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  دفترچه خاطرات من 
  1363اردیبهشت  27سشنبه 

این که نیمه شعبان نزدیکه و من از هرسال دیگه اي بزرگ ترم ،  ، این حس رو یه چند روزیه که دارم
نمیگنجم که میتونم براي امام زمانم تبلیغ کنم ، بعد از یه عالمه فکر  خودم امسال دیگه تو پوست

واسه این که چه کار هاي میتونم تو مدرسه انجام بدم ، امروز بعد از اون اتفاقاتی که صبح افتاده بود ، 
راستی نمیدونم تاحاال تو دفترچه خاطراتم درباره حمید  -دلم رو به دریا زدم و به حمید گفتم ،  

حمید یکی از بهترین دوستاي من بود که البته  –زي نوشتم یا نه ولی اگه بازم بنویسم اشکالی نداره چی
 خیلی هم شر بود ، یه چند وقتی بود که از جنوب به خاطر کار پدرش اومده بودن مشهد و به خاطر جنوبی

  داشت  بودنش یه لحجه خیلی خفن جنوبی
منو درگیر کرده بود رو  ذهن  و این موضوع که مدت ها مید پیش ح امروز وسطاي زنگ تفریح سوم رفتم

  بهش گفتم 
  ! یه چیز خیلی مهم رو میخوام بهت بگم  حمید: گفتم 

  ها کوکا : گفت 
  گفتم میاي یه کاري کنیم به هزار تا کار بیارزه 

  قرار از چِه قرارِه ؟  وولیک    اوووو: گفت 
نگاه کن میخوام واسه نیمه تو مدرسه تبلیغ کنم ، پوستر بچسبونم روزنامه دیواري آماده کنم ، : گفتم 

  کنه بنمیدونم دیگه میخوام حداقل چهره کالسمون واسه نیمه یه فرق اساسی . . . شرشره بزنم 
  !ولی خو کوکا یه مشکل. . . م معلومه که هستُ. . . ها : گفت 

  چی ؟: گفتم 
  گیري ردن باید از آقاي ناظم اجازه بِه کاري کگفت واس

  ، اصال فکر اینجارو نکرده بودم  وااااي پسر بدبخت شدیم: گفتم 



ي دستش به سیبیل تو ، دستمالِبود ، چاق نه ها چااااااق بود  م خییییلی چاقدمدرسه ما یه آ ناظم* 
گند ما این ناظم مدرسه بیشتر به  ن از شانسها با کت و شلوار ناظمهمه . . . مد چخماخیش خیلی میو

   تا ناظم مدرسه هراننده کامیون میخور
 شعبان اصال از سایه ناظم هم میترسیدم چه برسه به این که بخوام برم باهاش در مورد یه کار تو نیمه

  به کنار م، البته ترس همیشگیم به کنار ترسی که به خاطر کار امروزم داشتحرف بزنم 
  من چون خیلی دغدغه تبلیغ داشتم کلی فکر کردم تا باالخره یه فکر خوب به ذهنم رسید  هرطور بود،  ولی

چاره کار ماست ، اگه پیش آقاي ناظم ضمانت  –سرایدار مدرسه  –حاج آقاي کریمی : (( با خودم گفتم 
  ))  صحبت کرد که ببینیم اجازه میده یا نهمارو بکنه تازه اون موقع میشه با آقاي ناظم 

؛ خندون دست حمید رو گرفتم و گفتم بیا بریم یه فکري دارم ، رفتم تو آبدار خونه و شاد و حال خوش
، آقاي  یو ، آقاي کریمی ته آبدارخونه بود ، رفتم جلو گفتم سالم آقاي کریمحمید هم پشت سر من اومد ت

، دستشو برد سمت یه سینی ، یکدفعه دیدم سینی داره  )  باز شما ها ( کریمی روشو که برگردوند گفت
  ،محکم خورد تو شکم حمید  ، مثل این فیلم خارجیا خودم سریع کنار کشیدم ، و سینی سمت من میاد 

