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روینیمکـتوسـطپـارکنشسـتهبـودموهمینطورکهازشـدت

سـرمادولبـهیپالتـویتنـمرورویهممحکمترمیکـردم،گردنم

روتـوییقـهپالتـوبیشـترجامـیدادم.نگاهـمبهفـوارهوآبنمای

وسـطمیـدونپارکبـود.انگارشـهرمـرده...،هیچکسنیسـتجز

مـن...،چـرا؟!آخهچـرافقطمـنتنهام...

افـکاِرمنفـیوسـردبـودکـهانگاریداشـتمثـلبـرفرویتمام

سـلولهایبدنـممینشسـتواحسـاسمیکـردمدارمبیحـس

میشـم.حـسعجیبـِیولـیغریبنیسـت؛انـگاردرونمزادهشـده

وسالهاسـتبـامـنآشناسـت...

یـهدفعـهیـهگرمـایمالیـموآرومـیرویشـونههامحـسکردم.

بـارشبـرفدرونـممتضـادبـود.سـرمرو بـاتمـام چیـزیکـه

چرخونـدمورویشـونههامدسـتیرودیـدم.باغبـونپـارکبـا

لبخنـدیپشـتاونچروکهـایصورتـشکـهنشـانازدردورنج

سـالهابـود،نگاهشروبـهمندوختهبـود.لیوانشیشـهایبزرگ

چای،وسـطیهسـینیکوچیـکتویدسـتشخودنمایـیمیکرد.

سـینیروکنـارمروینیمکـتگذاشـتوگفـت:»پسـرم، اینجا 

سـرده...« خیلی 

آرومنگاهـمبـهنیمکـتوسـینیچـایبرگشـت.بخـاریکـهاز

لیـوانبلنـدمیشـدحتـیقبـلازنوشـیدنداشـتگرمـممیکرد.

تـویسـینیکنـارچایـییهکاسـهکوچولوهـمبودکهتـوشچند

تـاقنـددیـدهمیشـد.چقـدرتصویـرزیبایـی...،دلـممیخواسـت

دوربینـماونجـابـودوایـنتصویـرروثبـتمیکـردم.ناخـودآگاه

لبخنـدعمیقـیرویلبهامنشسـت.یـهچیـزیازدرونمنروبه

فصلهـایزندگـیمیکشـوند؛ولـیاینبـارهمـهچیـززیبـابـودو

همـهزیباییهـاازجلـویچشـماممثـلفیلـممیگذشـت،ازرقص

برگهـایزردونارنجـیکـهازدرخـتبهرویزمیـنمیریختندتا

نَمنَـِمبـارونتـویخیابـونوقطراتریـزاونکهحلقههـایزیبایی

رویآِبجمـعشـدهوسـطکوچـهمیسـاختو...،چقـدرزیبابود.

دیگـهبـادلسـردینمیدیدمشـونبلکـهبـاامیـدوزیبایـی...،توی

قلبـمُشـکرکـردموسـرمروبـاالآوردم؛ولیازباغبـونخبرینبود.

هنـوزبخـاررویچـایوسوسـهبرانگیـزبـود.نگاهمبهطـرِفدیگر

ِمیـدونکشـیدهشـد.یـهنفـردیگـههـماونطـرِفمیدوِنوسـط

پـارکنشسـته...،آقاهـهاینقـدرسـرشروتـویٌکِتشکشـیدهکه

حتـیسـنوسـالشروهـمنمیتونـمتشـخیصبدم.

ازروینیمکتبلندشـدموسـینیروبرداشـتمورفتمبهطرفش...،

اینقـدرتـویخـودشبـودکـهاصـاًلمتوجـهاومدنـمنبـود.آروم

دسـتمرورویشـونهاشگذاشـتم؛برگشـتونگاهشبالبخندمن

ِگـِرهخـورد.آقـایمیانسـالیبـودباتهریشـیکـهخبـرازحالو

روزشداشـت.سـینیروکنارشگذاشـتمونشسـتموگفتم: »هوا 

سـرده، یه لیـوان چای حتمـًا بهتون می چسـبه...«

امیدسبوکی



بادکنک های خوش خبر 
بــهگــزارشمجلــه»مســیحیانهــدالیــن«،کــرهشــمالیازلحــاظ

واردآوردنجفــابــهمســیحیاندردنیــادارنــدهرتبــهاولمیباشــد.

درایــنکشــورمســیحیاناجــازهخوانــدنومطالعــهکتــابمقــدس

راندارنــدوحمــلآنممنــوعاســت،حتــیدسترســیبــهاینترنــت

ــاب ــهکت ــیب ــیدسترس ــهتوانای ــتک ــدوداس ــدیمح ــهح ب

ــی ــایگیجنوب ــد.درهمس ــدورنمیباش ــزمق ــازینی ــدسمج مق

ــرارداردکــهمســیحیانایــنکشــور ــیق ایــنکشــور،کــرهجنوب

ــرایرســاندنکتــابمقــدس ــژهایراب روشوشــیوهخــاصووی

ــد ــهکشــورهمســایهخــودیعنــیکــرهشــمالیطراحــیکردهان ب

کــهبســیارمــوردتشــویقمــانیــزشــد.

ــهخــود ــیک ــرهجنوب ــداراندرک ــروهایمان ــنگ روشوشــیوهای

ــات ــهصفح ــتک ــقاس ــنطری ــهای ــدب ــدک«نامیدهان را»قاص

ــا ــدوآنه ــرارمیدهن ــیق ــدسرادردرونبادکنکهای ــابمق کت

ــا ــد.درآنج ــلمیکنن ــورحم ــندوکش ــرزبی ــام ــودت ــاخ راب

ــتاده ــوافرس ــهه ــردهوب ــرک ــومپ ــیلهگازهلی ــارابوس بادکنکه

میشــوند.

ــتوزش ــودنجه ــوبب ــواومطل ــودنه ــاعدب ــورتمس درص

ــهودر ــایهرفت ــورهمس ــمتکش ــهس ــاب ــنبادکنکه ــاد،ای ب

ــد؛ ــورمیرس ــنکش ــردمای ــتم ــهدس ــمالیب ــرهش ــاکک خ

ــتاز ــنکاروهدیهایس ــنکوچکتری ــان»ای ــهیخودش ــهگفت ب

طــرفمســیحیانکــرهجنوبــیبــهمســیحیانودیگــرمــردمکــره

ــمالی.« ش

بــهگفتــهاعضــایگــروه،»قاصــدک«درســال1991بــهمنظــور

بشــارتوانتشــارانجیــلشــکلگرفــت.ســپسایــنروش

ــون ــدواکن ــروعش ــسش ــلمرق ــتادنانجی ــافرس ــاب بادکنکه

خدمــتخــودراازطریــقروشبادکنکهــاادامــهمیدهنــد.

ــت ــرســوهدای ــهه ــادب ــاهقاصــدکبوســیلهب ــهگی همانطــورک

ــلرابدســت ــرخــوشوانجی ــز،خب ــانی ــنبادکنکه ــودای میش

مــردممیرســانند.

اعضــای»قاصــدک«میگوینــدبــرایمــاایــنبســیارهائــزاهمیــت

ــدهمیشــودمــردمکرهشــمالی وخوشــحالکننــدهاســتکــهدی

بــهســمتمرزهــاآمــدهتــابتواننــدایــنبادکنکهــاراگرفتــهواز

ایــنطریــقبــهصفحاتــیازکتــابمقــدسدسترســیپیــداکننــد

وهــرهفتــهبــهتعــدادایــنمــردمافــزودهمیشــود.

ــانبســیار ــدارانجه ــای»قاصــدک«ازهمــهایمان درخواســتدع

ــدس ــهروحالق ــورک ــدهمانط ــانکردن ــااذع ــت؛آنه ــباس جال

ــرای ــانیــزب ــادنیــزتشــبیهشــدهاســتم ــهب ــدب درکالمخداون

ــب ــتوزشمناس ــقوجه ــادمواف ــهب ــاب ــنبادکنکه ــالای ارس

ــرار ــرهشــمالیق ــرآســمانک ــاب ــاهمــهبادکنکه ــمت ــازداری نی

گیــرد.لــذابــرایوزشبــادوهدایــتخداونــدبــرایــنبادکنکهــا

وانســانهاییکــهآنهــارادریافــتمیکننــدبــامــاهمصــدا

ــد. ــبکنی ــاآنراطل شــدهودردع

چرا خداوند مانع وقوع اتفاقات بد در دنیا نمی شود؟

جیــنکلیســونصاحــبومجــریپــرطرفــداربرنامــهتلویزیونــی

»ارلــیشــو«دریکــیازبرنامههــایخــوداز»آنگراهــام«،معلــم

وواعــظکتــابمقــدسکــههمچنیــندختــربیلــیگراهــامنیــز

ــادرمصاحبــهایدرایــنبرنامــهشــرکت میباشــددعــوتکــردت

کنــد.درطــیایــنمصاحبــهمجــریازاوپرســید:چطــورخداونــد

ــرا ــد؟چ ــارخده ــددردنی ــاتب ــهاتفاق ــنهم ــدای ــازهمیده اج

ــرد؟ ــاوســونامیهارانمیگی ــاطوفانه ــویکشــتاری ــدجل خداون

پاســخایشــاندرمقابــلایــنســوالچالــشبرانگیــزبســیار

ــود.اوگفــت:»مــنمعتقــدمخداونــدهــم عمیــقوقابــلتامــلب

عمیقــاًازایــنماجــراغمگیــنشــدهاســتدرســتهمینطــورکــه

ــهاز ــمک ــهبودی ــدگفت ــهخداون ــالهاب ــاس ــام ــتیم.ام ــاهس م

مــدارسمــابیــرونبــرود،ازدولــتوحکومــتمــابیــرونبــرودو

ــی ــاراموجودات ــدم ــرککنــدوچــونخداون ــارات زندگیهــایم

دارایاختیــارآفریــده،خواســتههایمــارامحتــرممیشــمارد

ــد ــیازخداون ــهوقت ــتد.چگون ــارمیایس ــتگیکن ــادلشکس وب

درخواســتکردهایــمتــامــاراتنهــابگــذارد،میتوانیــمازاو

انتظــارداشــتهباشــیمکــهبــهمــاآرامــشدادهوازمــامحافظــت

ــد؟ کن

ــدازیدر ــهتروریســتها،تیران ــوحــوادثاخیــرماننــدحمل درپرت

ــیآغــاز مــدارسوغیــره،مــنفکــرمیکنــمهمــهاینهــااززمان

شــدکــهمدلیــنمــوریاوهــارگفــتکــهنمیخواهــددرمــدارس

دعــاوجــودداشــتهباشــدوبچههــاومعلمینشــاندعــاکننــد؛مــا

ــدارس ــراســتدرم ــم.بعــددیگــریگفــتبهت ــولکردی هــمقب

ــل ــدقت ــدسمیگوی ــابمق ــود.»کت ــدهنش ــدسخوان ــابمق کت

مکــن،دزدمکــنوهمســایهاترامثــلخــودتدوســتبــدار«،مــا

هــمقبــولکردیــم.دکتــربنجامیــناســپاکگفــتکــهمــانبایــد

فرزندانمــانرازمانــیکــهرفتــارینادرســتدارنــد،تنبیــهکنیــم.

