
آشنای کوچه ها

امروز وقتی شروع کردم از ۱۲۴ هزار پیامبر و 

امامان بگم، خوب می دونستم آخرش به کجا ختم 

می شه. می دونستم می رسیم به آخرین ذخیرٔه خدا 

روی زمین. خیلی برام مهم بود ذهنیتی بهشون ارائه 

بشه که به قول فرنگی ها real باشه نه فانتزی.

به خودم جسارت دادم و گفتم: بچه ها، وقتی 

یکیتون غایبه، یعنی تو کالس نیست، ولی یه جای 

نامرئی  معنی  به  شدن  غایب  هست!  که  دیگه 

شدن نیست!

گفت:  شده  گرد  چشمای  با  علیرضامون 

اجازه، یعنی امام زمان )عج( یه جا نامرئی نکرده 

خودشو؟ قایم نکرده خودشو؟

صدام،  تُن  کردم  سعی  که  همون جاییه  این 

کلماتم، نحؤه ایستادنم و حرکت دادن دست هایم 

برای همیشه یادشون بمونه:

نه بچه ها، نه! یه امامی که رفته یه جا خودشو 

نامرئی کرده و تنهایی زندگی می کنه، به چه درد 

حضرت  دردی!  هیچ  به  آخه؟!  می خوره  آدم ها 

قایم  کنه!  راهنمایی  که  امام شده  )عج(  مهدی 

بشه، پس کی برای ما امامی بکنه؟ حتمًا جاهای 

مختلف کرٔه زمین می ره برای سر زدن، برای کمک 

کردن. ماها فقط چهره شونو نمی شناسیم. همین!

آرمین پرسید: خانوم حتی آمریکا و آفریقا هم می ره؟!

رو  ناباوری  و  اشتیاق  حرفم  این  می دونستم 

با  کردم  سعی  داشت.  خواهد  براشون  توأمًا 

بله  برسونم:  رو  کالمم  جان  کلمات  عادی ترین 

همه جا می ره و به هر کسی کمک بخواد کمک 

و پیامبر  هزار  کارای ۱۲۴  که  نکنه  اگه  می کنه! 
 

11 امام )ع( قبلی از بین می ره!

حاال  بوده،  جایی  یه  اهل  پیامبری  هر  خب 

اون  کشور  به  نكند  توجه  امام  آخرین  می شه 

پیامبر!؟ نمی شه كه!

حتی همین اصفهان خودمون! بعضی روزا حضرت 

مهدی )عج( میاد سر می زنه، ببینه یه بچه ای، یه 

پیرمردی، یه پیرزنی کمکی می خواد یا نه!

یعنی حتی  آروم گفت: خانوم،  ایلیامون خیلی 

می شه از کوچه ی ما هم رد شده باشه حضرت 

مهدی )عج(؟

همه ی  از  می دونستم  و  بود  گرفته  گریه ام 

کوچه های دنیا رد شده حضرت مهدی )عج(.

رد شده ایلیا. حتمًا رد شده.

 سالم بر شما، هر کجای این عالم هستید و 

هوای غصه های دل ما رو دارید!

  بخونید شعر بی نظیر محمدجواد الهی پور 

شاخ  نوجوانان  شیکاگو،  جنوب  »کولیان  رو: 

آفریقا«

در این صفحه به سراغ فضای مجازی رفته ایم و نوشته هایی را که معلمان از کالس درسشان روایت 

کرده اند، انتخاب کرده ایم. گاهی این نوشــته ها از قالب رسمی نوشتاری فاصله گرفته و به محاوره 

نزدیک شده اند. برای حفظ اصالت آثار، این قالب تغيير نکرده است.

وب گردی
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