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اعتکاف ،ترنم بندگی
سه روز هم خانگی با صاحب خانه
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بنام کلمه اهلل
کاریکلماتور  ،مخاطبهای 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 باشد  ،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 زیر به زبان اهل اعتکاف نگاشته شده است.
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 )1اعتکاف  ،یعنی نقطه سرِخط.
 )2سالی سه روز  ،خانه خدا ،خانۀ ما می شود.
 )3اعتکاف ،پای میهمان خصوصی خدا را ،به مسجد می کشد.
 )4خداوند ،بندگانش را در ایام اعتکاف  ،دست چین می کند.
 )5زمان به ایام البیض که می رسد ،روسفید می شود.
 )6ایام البیض ،بندگان خدا را در مسجد ،حاضر غایب می کنند.
 )7حال و هوای اعتکاف ،هر بذری را میوه می کند.
 )8در ایام اعتکاف  ،آنقدر با خدا خودمانی می شویم ،که در خانه خدا می خوابیم.
 )9کلید خانه خدا را به همۀ معتکفین داده بودند ،تاصاحبخانه شوند.
 )11در ایم اعتکاف ،مراسم آشتی کنان  ،بندگان خدا با خدا در مسجد برگزار می شود.
 )11همۀ طعم اعتکاف  ،به سه روز بیتوته در مسجد است.
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 )12آنهایی که نکته بینند ،مسجد قلبشان را در ایام اعتکاف  ،در مسجد بنا می کنند.
 )13آیینه خداوند در ایام اعتکاف  ،معتکفین را روزه دار نشان می دهد.
 )14برنامه اعتکاف ،چراغ قرمز بندگی را سبز می کند.
 )15اعتکاف  ،اهل مسجد را به دامان مسجد می کشد.
 )16اعتکاف ،یعنی تا اهل مسجد نشوی ،اهلیت پیدا نمی کنی.
 )17تمام شکوفه های مسجد در ایام اعتکاف گل می کند.
 )18ایام اعتکاف  ،بهار مسجد است.
 )19معتکفین ،به ایستگاه مسجد که می رسند ،نمک گیر می شوند.
 )21بوی بندگی و عطر مسجد ،معتکفین را مست می کند.
 )21معتکفین  ،چشم روشنی مسجد در ایام البیض می شوند.
 )22مسجد آغوش پر مهر خداست ،که اهل اعتکاف را در خود غرق می کند.
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 )23اعتکاف  ،جشن دسته جمعی بندگان خداست ،در مسجد.
 )24دلم برای مسجد تنگ می شود ،وقتی اعتکاف تمام می گردد.
 )25اعتکاف یعنی ،یک.دو.سه......دیدار.
 )26در ایام اعتکاف ،در و دیوار مسجد ،بوی محبت می گیرد.
 )27آیین غبار روبی گنهکارانِ از امت محمد(ص)  ،در ایام البیض و در مسجد برگزار می گردد.
 )28اعتکاف یعنی ،پناه بردن به آغوش مسجد ،برای همیشه.
 )29اعتکاف  ،تاریخ تولد بندگان خدا را به جلو می اندازد.
 )31اعتکاف  ،حساب معتکفین را صفر می کند.
 )31اعتکاف پای بندگان را به مسجد می کشاند ،تا دستشان از مسجد کوتاه نماند.
 )32اعتکاف یعنی ،قرار خصوصی با خدا در مسجد.
 )33نمی دانم به شهادت مسجد ما معتکفیم ،ویا به شفاعت اعتکاف ما در مسجدیم؟
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 )34خدا را شکر ،به برکت اعتکاف  ،بدام مسجد اسیر شدیم.
 )35تور مسجد در ایام اعتکاف  ،خوبان شهر را صید می کند.
 )36خداوند آنانی را که به تور بندگی صید می کند ،در دریای مسجد نگهداری می نماید.
 )37آنها که نمک گیر اعتکاف می شوند ،همه جا را مسجد می بینند.
 )38مسجد  ،جواب سالم معتکفین را  ،با اذان داد.
 )39اعتکاف  ،آدمی را برای یک حال و هوای طوفانی ،آرام می کند.
 )41باغبان اعتکاف  ،غنچه های ایمان را در مسجد قلمه می زند.
 )41نسیم اعتکاف ،قاصدک های شهر را به مسجد رهنمون کرد.
 )42خوابیدن در مسجد ،در ایام اعتکاف ،عین بیداری است.
 )43بذر محبت ،در ایام اعتکاف و در حال و هوای مسجد ،ری میکند.
 )44اعتکاف  ،کشت دیم است ،که با باران رحمت الهی محصول می دهد.
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 )45اعتکاف  ،گندم جان را  ،نان می کند.
 )46اعتکاف ،بنده را در مسجد زندان می کند ،تا طعم رهایی را بچشد.
 )47کام اعتکاف را  ،از جام مسجد سیراب می کنند.
 )48نوای اعتکاف ،دوای اهل اعتکاف است.
 )49اعتکاف  ،ردّپای بندگی را به مسجد می کشاند.
 )51اعتکاف ،مساجد شهرمان را  ،خانه خوبان کرد.
 )51اعتکاف ،دست دعا را  ،دسته های اجابت می کند.
 )52اعتکاف ،جوانان شهرمان را  ،پیر بندگی می کند.
 )53اعتکاف ،بیش از آنکه سفره باشد ،شبیه سفر است.
 )54خاطرات اهل اعتکاف را  ،بردر ودیوار مسجد ،می شود دید.
 )55آخرِ خطِ اعتکاف ،اوّلِ راه بندگی است.
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