  طفلک داغون شد ، تازه بعد اون هم آقاي کریمی افتاد دنبالمون ، هرچی توان داشتیم دوویم 
ماجرا و حمید خیلی ناراحت بود ، آخه حقم داشت ، طفلک سر اون از دست من آقاي کریمی سر ماجراي صبح

  ه بود کلی سرزنش شنید ناظماز آقاي 
همش تقصیر حمید بود ، من فقط خواستم رفیقم  اصال . . . .  بازي بود . . .  تقصیر منم نبود ، ولی خوب 

دارم تو چه کاري کمکش  هرچند که باید حواسم به این میبود که  - تنها نباشه و همیشه کمکش کنم ،
   -میکنم 

اومدم تو راهروي مدرسه دیدم حمید سرخ شده در  ،  بوددوم  وسطاي زنگ تفریحاز این قراره که  ماجرا
  داره به دیوار پنگول میندازه هی ، حد کبودي

  حمید چته ؟ :گفتم



  کوکات داره میمیره . . . .  ها : گفت 
  براي چی  - 
  درم میترکوم  - 
  میترکی ؟؟ خوب برو دستشویییداري  - 
  آخه نمیشه - 
  ؟!؟!؟چرا  - 
  . . .سر زده  حمید ما شروع کرد به تعریف کردن که چه بازي گوشی از این آقا* 

یکم بخنده براي همینم رفته چهارتا که  زده   این آقا حمید زنگ تفریح اول به دل :ماجرا از این قرار بود 
خوب صبر کرده تا حداقل چهار تا از بچه . . . . . . م رفته تو دستشویی بعدش ه و پالستیک فریزر پر آب کرده

کیسه هاي آب رو پرت کرده  هاي مدرسه برن تو دستشویی ، تا اون ها رفتن تو دستشویی این رفته از باالي در
، یکی میگفته من که هنوز کارم تموم نشده کی  ؟؟؟، یکی میگفته کی دوش حموم باز کرده رو اون ها 

  ؟!؟!؟؟یفونو کشیده س
باید حتما ، ، حاال این بدبختم از شانس بدش سردیش کرده  ه شده بودن به خونش تشن مدرسه خالصه بچه هاي

  .بره دستشویی 
سه راه داري یا این که لچ آب شدن رو به جون بخري با شجاعت بري  حمیدیکم فکر کردم گفتم نگا 

دستشویی بعدشم دوش گرفته بیاي بیرون یا حالت دوم این که به کلیه هات بگی از معده و لوزالمعده ریه ت 
  جا قرض کنه یا این که تو کل مدرسه چو بیوفته که حمید خودشو خیس کرده 

  منُه عقل داري بگو چی کار کُخو تو ک: با همون لحجه بندري گفت 
  ه ذهنم رسیده که باید گوش کنییه فکري ب-  

  هرچی بگی گوش مونوم - 
و میخوان تو رو  هروقت دیدي اینا اومدن،  تو میري توي دستشویی از زیر در حواست رو جمع میکنی - 

  در رو باز میکنی ، شیرآب جوش رو میگیري رو اون ها  خیس کنن ، 



  کوجی  د خو تو اي وسط - 
  زننبگفتم کاریت نباشه کاري میکنم بنده هاي خدا ترك  - 
  بود یه برنامه اي چینده بودم که جز تو فیلم سینمایی هاي جنگی ن* 

   – ! آباشم یخ یخ –تا پالستیک فریزر پر آب کردم  4رفتم از آب سرد کن توي حیاط 
اون چهار نفر که قصد خیس کردن حمید  –پیش میرفت  طبق برنامههمه چیز داشت  –حمید رفت تو دستشویی 

تا خودشون رو به پشت در   - رو داشتن ، آروم آروم از کنار دیوار داشتن میومدن سمت دستشویی حمید 
حمید در رو باز کرد و تا تونست آب جوش رو نشونه گرفت سمتشون ، منم تا دیدم دارن میسوزن  ، رسوندن

هاي آب سردو کوبوندم تو صورتشون ، طفلکیا مونده بودن بگن تا از کیسه  2 ، گفتم بزار خنکشون کنم
  وااي سوختم یا بگن یخ زدم

