1

2

سر قرار
چند کلمه حرف عشقی به حضرت مهدی (روحی و ارواح العلمین لتراب له فداء)
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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 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 زیر به ساحت امام عصر(ج) تقدیم می گردد.
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آنهایی که بی قرار امام زمان(عج اهلل) نیستند ،بی مرامند.



جمعه ها ،سرمشق انتظار می دهند  ،برای تکلیف هفته.



صبوری  ،درس اول کتاب انتظار است.



آخرین تیر از چله تکلیف  ،وقتی نواخته می شود ،که انتظار را درک کنی.



دعای عهد ،هر روز صبح مارا با زندگی گره می زند.



آدمی در تمرین انتظار ،نباید سر از پا بشناسد.



سوره والعصر ،عطر انتظار دارد.



(جاء الحق و زهق الباطل) بشارت است ،برای اهل بشارت.



عشق ورزیدن به امام عصر(عج اهلل) ،استخاره نمی خواهد...بسم اهلل.



انسان های عصر ظهور ،تماما حضور هستند.



دردعصر غیبت ،نبودن نیست ،عصر نجوییدن است.
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امروز امام عصر (عج اهلل) ،هست ،اما  ،عصر ظهور هنوز آغاز نگشته است.



در دوران غیبت امام زمان(عج اهلل) ،زمان وارونه عمل می کند.



عمر به عصر جمعه که می رسد ،از ابتدا آغاز می شود.



آدمی تا غروب نکند ،طلوع را نمی بیند.



طلوع عصر ظهور ،غروب عصر جهالت است.



عصر های جمعه دست های مشتاق  ،برای بذر دیدار  ،گلدان می شود.



آنها که مشتاق امام زمان(عج اهلل) نباشند ،بازار عمرشان کسات است.



در بازار خرید و فروش عمر  ،همه عمرمان را به یک لحظه دیدار فروختیم  ،نخریدند.



حضرت مهدی (عج اهلل) ،کعبه ایست  ،که هر لحظه اش  ،طواف می طلبد.



اگر برکه زندگی ما زالل نیست ،چون خورشید مهدوی به آن نمی تابد.



محبت امام زمان(عج اهلل)،به سخت کوشی است ،نه سستی و تنبلی.
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آنها که خالیق را رعیت امام زمان(عج اهلل) می دانند ،مرامشان مردم داریست.



محبت کردن به رعیت امام زمان(عج اهلل) ،همراهی با امام زمان(عج اهلل) است.



سربازان امام زمان(عج اهلل) ،همیشه در حال آماده باشند.



نمی شود  ،دل آزار بود ،و دل آرام یار  ،عمر راطی کرد.



انتظار در جوانی  ،کشت دیم است،آب نمی خواهد ،ری می کند.



نسل انتظار  ،برای رویش ،به انتظار خورشید نمی مانند  ،با خورشید همراه می شود.



تحکیم ارتباطات انسانی ،تفسیر فرهنگ ناب مهدوی است.



سیصد و سیزده سرچشمه ،برای سیراب شدن هستی گذاشته اند ،تا کسی تشنه نماند.



عصر غیبت صغری  ،سرمشقی برای عصر غیبت کبری بود .



گره وقتی کور می شود ،فقط با فرج باز می گردد.



بر هر گره مان یک دعای فرج بخوانیم ،فرش محبت مان بافته می شود.
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دست هایی که ظهور را گدایی می کنند ،معنی حضور را بهتر فهمیده اند.



حضرت صاحب(عج اهلل)،یکبار بر همه خالیق ظهور می کند و هر لحظه برای محبانش.



ظهور دفعی  ،ویژه عام از خلق خداست و ظهور تدریجی ،خاصِ  ،خاصان از روزگار.



آنهایی که دست روی دست می گذارند ،مهدویت را به نرخ روز خواسته اند.



مهدی (عج اهلل) ،آرمانگرایی بشر است  ،نه آرامانخواهی تمدن ها.



اگر مهدی (عج اهلل)،را طلوع بدانیم ،تا غروب انتظارش ،اذان می گوییم.



اذان ،آماده شدن برای نماز است و نماز ،آمادگی برای جماعت و جماعت بهانه دورکعت ماموم شدن بر امام.



جوانی ،فصل جوانۀ محبت است ،به امید امام زمان (عج اهلل) ،بسم اهلل.



هر کس به شوق رضایتش یک قدم بردارد ،به زمان زیارتش یک قدم نزدیک تر شده است.



زمان  ،در عصر غیبت فلج است ،فقط به فرج ،شفا می گیرد.



ظهور ،زمان و مکان خاصی دارد ،امام حضور ،الزمان و ال مکان است.
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بی حضور ،نمی توان میوه ظهور را چشید ،و بی ظهور نمی شود حضور را تعریف کرد.