ــراکــهشــخصیتهایکوچــکآنهــامنحــرفشــدهوممکــن زی

اســتآســیبیبــهاعتمــادبــهنفسشــانواردســازد؛بــاتوجــهبــه

اینکــهپســرایشــانخودکشــیکــردومیدانســتیمنظریــهدرســتی

ــد ــیمیفهم ــهخوب ــناسب ــککارش ــم:»ی ــیگفتی ــت،ول نیس

ــان ــدامازخودم ــالم ــم.ح ــولکردی ــد«وقب ــهمیگوی ــهچ ک

ــد؟چــراخــوبرا ــهچــرافرزندانمــانوجــدانندارن میپرســیمک

ــا، ــلرســاندنغریبهه ــهقت ــد؟وچــراب ــدتشــخیصنمیدهن ازب

ــد؟ ــاراآزارنمیده ــانآنه ــاًخودش ــیهاوگاه ــمکالس ه

ــشرا ــممیتوانســتیمدالیل ــلمیکردی ــیتام ــاکم ــرم ــایداگ ش

بفهمیــم.مــنمعتقــدمکــهایــنارتبــاطزیــادیبــاجملــهی»هــر

چــهبکاریــم،همــانرادروخواهیــمکــرد«دارد.

ــدو ــدرادورمیاندازن ــهراحتــیخداون ــردمب ــباســتکــهم جال

ــهجهنــمتبدیــل بعــدمتعجــبمیشــوندکــهچــراجهــانداردب

ــاور ــدراب ــامیگوین ــهروزنامهه ــههرچ ــباســتک ــود.جال میش

ــهکتــابمقــدسمیگویــدرازیــرســوال میکنیــم،امــاآنچ

ــت ــقاینترن ــمازطری ــامیتوانی ــهم ــتک ــباس ــم.جال میبری

جــوکبفرســتیموبســرعتبــادپخــشمیشــوندامــاوقتــیشــما

شــروعمیکنیــدتــاپیامــیراجــعبــهخداونــدعیســیبفرســتید،

مــردمدرمــوردانتقــالدادنآننیــازدارنــدکــه2بــارفکــرکننــد.

ــذل ــام،مبت ــهوانی،خ ــاالتش ــتههاومق ــهنوش ــتک ــباس جال

ــث ــامباح ــد،ام ــتمیچرخن ــایاینترن ــهدرفض ــت،آزادان وزش

ــوع ــطکارممن ــدارسومحی ــددرم ــهخداون ــعب ــیراج عموم

میباشــد.

ــرای ــد،ب ــالمیدهی ــامراانتق ــنپی ــهای ــیک ــتزمان ــباس جال

افــرادزیــادیدرلیســتخــودنمیفرســتیدچــونمطمئــن

نیســتیدکــهآنهــاچــهباورهایــیدارنــدیــادرصــورتفرســتادن

آنچــهفکــریراجــعبــهشــماخواهنــدکــرد.جالــباســتکــهمــا

راجــعبــهفکــردیگــراندرمــوردخودمــانبیشــترنگــرانهســتیم

تــافکــرخداونــددربــارهمــا...



ــاشــما ــاب ــاشــدت ــارهکــهمهی ــرایفرصتــیدوب خــداراشــکرب

عزیــزاندرایــنصفحــهودرجــادهشــاگردیمســیحقــدمبرداریــم.

ایــامنــوروزاســتونشــاطوشــادابیایــنروزهــا،تازگــیوشــورو

شــوقزیبایــیرادرقلــبهــرایمانــدارایجــادخواهــدکــرد.

ــمنجــاترادریافــتکنیــم ــابتوانی ــام ــدت ــهجهــانآم مســیحب

ــدشــویم.رســم ــدانخداون ــافرزن ــهمــادادهشــدت وایــنحــقب

ــروز ــاام ــردد.ام ــرویاوبرمیگ ــهپی ــوارهب ــیحهم ــاگردیمس ش

نگاهــیمتفــاوتخواهیــمکــردوبــهموضوعــیخواهیــمپرداخــت

ــیطانو ــهش ــودوآنحمل ــدب ــاگردیدورنخواه ــچش ــهازهی ک

ــیاســت. جنــگروحان

آنچــهمشــخصاســتپــسازایمــانبــهمســیحونجــاتازاســارت

ــویمو ــلمیش ــیطانتبدی ــرایش ــیب ــههدف ــاه،ب ــیگن وبردگ

واردجنــگروحانــیایخواهیــمشــدکــهبــدونفرماندهــیســردار

لشــکرآســمانیوتجهیــزخداونــدپیــروزنخواهیــمبــود.

ــودای ــیطاندریه ــهش ــمک ــاب22میخوانی ــاب ــللوق درانجی

ــرد... ــهک ــاگردرخن ــیازدوازدهش ــخریوطییک اس

کلمــهمــورداســتفادهدرایــنآیــه»تســخیرکــردنویــاکنتــرل

شــاگردرادردســتگرفتــن«نیســت،بلکــهکلمــه»رخنــهکــرد«

ــدبســتهشــدن ــایآنمانن ــهکــهمعن ــرارگرفت ــورداســتفادهق م

ــد. ــریراســتمیباش ــرایکارش ــازیب ــهوآغ نطف

براســتیمــاآبســتنچــههســتیم؟بــاورودمــابــهزندگــیافــراد

ــطو ــهمحی ــاب ــزیازم ــهچی ــارکتهایمانچ ــاومش ومالقاته

ــوت، ــزه،ق زندگــیدیگــرانواردمیشــود؟محبــت؟آرامــش،انگی

راســتیویــانقشــهایبــرایگنــاه،دروغ،تزویــروریــا؟

ــهخــود ــدنطف ــابتوان ــالفرصــتوپنجرهایســتت شــیطانبدنب

رادردلشــاگردمســیحبــکارد.ایــنموقعیــتراهــرکــدامازمــا

ــاراه ــمداد.ام ــهاوخواهی ــناختمانب ــدمش ــاوع ــابیحکمتیه ب

چــارهچیســت؟

ــهشــیطان ــد...،ب ــبمخوری ــهفری ــدک ــاهشــدارمیده کالمباره

مجــالندهیــد...،اودرکمیــناســتتــاببلعــد...؛امــابــازدرایــن

جنــگبارهــابــهاوفرصــتمیدهیــموشــایدنطفــهکینــه،

و... بیعفتــی بدگویــی،غیبــت،دشــمنی،جــدال، حســادت،

کاشــتهمیشــود.

ــن ــلکنیــمای ــدتعدی ــوتخداون هــرچقــدردرگرفتــنشــفاوق

ــارداری ــنب ــهای ــیک ــاجای ــود.ت ــرمیش ــزرگوبزرگت ــهب نطف

ــدو ــرایمســیحُکن ــودنب ــورونمــکب ــانون ــارادرخدمتم م

ُکندتــرمیکنــد.ســنگینترمیشــویموازآنشــعلهوآتشــی

ــن ــاای ــدداشــتیمســردوســردترمیشــویم.ام ــرایخداون ــهب ک

ــهدارد... شــرایطادام

ویــاِرگنــاهدرمــاآغــازمیشــود.بــدوندلیــلوبرهانــیاز

یکدیگــرناراحــتمیشــویموویــارگنــاهکــردنونقشــهکشــیدن

ــهکالم ــردنب ــلک ــد.ازعم ــدمیکن ــربلن ــاس ــاهدرم ــرایگن ب

ــیو ــیرامذهب ــویمحبت ــوعب ــرن ــویموه ــرمیش متنف

ــناخت ــهش ــبتب ــرنس ــرروزدورودورت ــموه ــدمیدانی ب

خداونــدخواهیــمشــد،ویــارگنــاهمــارابــهتاریکــیوعمــل

ــرد. ــشمیب ــهپی ــتب درظلم

ــم ــنمه ــتدرای ــوشــدنطبیع ــان ــراهب ــروزهم ــدام بیایی

ــرای ــارهایب ــددوب ــدروزتول تامــلکنیــمکــهامــروزمیتوان

ــااو ــارهشــعلهورشــویم،ت ــاقــوتخداونــددوب مــاباشــدوب

ــا ــهم ــیهمچــونعقــابب ــارابرداشــتهوبالهای بارهــایم

ــن. ــتابیم،آمی ــابش ــاتجانه ــرایاوونج ــدوب ببخش



سالم به همه شما اسمیرنایی های عزیز

شـادمانیم از اینکـه فرصـت و مجالـی دیگر فراهم شـد تا با 

دو تـن دیگر از شـاهدان کارهـای عظیم خداونـد گفتگویی 

داشـته باشـیم و آن را با شـما به اشـتراک بگذاریـم. در این 

شـماره با بـرادر عزیزی از کشـور افغانسـتان، همسـر و پدر 

هستیم. همراه  گرامیشـان 

بـرای خواننـدگان  را  لطفـًا خودتـان  عزیـزم.  بـرادر  درود 

کنیـد. معرفـی  اسـمیرنا 

و دنیا مردم همه بر امروز خداوند شالوم باد. شما همه بر سالم

بخصوصملتفارسیزبانباشد،خیلیمشتاقمکهازطریقمجله

کاربزرگیکهخداونددرزندگیمنوخانوادهامانجامدادهوهمچنان

میدهدراباشمادرمیانبگذارم.منعادلهستمازشهرهراتو

االندرکشوردانمارکبههمراهدوفرزندوهمسرمزندگیمیکنم.

شـکر بـرادر بـرای وجـود شـما و خانـواده پُر نشـاط شـما. 

لطفـًا بـرای مـا بگیـد چه بر شـما گذشـت و سـفر شـما از 

هـرات بـه دانمـارک چطـور و چگونـه شـکل گرفت؟

من بودیم. شلوغی خانواده و میکردم زندگی پدرم با هرات توی

ویازدهخواهروبرادردیگهتوییهخونهبزرگزندگیمیکردیم.

امور به خواهرها و بود کرده فوت مادرم

خونهرسیدگیمیکردندوپدرمهمنظامی

بود.راستشازجنگوناامنیخستهشده

بودموازدوستمشنیدمکهمیخوادبرهبه

اروپا.منمنمیدونمچیشدکهبااوهمسفر

ایمان میکنم فکر که االن راستش شدم.

دارمخدامیخواستمنروبیارهاینجا.رفتیمترکیهودوروزتوی

زیادسال باسختیهای دیگه نفر با18 و داشتن نگه رو ما چادر

2012واردکمپدانمارکشدیموبا۶نفردریککانتینرکوچیک

همخونهبودیم.

یکیازهمخونههاماهلقندهاربودوتویترکیهمسیحیشدهبود.

راجعبهمسیحصحبتمیکردوخوبمنمخیلیمتعصببودم.چند

بارسعیکردماونروبزوربیارمتانمازبخونهولیهربارمینشست

وبالبخندنگاهمامیکرد.خالصهشروعکردمبهبحثکردنبااون.

حرفهاشدرستبودوواقعاًفرقداشتباافکارمنولیانگاردلم

نمیخواستقبولکنم.