با دو تا کیسه ، فرار کنه  متو همین دعوا بودیم که یکیشون در رفت ، منم که تو مرامم نبود یکی از دست
  آب سرد افتادم دنبالش
تو راهروي مدرسه ، با خودم گفتم اگه  ، خیلی هم زرنگ بود ، سریع از تو حیاط رفتانصافا خوب میدووید 

تو راهروي مدرسه آب بازي کنیم برام گرون تموم میشه ولی اشکالی نداشت چون اونجوري باید حرف 
رفتم تو سالن مدرسه ، اون نامرد   - که کاش قبول میکردم  - همه رو قبول میکردم که کم آوردم ،

  کیسه رو پرتاب کنم بچه ها ویراژ میداد و منم نمیتونستم  نهم همش بی
همینطور که داشتیم تو راهرو مدرسه دنبال هم میکردیم ، آقاي کریمی یه سینی چایی آماده کرده بود و 

   ناظمرفته بود تو اتاق آقاي 
خیال  بعد از این که کلی دویدم دیگه داشته از نفس می افتادم ، دیدم پسره رفت دم دفتر وایستاد تا به

سرد رو بهش بزنم ولی من چون خیلی دویده بودم دیگه خیلی خون به  ه آبهخودش من جرأت نکنم کیس
ستاده تا بهش رسیدم کیسه آب سرد رو یوا ناظمفکر نکردم که اون دم دفتر آقاي  مغزم نمیرسید اصال به این

محکم خورد تو سر آقاي کریمی ، از شانس بد منم کیسه پرتاب کردم اونم نامردي نکردو جاخالی داد و 



تعارف میکرد و سینی چایی با تموم چایی هاش ریخت  یچای ناظمداشت به آقاي آقاي کریمی همون لحظه  در
   ناظمروي آقاي 

وااي هنوزم که این صحنه یادم میاد تنم میلرزه ، هرچی آقاي کریمی میگفت تقصیر اون بچه بوده که 
اینقدر توي اتاق آقاي ناظم سرو صدا بود . . . . چیزي پرتاب کرده به خرج آقاي ناظم نمیرفت که نمیرفت 

  که اگه میرفتی تو اتاق داد میزدي هیچکی نمیفهمید 
اي ناظم متوجه این کار من شد ولی اینقدر اون چایی هاي روي لباسش ، تنش رو سرخ البته به نظرم امروز آق

  کرده بود که از شدت درد اون ها فقط میتونست با آقاي کریمی دعوا کنه 
حاال که فکر میکنم کاش اون شر بازي هارو نمیکردم ، کاش اصال تو مدرسه شر نمیبودم تا اون بازي 

  میشدري تو مدرسه نگوشی صبح من مانع خدمت گذا
هیچی دیگه ، دیدم آقاي کریمی که به خون ما تشنس ، اگرم برم تو اتاق آقاي ناظم احتمال این که دوباره 

  اون اتفاق صبح رو یادش بیاد خیلی زیاده ، به خاط همین قید خدمت گذاري تو مدرسه رو زدم
  

ثل هر سال پوستر بزنم و روزنامه ناراحت از این که دیگه تو مدرسه نمیتونم م بعد از مدرسه خیلی
  !رفتم خونه کار کنم  علیه السالم دیواري بزنم و براي نام امام زمان

یه سري تغییر رفتار هایی  یه کهروزتو خونه ما یه چند روزیه که داره یه اتفاقات خاصی می افته ، چند* 
  اصال یه جوري شده ، میبینم ، توي داداشمعجیبی 

تا  همیشه –یعنی از من خیلی سنش بیشتر بود حتی دانشگاهم رفته بود  –که دیگه مدرسه نمیرفت  مداداش
یعنی . . . .  ؟یعنی چی. . . . که از خواب پا میشدم میدیدم نیست صبح   7یه چند روزي  ، میخوابیدظهر  12