بخدا مهدی (عج اهلل)  ،برای آمدن سر از پا نمی شناسد ،اگر ما سر از پا نمی شناختیم.



درس اول کتاب انتظار ،به یاری مهدی (عج اهلل) ،بسم اهلل...



آنهایی که دینشان را دارائی شان می دانند  ،دارائی شان را به نرخ دینشان می فروشند.



آنهایی که یوسف می فروشند  ،همه کس را برده می دانند و خود نیز برده اند.



انتظار ،برده گی نیست ،انتظار بندگی محض است.



در کوچه پس کوچه های زندگی  ،منتظران  ،خود را گم نمی کنند.



آنها که مهدی (عج اهلل) را حس می کنند  ،برای روی پا ماندن  ،بال محبت به ممددشان می آید.



رضایت حضرت مهدی (عج اهلل) ،زمان و زمین را رام می کند.



آنهایی که آرزویشان ظهور است ،آرزویشان  ،آرزوی امام زمان (عج اهلل) است.



تصویر هستی  ،با ظهور کامل می شود و جان می گیرد.
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فرزند نیمه شعبان ،به کنار خانه خدا که بیاید ،انتظار به سر می رسد.



آنهایی که افکارشان  ،را هم با استغفار می شویند ،در افکارششان هم  ،چشم انتظارند.



ظهور  ،باوری است که انرژی نهفته را ،اکتشاف می کند.



هرکس خبر ظهور را بدهد  ،برای همیشه در راس اخبار هستی قرار می گیرد.



اولین خبر پس از ظهور( ،فراخوان عمومی برای ،بخشش عمومی)



مهمترین خبر پس از ظهور ( ،همه هستی در هنگام ظهر شرعی با اذن مهدی (عج اهلل) اذان گفته و بیعت کردند).



اولین اطالعیه پس از ظهور( ،نماز جماعت ظهربه امامت امام زمان(عج) در جوارکعبه برقرار است ،نیت ببندید ،اهلل اکبر).



همه گلدان های عالم ،پس از ظهور  ،چهار فصل ،گل می دهد.



هیچ یک از خانه های شهر ها ،در حکومت مهدی (عج اهلل) ،درب و قفل ندارند.



پیرانی که پس از انتظار  ،دوباره هستی می یابند  ،جوان ترین یاران امام زمان (عج اهلل) هستند.



یاران امام زمان (عج اهلل)  ،در زمان خود ،مهربان ترینند.
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بدان ،آنکه بیشتر پناه خلق است  ،امام زمانی تر است.



آنها که اهل خانواده اند ،در فرزندی مهدی (عج اهلل) موفق ترند.



سبک زندگی مهدی (عج اهلل) ،مهربانی همرا ه با گذشت است.



وقتی صدای پای امام زمان (عج اهلل) ،با طپش قلب ها یکی می شود ،اذان می گویند و ظهور فرا می رسد.



اذان  ،ظهور محبت مهدی (عج اهلل) است ،بشتابید که از حضور جا نمانید.



روز هایی را که با امام زمان(عج اهلل) شروع می کنیم ،خورشید تا ماه نشود  ،نمی رود.



دعای فرج ،رمز عملیاتِ انتظار است.



از نامردی مه پا پس بکشیم ،امام زمان(عج اهلل) به زندگی مان ،پا می نهد.



آخرالزمان ،هوا گیر می آید ،نفس کمیاب می شود.



آنهایی که به امام زمان(عج اهلل) می رسند ،از زمان جلو می افتند.



والیت ،به مهدویت که می رسد  ،قیامت می کند.
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منتظران امام زمان(عج اهلل)  ،مردم دار ترین مردمانند.



طعم محبت امام زمان(عج اهلل) ،خوش خلقی است.



دلتنگی نسبت به حضرت صاحب(عج اهلل) ،دلسنگی را از شیعه مرتضی علی(ع) می زداید.



شاید بشود بی هوا زیست ،اما نمی شود بی هوایش زیست.



حال و هوای محبت امام زمان(عج اهلل) ،عقیده شیعه را فراگیر می کند.



ظهور ،مادر حضور است ،اما تا حضوری نداشته باشی ،ظهور حاصل نمی شود.



آنها که از گره ظهور  ،دلتنگند ،بیشتر به گره گشایی از خلق خدا  ،مبادرت می ورزند.



فرهنگ انتظار  ،انزوا طلبی نیست... ،جوشش،پویایی و بالندگی است.



شیعه ،به محبت امام زمان(عج اهلل) ،که می رسد ،نابِ ناب می شود.



بخدا ،...امام غائب ،امام حاضر است.