یهروزیکآقایسوریهایواردکمپشدواونروفرستادنپیش

ماوازمنخواستنبااونحرفبزنم،وچونیهمقدارانگلیسیبلد

بودمبرایاونهاترجمهکنم.منگفتممنعربینمیدونمچطوربا

اونحرفبزنمواونهارفتن...

شباومدمتویکمپوبازبحثنمازخوندنشدواونآقایمسیحی

گفتتوباخداعربیحرفمیزنیبعدامروزمیگیعربیبلدنیستی؟

بنظرتخیلیاحمقانهنیست؟؟؟اینجادیگهعصبانیشدمونمیدونم

دستش؛ توی کردم فرو را آشپزخانه چاقوی دیدم فقط شد، چی

کسیتویکانتینرنبود،همعصبانیبودموهمخیلیترسیدهبودم.

دویدمبیرونوخالصهآمبوالنساومدواونروبرد.ازنگهبانیاومدن

برایپرسوجوومنگفتمخودشدستشروبریده...

بهمن بودن نکرده باور اونهاکه و خالصهتویترسدروغگفتم

آقاتوی اون ندادند.ولیهمونشبخود ازکمپرو اجازهخروج

بریده. رو بودهوچاقودستش تقصیرخودش بود بیمارستانگفته

اونموقعنمیدونستمچرااینروگفتهولیامروزکهمحبتمسیح

روی رفتم و نمیبرد خوابم ناراحتی از شب میدونم. چشیدم رو

تختخالیاوننشستم.بغضکردهبودمونفسنمیتونستمبکشم.

بالششروبرداشتمدیدمزیربالشیهکتابه.یهطرفشانگلیسیبود

یهطرفشفارسی.بازکردمصفحهاولشباخودکارنوشتهشدهبود

»محبتدرمنساکناستچونخدادرمناست...«؛زدمزیرگریه

اوبودودرمننبود،منخشم چونراستنوشتهبود،محبتدر

بودمواوآرامش،منبدبودمواوانسان؛ازخودمبدممیاومد.آرزو

کردمهمهچیزبرگردهبهچندساعتقبل.باخودمگفتماگربخوابم

وهمهچیزبهعقببرگردهفقطبهشمیگمبرهازاینکانتینر.اصاًل

نهمنخودممیرم.فقطبرگرده...

باهمهقدرتمکتابیکهتودستمبودروفشارمیدادموگفتمتورو

بیاودرستشکن.سرم خدامسیحهرکیهستیهرچیهستی

روگذاشتمروکتابوبوسشکردم؛نازشکردم،انگارمیترسیدم

ازش.تویافکارمبودمکهیکیاومدتوویهراستبهطرفماومد.

حتیقدرتحرفزدننداشتم؛سرمروهمنمیتونستمباالبیارم،

انگارگردنمقفلبود.اومدباالیسرمونشست.دستموگرفتوکتاب

رودرآوردازدستموگذاشتکنارم.گفتنگراننباشمنهستم...

باز زبونم ولی میگی؟ چی هستی؟ کی تو مگه بگم میخواستم

نمیشد،انگارسکتهکردهبودم.دستگذاشترویسینهاموگفت

نترس،نترس...؛اینقدرترسیدهبودمکههمهوجودممیلرزیدولی

آرومآرومیهچیزیقلبموگرمکرد.انگارداشتمنروشارژمیکرد.

اون... تویدست میرفت داشتهمش و نبود دیگهسنگین قلبم

چشامسنگینمیشدونمیتونستمبازنگهشدارم.

هنوز نبود. هیچکس کردم باز بود.چشمامو نرمشده وجودم همه

کتابتویدستمبود،نمیدونمواقعیبودیاخوابولیقلبمگرم

شدهبود.

صبحرفتماجازهگرفتموباماشینمنوبردنبیمارستانتاهمخونهایم

بیمارستان.یه تو باترسرفتم ببینم.نمیدونمچرا،ولیرفتم. رو

پرستارخیلیمهربوناومدومنروبردتواتاقاونیکهبهشچاقو

زدم.خواببود،آرومرفتمباالیسرشگفتمخوبی؟چشماشوآروم

بازکردویهوازجاپرید...گفتمنترس،ببخشیدمنفقطاومدمببینم

خوبییانه؟

باترسنگاممیکرد.گفتمدیشبحالمبدبود،کتابتروبازکردم

وخالصههمهچیزروباشکوتردیدیکهباورمکنهیانهبراش

تعریفکردم.لبخندزدوگفتبیاییدنزدمنایگرانبارانمنبه

دهنده آرامی مسیح گفت چی؟ یعنی گفتم میدهم... آرامی شما

است،میبخشه،همهمارو...؛منروهمبخشیدهوشروعکرددر

موردمسیحگفتن.اینبارحرفهاشتااستخوانمنفوذمیکرد.گفتم

منمیخواممسیحروواردقلبمکنم.دستشروگذاشتروشونهام

وشروعکردباخداحرفزدنوبعدگفتتکرارکن...،وقتیتکرار

میکردمانگارباهرکلمهاززمینکندهمیشدموسبکترمیشدم.

چشمامروبازکردمدیدمهمونپرستارهایستادهولبخندمیزنه.

خجالتکشیدموبلندشدمکهبرگشتوفارسیگفتتبریکمیگم.

تولدتونمبارک.گفتمتولد؟گفتآرهتولدروحانیدرزندگیتازهای

و گفت برامون آوردنش ایمان از کرد بعدشروع کردی. کهشروع

انگار  کلمه هر باشنیدن کرده. قلبش وارد رو سالهخدا 4 اینکه

چشمامبازترمیشدوزندگیجدیدیمیدیدم.

خـدا رو شـکر بـرادر عزیز. چقـدر زیبا کـه خداونـد بارهای 

مـا رو برمـی داره و بجـاش آرامش مـی ده. گفتیـد اون خانم 

پرسـتار فارسـی زبان و ایمانـدار بودند. درسـته؟

شروع فقط روز اون نشسته. من کنار که هست همسرم االن بله.

زندگیروحانیمننبودبلکهجرقهایبودبرایشروعزندگیجدید

منباهمسرعزیزم.

چقدر شوک شدم، خدا رو شکر. لحظاتی پیش در مورد خانمی 

خواهش  می شه  خانم  شماست.  کنار  االن  که  می زدید  حرف 

کنم شما هم برای ما کمی صحبت کنید در همین رابطه؟

حتماً.منرعناهستموخداروشکرمیکنمکهاونروزعادلرودر

اولیندیداردرحالخوندندعاینجاتمالقاتکردم.همونروز

دعوتشکردمبهکلیساوازاونبهبعدهربارباعشقوتشنگیمسیح

میاومدکلیسا.درعرضیکسالچنانرشدکردهبودکهقدمبهقدم

تویجلسههاازشبرکتمیگرفتیم.تااینکهیهروزازطریقشبان

تافرزند االنمدو ازدواجکردومنمپذیرفتم. ازمدرخواست کلیسا

بخوام نمیکردم فکر وقت هیچ ساله. 4 و دوقلوهستند که داریم

ازدواجکنم.چونهمیشهبعدازخروجمازایرانمیگفتمفقطدرس،

ولیخوبخدابرنامهوطریقدیگهایداره...البتهدرسمروباکمک

عادلتمومکردموحمایتهایاونواقعاًبراماهمیتداره.پدرعادل

همدوسالپیشایمانآوردوخیلیخوشحالمیشیماگرشهادت

پدرعادلروهمبشنوید.

واقعاًخداروشکر...،حتماً.



درود به شـما بـرادر و پـدر عزیز. خوشـحالم کـه می تونم با 

کنم. صحبت  شـما 

میکنم. صحبت شما با خوشحالم هم من هستم. محمد سالم،

راستشسنمرودقیقنمیدونمولیبیشتراز58بهارروبیاددارم.

شاید۶2یا۶3سالمهولیواقعاًمشخصنیست.

خـدا رو شـکر بـرای وجودتـون. کمـی از خودتـون و عادل 

برامـون بگیـد. می خوایـم بدونیـم چـی شـد وقتـی عـادل 

افغانسـتان رو خواسـت تـرک کنـه؟

بزرگشون خواهر و کرد فوت بود کوچک عادل وقتی بچهها مادر

فقط و بودم داده شوهر رو دخترم تا دو میکرد. رو اونها کارای

خواهربزرگشونموندهبودوشدهبودمادرهمهاونها.

عادلازبچگیهمشبهونهمیگرفتوازنبودمنشکایتمیکرد

وهمیشهمیخواستبامنبیادبهسِرکار.تااینکهیهروزیاومدو

گفتازاینشرایطخستهامومیخوامبرماروپا.خالصهباهزارتاراه

باالخرهاجازهمنوخواهراشروگرفتتابایهسریازدوستهاش

میری اونجا که گفت بهش و اومد عموشون برن. و بشن مسافر

مراقبباشدینوایمونتروندزدن،تواروپااینجوریه...

منمراستشخیلیترسیدهبودموفکرمیکردماگهعادلبرهودین

افغانستان همه و پیغمبر و خدا شرمنده من بدزدن رو ایمونش و

میشموازشرمنمیتونمسرمروباالبیارم.خالصهقولدادورفت.

باشه تامراقبش باهاشهمسفرکردم ازدوستامرو منمپسریکی

ولیبهعادلنگفتم.

رفتنوچندهفتهبعدشخبررسیدکهتویاونجاییکههستن

یهآدممسیحیهستودارهبهاینهادرموردمسیحمیگه.اینقدر

باکتک و دنبالشون برم میخواستم کهشبونه بودم عصبانیشده

برشونگردونم.مدامازاینواونمیپرسیدمچطوریبرشونگردونم

وازاینحرفهاکهخبررسیدعادلیکیروباچاقوزدهوطرفداره

میمیرهوعادلهمتودردسرمیافته.

شبهزارتافکراومدتوسرم.رفتمخونهعمویعادلواونمترس

اگه و زده چاقو رو مسیحی یه این االن گفت کرد. بیشتر رو من

بمیرهعادلرومیگیرنواذیتشمیکنندوتواخبارنشونشمیدن

وآخرشممیکشنش.منمدستوپاممیلرزیدودنبالراهیبودم

نجاتشبدم.

دارم وصـف می کنم شـما چه شـرایط روحی ای داشـتید اون 

شـب. با خـود عادل هم تونسـتید صحبـت کنید؟

فرار بگیم گرفتیم تصمیم ولیهمونشب بفهمه، نمیخواستم نه.

کنه،ولیفهمیدیمکهنمیتوننچونتویکمپبودن.راستشاون

شببقدریترسیدمکهتویدلمازخدایاونپسرهکهچاقوخورده

بودخواستماگهخداستشفابدهواونپسرزندهبمونه.یعنیحتی

ازخودمسیحطلبیدمگفتممنکاریندارمتوخدایییانهولیاین

رودرستکن.

