشابی به جسمی

بالم : کله نمدی، زلف و ریش حنا بسته، کمرچشن قَدَک آبی، شال ِ خلشل خانی، شلوار قََصب و گشوۀ تخه نازک  به

یاد بشاوریم عمان گونه که اجلۀ بلاه نشز نوشته ابه، شلوارعای تنگ ابتک اری، عفونه اثانه ای آورند و کفش عای

تنگ، اشخچۀ پا تولشد ای کنند  از این رو،عمو نوروز که دریافته عقل بالم در بدن بالم ابه، با انتخاب پوشش انابب

برای پشاده روی و انجام حرکات کببی عنگام پایشن آادن از کوه، ااشدوار ابه که طلسم این افسانۀ قدیمی را ببکند 

ااا ببنوید از خاله پشرزن که یک دل نه صد دل، عاشق عمو نوروز ابه  با توجه به این که به گواعی افسانه عا، تلش

عمه بالۀ خاله پشرزن برای دیدن عمو نوروز بی فایده بوده، انبأ و ریبۀ این حس او بر اا پوششده ابه: آیا او دچار

ابکشزوفرنی حاد ابه و در توعم به بر ای برد که نادیده، این چنشن به عمونوروز دل باخته ابه؟ بخصوص این که

در دورۀ او، خوش ختانه از ابزارعای انحط براندازی اثل ایمشل و بلوتوث و ااثاله نشز خ ری نشسه تا از این طریق با

تصویردیگران آشنا شود  به حکایه بازای گردیم: خاله پشرزن روز اول بهار، ص ح زود پا ای شود، جایش را جمع

ای کند، و بعد از خانه تکانی و آب و جاروی حشاط ، خودش را حسابی تروتمشز ای کند  

در عشچ جای حکایه، خ ری از ناشتایی خوردن خاله پشرزن نشسه  آیا اودچار دقل برد ابه و اشتها برای خوردن

ص حانه ندارد؟ آیا دچار وبواس بشمارگونه ابه و برای خوردن ص حانه وقه ندارد؟ عشچ کدام از قصه گویان به این

اوارد اشاره نکرده اند و بر ا همات جااعۀ ببری در رابطه با افسانۀ عمو نوروز افزوده اند  با این حال شواعد،

چنان چه خواعشم دید بر دقل برد صحه ای گذارد و وبواس را رد ای کند  به حکایه بازگردیم: خاله پشرزن پس از آب

و جاروی حشاط ، به خودش ای پردازد: بر و دبه و پایش را حنای افصلی ای گذارد و عفه قلم، از خط و خال

گرفته تا براه و برخاب و زرک آرایش ای کند  این جابه که وجدان بشدار جوااع ببری به درد ای آید و لزوم

واربی خانۀ خاله پشرزن عای تاریخ را برای یافتن زاشنه عای وقوع فساد و اعمال اجراانه به جوااع ببری یادآور ای

شود  به یاد بشاوریم که خاله پشرزن، در انزل (که ط عاً فاقد وبایل ابتریل و اجوز وزارت بهداشه ابه) خط و خال

ای گذارد که بی شک ااری غشر بهداشتی ابه و به اراکز دارای پروانۀ کار نشاز دارد  دراینجا اعضل اهم دیگری

نشز رخ ای نماید: آیا حنای خاله پشرزن بهداشتی و دارای پروانه باخه و اهر ابتاندارد از بوی وزارت بهداشه و

دراان و آاوزش پزشکی زاان خود ابه و یا استقشماً از بوداگرانی که از چشن و ااچشن کالعای قاچاق و غشر



ابتاندارد وارد ای کنند تهشه شده ابه؟ راویان افسانه عا اتابفأنه در این اورد اطلعاتی ارائه نمی دعند  بپس شاعد

صحنۀ دیگری عستشم: خاله پشرزن پس از پوششدن یل تراه و تن ان قراز وشلشتۀ پرچشن، ابک و عن ر زیادی به بر و

صورت ای زند که بی شک باعث پدیداری نوعی بردرد کببی و نشز اگزاای احتمالی ای شود  آیا توجه به این نکته

که خاله پشرزن بعد از عمه این کارعا، در یک بشنی قبنگ و پاکشزه، بفرۀ عفه بشن ای چشند و در یک بشنی دیگر،

عفه جور اشوۀ خبک و نقل و ن ات ای ریزد، ای تواند نبانه ای از توجه او به الگوی زندگی و الگوی تغذیه ای بالم

(با توجه به ارزش بالی غذایی اشوه عای خبک و برخورداری آن عا از انواع ویتااشن عا) باشد؟ فراز تراژیک افسانۀ

 درجه در اقشاس ریبتر ای لرزاند:9عمو نوروز بر این احتمال اهر ابطال ای زند و تن عر تنابنده ای را به قاعدۀ 