  . . . ؟ کجا می رفت 
  ره بیرون از خونه می 6:30مامانم میگفت داداشت صبح حدودا ساعت 

  برم دنبالش فردا یعنی چهارشنبه ، قبل از این که برم مدرسه ، که امروز تصمیم گرفتم ، 
  .   .  .  ببینمرو تدارك  حرفه ايباید یه تعقیب گریز 
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  1363اردیبهشت 28 چهارشنبه

واسه همینه ، من تو بیدار شدن از خواب خیلی وضعم خرابه ، اگه کنارم بمب هم بزنن اصال انگار نه انگار 
از یه لیوان آب استفاده میکنه ، اما براي این  این که منو براي نماز صبح بیدار کنه که اصوال مامانم براي

  -بدون هیچ کمکی  - از خواب بیدار میشدم  6:30که برم دنبال داداشم باید هر طور بود امروز ساعت 
  آخه نباید داداشم میفهمید که میخوام برم دنبالش 

. . ه خواب بمونم نکنهمش فکر میکردم . . . خیلی استرس داشتم . . . خوابیدم  10حدود ساعت  دیشب
و داد  یدمفهمیدم چی شد یک دفعه از خواب پراصال ن. . .  با هزار تا استرس خوابیدم . . . . نکنه بیدار نشم 

اي . . . . شبه  12دیدم  ،به ساعت نگاه کردم. . . .. . خدایا دیر شده . . .واااي دیر شده خدایا . . .  زدم
نصفه  3باز خوابیدم ، دوباره با هیجان از خواب پریدم دیدم اي بابا ساعت بابا انگار باید یکم بیشتر بخوابم ؛ 

، خوشبختانه وقت اذان صبح بود بعد این که پریدم  5پریدم یه بار ساعت  4شبه ، آقا تا صبح یه بار ساعت 
گفتم بزار یک ساعت دیگه با خیال راحت بخوابم بعدش بیدار میشم و میرم نمازم رو خوندم با خودم 

  .نبالش د
ولی نگو این  ، مثل همیشه از خواب می پرم 6:30چشمامو بستم و به خیال این که این دفعه هم ساعت  

هست ولی وقتی به ساعت نگاه  6:30دفعه خوووووب خوابیدم ؛ وقتی از خواب بیدار شدم فکر کردم ساعت 
رو تعقیب  داداشمر که من باید بود اصال انگار نه انگا 10:30ساعت . . . . . . . . خشکم زد  یهو کردم

  تازه مدرسه هم کلی دیر رفتم  .میکردم 
  گفتم فردا حتما حتما بیدار میشم و میرم دنبالشبا خودم خیلی ناراحت شدم و 

  1363اردیبشهت  29پنجشنبه 
 دارهو هاز قضا امروز دقیقا همون ساعت از خواب بیدار شدم ، دیدم داداشم لباس هاي بیرونش رو تنش کرد

سریع از رخت خواب پریدم بیرون و لباس هاي بیرونم رو تنم . . . . میره بیرون ، به محض بیرون رفتنش 
خوب عقل کل سر صبح کوچه ها خیلی خلوته ، : کردم خواستم از در برم بیرون که با خودم گفتم 

ناچار پالتوي بابام که به !!!  اینجوري که توي تعقیب ،  اگه یک لحظه داداشم سرشو برگردونه منو میبینه 



شاپو و یه روزنامه که وسطش رو سوراخ کرده  و تا پایین پام میومد و با یه کاله خیلی هم برام بزرگ بود
  بودم رو برداشتم و راه افتادم 

  
اي . . . از این کوچه به اون کوچه به اون کوچه از این خیابون به اون خیابون ، از این محله به اون محله 

داره کجا میره ، خسته شدم ؛ بعد از حدودا نیم  داداشمآخه معلوم نبود .   بابا   عصابم خورد شده بود 
م گفتم  اي خدا این خونه دیگه با خود. . . . ساعت دیدم رفت تو یه کوچه و بعدشم رفت تویه خونه 

  ؟ !!؟!یعنی داداشم این جا چی کار داره ؟. . . کجاست 
نکنه براش اتفاقی افتاده باشه ، با . . . نگران شدم . . . یه دو ساعتی صبر کردم دیدم نه بابا خبري نیسن  