فکر همش و بگیرم خبری نتونستم و گذشت روز سه دو خالصه

میکردمگرفتنشونواالِنکهتواخبارپسرمرونشونبدن.روزسوم

بودکهخبراومدکهاونپسرهحالشخوبهواصاًلچیزینگفتهو

عادلهمدرامانهستوسالمت.کلیخوشحالشدموهمهجا

شیرینیپخشکردموتویدلمحتیمسیحروشکرکردموگفتم

اگرتوکردیهمشکرت.

توشادیبودمکهپسردوستمکهتویکمپباعادلبودخبرداد

حسابی مسیحِی پسر اون با و کلیسا رفته و شده مسیحی عادل

کردند. خراب سرم روی رو زمین و آسمون انگار که شده دوست

اولشکلینفرینشونکردموگفتمکاشمردهبود،کاشمیگرفتن

ومیکشتنعادلرو.بعدمشروعکردمبهمسیحبدوبیراهگفتنو

اینکهچراعادلاینکاروکرده.

تصمیمگرفتمکاًلاِنکارکنمکههمچینپسریدارموتوکلفامیل

وآشناگفتممنعادلرونمیشناسمودیگهپسرمنیست.یکسالی

کاًلازشنمیخواستمخبرداشتهباشمولیمیدونستممیرهکلیسا

وماجراادامهدارهتااینکهعادلبهخواهرشزنگزد.

گفتهبودمیخوادازدواجکنهبایکخانمپرستاروازاینحرفهاو

آخرشگفتهبودرفتموازکشیشکلیساخواستگاریشکردم.

داره نسلم فهمیدم و شدم عصبانی حسابی شنیدم رو این وقتی

مسیحیمیشه.نوههاممسیحیمیشندرآیندهوبیدینوایمون.

گفتمدخترکشیشمیخوادبگیره؟خواهرشگفتنه،مسیحیهااز

کشیشوناجازهمیگیرنوکلیهمبهکشیشفحشدادم.کلیهم

بهمسیحکهبچهمنوازراهبدرکردهبود.

ازعصبانیتنمیتونستمبخوابم،رفتمتوحیاطوتکیهزدمبهدرخت

وهمونجانشستم.نمیدونمچیشد،چشمامداشتگرممیشدکه

دیدمتویحیاطمونیهآقایسفیدپوشونورانیخیلیبزرگجلوی

پامزانوزده.بهشگفتمدارممیمیرم؟گفتنه،منمسیحهستم.

مگهنگفتیاونشبتویخونهبرادرتکهپسرترونجاتبدم؟منم

نجاتدادم؛اینخواستهخودتبود.گفتمنه،منگفتماونپسره

روزندهنگهداریتاپسرمنجاتپیداکنه،لبخندزدوگفت:خوب

دقیقاًهمینکارروکردمتاپسرتنجاتپیداکنه...،هرچیمیگفتم

انگارنمیفهمیدچیمیگم...،هیمیگفتمنهمینکارروکردم...

شماره بودم. درگیر خودم با بود. شده صبح کردم باز رو چشمام

عروسجدیدمروازخواهرعادلگرفتمورفتممخابرات.نمیخواستم

ازخونهزنگبزنم.دخترهگوشیروبرداشتوهیگفتالوومنم

صدا گفت و برداشت سوم بار خالصه بودم. ترسیده نزدم، حرف

نمییاد.گفتممنبابایعادلم.یهدفعهباچنانمحبتیگفتسالم

پدرجونکهانگارتماموجودمازلذتمحبتشلرزید.دیگهنتونستم

و ومحبتخدا عادلگفت از مدام اونم و بدصحبتکنم باهاش

خدمتعادل.

روزبعددوبارهرفتمبهشزنگزدم.یهچیزیمنومیکشوندبرای

آرامش میزدم حرف باهاش وقتی بار هر و عروسم به زدن زنگ

میاومد.خالصهشدهبودکارهرروزمتااینکهیهباربهشگفتممن

بهمسیحفحشدادم.باصدایآرامشبخششگفتپدرجونخیلیها

بهشفحشدادنومیخزدنورنجشدادنولیبخشیدشون.

خوابم میگم. چی نمیفهمه دیدمش. خوابم تو بعد خوب گفتم

میگه، راست مسیح خوب گفت و کردم تعریف عروسم برای رو

نه؟ میگم، نمیفهمیچی هم تو انگار گفتم دیگه... داده نجاتش

گفتنجاتاززندانودستگیرینبودهفقط،بلکهنجاتیعنینجات

ازاسارتوبندگیگناه.کلیبرامازنجاتگفت.تازهفهمیدماونی

کهنمیفهمیدهمنبودمنهمسیح...

واقعاًزبانمبنداومدهبودوقتیصحبتمیکردید.شکربرای

خداوند،چراباعادلحرفنمیزدید؟

یه ولی زده. بودمهمخجالت ناراحت راستشهم

روزتولدمسیحبودکهزنگزدمبهعروسموگفتم

رو مسیح و بگیرم جشن رو مسیح تولد میخوام

بیارمتوزندگیوخونمون.دعاینجاتروخوندم؛

خونه. تو ببر رو مسیح محبت گفت عروسم بعد

اونهاحتی هدیهخریدم. بچههام همه برای رفتم

تولدشونمنمیدونستنکیهستوهیچوقتهدیه

عین در و بودن کرده تعجب خیلی بودند. نگرفته

حالخوشحال.بعدفهمیدمخواهرعادلهممیدونه

ازمنمیترسیدهکهبگه.خالصه ایمانآوردهو و

تولد بودوشروع ما توخونه تولدمسیح اونسال

داره نسلم که میکنم شکر االن مسیح. در خودم

مسیحیمیشه.

شکر واقعًا. االن دعای شما چیه؟

و بیان واقعاً که افغانهاست برای من دعای االن

باشمومثلعروسم اینهشجاع بچشند.دعایمن

همه میکنم دعا بیاد. بیرون من از مسیح آرامش

نجاتپیداکنندوبفهمنکهنمیفهمن.دعایمن

برهوهمه افغانستان اینهمسیحتوهمهخونههای

درمسیحباشن.

آمین، خدا رو شکر برای این خداوند.



باسالمبهشمامشتاقانهنر.ضمنعرضتبریک

سالجدیدشمسی،براییکایکشماشادی،برکت

وآرامشمیطلبیم.دراینشمارهازمجلهاسمیرنا

مروریدوبارهبرچنداثراز»رامبراند هارمنزون 

وان راین«نقاشوهنرمندهلندیخواهیمداشت.

آثاریکههرکدامبهنوبهخودبیشکتاثیربسزایی

برمردمآندورانگذاشتهوهمچنانتماشایحتی

تصویریازایننقاشیهادرعصرکنونیهربیننده

ازبرکت پر آثار این تاملدر بهخودجذبمیکند.بدونشک را

خواهدبود،پسباماهمراهباشید.

»طوفان«ناماثریاستکهرامبرانددرسال1۶33ازخودبهیادگار

گذاشتونقلکنندهانجیلمرقسباب4آیه37میباشد.طوفان

وقایق،شاگردانوعیسیراکهدرتالطمطوفانگرفتارشدهاندفرا

گرفتهاستوبافرمانعیسیاینطوفانآراممیگردد.

زیباییاینتابلودرایناست؛درسمتراستآنتاریکیبهتصویر

کشیدهشده،کهمظهریستازدنیایدراسارتشریر،ودرسمت

دیگرنوروروشنیدرآسمانیآبیبهچشممیخوردکهنمادکار

خداونداست،دراینمیانعیسیکهواردسمتتاریکشدهاست

مرکزیتتوجهشاگردانوهمینطوربینندهتابلورابهعهدهداردکه

نمادیازمسیحجسمپوشیدهدرمیانآدمیاناست.

ایناثردرموزهایزابالاستوارتدرشهربوستندردسترستماشاچیان

قرارگرفتهاست.

»تومای شکاک«اثرزیباییازاینهنرمنداست

وبراساسواقعهمکتوبدرانجیلیوحناباب20

درسال1۶34 است. آمده در تصویر به آیه27

موزه در و رسید پایان به اثر این میالد از پس

پوشکینمسکونگهداریمیشود.

ر د

ــورراعهــدهداراســتکــهدرحــال ایــنتابلــوعیســیمرکزیــتن

ــاوت ــت.تف ــکاکاس ــایش ــهتوم ــودب ــایخ ــاندادنزخمه نش

شــاگردانکــهبعضــیدرحــالخــوابوبرخــیبــهدعــامشــغولند

ویــاحتــیکســانیکــهماننــدتومــابــادقــتوشــکبــهزخمهــا

مینگرنــد،بــاشــاگردانیکــهبــاتاســفازگناهانشــانبــه

زخمهــایعیســینــگاهمیکننــدبــهزیبایــیکلیســاوایمانــداران

ــت. ــیدهاس ــرکش ــهتصوی راب

وی توسط درسال1۶44 که دیگر اثری زناکار« و زن  »عیسی 

بررویبومنقشبست.روایتیازانجیلیوحناباب8آیه3کهدر

آنیهودیانزنزناکاریرابرایمحاکمهنزدعیسیمیآورندوازاو

به رامحکومکند.ولیعیسی او میخواهندکهطبقحکمموسی

ایشانمیگویدهرکسگناهنکردهاستاولینسنگرابهطرفاین

زنپرتابکند؛سپسهمگِیآنهاسنگهارابهزمینانداختهوآنجا

راترکمیکنند.مسیحنیزآنزنرابخشیدهومیخواهدکهدیگر

گناهنکند.

باالی تاریکیقسمت را ازآن بیشتر نیمی تابلوکه این بلند طول

معبدفراگرفتهاستنمادونشاندهندهمذهب،قضاوت،تاریکیو

بستگیاستکهدرمیانمذهبیونرایجاستواثریازنوردراین

نوعمعبددیدهنمیشود،بلکهنورتابلوونیزمرکزانشعابنورفقط

در اثر این جهانم. نور من گفت که همانگونه است؛ مسیح عیسی

قرار بازدیدکنندگان معرض در و نگهداری بینالمللیلندن گالری

دارد.

»مسیح و مردم«تابلوییستکهدربینسالهای1۶0۶تا1۶۶9

نقشبستهودرصنعتچاپآنزمانتعدادزیادیازایناثرچاپو

فروختهمیشدهاست.

اینتصویرباآثاردیگررامبراندکمیمتفاوتاستچراکهفقطیک

آیهرادربرنمیگیرد،بلکهکلبابنوزدهمازانجیللوقارادراین

تصویرمیتواندید.مثلهمیشهتمرکزتصویربررویعیسیمسیح

استونور،کهاودرایناثرچاپیجدیدبهشکلخطوطآنرانمایان

کردهاست.درسمتچپتصویروبکگراند،فریسیهاومذهبیونی

در باجمعیتهمسوشدهاند. عیسی آزمودن برای که میبینیم را

صورتیکهدرکنارشانکسانیهستندکهبرایشنیدنتعالیمعیسی

تشنهوسراپاگوشاند.

