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پیش درآمد
قدیما یادش بخیر شبای جمعه، خونه ی بابا حاجی چه با صفا بود

هممون جمع می شدیم سر یه سفره، سفره عزیز ایران، رنگ خدا بود
غذای محلِّی مردم هنزک، آش بَرَگک بود و نون تافتون تازه

حسرت داشتن بیشتر رو نداشتیم، زندگی می خواست که زندگی بسازه
زندگی بازی دزد و شاه وزیر بود، فرصت شیطنت های پاک و ساده
شاه ما ُحکم سبیل آتشین داشت، برای کسی که دزد رو لو نداده
بعد کلّی شوخی و خنده و بازی، کنار بزرگترامون می نشستیم

دستامون تو دست هم بودش و هرگز، حرمت همدیگه رو نمی شکستیم
خواب شب رو پشت بوم و دست رؤیا، توی دست خنک باد بهاری

صدای اذان صبح رو می شنیدیم، با طلوِع زرِد آواز قناری
با وضو گرفتن از آب زالِل حوضچه ی طالیی کنار باغچه

ماه آسمون رو قِلِقلک می دادیم، خنده ی یاس و می ذاشتیم لب طاقچه
ُقل ُقِل سماور و لرزش قوری، گوشه ی ِدلَکش آواز سحر بود

استکان های کمر باریک رو کوِک صدای هم زدن چای و شکر بود
رقص خورشید خانم و شیشه ی رنگی، بیت ناب غزل صبحونمون بود
جای گرم بوسه های سبز دایی، تا خود شب، سرخِی رو گونمون بود

خاله حاج خانم و زن دایی و نرگس، جی جی باجی بودن و نه اهل غیبت
تو صالبت نگاه بابا حاجی، نمی دیدی هیچی جز مردی و غیرت

آلبالو خشکه و قیسی و لواشک، معدنش گنجه ی توی زیر زمین بود
ناخنک زدن به ترشی عزیز جون، کاِر تورج و بهاره و شیرین بود
با همین زندگی ساده و روشن، روزگار خوشی رو می گذروندیم

دور هم بودیم و شاد و سبز و خّرم، کاشکی تو روزای بچگی می موندیم
حاال تیرگی دالمونو گرفته، سایه ی بزرگترا رو سرمون نیست

سفره هامون خالی از بوی بهشته، قوم و خویشی دیگه دور و بَرمون نیست
کاشکی باز زندگی رو زنده کنیم و گاهی مثل ابر آسمون بباریم

سر سفره ی کوچیک بچه هامون، یه نشونه ای هم از خدا بذاریم )سروده نویسنده(
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ترمه ی لبخند بافت
منطق در کنار روایتی عاشقانه 

دایی رسول که من رو، پسر خودش می دونست، هنوز باورش نشده بود 
که بزرگ شدم و دیگه واسه خودم یه پا دانشجوی فلسفه ام، بازهم برای 
کارهای ریز و درشتش، به من فرمون می داد، خوب من هم خاطر دایی 
رو خیلی می خواستم و از ته دل دوستش داشتم. اون بود که همیشه توی 
تمام کارهایی که می خواستم انجام بدم و پدر و مادرم باهاش مخالفت 
می کردند، با پافشاری از من حمایت می کرد و باعث می شد سرانجام به 
پدرم  که  فلسفه  رشته ی  تو  تحصیل  همین  مثاًل  برسم.  دلم  خواسته ی 
کاماًل باهاش مخالف بود. دایی رسول بود که پدرم رو راضی کرد و پشت 

من ایستاد. 
خانواده مادری من، بیش از بیست تا، پسر و دختر و عروس و داماد و 
نوه بودند که همیشه شبهای جمعه توی خونه ی باباحاجی دور هم جمع 
می شدند. بابا حاجی، هفت تا بچه داشت. مادرم بزرگترینشون بود و من 

هم نوه ی ارشد بودم. دایی رسول، فرزند بعد از مادر من بود.
ظهر،  نزدیکای  بود،  اردیبهشت  هفته ی  آخرین  پنجشنبه ی  روز،  اون 
کیف چرمی  باباحاجی،  خونه ی  باالی  طبقه  باریک  پله ی  راه  از  داشتم 
پله، یک دفعه  راه  پاییِن  پیچ  توی  براش می آوردم، که  رو  دایی رسول 

میخکوب شدم. 
و  کرد  ظهور  من  روی  پیش  در  یکباره،  به  دنیا،  زیبایی  تماِم  انگار 

چشمهای بسته ام، با جلوه ای از شکوفایی نرگس، شکفت. 
اولین باری بود که به نرگس نگاه کردم، نه اینکه پیش از اون ندیده و 
یا اصاًل بهش فکر نکرده باشم، ما که از بچگی باهم بزرگ شده و نفس 
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کشیده بودیم، ولی تا اون موقع، چشمام با نگاه کردن به نرگس، این گونه 
مبهوت نشده بود. توی اون لباس آبی آسمونی، با اون گلبرگ های سفید 
مینیاتوری، نرگس، شبیه نسیمی شده بود که با وزیدنش همه ی طراوت 
بهار رو جار میزنه و می خواد یک دنیا احساس رو در من فتح کنه و با 