باالترین انحراف آنکه  ،غیبت امام را مرور می کنیم و از حضور ایشان  ،غافلیم.
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امام زمان(عج اهلل) ،در میانِ ما زندگی می کند ،اما ...ما درمیانمان  ،از زندگی خبری نیست.



دعای امام زمان(عج اهلل) ،تکوین است ،بروبرگرد ندارد.



زندگی ،یعنی آنکه دوست داشته باشیم ،دوستمان به آرزویش برسد(.اللهم عجل لولیک الفرج).



امام زمان(عج اهلل) ،بانک محبت است ،هرچه سرمایه گذاری کنیم  ،ری می کند.



امام زمان(عج اهلل) ،شاهد است ،کوته نظران آن را غائب فرض می کنند.



حضور حضرت حجت(عج اهلل) در سینه های ما ،از ظهورش قریب تر است.



انرژی انتظار ،جوان را پیر طریقت می کند.



جوانی ،فصل رویش شجره محبت به امام زمان(عج اهلل) است.



محبت  ،به امام زمان(عج اهلل) که می رسد ،کوالک می کند.



محبت امام زمان(عج اهلل) ،اراده از شیعه می گیرد ،و عشق تحویل می دهد.



در بازار عشق ورزی ،شیعۀ منتظر ،اراده می فروشد تا به کام عشق بیافتد.
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عقیده به امام زمان(عج اهلل) ،یوسف همه عقاید هستی است.



دعای فرج ،فاتحه الکتاب  ،قرآن ظهور است.



به امام زمان(عج اهلل) ،که سالم می دهی ،همه زمین و زمان  ،جوابت می دهند.



آنها که به امام زمان(عج اهلل) توجهی ندارند ،همه هستی  ،جوابشان می کند.



السالم علیک یا صاحب الزمان (عج اهلل) ،جواب سالم واجب است ،اما شنیدن جواب ...ممکن.



تیتر اول لحظه نامه انتظار.... ،امام زمان(ع) آمد.



شبکه بین المللی ظهوراعالم کرد ،مراسم بیعت باامام زمان(ع) سحرنیمه شعبان درجوارخانه خدابرگزارمی شود،حضوور
برای همگان آزاد است.



اولین خبر بعد از ظهور :همه عالم به یمن قدوم امام زمان(سالم اهلل علیه)  ،بهار شده است.



تیتر اول گاه نامه حضوردر اولین لحظات پس از ظهور:
....مالقات با امام زمان(سالم اهلل علیه)  ،هر زمان  ،هرکجا،...فقط با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) .
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شفاعت صاحب الزمان (عج اهلل) ،همین اآلن هم در جریان است ،غافل نمانیم.



جریان امامت در زمان غیبت ،حیات را در شیعه محمد وآل محمد(صلی اهلل علیه و آله) جاری می کند.



تفکر حضور ،افق ظهور را نزدیک می کند.



اسالم  ،به رسول اهلل(ص)،حادث  ،به سیدالشهداء(ع) ،باقی و به امام عصر(عج اهلل)  ،جاری می گردید.



خاطرات کودکان عصر غیبت ،با دعای فرج مرور می شود.



صاحب الزمان (عج اهلل)،حی است  ،پس از او  ،حیات طیبه بخواهیم.



امام زمان (عج اهلل)،سحرها بار عام می دهد.



اختصاصی ترین لحظه هر روز برای حضور ،اذان صبح است.



وقتی دِلت را به امام زمان(عج اهلل) می بندی ،گِلت،گُل می دهد.



دراقامه جماعت به امام زمان(عج اهلل) ،از هر کجای گیتی که باشی  ،قامت ببند.



سجده گاه امام زمان(عج اهلل) ،خاکی است که همه افالک بر آن غبطه می خورند.
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آنهایی که امام زمان(عج اهلل) را احساس می کنند ،وجدانشان بیدارتر است.



قلب امام زمان(عج اهلل) ،سرنوشت همه خالیق است ،افسوس اگر ناشاد گردد.



همه در ظرف زمان  ،ماموم امام زمانند ،اگر اقتدا نکنند ،عقب می افتند.



امام زمان(عج اهلل) ،شهروند ،تمامی شهرهای عالم است.



تمام ملیت های عالم ،به امام زمان(عج اهلل) که می رسند  ،هموطن می شوند.



هوایی را که ما امروز تنفس می کنیم ،یک روزی نَفَس امام زمان(عج اهلل) بوده است.



چه بسا که ما دیده ایم جمالش را...،و نشناخته ایم.



چه زیباست ،زمانی را که می بینیمش و تازه می فهمیم ،قبال دیده ایم.



الهی  ،بر دوستان و دشمنانش آنرا ده ،که چشم روشنی حضرتش باشد.