آمدن جلو مانع دارد سعی که میبینیم تصویر این در را پطرس

این در عیسی که میدانیم و عیسیشود نزد مادرانشان، و بچهها

بابعنوانمیکندکه»بگذاریدکودکاننزدمنبیایندوایشانرا

بازمداریدزیراپادشاهیآسمانازآنچنینکساناست«.درسمت

بیمارانومفلوجانیرامیبینیمکهبرایگرفتنشفا راستتصویر

نزدعیسیآمدهاندودقیقاًدرکنارپطرسدراینتصویرمردجوان

وثروتمندرامیبینیمکهعیسیبهاومیگوید»اگرمیخواهیکامل

شوی،برووآنچهداریبفروشوبهفقیرانبدهکهدرآسمانگنج

خواهیداشت.«رامبرانددراینتصویربهنکاتریزوقابلتوجهی

اشارهکردهاستکهباتماشایدقیقتر،آنهارادرخواهیدیافت.

اینلوحچاپیدرهلند،موزهآمستردامنگهداریمیشود.

»ستایش چوپانان«؛درسال1۶4۶میالدیرامبرانداثرزیباییدر

رابطهباانجیللوقاباب2آیه1۶خلقکرد.ایناثررنگوروغنبه

نوزاد این باعیسایمتولدشدهوستایش واقعهیمالقاتچوپانان

به توجه با آنان، بر فرشته شدن ظاهر از پس چوپانان میپردازد.

به و میآیند شده متولد عیسای مالقات به فرشته آن نشانههای

ستایشوپرستشاومینشینند.تکنیک»سایهروشن«مشهوراین

هنرمنددرایناثرنیزبهطورچشمگیریمالحظهمیشود.چوپانان

ازدنیاییتاریکبهسمتمسیحکهمرکزنوردرتابلواستآمدهاند.

آمینکهمردمهرروزهباروکردنبهایننور،راهخودرابیابندواز

تاریکیوبیابانهابهطرفایننورحقیقیرهنمودشوند.

ایناثرزیبادرموزهAltePinakothekشهرمونیخآلماننگهداری

میشود.



شناسنامه فیلم:

ــاکوچــک«و ــاترجمههــایمختلفــیماننــد»پ »SmallFoot«ب

»کوچــکپــا«محصــولســال2018هالیــووداســتکــهداســتان

ــا« ــرزمینیتیه ــروف»س ــابمع ــدهازکت ــهش ــیآنبرگرفت کل

نوشــتهســرجیوپابلــوساســت.

ــار کارگــردانشــناختهشــدههالیــوود»کــریکرپاتریــک«کــهآث

کــمنظیــریهمچــونانیمیشــنآنســویپرچیــنرادارااســتقبــاًل

درمقــاممشــاورونویســندهوکارگــردانتصویــریدربســیاریاز

ــا ــزاییراایف ــربس ــا«تاثی ــرارمرغه ــون»ف ــنهاییهمچ انیمیش

کــردهاســت.

ــراهو ــدهم ــرجدی ــناث ــزدرای ــینی ــیارعال ــگانبس ــداپیش ص

ــش ــایآنازنق ــرایزیب ــهدراج ــدک ــردانبودهان ــارکارگ همی

ــد. ــلش ــوانغاف ــاننمیت آن

خالصه فیلم:

ــایســر ــاالیکوهه ــیدرب ــایبرف ــدههیواله ــزازدهک ــهچی هم

بــهفلــککشــیدهشــروعمیشــود.ایــنیتیهــایــاهمــان

ــام ــزدرپیانج ــادیوجســتخی ــاش ــارب ــیاینب ــایبرف هیواله

ــا ــنیتیه ــیازای ــهیک ــااینک ــتندت ــودهس ــئولیتهایخ مس

)میگــو(بــاهواپیمــایســقوطکــردهایروبــرومیشــودکــهانســان

ــت. ــاتیتیهاس ــا«درادبی ــکپ ــان»کوچ ــاهم ی

دیــدنیــککوچــکپــادردهکــدهپذیرفتــهشــدهنیســتوکســی

ــاورنمیکنــدواوراازدهکــدهاخــراجمیکننــد. حــرفمیگــوراب

ــه ــیک ــوهوابرهای ــدازک ــعیمیکنن ــتانشس ــوودوس ــامیگ ام

ــور ــردهاســتعب ــندورک ــهپایی ــاراازنگریســتنب ــالهاآنه س

ــاانســانرابیابنــد.درایــنپاییــنآمــدن ــای کننــدتــاکوچــکپ

ــود ــاخ ــدواوراب ــوردمیکن ــیبرخ ــگرتلویزیون ــاگزارش ــوب میگ

ــههمــهثابــتکنــد.امــا ــاحــرفخــودراب ــردت بــهدهکــدهمیب

ــتندو ــارامیکش ــانهایتیه ــلانس ــالهاقب ــهس ــدک درمییاب

ــگاه ــهعنــوانهیوالیــیترســناکن ــانب ــهآن ازآنپــسیتیهــاب

ــاخته ــاس ــتازیتیه ــرایحفاظ ــوهب ــاالیک ــرب ــدواب میکنن

شــدهودروغنبــودنانســانبــرایمحافظــتبــهمــردمگفتــهشــده

اســت.

ــیرا ــدیک ــتانشبای ــردمودوس ــتازم ــنحفاظ ــهبی ــوک میگ

انتخــابکنــدمجبــورمیشــوددروغگذشــتهراادامــهدادهو

دوســتانشراکــهدرایــناکتشــافکنــارشبودنــددیوانــهواحمــق

ــد. خطــابکن

درایــنمیــاندرمییابــدکــهدوســتانشبــرایبرگردانــدن

ــر ــاندرخط ــدهاندوجانش ــهرش ــنواردش ــهپایی ــاب ــکپ کوچ

ــت... اس

بررسی فیلم: 

»کوچــکپــا«نمــادیازانســانهااســتکــهدرمســیروراههــای

خــودکامــلوبالــغنیســتندولــیمتاســفانههمــوارهافــکار

خــودراکاملتریــنوفرهنــگخــودرابهتریــنمیدانیــم.در

ــوداتو ــاموج ــدیتیه ــانمیکنن ــانهاگم ــنانس ــنانیمیش ای

هیوالهــایوحشــیوخطرناکــیهســتند،فقــطبــهایــندلیــلکــه

ــِرش ــانُغ ــابرایش ــدایآنه ــدوص ــانرانمیفهمن ــایآن حرفه

ــود ــهخ ــکارب ــناف ــاهمی ــزرگ،وب ــانب ــتواندامش ــهاس گون

ــارا ــروزیوکشــتنآنه ــدوپی ــارادادهان ــامآنه ــلع اجــازهقت

ــد. ــممیپندارن ــسعظی ــیب موفقیت

امــاحقیقــتاصلــیایــنانیمیشــندرپنهــانکاریومخفــیکاری

اســتکــهدرهــرشــرایطوافــکاریاگــرمــارابــهدروغبکشــاند

بــروز و مشــکالت آغازگــر میتوانــد

ــه ــیکــهدیگــرن روزُمردگیهــاباشــد.جای

ــم ــرهایخواهی ــهثم ــرانمیاندیشــیمون ــهدیگ ب

داشــت،بلکــهدردهکــدهوپوســتههایتخــممرغــی

ــمشــد. خــودمحبــوسخواهی

راســتیوقــدرتحیــاتدرمســیحعیســیاســت

واوخــودراراهوراســتیوحیــاتنامیــد،چــرا

ــد ــمورش ــهبگیری ــتیریش ــددرراس ــهبای ک

کنیــمووقتــیدرمســیحرشــدکنیــمودراو

ســلوکداشــتهباشــیمثمــرهخواهیــمآورد.

آمیــنکــهدراووبــااوبمانیــموماننــدنــوزادی

هــرروزوهــرروزبــهســمتجوانــیرشــدکنیــم.



امیدسبوکی



شناسنامه فیلم:

ــردان ــامکارگ ــدیدرمق ــراناحم ــدمه ــاختهبلن ــنس ــادره«اولی »مص

همچنیــن و بســیار بازیگریهــای از پــس کــه احمــدی میباشــد.

ــم ــکفیل ســابقهایدردســتیاریکارگــردانوتهیهکنندگــیوســاختی

کوتــاه،اینبــاربــاتکیــهبــرتجربیــاتفیلمهایــیکــهحضــورداشــتهاســت

اثــرینســبتاًخــوببرجــایگذاشــتتــادرجایــگاهکارگردانــینیــزنشــان

ــهحضــوردرســالنســینمامشــتاق ــدتماشــاچیانراب دهــدکــهمیتوان

کنــد.

تیمــیخــوبهمچــونرضــاعطــارانوهومــنســیدیدرمقــامبازیگــری،

ــا ــزاییراایف ــشبس ــزنق ــاچینی ــذبتماش ــودنج ــقب ــروموف درموث

کــردهاســت.

خالصه فیلم:

اســماعیل)رضــاعطــاران(کــهمامــورخریــددرادارهســاواکاســت

برنــدهبلیــطبخــتآزمایــیشــدهوزمینــی5000متــریبــاپــول

ــه ــوعانقــالباوراب ــاوق ــاب ــد،ام ــداریمیکن بدســتآمــدهخری

ــاادارهســاواکبازداشــتمیکننــد. جــرمهمــکاریب

جــالل،دوســتگرمابــهوگلســتاناســماعیلکــهحــالبــادولــت

ــماعیل ــراریدادهواس ــبانهف ــماعیلراش ــداس ــدکارمیکن جدی

ــههمــراههمســرآمریکایــیوفرزندشــانواردآمریــکامیشــوند. ب

ــراو ــیگریبانگی ــکالتفرهنگ ــختیهاومش ــداس ــانابت درهم

ــرای ــیب ــودوکالت ــنخ ــروشزمی ــیف ــماعیلدرپ ــود.اس میش

ــریاز ــچخب ــالهاهی ــتس ــاگذش ــیب ــتد،ول ــاللمیفرس ج

ــتش ــوددوس ــرمیش ــاخب ــهب ــااینک ــتت ــننیس ــروشزمی ف

جــاللکــهدارایمقامــیدردولــتشــدهبــهآمریــکاآمــدهاســت.

بــامالقــاتدودوســتقدیمــیاســماعیلدرمییابــدکــهدر

ایــراندرخطــراســتوازآنجــاکــهدرچنــدجمــعسیاســیونو

اپوزیســیونخــارجازکشــوردیــدهشــدهاســتبازگشــتبــهایــران

ــشمیســرنیســت. ــتانیزمین وبازس

ــی ــنراه ــنزمی ــسگرفت ــرایبازپ ــیدی(ب ــنس ــداو)هوم فرزن

ایــرانمیشــودوپــسازبازداشــتوگفتــنتمــامزندگــیخــودو

ــه ــدکــهجــاللمدتهــاپیــشزمیــنرافروخت ــدرشدرمییاب پ

وبــااختالســیمیلیــاردیازدولــت،راهــیآمریــکاشــدهاســت...