دسِت نگاهش، هرگره ای رو از ذائقه ی من باز کنه. 
برای چند لحظه چشمام به چشماش دوخته شد. برقی توی نگاهش 
بود که نفسم رو بندآورد. برقی که به قول سهراب، شبیه شیهه ی پاک 
حقیقت از دور، یا صدای کفش ایمان در کوچه ی شوق بود. برقی که روح 
من رو در جهت تازه ای جاری کرد. من هنوز روی پله ی باالیی بودم و اون 
روی پله ی پاییِن پاگرد. انگار که تفاوت نگاهم رو فهمیده باشه، سرش رو 
کمکی پایین تر آورد و  بهم گفت: دانیال جان، یا بذار َرد بشم، یا بغچه ی 

عزیز جون رو ازم بگیر و ببر تو کمد باال جا بده. 
با ِت ِت پِته گفتم: بِبِببخشید نرگس جان، بغچه رو بده به من، می ذارم 

سر جاش. 
وقتی دستش رو آورد که بغچه ی ترمه عزیز جون رو بهم بده، یه لبخند 
باریکی روی صورتش بود که شبیه نقش و نگاِر اون بغچه ی ترمه، ظریف 
و خوش رنگ و خوش بافت بود، طوری لبخندش گونه هاش رو باال آورد 
که کمون ابروهاش رو رسوند به سر زلف بیرون اومده از روسریش که 

شده بود سرچشمه ی فواره ی احساِس من. 
این بار من سرم رو پایین آوردم و از ترس شنیده شدن صدای سرفه ی 
روحم از شوق، نگاهم رو از نقش اون ترمه ی خنده بافِت نرگس، دزدیدم 

و به ترمه ی دست بافت عزیز جون دوختم.  



4 منطـق با طعـم آِش َبرَگـک5انتشـــارات بـات
بغچه رو از نرگس گرفتم و کیف دایی رسول رو بهش دادم و با صدای 

گیرکرده تو گلوم، بهش گفتم: 
پس تو هم لطف کن این کیف رو بده به پدرت.

لبخنِد  تابلوِی  اون  به  فکر کردن  زندگیم شد  مفهوم  لحظه،  از همون 
نرگس که هیچ وقت نتونستنم از جلوی چشمام پاکش کنم. و هیچ وقت 
نتونستم برای نخستین بار، چیزی رو با اون طراوت از آِب زندگی، بگیرم.

نرگس دختر بزرگ دایی رسول بود و اون سال می خواست دیپلم ادبیات 
بگیره و در کنکور شرکت کنه. اون هم برخالف میل زن دایی سارا، که 
ادبیات.  بود رشته ی  همیشه دوست داشت نرگس پزشکی بخونه، رفته 
دور از انتظار هم نیست دختری که از بچگی زمزمه ی شعرهای حافظ و 
سعدی و سهراب سپهری و فریدون مشیری از لبان پدرش، چون دست 

نوازشی بر دلش بوده، شیفته ی ادبیات شده باشه. 
اون شب خونه ی باباحاجی مهمونی بود و خاله حاج خانم، خواهِر بزرِگ 
عزیز جون و دخترش سوری خانم که به اونم می گفتیم خاله سوری و 
نوه هاش رو برای شام دعوت گرفته بودند. غذای معروف عزیز جون که 
همه براش سرو دست می شکستند، آش بَرَگک بود. چه دورهمی و چه 

آشی بود. سبِز سبز.
سر سفره، بعد از اینکه غذا تموم شد و همه داشتن برای جمع کردن 
سفره کمک می کردند، باباحاجی به دایی رسول گفت: رسول جان، شما 

هم فردا با من میای باغ؟
همه می دونستند که بابا حاجی هیچ کس رو به اندازه ی دایی رسول 
قبول نداره. دایی رسولم که محال بود به پدرش نه بگه، گفت: حتماً پدر 

جان، با کمال میل. 
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نرگس که داشت کاسه های آش رو جمع می کرد و من هم داشتم بهش 
کمک می کردم، با نگرانی رو به دایی رسول کرد وگفت: ولی بابا رسول، 
بر  شب  فرمودید  که  شما  دارم،  منطق  سوم  ثلث  امتحان  یکشنبه  من 

می گردیم خونه! 
دایی رسول هم مثل همیشه با اون ریشخند سقراطی خودش به نرگس 

جواب داد: 
دخترم، من گفتم، اّما رشته ای برگردنم افکنده دوست، می برد هرجا 

که خاطر خواه اوست.  
نرگس هم که هیچوقت جلوی پدرش کم نمی آورد گفت: بله، بر شاه 

خوب رویان، واجب وفا نباشد. 
دایی رسولم طوری که انگار می خواد ناز نرگس رو بکشه، فوری جواب 
داد: ناراحت نشو دخترم، بگشا به شیوه ی نرگس پُرخواب مست را ..... وز 

رشک چشم نرگس رعنا بخواب کن. 
بله  گفت:  بندش  پشت  بود،  معلوم  نگاهش  از  گالیه  که  هم  نرگس 
می دونم، کار صواب باده پرستی است حافظا، برخیز و عزم جزم به کار 

صواب کن. 
همه ی فامیل، محو مشاعره ی پدر و دختر شده بودند که دایی رسول 

در پاسخ نرگس گفت: 
آ باریک اهلل دختر گلم، عزِم جزم به کار صواب کن، فردا برو باال، توی 
اتاق زیر شیروونی، در خلوت و سکوت و البته تاریکی بشین درس بخون، 
اگر هم دوست داشته باشی می تونی صبح زود با ما بیای لواسون، اونجا 

در روشنایی، کنار رود و درخت و بلبل، درس بخونی. 
نرگس گفت: ولی پدر جان، مشکل اینه که من کتاب نیاوردم. 