  . . . خودم گفتم بزار برم باالي دیوار خونه ببینم تو خونه چه خبره 
داشتم . . . با هزار بدبختی خودمو به زور کشوندم باالي دیوار خونه رو گذاشتم رو زمین و کتو کالهم 

  !!همینطور داشتم دقت میکردم  که یکدفعه . . . این ورو اون ور خونه رو نگاه میکردم 
، دیدم یه پیرزنه  یهو یه جارو محکم خورد تو سرم. . . . . . . . . .  بگیرینش . . . . . . . ..   ـــــــــــزد  د

شروع کردم به  ، کتو کاله رو گرفتم زیر بغلم و داره بدو بدو میاد دم در خونه ، از دیوار پریدم پایین
فرار ، پیرزنه هم با همون پیر زنیش همچی داد میزد که همه محله رو از خواب بیدار کرد ؛ یه لحظه سرم 

آقا اینقدر دویدم که نگو بعد از یه . . . دنبال من  نفري با چوب چماغ افتادن 20رو برگردوندم دیدم یه 
نیم ساعتی تازه تونستم فرار کنم ولی من که از هدفم کوتاه نمی آمدم دوباره پالتو کاله و با روزنامه رو 

  فعال کردم و رفتم توي محله و از پشت یه دیوار ،  اون خونه رو نگاه میکردم 
با رفیقش !!!  . . . ، یه کارتن بود !!! یه چیزي دستش بود. . . . . د داداشن بعد از یه نیم ساعتی بیرون اوم

  رفتن تو کوچه پشتی 
یه چیزایی بهش گفت و یه چیزي از و آخه داداشم رفت در یک خونه رو در زد ،  اصال برام قابل باور نبود 

، نکنه داداشم رفته تو کار اي بابا این دیگه چه کاري بود : ( با خودم گفتم . . .  توي اون جعبه بهش داد 



من . . . یه سیلی محکم تو گوشم زدم ببینم خوابم یا بیدار  ) نهههههه . . . خالف نکنه داره مواد مخدر 
  داداشم رو بهتر از این ها میشناختم 

  برگشتم خونه صبر کردم تا داداشم بیاد خونه تا ازش در مورد اون چیزي که صبح دیدم بپرسم
چی بگم ؟ بگم صبح تعقیبت . . . ، مونده بودم چطوري بهش بگم ، اصال بهش بگم یا نه  داداشم که اومد

  . . . اي بابا چیکار کنم؟؟؟ . . . کردم؟؟؟ 
  با خودم کلی کلنجار رفتم ، آخرش دلم رو زدم به دریا و رفتم بهش گفتم ، 

  پک رو پخش میکنن دارن پک درست میکنن و بعدشم اون،داداشم بهم گفت براي جشن نیمه شعبان 
  نکنه مواد مخدره ؟! ؟ پک دیگه چیه ؟؟!؟!پک ؟: یک دفعه بلند گفتم 

  با تعجب گفت نه بابا یه روش تبلیغ  داداشم
  یه روش تبلیغ ؟ - 

پک یعنی چند تا چیز مثل کتاب با چند تا شکالت ، یا یه کتاب با یه  : (شروع کرد به توضیح دادن داداشم
خالصه به یه بسته که توش چند تا چیزي باشه میگن . . . کارت دعوت بایه سیدي سیدي  ، یا نمیدونم یه 

  ) - پک رو درست میکنن تا هم تبلیغ باشه هم مثال براي جشن به وسیله اون پک دعوت کنن –پک 
باشه ؛ به  شبا خودم گفتم اییییول یه راه خوب براي تبلیغ میتونه همین پک درست کردن و پخش کردن

  !عمراً اگه بتونی. . .؟ !تو ؟... ه:  یه نیشخندي زدو گفت :   م ، منم میخوام پک پخش کنمداداشم گفت
  نمیتونم ؟ - 
معلومه که نمیتونی ، تو هنوز خیلی کوچیکی ، اصال پخش پک یه کار بزرگونه هستش ، بچه بازي که  - 