بررسی فیلم:

»مصــادره«فیلمــیاجتماعی-کمــدیاســتکــهبیشــترســعیدارد

ــهمشــکالت ــارهب ــرانواش ــادرای ــتفادهازمحدودیته ــااس ــاب ت

ــت ــاوق ــدت ــدهوادارکن ــهخن ــاچیراب ــع،تماش ــیجوام فرهنگ

ــد. ــمبزن ــرایآنهــاوگیشــهســینمارق ــیراب خوب

ــکل ــمش ــدیبرای ــیجدی ــادره«معن ــم»مص ــدنفیل ــادی ــاب ام

ــادرهآزادی... ــتومص ــادرهحقیق ــکار،مص ــادرهاف ــت.مص گرف

تمامــیفیلــمدرقابــیشــکلمیگیــردکــهبــرمبنــایشــنیدهها

وگفتــارســالهازندگــیاســماعیلوخانــوادهاشبــههــدررفتــه،

ــود ــختیهامیش ــیومشــکالتوس ــایروح دســتخوشزخمه

وهمــهاینهــانشــأتگرفتــهازپنهــانحقیقــتاســت؛حقیقتــی

ــران ــنیدههایدیگ ــاوش ــرگفتهه ــانب ــااطمین ــالهاب ــهس ک

سرچشــمهگرفتهاســت.

ــهسالهاســتدر ــادمک ــیافت ــادحقیقت ــمبی ــنفیل ــدنای ــادی ب

ــراســاس کشــورهاییهمچــونایرانمــانمخفــیشــدهاســتوب

ــد ــد.اشــتباهنکنی ــاراشــکلدادهان ــیم شــنیدههایکــذبزندگ

صحبــتازسیاســتوسیاســتمدارینیســتچــراکــهســواد

سیاســینداریــم،امــاگفتــاردرمــوردحقیقــتکالمخداونــداســت

کــهسالهاســتاجــازهنمیدهنــدمــردمآنرابخواننــدچــرا

ــه ــدک ــوانمیکن ــت.کالمعن ــداس ــتدرکالمخداون ــهحقیق ک

اگــردرکالماوبمانیــمحقیقــتراخواهیــمیافــتوایــنحقیقــت

باعــثآزادیورهایــیمــاازاســارتهایمانخواهــدشــد.اســارت

ــضاو ــیوفی ــیدننیکوی ــان،نچش ــناختنخداوندم ــا،نش نادانیه

ــیح ــیمس ــیلهعیس ــهبوس ــیک ــتوفیض ــتدادنرحم وازدس

ــاشــدهاســت. برایمــانمهی

حقیقتــیکــهسالهاســتمصــادرهشــدهاســت.مــردمبــا

ــدهاو ــدازمســیحوکالمزن شــنیدههاییکــهدرگوششــانکردهان

ــهمــانشــانخواهــددادو دورشــدهاند.کالمــیکــهحقیقــتراب

چشــیدنایــنحقیقــترهایــیبــهارمغــاندارد.رهایــیازاســارت

ــاهوتاریکــی. گن

حقیقتــیکــهحتــیازفرزندانمــانمخفــیاســت،چــراکــهمــابــا

ــرای ــدحتــیمانعــیب ــاخوراندهان ــهم ــکاریکــهب شــنیدههاواف

فرزندانمــانشــدهایم؛همــانشــنیدههارابــهآنهــاانتقــال

ــا ــنهابن ــرش ــهب ــرهبلک ــرصخ ــهب ــانران ــموزندگیم دادهای

ــرب ــارمخ ــیآث ــهوطوفان ــرزلزل ــاه ــهب ــنهاییک ــم.ش کردهای

ــانراکاشــته ــنوپنه ــایچرکی ــا،زخمه ــرروحم وویرانگــرشب

اســت.

ــاره ــمدرب ــلکنی ــیتام ــمکم ــنفیل ــایای ــعتماش ــاًدرموق لطف

شــدههایمان. »مصــادره«

فیضوروشناییونورمسیحنمایانگرراهتانباشد.



کتــابزنبــاتوجــهبــهنیــاززنــانوهویــتگمشــدهآنهــادرایــن

ــهزن ــاب ــگاهم ــدهاســت.ن ــتهش ــینوش ــیوفرهنگ ــعزمان مقط

چیســت؟نــگاهجامعــهبــهزنــانچگونــهاســت؟وحتــینــگاهزنــان

بــهخودشــانچگونــهشــکلگرفتــه؟بســیاریاززنــاندردفــاعاز

ــد؛ ــرمیبینن ــودنرابرت ــدهوزنب ــراطش ــاراف ــوددچ ــتخ هوی

بســیاریاززنبــودنمتنفرنــدوهویــتجعلــیمــردرابــرایخــود

میســازندوبــهاصطــالحبــرایخــودمــردیهســتند؛بســیاریاز

زنــانهماننــدپرنــدهایدرقفسانــدوبرخــیهمچــونکاال...؛امــا

ــد؟ ــهمیبین ــدزنراچگون خداون

ایــنکتــابهویــتگــمشــدهزنــانرابــهآنهــایــادآورمیشــود

وبــانــگاهبــهعملکــردزنانــیکــهدرکتــابمقــدسازآنهــایــاد

ــهای ــردهوزاوی ــیک ــیرابررس ــتومنف ــکاتمثب ــتن ــدهاس ش

ــد. ــامیده ــهم ــناختزنراب ــدازش جدی

را رویدادهایــی و اتفاقــات از مجموعــهای مقــدس کتــاب در

ــدا ــراتدرخ ــداوثم ــهخ ــبتب ــانس ــناختم ــهش ــمک میبینی

ــان ــانش ــهم ــردنراب ــردنونک ــورتک ــدامش ــاخ ــدن،وب مان

ــارجازآن ــتوخ ــتاس ــهدرآنامنی ــیک ــارچوب ــد.چه میده

ــارت. اس

نویســندهدرایــنکتــابعملکــردزنانــیدرکتــابمقــدسهمچون

حــوا،ســارا،هاجــر،ربــکا،نعومــی،لیــه،راحیــل،اســتر،حنــا،مریــم

ــاو ــهفراخواندگیه ــادرعیســیو...رانســبتب ــمم ــه،مری مجدلی

ــرروی ــترب ــهبیش ــرچ ــت،وه ــردهاس ــیک ــانبررس ضعفهایش

زندگــیآنهــادقیــقشــویمشــباهتخودمــانرابــاآنهــابیشــتر

خواهیــمیافــت.

ــاهمچــون ــم؟آی ــزاریبودهای ــویتاثیرگ ــاهمچــوناســتربان آی

ــد ــرایخداون ــیب ــادل ــونحن ــاهمچ ــتیم؟آی ــیهس ــهقربان لی

ــتن ــم؟آبس ــبداری ــرل ــود«ب ــم»بش ــلمری ــدرمث ــم؟چق داری

چــههســتیم؟

ســواالتبســیاریاســتکــهمیتوانــدمســیرافــکارمــاراتغییــر

ــورمســیحودرراســتی، ــنســواالتدرن دهــد؛جــوابهمــهای

ــهمــانشــانمیدهــد. ــدراب ــدیــکزندرخداون هویــتجدی

ــون ــانهمچ ــروجودت ــتید،اگ ــیهس ــدزخم ــرمیکنی ــرفک اگ

ــن ــید،ای ــانرانمیشناس ــیخودت ــدهوحت ــتهش ــیشکس جام

ــرده ــادآوریک ــمای ــهش ــودنراب ــدب ــدخداون ــابارزِشفرزن کت

وبــرایشــروعیتــازهودریافــتهویتــیتــازهمیتوانــدبــهشــما

کمــککنــد.شــناختهویــتحقیقــیزنوکاربــردعملــیکتــاب

ــد. ــابمیباش ــنکت ــتای ــدفوالوی ــی،ه ــدسدرزندگ مق

شــرایطخانــواده،جامعــه،گذشــتهوحتــیشــرایطخصوصــیفــرد،

معیارهــایبســیاریبــههمــهبــرایشــناختهویــتزندادهاســت.

امــابراســتیکتــابمقــدسدرایــنرابطــهچــهمیگویــد؟

ــا ــدتنهــاداوروقاضــیاســت.اگــرجامعــهزنراحیــوانی خداون

کاالخطــابمیکنــدکالمخداونــدچــهمیگویــد؟کالمخــدا

نقشــیحیاتــیبــهزندادهاســتواورااســتخوانیازاســتخوانها

ــمدر ــهدریابی ــاچگون ــد...؛ام ــردمیخوان ــتم ــتیازگوش وگوش

ــگ ــورفرهن ــدوچط ــهمیگوی ــاچ ــهم ــاوتکالمب ــرایطمتف ش

ــور ــم.بط ــالکنی ــدرادنب ــحدرخداون ــرددرســتوصحی وعملک

ــهزندر ــدک ــزکن ــرروانشناســیممکــناســتتجوی ــال:دکت مث

ــبت ــودنس ــداتخ ــهتعه ــدب ــختیهامیتوان ــرایطوس ــنش ای

بــههمســروفرزندانــشعمــلنکنــدوحتــیواردرابطــهایدیگــر

ــدرا ــناسکالمخداون ــزوراهکارروانش ــنتجوی ــادرای ــود،ام ش

ــدکالم ــسبای ــرده؛پ ــاوزک ــودتج ــدودخ شکســتهاســتوازح

خــدارادنبــالکــرد،چــراکــهتنهــاچــراغبــرایراههــایماســتو

نظــرشمتفــاوتبــادیــدگاهزمینــِیمــاتــادرجادههــایزندگــی

ــم. ــوراوگامبرداری ــوتدرن ــانوق ــااطمین ب

ــرایهمــهیکســانجــاریشــدهوتفاوتــیمیــانمــردو نجــاتب

زندردریافــتایــنهدیــهوجــودنــداردودرکالم

بــهوضــوحآمــدهکــهمیــانمــردوزندررابطــهی

ایمانــیتفاوتــینیســت...

