گروه فرهنگی نوای یاس

نیمه شعبان 1395

بسم اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیه عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
متن روایت دوم  :گل به خودی ...
تیتر یک روزنامه ها شده بود  :حذف تیمی از گردونه مسابقات ،با گل به خودی یکی از بازیکناش !
من نفهمیدم چی شد ،اومدم جلوی شوت تیم مقابل رو بگیرم اما توپ یهو خورد به پای خودم ،رفت تو
گل خودمون
من نفهمیدم چی شد ،همه ی رویاهام ،کاپیتانی ،تیم ملی ،قهرمانی ،همه از بین رفت.
بازیکنا و رفیقام از کنارم رد میشدن و یه نفرم نبود دستم و بگیره کمکم کنه
تماشاچیا هم همشون ساکت شده بودن ،تو رختکن هم که رفتیم مربی با اینکه کلی هم تجربه داشت
همش از اشتباهات فردی حرف میزد و زیرچشمی من رو نگاه میکرد.
دیگه موندم برام درد داشت ،از این جا مونده شده بودم و از اونجا رونده ،تیم و بازی رو رها کردم
البته دور از جون شما  ،این که داستانه و برا همسایه ...
و اِالّ کدوم یکی از ماها تاحاال به خودمون و خودمونیامون ،گل به خودی زدیم؟ (نه آقا) ( )2ما همه
علیه السالمیم  ،خدا حفظمون کنه !
حاال که دمق و دست تو جیب دارم راه میرم ،پیش خودم میگم  :کاش یکی بود که وقتی گل به خودی
میزدی دستت رو میگرفت ،میگفت اشتباه کردی ولی هنوز وقت داری ،هنوز میتونی جبران کنی
یه پناه تنها که تنها پناه آدم بود ،یه کسی که از کنارت عادی رد نمیشد ،دست میکشید رو سرت میگفت :
برگرد !
اینجوری که آخه دنیا به آخر نرسیده ،کاش یکی بود که وقتی از شرم سرم افتاده پایین کمکم میکرد
ببخشید ! شما کسی رو سراغ ندارید ؟
یکی که ته مرام و معرفت باشه  ،شما کسی رو سراغ ندارید؟
من االن از شرم سرم رو انداختم پایین  ،کمک میخوام ...

متن نوا ...

(روی زمین از شرم افتاده نگاهم) ()2

در کوچه های سرد غیبت بی پناهم

(دیگر حنای توبه ام رنگی ندارد) ()2

(بین سیاهی لشگرت هم رو سیاهم) ()2

(از گریه تر شد چهره ام شاید که امشب) ()2

(از خواب بیدارم کند این اشک و آهم) ()2

(باور نمی کردم در آغوشم بگیری) ()2

(مثل همیشه باز هم در اشتباهم) ()2
آقاااااااااااااا ...

لینک فایل صوتی نوا روایت گل به خودی ...

التماس دعای فرج

