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زنگ انتظار
تولد یک پروانه از نگاه یک شمع
روایتی از ما و حضرت حجت(...عج)
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بنام کلمه اهلل
کاریکلماتور  ،مخاطب های آگاه و اندیشمند دارد ،که آنها را وادار به تفکّر
میکند .کاریکلماتور  ،در نگاه اول یک لفّاظی ساده بهنظر میرسد ،ولی اثرات
واقعی آن پس از کمی تفکّر و شاید تعجّب برای مخاطب آشکار
میشود.کاریکلماتور  ،زبان گویایی است که به نرمی و با زبان تصویریِ ذهن،
افقی را فراروی فرد قرار می دهد ،که بیش از آنکه با واقعیت های تلخ و شیرین

همگام باشد ،بر حقایق مسلم انطباق دارد.
ممکن است کمی اغراقآمیز و فراذهنی با شد  ،ولی دور از موضوع نیست .قابل
ذکر آنکه ساده گی وپیچیده گی محتویی کلمات ،بستگی مستقیم به عمق موضوع
دارد .کاریکلماتور  ،یکی از جلوههای زیبای ادب و هنر معاصر است.
مجموعه کاریکلماتور در ستایش انتظار حضرت حجت(عج) نگاشته شده است.
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 )1شواهدی دال بر حضور منتظَر احساس می کنید.
 )2باز دلشوره شما را فرا می گیرد و شما را آشفته می کند.
 )3همه کارهایتان را زمین می گذارید و یا اصال فراموش می کنید.
 )4نسبت به بزرگی منتظَر شرایط روحی و روانی وامکاناتی خود را بررسی می کنید.
 )5شرایط را با توجه به امکان دسترسی مهیا می سازید.
 )6لحظه ها بتدریج طوالنی تر از حد معمول می گذرد.
 )7نحوه رفتار با منتظَر را مرور می کنید.
 )8لحظه دیدار منتظَر سخت ترین و غیر قابل پیشبینی ترین لحظه هاست.
 )9شیوه های متفاوت برخورد با منتظَر را برای خود معادل سازی می کنید.
 )11جلو تر از زمان پیش می روید و دوباره خود را با سرعت گذران زمان تطبیق می دهید.
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 )11بلند می شوید ،راه می روید و فکرتان را برای بلند پروازی آزاد می گذارید.
 )12شرایط تنها بودن با منتظَر را مطلوب تر می دانید.
 )13دوست ندارید بین شما و منتظَر آنچه صورت می پذیرد ،کسی بفهمد.
 )14چشمت همه چیز را به شکل منتظَر می بیند.
 )15گوش همه صداها را عالمتی از آمدن منتظَر می شنود.
 )16دلتان می خواهد زمان را به جلو پرتاب کنید ،و حال آنکه از آن عقب می افتید.
 )17با چشمان بسته بهتر تخیالتتان را شکل می دهید.
 )18مسیر آمدن منتظَر را از راههای گوناگون مشابه سازی می کنید.
 )19به صورت پیاپی میزان تحقق خواستۀ خود را رصد می کنید% 25 - % 51- %111 .
 )21در ابتدا کمیت دیدار ،از کیفیت آن  ،برایتان مهمتر است.
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 )21هرچه تجربه شما در انتظار کشیدن بیشتر باشد ،امیدتان بیشتر است.
 )22هرچه تجربه شما در انتظار کشیدن بیشتر باشد ،بیم تان از نرسیدن به هدف آزار دهنده تر است.
 )23خودتان را برای محقق نشدن دیدار  ،این بار هم چون گذشته آماده می کنید.
 )24دوباره مسیر آمدن منتظَر را بررسی دوباره می کنید و به خودتان امیدواری می دهید.
 )25در آخر که نا امید می شوید  ،با دلداریِ خودتان ،شرایط را قابل تحمل تر می کنید.
 )26تشویش و بهم ریختگی خود را از دیگران مخفی می کنید.
 )27در خلوت نشستن را به حضور در جمع ترجیح می دهید.
 )28برای تسکین خود  ،خودتان را به کارهای دیگر مشغول می سازید.
 )29این بار شرایط جدید را برای دیدار منتظَر  ،زمینه چینی می کنید.
 )31از احوالتان برای هیچ کس صحبت نمی کنید.
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 )31با کسانی که احواالت شما را دارند ،درهر حال همزاد پنداری می کنید.
 )32از منتظَر هر روز انتظارتان بیشتر می شود ،که کمتر نمی شود.

حال باز به خودمان نگاه کنیم
آیا ما منتظر حضرتش هستیم؟
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