  نیست
اول راهنمایی هم بودم انجامش  ، اگه نخیر من دیگه بچه نیستم دوم راهنمایم تازه کار سختی نیست - 

  کاري نداشت  ، باید برم در خونه رو در بزنم ، بعدش بگم سالم ،  بعدشم پک رو بدم و فرار کنم 
  دیدي بلد نیستی . . . بیا : گفت   - 
  قول میدم خوب خوب یاد بگیرمخوب بهم یاد بده ، : گفتم   - 



  گفت بهت یاد میدم ولی اگه اتفاقی برات افتاد خودت مقصري ها  - 
  گفتم اکیه مشکلی نیست- 

سالم میکنی و خیلی با احترام و  در خونه رو در میزنی و طرف میاد دم در ، بعدش: . . . . گفت نگاه کن 
یم توضیح میدي ، وقار در مورد این که نیمه شعبان نزدیکه و این که براي تولد امام زمان جشن میگیربا

  همین. . . بعدش ازش خواهش میکنی که حتما بیاد جشن ، بعدشم خداحافظی میکنی 
  حله آقا حله. . . همین ؟ این که خیلی راحته بابا : گفتم 

با یکی از دوستاي داداشم یه عالمه پک  ، بعد از ظهرش  با داداشم راه افتادم ، رفتیم تو همون خونه*
  تادیم تو کوچه ها ، درست کردیم و راه اف

من با اعتماد به نفس کامل کامل در یه خونه رو در زدم و منتظر موندم تا صاحب خونه بیاد دم در ، 
  یدونه پک تو دستم و یه لبخند ملیحی هم زده بودم

تن چاق و  همین کهمدرسمونه ،  ناظمدر خونه باز شد ، دیدم اوه اوه از شانس گند ما ، اون خونه ، خونه 
رو دیدم اصال تمام اعتماد بنفسم از یادم رفت ، دیدم داره نگاهم میکنه  ناظمل و اون سیبیل هاي هیک

  . . . . . .سالم س س س س : گفتم 
  . . . با عصبانیت گفت این جا چی میخواي ؟   - 
  . . . . .  پک آوردم پ پ پ - 
  . . . .  !؟چرا ولم نمیکنی- 
  . . . . . . . به خدا پک آوردم - 
  . . . .   !؟از جونم میخواي چی- 
  . . . . غلط کردم ، اصال پک ندارم - 
  . . . . . .  ؟؟؟چرا مزاحم میشی- 
  غلط کردم نه پک داریم نه جشن داریم- 
  صبر کن ببینم  - 



با همون بیژامه مامان دوز راه راه  تو خونه افتاده دنبالم، ، تا به خودم اومدم دیدم یه چوب برداشته 
  میزدم که غلط کردم فایده نداشت تا این که از دستش فرار کردمهرچی داد 

  .ناظمیه لحظه فکر کردم دارم دیوانه میشم ، آخه بین اون همه خونه چرا دقیقا باید برم خونه 
گفتم از شانس بد من . . . . در زدم . . . خیلی به نظرم کار سختی اومد  . . . رفتم دم در یه خونه دیگه 

چشمامو بستم و دستم رو آوردم جلو با خودم گفتم من باید تبلیغ . . . ه آقاي کریمیه االن حتما خون
سالم ، نیمه شعبان (( کنم هرچی میخواد بشه بشه  ، تا صداي باز شدن در رو شنیدم با ترس ، تند گفتم 

پرتم میکنه  گفتم االن چهارتا فحش میده و)) مبارك ، براتون یه پک جشن آوردم ، به جشن ما دعوت شدین 
  بیرون ، دیدم نه ، صدایی نیامد ، چشمامو آروم باز کرد دیدم یه آقایی واستاده داره لبخند میزنه 

  ؟ این جشن شما به به عجب کار قشنگی ، کجا هست - 
  گفتم همین کوچه پشتی  

  که حتما حتما میاد  با خنده گفت
سریع رفتم خونه بعد و بعدشم باز خونه بعدي ،  همینطور تا شب با عشق  ،اینقدر خوشحال شدم که نگو