خاله پشرزن طی اقداای تأبف بار و دعبتناک، انقل آتش ای کند و به ششوه ای اذبوحانه، اقدام به آوردن قلشان و گذاشتن

آن دم دبتش ای نماید و ای نبشند پای حوضچۀ فّواره دار دم باغچه اش چبم به راه عمو نوروز  ااا خوش ختانه

پلک عایش بنگشن شده و یواش یواش خواب به براغش ای آید و کم کم خرنابش به عوا ای رود و از انجام عمل شنشع

و زشه کبشدن قلشان باز ای ااند  کارشنابان، گمانه عای اتفاوتی را در زاشنه پدیداری این خواب بی اوقع خاله

پشرزن (با رویکرد به خرناس ناا رده) ارائه ای دعند  برخی آن را نبانه دپرشن ای دانند و ای گویند که خاله پشرزن

بالمند ابه و به دلشل فربودگی بخش عای اختلف بشستم عص ی، قادر به انجام واکنش عای انابب عاطفی نشسه و

از این رو زاشنه عای دپرشن در او فراعم ابه  بی شک شوق خاله پشرزن برای دیدن عمو نوروز، این گمانه را باطل

ای کند  گروه دیگری بر آنند که خاله پشرزن به آرترز (یک اصطلح کلی برای درد و التهاب افاصل که به دن ال

تخریب و تحلشل غضروف عا پدید ای آید) ا تلبه  این گروه بخصوص به ابتلی ناا رده به آرترز زانو تأکشد دارند 

این افراد اعتقدند که ناا رده به توصشه عای پزشکان ا نی برعدم انجام یک اره و بدون وقفۀ کارعا توجه نکرده  ابه 

ااروزه اعمولً خانم عا اعمالی را که خاله پشرزن در باعات اولشۀ ص ح انجام داده ابه، در طی یک عفته انجام

ای دعند و برای این اار از زعرا خانوم و آقای نوروزی و عمسر گراای نشز کمک ای گشرند  از این رو، این احتمال

بشبتر ابه که خاله پشرزن به انجام نادربه کارعای خانه پرداخته و باعث وارد آوردن فباراکانشکی بشش از حد به

ناحشۀ گردن و زانو و بتون فقرات شده و به تبدید آرترز ا تل گبته ابه  عمچنشن ااتناع او از خوردن ناشتایی

بخصوص ل نشات و اواد حاوی کلسشم و ویتااشن د به بحران بلاتی ناا رده افزوده و باعث شده پشش از آادن عمو

نوروز به خواب رفته وخروپف کند که این پدیده (خروپف) نشز شاعد دیگری بر بی توجهی ناا رده به الگوی زندگی

 کشلو) ای باشد  در این بشن ای بشنشم که عمو نوروز از راه ای ربد و75بالم به عله برخورداری از وزن بال (بالی 

دلش نمی آید پشرزن را بشدار کند  یک شاخه گل عمشبه بهار از باغچه ای چشند و روی بشنۀ او ای گذارد و ای نبشند

کنارش   بپس برخوردی فاجعه آاشز نموده و در طی عملشاتی اذبوحانه، از انقل یک تکه آتش برداشته و بر قلشان

گذاشته و چند پک به آن ای زند و به این وبشله زاشنه آلودگی احشط زیسه و بوراخی لیۀ ازن و ابتلی خود به انواع

بشماریهای خانمانسوز گوارشی و تنفسی از ق شل برونبشه و آبم و عفونه عای گوش و حلق و بشنی را فراعم ای

بازد و خویبتن را در اعرض پوکی ابتخوان قرار ای دعد  آیا این اار نبانه ای از امنوعشه ابتفاده از قلشان در

اااکن عموای آن روزگار نشسه؟ به یاد بشاوریم که اگر عمو نوروز ااکان ابتفاده از قلشان در قهوه خانه عا را داشه،

خانۀ خاله پشرزن را برای انجام این عمل شنشع انتخاب نمی کرد  بخصوص این که وقتی او ای رود، تازه آفتاب یواش

یواش پهن ای شود و پشرزن بشدار ای شود و ای بشند ای داد بشداد عمه چشز دبه خورده و عمو نوروز آاده و رفته  این



ابه که چاره را در این ای بشند که یک بال ص ر کند تا باز عمو نوروز از بر کوه راه بشافتد به بمه شهر 

ای گویند این ااجرا عر بال تکرار ای شود و آخرش عم خاله پشرزن نمی تواند او را ب شند  این ندیدن اکرر علشرغم

تلش عای عر بالۀ خاله پشرزن ، یک بار دیگر بر اقدااات پشبگشرانه در ارت اط با آرترز و لوازم آرایش غشر بهداشتی

و دقل برد و قلشان تأکشد ای کند و عبداری ابه برای جااعه ببری در رابتای این که توصشه عای بهداشتی را جدی

بگشرد و اگر عم قلشان ای کبد لاقل از پوششدن شلوار تنگ خودداری کند   


