
 روز نوا

مدني چي چيم راسه، چي چيم دروغ! آقا نمذارن كارِما.خودتم مدني.مما كه نوكر شمايِ.منِ بكنمدني ايا

اينسل اندر نس نمذارن كار خودمانِل كار خودمان م.مبكن نه؛ ولي ايا اي«:تفگُآقام هميشه مايم غالم

ها.ش بودهآقام بوده، آقا. آقاييم كت»!پسره يادت نره يه همم. خيلي قديميه. ابچه يم بم دادآقام يه توش

مشه، نوشته شريف، پسر نظر محمد، كه نمدنُم. محمد تا خود آقاماز نظر. چيزايي نوشتن جد چندم خودم

چ چهمهيجوركه و نظر محمد «:نوشته. تو تربت دو دستي زد تو سرشيجوري دوتارا ناكوك شدن

مشَتو.»!تاددستار از سرش بر اف اراه كد گَلِقد گريه زِ.بود رفتهشتر خيس رد كه ده-مان هشتشريف او

كهمحمد هزار بار بلكه يم بيشتر بِرَ نظر. ساله بوده هر».از بركت اي نوره كه ساز خوش نوايه«:ش گفته بوده

ازرَبِ بار اي» روز نوا«ش و مكه خواب گفته بوده كانگار. بارهديده نور ... رده باشن تو كجاوهخورشيدو

او! يقينه!ها.ي خبر آوردن كه آمديظهر»!تو گويي عثمان ذو النورين مي آيد«:خودشم تو كتابچه نوشته 

تا.دنزِم» اهللا مدد«روز همه مزِده ظهر صالهنظر محمد از نماز صبح بِرِ. چشم بسته دوتار ماز مرهن ظهري

پبهاره«:نوشته.مسچِد و گزمهها را مي ديدم كه دست در گردن و سر عموها از كنار جوي آب ها مي گذرند

ي  ي ارشادو گزمه. نواختن نبود» دختر عمو بهاره«كسي را زهره .ها را زهره

»...ون بر مي داشت همه گان بي خود مي رفتندچون نوباوه اي دست به نواخت

و سراي تربت غروب مرِسن مي. نيشابورنظر محمد ي«:نظر محمد نوشته.ييِتويم از نوادگان علي، خليفه

شد. سخني گفت.، بودكرّار مد. آشوبي به دل ها گسيل مشِ همي» .....د هم بر نمي آيدشورشي كه از اهللا

م و او روز كه از دوتارا به قول خودشكُكه مسلك عوض ي دروازه مي آمد«نه دو دستي مزَنه» صداي كوبه

كه تو م منديلسرش گَلِ شتر خيس مكُنه، مشَد از بس گريه و تا خود ميفته «:نوشتهشريف.رِهاز سرش

و اشك ها هنوز نه جوان شيرم ،كه از سراي تربت» ...پدر دستم را به دست جوان شير، داد. تشييع تمام شد

و  مبرِه تربت و مادرش، ساره و، برابوده، شريفو و خواهر كوچيكيه هفته بعد شريف ش با جوان شير مرَنر

ي«:شريف نوشته.دمشَ ي خليفه و تمام وجودش را وقف مزار نواده و دست  همان روز تدفين، پدر، دوتار

ي علي نبود؛ شده بود امام هشتمش؛ همان علي بود.، علي، كرد كرار ».هر چند حاال ديگر نواده

نس از همو روزا تا ي زندگيمان وقف تويه.هل هميحاال كار مايم نسل اندر اينا رو به او مرده يم گُفتُم؛. همه

ِج كوابولي من«:ردم اهللا! تو شهر امام رضا؟! كنسرت؟! مگه ميشه؟! برادر ولي اي دو تار«:گفتم»!ال اله اال

»...منما نسل اندر نسل، برا آقا مزِ! وقف امام رضايه