تبلیغ کردم ، البته اینو همیشه باید یادم باشه ، امام زمان کسی که با اخالص خدمت کنه رو خیلی دوست 
  .داره و حتما حتما کمکش میکنه 

  1363خرداد 7شنبه نیمه شعبان
من نیمه شعبان و تولد امام زمانمو خیلی دوست دارم ، آخه  واي خدا تاحاال اینقدر خوشحال نبودم آخه

  واسه تولد امام زمان خیلی تالش کرده بودم
  .امروز هم که دیگه دقیقا همون روزي بود که یه چهل روزي براي رسیدن بهش روزشماري میکردم 

  جشن شروع شد  
: داداشم میگفت . . . . برگزار میکردن این جشن رو داداشم با چند تا از دوستاش تو خونه یه بنده خدایی 

  یه موقع شر بازي نکنی ها  ، حواست جمع باشه این بنده خدا خیلی به منظم بودن جشن اهمیت میده
  گفتم چشم نوکرتم هستم 



 من شده بودم مسئول جفت کردن کفش مهمون ها ، همین طور داشتم کفش ها، اول جشن خیلی خوب بود 
چون جلو . . . توي مجلس اومده بیرون و رفته زیر پله هاي طبقه باال  سیم از رو جفت میکردم دیدم یه

احساس کردم یه نفر پشت اون پرده ست . . . .  پله ها پارچه کشیده بودن نمیتونستم اون ور پرده رو ببینم 
. . رفته باشه  با خودم گفتم  نکنه پشت پرده یه دزد . . . دستام میلرزید . . . . آروم آروم رفتم جلو . . 

  . . . . . . . . که یکهو  زدم کنارمیخیلی آآآآروووم پرده رو داشتم . 
  
  
  
  

   



  
  

  هفته سوم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1363خرداد 7 شنبه نیمه شعبان 
واي خدا تاحاال اینقدر خوشحال نبودم آخه من نیمه شعبان و تولد امام زمانمو خیلی دوست دارم ، آخه 

  خیلی تالش کرده بودمواسه تولد امام زمان 
  .امروز هم که دیگه دقیقا همون روزي بود که یه چهل روزي براي رسیدن بهش روزشماري میکردم 

  جشن شروع شد  
: داداشم میگفت . . . . این جشن رو داداشم با چند تا از دوستاش تو خونه یه بنده خدایی برگزار میکردن 

  بودن جشن اهمیت میده یه موقع شر بازي نکنی ها  حواست جمع باشه این بنده خدا خیلی به منظم
  گفتم چشم نوکرتم هستم 

اول جشن خیلی خوب بود من شده بودم مسئول جفت کردن کفش مهمون ها ، همین طور داشتم کفش ها 
چون جلو . . . توي مجلس اومده بیرون و رفته زیر پله هاي طبقه باال رو جفت میکردم دیدم یه سیم از 

احساس کردم یه نفر پشت اون پرده ست . . . .  پله ها پارچه کشیده بودن نمیتونستم اون ور پرده رو ببینم 
. . ه  با خودم گفتم  نکنه پشت پرده یه دزد رفته باش. . . دستام میلرزید . . . . آروم آروم رفتم جلو . . 

. بیا کمک پسر  آهاي؛ هو یکی از دم در یکی صدام زد کیزدم کنار که میخیلی آآآآروووم پرده رو داشتم . 
رفتم دم در دیدم یه ماشین اومده و توش هفت هشت تا سینی شیرینی هست و با صاحب مکان شروع . . .  