ــان در  ــیله ایم ــه وس ــما ب ــی ش ــرا همگ »زی

ــد.  ــدا می باش ــران خ ــی، پس ــیح عیس مس

زیــرا کــه همگــی شــما کــه در مســیح تعمید 

یافتیــد، مســیح را در بــر کردیــد. دیگــر نــه 

یهــودی معنــی دارد نــه یونانــی، نــه غــالم نه 

آزاد، نــه مــرد نــه زن، زیــرا شــما همگــی در 

ــان  ــتید.« )غالطی ــی هس ــی یک ــیح عیس مس

3: 26-27(؛

فصــلبــهفصــلایــنکتــابازنــگاهوهــدفخــدا

بــرایفرزندانــشصحبــتمیکنــدواینکــهچطــور

خداونــددرضعفهایشــانآنهــارایــاریدادهاســت؟

چطــوردرشــرایطمختلــفخداونــدبــاآنهــامالقــات

کــردهوهــرکــدامرابــهنــامفراخوانــدهاســت؟آیــا

ــه ــرن ــدواگ ــادرهــدفخــداحرکــتکردهان آنه

ثمــرهاشچــهشــدهاســت؟

ــات ــامالق ــام ــاب ــبماســتت ــدهمیشــهپشــتدرقل آریخداون

کنــد.عملکــردمــاچیســت؟آیــادرمقابــلوعدههــایاوهمچــون

ــاهمچــونهاجــروقتــیقــدرت ســاراتــالشانســانیمیکنیــمی

ــم؟ ــتفادهمیکنی ــریاس ــهدیگ ــرعلی ــمازآنب ــسمیکنی راح

آیــاازدواجهــایمــاموافــقبــافرهنــگجامعــهپیــشمــیرود؟اگــر

ــرای ــدب ــم؟خداون ــکدرآنمیبینی ــرنی ــدرثم ــهق ــیرودچ م

تمامــیانتخابهــایمــادرزندگــیازطریــقکتــابمقــدسالگــو

ــم؟ ــیپیــشمیروی ــاچــهالگوی ــاب دادهاســت؛م

ایــنکتــابســعیبــرایــنداردتــافرهنــگکتــابمقــدسرابــه

ــک ــهآننزدی ــرگاهب ــهه ــمک ــاارادهایراببینی ــاندت ــابشناس م

ــدر ــاارادهونقشــهپ ــلاســتومناســب،وآنتنه میشــویمکام

ــرایهــریــکازماســت. آســمانیب

ــا نویســندهازمــادعــوتمیکنــد،کــهاگــرامــروزدرجامعــهایب

ــا ــهانته ــاب ــابرات ــنکت ــمای ــدکردهای ــیرش ــههایمذهب ریش

ــابوفصلبهفصــل ــی،باببهب ــنســفرروحان ــاای ــم.ت ــالکنی دنب

مــارابــهعمقــیازکتــابمقــدسببــردبلکــهبــاتامــلدرآیــات

ــن ــمودرای ــودرابیابی ــدهخ ــتگمش ــخصیتهایکالمهوی وش

هویــتواقعــیوحقیقــیدرمســیحریشــهگرفتــه،رشــدکنیــمو

بــهقامــتمســیحدرآییــم.

بیاییــدتــابدنهایمــانراهمچــونقربانــیزنــدهوپســندیدهخــدا

تقدیــمکــردهوبــانــوشــدنذهــنخــوددگرگــونشــویم.تحولــی

ــی ــگ،بلکــهریشــهدرخــداوفیــضب ــهدرریشــهوفرهن ــهن ک

ــو ــخیصارادهنیک ــهتش ــادرب ــگاهق ــهآن ــراک ــدشدارد.چ مانن

ــن. ــود،آمی ــمب ــلاوخواهی پســندیدهوکام

المیراعزیزی



درایــنشــمارهازماهنامــهاســمیرنادرصفحــهســبک

ــتفاده ــحاس ــرزصحی ــهط ــمب ــرداری ــیدرنظ زندگ

ــا ــترخانهه ــروزهدربیش ــم.ام ــوبپردازی ازمایکرووی

مایکروویــوبــرایپخــتوپــزســریعویــاگــرمکــردن

فــوریغــذامــورداســتفادهقــرارمی گیــرد.اظهــارات

ــد ــامی باش ــنمبن ــرای ــیب ــتجهان ــازمانبهداش س

کــهاگــرمالحظــاتایمنــیرارعایــتکنیــدو

ــد ــتفادهکنی ــواس ــدازمایکرووی ــهبای ــهک همانگون

ــد. ــدآم ــهوجــودنخواه خطــریب

ــرای ــهدلیــلامواجــیکــهب ــوب ــلتوجــهاســتکــهمایکرووی قاب

ــازدارد.یکــی ــهظــروفخاصــینی ــدب پخــتغــذاســاطعمی کن

ــد ــوعخوان ــوممن ــرایمایکرووی ــوانآنراب ــهمی ت ــیک ازظروف

ظــروففلــزیاســت.ازگذاشــتنظــروففلــزیدرایــندســتگاه

خــودداریکنیــد.ایــننــوعظــروفباعــثجرقه هایــیشــبیهرعــد

وبــرقدرمایکروویــومی شــودکــهایــنجرقه هــابــرایمایکروویــو

ــا ــواجب ــوردام ــعبرخ ــتدرمواق ــناس ــیممک ــت؛حت ــراس مض

ــد.ازاســتفاده ــشســوزیرخده ــزشــعلهورشــدهوآت ســطحفل

ــدن ــسش ــثمنعک ــراباع ــد،زی ــزبپرهیزی ــینی ــلآلومینیوم فوی

اشــعههایمایکروویــومی شــودوممکــناســتبــهخــوددســتگاه

نیــزصدمــهواردکنــد.

مایکروویــوبــاایجــادریــزموجهــا،درواقــعنوعــیتابــش

و می کنــد پراکنــده دیواره هــا اطــراف در الکترومغناطیســی

عملکــردآنبــهایــنصــورتاســتکــهایــنریــزموجهــاتوســط

ــدجــذب ــتموادهــایخوراکــیقبــلازاینکــهازبیــنبرون رطوب

ــود. ــرممیش ــرعتگ ــاس ــذاب ــهغ ــده،درنتیج ش

ــو ــدکــهاســتفادهازمایکرووی ــنباورن ــرای ــیازمــردمب خیل

ســرطانزامی باشــد.امــابــراســاستحقیقــاتانجمــن

ــور ــهط ــتگاهب ــندس ــهازای ــیک ــازمان ــکا،ت ــرطانآمری س

اصولــیوطبــقدســتورالعملاســتفادهشــودهیــچخطــریشــما

راتهدیــدنمی کنــد.

ــد ــهفاق ــوک ــهمایکرووی ــصب ــروفمخت ــهازظ ــدک ــتکنی دق

ســرب،فتــاالتیــاBPAاســتاســتفادهکنیــد.ازاســتفادهظــروف

پالســتیکینیــزبپرهیزیــد،زیــرابــاحــرارتباال،ســاختارشــیمیایی

ایــنظــروفتغییــرخواهــدکــردومــوادســمیواردغــذامی شــوند.

ــرض ــندرمع ــرارگرفت ــرایق ــدب ــهمیکنن ــگرانتوصی پژوهش

تشعشــعکمتــربهتــراســتهنــگامروشــنبــودنتــاحــدممکــن

ازمایکروویــوفاصلــهبگیریــد.

شیشــهمایکروویــویکــیازقســمتهایمهــمایــندســتگاه

ــعاتآنداردو ــرلتشعش ــزدرکنت ــینی ــشمهم ــدونق می باش

ــامشــکالتی ــرب ــت.اگ ــدجــدیگرف ــهآنرابای ــهایب ــرصدم ه

ــرادیدر ــاای ــوالیدربوی ــهیدرب،ل ــیبیدرشیش ــونآس چ

ــض ــاتعوی ــری ــانتعمی ــازم ــدیدت ــهش ــدندربمواج ــتهش بس

ــد. ــتفادهنکنی ــهازآناس ــتک ــراس بهت

ازمایکروویــونــهتنهــابــرایگــرمکــردنغــذامیتــوانبهــرهبــرد

بلکــهدربعضــیمواقــعبرخــی

ــم ــذاراه ــشغ ــاوپی ازغذاه

ــه ــوتهی ــامایکرووی ــوانب میت

ــات، ــایتحقیق ــرمبن ــرد.ب ک

ویتامیــنCکــهمعمــوالًدر

ــی رود ــنم ــعپخــتازبی مواق

ــاالیگــرم ــهعلــتســرعتب ب

شــدنغــذادرمایکروویــوحفظ

می شــود.یــکمــورددیگــرهــمکــهبایــدبــههنــگامپخــتغــذا

ــورد ــذایم ــهغ ــتک ــناس ــردای ــهک ــهآنتوج ــوب درمایکرووی

نظــررابــهتکه هــایکوچــکتقســیمکــرد،چــوندرحیــنپخــت

ــا ــد.ب ــرارتنبینن ــتح ــتیکنواخ ــناس ــذاممک ــطحغ ــهس هم

ــرد ــتفادهک ــوریاس ــیلهط ــنوس ــوانازای ــتمی ت ــیدرس آگاه

ــهمضــر. ــدباشــدن ــهبرایمــانمفی ک

بــرایتمیــزکــردنایــندســتگاهمی توانیــددریــکظــرف

شیشــه اییــکپیمانــهآبویــکقاشــقســرکهســفیدبریزیــدو

داخــلمایکروویــوگذاشــتهوبــهمــدت3الــی5دقیقــهدســتگاهرا

روشــنبگذاریــد،ســپسمحلــولرابیــرونآوردهبــایــکدســتمال

ــنهاد ــد.پیش ــزکنی ــیتمی ــهراحت ــلآنراب ــبداخ ــرمومناس ن

می کنیــمقبــلازخریــدهــروســیلهایویــاقبــلازهــرانتخابــی

تحقیــقومشــورتکنیــد؛همانطــورکــهخداونــدبارهــادرمــورد

ــردن ــورتک ــایمش ــالومزیت ه ــابامث ــردندرکت ــورتک مش

ــقومشــورتانتخــاب ــاتحقی ــراســتب ــیدادهبهت ــاآگاه ــهم ب

درســتیداشــتهباشــیمتــاســبکزندگــیســالمیرادنبــالکنیــم.

ایــنمطلــبمــنرابــهیــادروزهــایقبــلازایمانــمبــهخداونــد

ــال ــهدنب ــگاهب ــاهیچ ــتم ــناس ــت.ممک ــیحانداخ ــیمس عیس

ــط ــتگاهتوس ــندس ــهای ــالک ــموح ــونبودهای ــدمایکرووی خری

ــامعرفــیمیشــودمشــتاقشــدهویــکدســتگاه ــهم شــخصیب

مایکروویــوتهیــهمیکنیــموبــهمنــزلمیآوریــم؛ولــیهمچنــان

کاریبــرایمــاانجــامنمیدهــدتــازمانــیکــهنســبتبــهکارآیــی

ــه ــامطالع ــیب ــم.وقت ــناییالزمرابدســتآوری ــتگاهآش ــندس ای

ــتگاه ــدیممیبایســتدس ــهآنآگاهش ــانســبتب ــهراهنم دفترچ

ــهبــرقمتصــلکــردهوحــالبــهآناعتمــادکنیــمکــهایــن راب

کارهــاراانجــاممیدهــد؛درواقــعســپردنبخــشمهمــیازایــن

ــیخــدارانمی شــناختموحتــی پروســهمیباشــد.مــنهــمزمان

بــهدنبــالایــننبــودمکــهتحقیــقکنــماصــاًلخدایــیوجــوددارد!

امــابعــدازاینکــهخداونــدتوســطعیســیمســیحمــرابــهآشــتی

بــاخــودفــراخوانــدبــهاوکــهخــدایحقیقــیاســتایمــانآوردم،

اوراواردزندگــیامکــردهبــرایشــناختاوقــدمبرداشــتم؛پــساز

آنبــهاواعتمــادکــردموخــودمرابــهاوســپردمواوشــدپادشــاه

وَســِرزندگــیام.

انتخــاببــامــنوشماســت؛بیاییــدتــاراههــایخویشراســنجیده

وآنهــارابیازماییــم؛بیاییــدتــابــهســویخداونــدبازگشــتکنیم...



بادرودبههمهفارسیزبانانجهانوبهامیداینکهسالیپرازبرکت

ونیکوئیخداوندراشروعکردهباشید.

