گروه فرهنگی نوای یاس

نیمه شعبان 1395

بسم اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیه عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
متن روایت اول  :از یاد رفته ...
نمی فهمیدمش  ...حرفاش یه سره شده بود سوال  ...به هر آشنایی که میرسید
میگفت  :ببخشید بجا نمیارم  ،شما ؟!
پدربزرگ آلزامیر گرفته بود و دیگه حتی اسم زنشم به یاد نداشت  ،درد بعضی وقتا به اوج میرسه
اوج درد اونجاست که تموم محل تو رو بشناسن اما تو  ...یه عمر کوچه به کوچه ،پالک پشت پالک
محلت رو وجب کرده باشی اما حاال شماره ی تلفن تو جیب و آدرس خونه میون گردن قدم بزنی
البته دور از جون شما  ،این که داستانه و برا همسایه ...
و اِالّ کدوم یکی از ماها تاحاال فراموشی گرفته یا قد یه دم و بازدم ناقابل ،آلزایمر سراغش اومده؟
پدربزرگ تنهاییش رو با قدم رنجه ی یه اسم پر می کرد ،شده بود یه نوار خالی که فقط سکوت پخش
میکنه  ،با تکرار پرخراش یه اسم  ،گنگ و نامفهوم  ،مبهم ....
روزای آخر تو امتداد خط قرمز بیمارستان ،که حکایت از اورژانس داره ،الی عکسای انگشت اشاره رو
دماغ ،که یعنی سکوت ،دکتر به بابام گفت :
پدرتون عاشق و دلداده ی یه اسمه و هی اون و توی بیمارستان تکرار میکنه
دکتر ادامه میداد  :عرائض بنده دقیقه ها  ،شما فکر کن چندین صفحه خاطره ،
چند صد اسم  ،چندین هکتار آدرس ،همه یه جا از خاطرت بره ولی یه اسم رو محکم بچسبی و بغل
کنی و سنگش رو به سینه ات بزنی  ،حاال من پیش خودم فکر میکنم ،الی خرت و پرتای زندگیم
میگردم تا ببینم اون اسمی که با دلم گرفتم و قراره با آلزامیرم فراموش نکنم چیه؟
یعنی من اسم آقایی که یه عمر دعام کرده رو از یاد نمیبرم ؟
یعنی اسمش میمونه رو توک زبونم؟ میمونه که هرجا رفتم به هر کی رسیدم اسمش رو بگم؟
تو این روز مردگیا یعنی اسمش وِردِ زبونم میشه که هر جا رفتم ،اسم قشنگش رو تکرار کنم؟

متن نوا ...

تکرار می کند  )2( ...با هر طپش دلم  ...نام تو را پدر تکرار می کند  ...تکرار می کند  ...تکرار می کند
تنها پناه من  ...با هر طپش دلم  ...نام تو را پدر  ...تکرار  ...تکرار  ...تکرار  ...می کند
معنای زندگی  ...آقای خوب من ()2
گر سر رود زتن  ،نام تو را دلم  ،تکرار می کند
یابن الزهرا  ...اباصالح  ،یابن الزهرا  ...اباصالح  ،یابن الزهرا  ...یا موال
یابن الزهرا  ...اباصالح  ،یابن الزهرا  ...اباصالح  ،یابن الزهرا  ...بسم اله ...
(بسم اله ای حالوت نام تو مستدام) (( ... )2فرزند قهرمان احد دست انتقام) ()2
(بسم الهی که مانده زیک روز ناتمام)(( ... )2بازا عزیز فاطمه بازا به التیام) ()2
بسم اله ...
(ای صالبت حیدر  ...تکسوار دالور) ()2
(آخرین گل طه  ...نور عصمت زهرا) ()2
بسم اله ...
(ای طراوت قرآن  ،وجه و جلوه ی رحمان) ()2
(چون حسن به کرامت) (( ، )2چون حسین گل زهرا) ()2
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ....
لینک فایل صوتی نوا روایت از یاد رفته ...

التماس دعای فرج