تفکرمهدویت ،هیجان آدمهای جسور را  ،به آرامش آدمهای ریشه دار ،پیوند می زند.



از پیوند عقل و عشق ،غنچه مرام زیر پای دوستان امام زمان(عج اهلل) سبز می شود.
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عصر جمعه  ،غنچه همراهی  ،در باغ آرزو آنقدر بی تابی می کند تا چیده شود.



جمعه ها ،دلهای تنگ ،پاره می شوند ،ولی چاره نمی شوند.



آدمهایی که به عصر ظهور می رسند  ،اگر مارا فراموش کنند ،گناهی ندارند.



همه مهربانی اهلبیت ،در وجود امام زمان(عج اهلل) ،بر سر امت آخرالزمان سایه می گستراند.



امام زمان(عج اهلل) ،به خلوت های ما عطر می دهد و به جلوت های ماطعم.



رایحه زندگی مهدوی  ،بوی زندگی را  ،به همه عالم می پراکند.



پیشانی امام زمان(عج اهلل) ،آنقدر بوی تربت می دهد ،که گویی کربالست.



در لطافت امام زمان(عج اهلل) ،همین بس که ،با وزیدن نسیم  ،همه عالم مست می شوند.



دوست دارم وقتی می آید ،سرم پایین باشد  ،و زیر پایش را آب و جارو کنم.



درس اول کتاب بچه ها در زمان ظهور ( :آن مردآمد .آن مرد اسمش مهدی است .آن مرد خوش آمد).



معلم برای آموختن درس انتظار  ،خودش آب شد ،تا دانش آموزان بفهمند.
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آنهایی که امام زمان(عج اهلل) را با شمشیر تعریف می کنند ،چشمانشان از تماشای لطافت ایشان ،بی بهره است.



امت آخر الزمان ،علوی بدنیا می آید ،حسینی زندگی می کند و مهدوی می میرد.



ساعت زندگی تا زمانی که ظهور تحقق پیدا نکند ،شب را نشان می دهد.



اگر عمرمان را نذر امام زمان(عج اهلل) کنیم ،نذریِ مان قبول می شود.



امام زمان(عج اهلل) محتاجِ انتظار ما نیست ،ما منتظرِ محتاجِ اوییم.



اگر امروز یقین داشتیم که امام زمان(عج اهلل) را کم داریم ،اینقدر ...کم نداشتیم.



سراسیمه گی و حیرانی ،حاصل بی مایه گی ما از ،امام زمان(عج اهلل) است.



هر از چند گاه مرور کنیم ،ما کجا و امام زمان(عج اهلل) کجا؟



امام زمان(عج اهلل) راه را از چاه به ما نشان می دهد ،به بن بست که رسیدیم  ،بدانیم که راه را اشتباه رفته ایم.



به آرمان ها که رسیدیم ،باید قائم باشیم ،باالترین آرمان هستی  ،قائم آل محمد(ص) است.



محبت امام زمان(عج اهلل)  ،هیجان آفرین ترین آرامش هستی است.
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آنروز که عصر جمعه ،با عطر جماعت یکی شود ،اولین نماز جماعت به امامت امام زمان(عج اهلل) ،برقرار می گردد.



فاصله ما تا امام زمان(عج اهلل)  ،به اندازه غیبت ماست ،در کالس عاشقی.



هر چه ما در غیبت باشیم ،امام زمان(عج اهلل) در غیبت می ماند.



روح انسانی که در اجتماع ظهور کند ،امام زمان(عج اهلل) نیز  ،ظهور می کند.



امام زمان(عج اهلل) آینه حضور امت است  ،هرچه ما حاضر باشیم ،ظهورش نزدیک تر است.



ظهور امام زمان(عج) ،فصل بالندگی و شکوفایی بشر ،در هستی است.



کتاب ظهور  ،با دستان حضور نوشته می شود.



رضایت امام عصر(عج) ،فقط اراده ای می خواهد  ،به قدر ارادت به امام عصر(عج).



آدم های عصر ظهور ،چشمانشان ،روزه خواب می گیرند.



جوانی ،عصر ظهور فرهنگ مهدویست ،برای مردمانی که شیفتۀ حضورند.



بچه های محله  ،برای استقبال از امام عصر(عج) ،آسمان را آب پاشی می کنند.
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گلدان های شمعدانی ،شب قبل از ظهور ،به استقبال پروانه ها می روند.



در اولین نماز جماعت ،به امامت امام عصر(عج) ،همۀ زمین های عالم  ،مسجد می شود.



از فردای ظهور ،یک قطعه زمین را به قیمت همۀ آسمان می خرند ،اما هیچ کس نمی فروشد.
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