  کردیم به برداشتن سینی ها 
همش با خودم کردم فکرم خیلی مشغول پشت اون پارچه بود همینطور که داشتم سینی ها رو جابجا می

   اگه تو جشن دزد بیاد ممکنه کل جشن بهم بریزه ، نکنه دزد باشه ،میگفتم 
بردم آروم آروم بردم جلو ، یکدفعه پارچه رو  رو دست ، بین جابجا کردن سینی ها دوباره رفتم جاي اون*

  هیچی نبود اون سیم ها هم به یک دستگاه وصل شده بود . . . . ا . . . . زدم باال گفتم دستا باال 
براي اولین بار  - ، با خودم گفتم این دستگاهه دیگه چیه ، یه چراغ هم داشت که هی پایین باال میرفت 

با خودم گفتم اگه اون سیم که از تو جشن اومده بیرون رو بکشم ،  - فایر رو به چشمام میدیدم آمپلی 



سیم رو کشیدم ، یکدفعه همه صدا هاي جشن همه قطع  –امتحانش که ضرري نداره  - چه اتفاقی می افته  
  همه صدا ها قطع شده ه کهولی اصال نفهمیدم به خاطر کار من. . .  شد 

 دیدم داداشم داره از ته جشن ، که چقدر فیشش شکل جالبی داره همینطور داشتم به سیمه نگاه میکردم
میاد ، تا رسید دم در گفت کی سیم بلندگو رو کشید و بعد دوید سمت من ، منم سیم رو آوردم بدو بدو 

  ، سیم از روي زمین باال اومد و رفت جلوي پاي داداشم و محکم خورد زمین  ؟باال گفتم این رو میگی
ه آوردم سیم رو دوبار((  من کاري نکردم  ( من گفتم ،؛ یکی دیگه گفت چی شد ، دوید سمت داداشم 

، دوباره پاي اون هم گیر کرد پرت شد رو داداشم ، باز یکی از  ) فقط این رو آوردم باال: و گفتم  )) باال 
خونه اومد بیرون گفت چی شده ، سینی شربت به دست اومد جلو ، من گفتم زاز آشپ سینی به دست دوستاش

چون با افتادن اون  هیچی فقط این رو آوردم باال ، آقا پاي اون که به سیم گیر کرد دیگه اوج بدبختی بود 
 پرتاب شدهم  شربتسینی 

   
هنوز صاحب مکان داشت حیاط از اون طرف آخه اوج ماجراي امروز اون جاست که دقیقا در همین لحظه ، 

  یه سینی پر شربت محکم خورد تو سرشتو سینی شیرینی ها رو میاورد تو ، تا پاشو گذاشت 
از صاحب خونه که به خونم تشنه بود تا داداشم که  ،قیامت شد ، همه افتادن دنبالمچشن آقا تو حیاط 

  آبروش رو برده بودم ، 
 تا این که باالخره گرفتنم و صاحب مکان گوشم رو، نبال من تو حیاط محل جشن من میچرخیدم اونا هم د

  گرفت  محکم
اون بنده خدا هم تقصیر نداشت ، سنش خیلی زیاد بود و تمام سنش رو تبلیغ میکرد ولی خوب حوصله شر 

  بازي هاي بچه ها رو نداشت 
  گرفت و آورد دم در و پرتم کرد بیرون  وگوش من

  صد بدي نداشتم ، فقط و فقط میخواستم خالصانه خدمت کنم خیلی ناراحت شدم ، آخه من که ق
  از در مجلس که بیرون رفتم با ناراحتی و شروع کردم به خوندن پرچم هایی که وسط خیابون زده بودن 



  اصال باورم نمیشد ، روي همه رو که خوندم هیچ فرقی تو روحیه من نکرد اال یکیشون 
  اصال وقتی خوندمش یه حال و هواي دیگه اي بهم دست داد 

  ) سالم علیک یا اباصالح المهدي لا( روي یکی از پارچه ها نوشته بود 

انگار یه حال دیگه اي بهم دست داد بود ، یکدفعه یاد صحبت پدر بزرگم افتادم که خیلی وقت پیش بهم 
سالم میکنی حتما حتما جواب سالمت  علیه السالم  گفته بود که جواب سالم واجبه و وقتی به امام زمان

   نرو مید
خوب کرده بود جواب سالمی بود که امام خیلی فکر کنم بعد از خوندن سالم ، اون چیزي که حالم رو 

براي این که بتونم تو نیمه شعبان براي امام زمانم  کردم آخه من نهایت تالشم رو. زمان بهم داد 
  به خاطر همین خدمت و نیت خالصانه بود دارم این حال خوبمخدمت کنم و حتم خالصانه 
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