نوروز98رابهشماتبریکعرضمیکنمومیطلبمدرسالجدید

برای نووعشقووجدیجدید، افکار،طراوتی و نوشدنذهن با

عیسی برای ملکوتخداوند،شاگردانیالیق  پیشبرد در سهممان

مسیحباشیمونورونمکیبرایجهان.

برهدف و کرده مطالعه مجله درصفحات پیشترهم که همانطور

آشناهستید است باکالم فرزندانخدا اینمجلهکهآشتی اصلی

گفتنیستخیلیازماشایدسالهاایماندارهستیموکالمخدارا

کار، محل در امروز آیا اینجاست، سوال ولی باشیم خوانده بارها
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وکنارمیگذاریم.
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مدت به و کرده کم را شعله شود،سپس بخارجمع قابلمه درون

حدود30دقیقهبرنجرادممیگذاریم.

*حالدراینزمانبهسراغماهیهارفتهبعدازشستشووگرفتن

پولکهاازدمتازیربالههایجلوراازشکمباچاقوبازمیکنیم.

بهروغنزیتونو را راکاماًلشستهوتمامیماهی *درونماهی

نمکفلفلسیاهوزنجبیلرندهشدهتازهآغشتهمیکنیم.

چون بماند مواد در که کافیست ماهی برای دقیقه 20 حدود *

گوشتماهیلطیفاستوسریعموادرابهخودجذبمیکند.

تکتِک داغشدن از بعد و داده قرار شعله روی مناسب تابهای *

ماهیهارادرآنقراردادهوسرخمیکنیم.)بهیادداشتهباشیدبرای

اینوزنماهی10الی15دقیقهپختکافیاست.(

یا و رادریکدیس وماهیها برنج رادرظرف برنج *حال

سینیمناسب،باانواعسبزیولیموتزئینکردهودرسفره

قرارمیدهیم.

سالیخوبوپرازبرکتبرایهمهشماآرزومندیم...

زندگی،خیابانوجایجایدیگراینکرهخاکیدربرابرافکاردنیایی

امروز میکنیم؟ رفتار مقدسی کتاب جهان، ناسازگاریهای و

میخواهیمشمارابهیکچالشدرصفحهآشپزیدعوتکنیم.

دستورپختسبزیپلوماهیراارائهدادهایموازشمادنبالکنندگان

اسمیرنامیخواهیمدرمشارکتبااعضایخانوادهویادوستانکهبا

اینغذایسنتیعیدنوروزراآمادهکنید.هر همزندگیمیکنید

کسیسهمیدرطبخاینغذاداشتهباشدودرآخرعملکردخودتان

رابررسیکردهوباکتابمقدسمقایسهکنیدوببینیدتاچهاندازه

همبستگی، تواضع، گذشتگی، خود از رهبری، کیک این پخت در

مشارکت،پوششضعفدیگرانوبرجستهکردننقاطقوتیکدیگر

و...رارعایتکردهاید؛آنجامتوجهخواهیمشدکهچقدرکالمخداوند

درزندگیروزمرهماجاریاستوتاچهاندازهسکانزندگیهایمان

رابهخداوندسپردهایم.



ــارو ــدنبه ــهآم ــزانک ــماعزی ــهش ســالمودرودیمســیحاییب

ــانروح ــکیدهوجری ــاخههایخش ــهزدنش ــایجوان ــسزیب ح

ــاآمــدنعیســیبــهقلبهایتــان حیــاتدرشــریانهایمــردهراب

ــت. ــاننوروزیس ــرروزبرایت ــانه ــدوبدینس ــسکردهای لم

ــا ــکاوکب ــهچ ــنک ــو،همچنی ــالن ــایس ــنروزه ــنآغازی درای

ــاغخــزانزده ــهگــوشب ســرودهایشــادمــژدهآمــدنبهــارراب

میرســاندمــانیــزبشــارتآمــدنمســیحعیســی،تنهــاراهحیــات

ــم. ــالممیکنی ــمااع ــهش ــدانراب جاوی

شــکرایپــدرتغییرهــایشــگرف،شــکرایپــدرتبدیلهــایزیبــا

ــردهام ــاخههایم ــی،ش ــارکن ــزانزدهامرابه ــاغخ ــدیب ــهآم ک

ــاپــاگیــرم،رشــد ــامنــیت ــهزیبایــیشــکوفاســازی.ب ــوب راازن

کنــموثمــرآورشــوم؛هللویــا.عزیــزانآمــدنمســیحآمــدنَدِمبهار

ــی ــاردرزیبای ــدواینب ــدمیکن ــومتول ــاراازن اســت،چــراکــهم

ــا ــهپاه ــارتهاب ــاواس ــابنده ــدان.ام ــیجاوی ــامودرحیات تم

میپیچنــدتــامحبــوسکننــدروحرادرتاریکــیوژرفــایعمیــق.

امــابــهشــمامیگوییــمدلقــویداریــد...؛تنهــاوتنهــاروزنــهای

ــا ــنتاریکیه ــنوعمیقتری ــربزرگتری ــاعم ــتت ــورکافیس ازن

رابــهپایــانبرســاند.لطفــاًایــنراازخــوددریــغنکنیــد،دریچــه

ــر ــیبگشــاییدوبنشــینیدنظارهگ ــورحقیق ــهروین ــانراب قلبت

کارهایــشباشــید.

ــدی ــهمســکنجدی ــادرک ــمم ــدازبطــنورح ــرایتول ــیب آدم

اســتپــابــهایــندنیــامیگــذارد.درروزهــایابتدایــیبــارداری،

احــوالمــادرمتالطــمونچنــدانخوشــاینددیــدهمیشــود.

ــد. ــیکردهای ــیرازندگ ــنحس ــهچنی ــیدک ــیباش ــایدبانوی ش

روزهــایآغــازبــارداریهمــراهبــااحــوالناخوشــایندشبــارشــدو

ــادرکــم ــنوم ــاطبیــنجنی ــراریارتب ــنوبرق شــکلگیریجنی

کــممبــدلبــهآرامــشمیشــودوایــنبرقــراریارتبــاطهمچــون

ُمَســِکنیاســتبــرایتنهایــیجنیــنوســختیهایمــادر.مدتــی

زیــادبــهطــولنمیانجامــدکــهایــناتصــالوارتبــاطدررحــمبــا

ــهی ــد.گری ــانمییاب ــافپای ــدن ــدهشــدنبن ــاوبری ــهدنی ورودب

ــابطــن ــرایقطــعاتصــالب ــدگواهــیاســتب ــدفرزن لحظــهتول

ــهدلیــلرفــعنیازهــای ــیمراقبتهــاونزدیکــیمــادرب مــادر؛ول

اولیــنروزهــاوســالهاحــسآرامــشرابرایــشایجــادمیکنــد.

ــاگذاشــتن ــاپ ــود،چــراکــهب ایــنآرامــشنیــزابــدینخواهــدب

ــی ــهوتنهای ــخفاصل ــستل ــهح ــهمدرس ــنب ــاعورفت ــهاجتم ب

ــتهاورا ــایدناخواس ــاینادرســتوش ــدوالقاه ــدش ــروعخواه ش

ــیاز ــودندعــوتمیکنــد.جمــالتوطبقــهبندیهای ــهتنهــاب ب

ایــنقبیــل:ایــنخوراکــیمــالتــواســت،خــودتبخــور.پــدرتــو

پزشــکاســتوخانــوادهفالنــیکارمنــدویــافرهنگــیاســت.پــدر

تــویــکنظامــیاســت؛بــاایــندوســتنشــویوبــاآنیکــینبایــد

ارتبــاطبرقــرارکنــی،چــوندرحــدوشــأنتــونیســت...؛آرامآرام

ــیاشرا ــددوتنهای ــشمیبن ــدنق ــنفرزن ــدیدرذه ــهبن طبق

ــد. ــادآوریمیکن ی

ــطآنرابــادرس ــهغل ــیب ــکینداد.برخ ــیراتس بایــدتنهای

ــیدر ــیپ ــعتحصیل ــردنمقاط ــیک ــدفوط ــایبیه خواندنه

ــهپایــانخواهــدرســید. پــیمیگذراننــد؛امــاایــنهــمزمانــیب

ــا ــد،ام ــرمیکنن ــدوزیپُ ــروتان ــاث ــودراب ــیخ ــیتنهای برخ

ــداز ــیداردوبع ــمزمان ــروته ــتآوردنث ــهدس ــنب ــادیای ش

ــش ــلبآرام ــبس ــانموج ــهاندوختههایش ــدک ــیمیبینن مدت

ــرژي ــیان ــت.برخ ــودهاس ــاتب ــدونثب ــاب ــادیآنه ــدهوش ش

صــرفنمیکننــد،احــوالناخوشایندشــانرابــاانــزواطلبــیوبــه

ــدهای ــد؛ع ــپریمیکنن ــوابس ــودندرخ ــنوب ــوابرفت رختخ

جــایخالــیرابــاســیگاریبیــنانگشــتانویــابدتــرازآن،موادی

ــر ــدپُ ــاینددورکن ــاتناخوش ــیازاحساس ــرایلحظات ــهاوراب ک

میکننــد.برخــیهســتندکــهایــنزمــانرابــاپــرخــوریوغــذا

ــک ــهت ــکب ــات ــد.ام ــنمیکنن ــلجایگزی ــایبیدلی خوردنه

ــرای ــیب ــدهصحیح ــیندهن ــانودارویتکس ــوندرم ــاچ اینه

ــود ــدلمیش ــمیمب ــهس ــانب ــرورزم ــهم ــتب ــاننیس احوالش

ــه ــیک ــلبحث ــناختدلی ــرایش ــودب ــهایب ــنمقدم ــک؛ای مهل

ــم. ــروعآنراداری قصــدش

دردجانســوِزحاصــلازوابســتگیهایاشــتباه؛تنهــایکــیاز

آنهــابــانــامبیمــاریاعتیــادبــهگــوشهمــهآشناســت،امــاتــک

بــهتــکاینهــانیــزخــودمیتوانــدبــهنوعــیاعتیــادمبــدلشــود.

ــردندر ــوک ــراینِم ــانسبیشــتریب ــوادمخــدرش ــهم ــادب اعتی

ظاهــرداردچــراکــهبعــدازمدتــیآثــارشدرجســموروحفــرد

ــت ــریاس ــتدیگ ــتگیهاینادرس ــیوابس ــود؛ول ــانمیش نمای

ــاهده ــلمش ــهقاب ــارینهفت ــونبیم ــالهاهمچ ــالهاوس ــهس ک

نمیباشــدوَســمحاصــلازآن،حیــاتراازروحمیگیــرد.اعتیــاد

ــاواســارتهاییاســتکــهروحرا ــوادمخــدریکــیازبنده ــهم ب

ــدواجــازهلمــسزندگــیآزاد ــکمحبــوسمیکن ــدانتاری درزن

ــاشــماهمــراهخواهیــم ــهشــخصنمیدهــد.ب ــورراب ورهــادرن

بــوددرچنــدشــمارهبــاموضــوعدرمــانورهایــیازایــنبنــدواز

ــاهمــراهباشــید. ــام ــمب ــزمیخواهی شــمانی

صلحوسالمتخداوندباشماباشدوبماند.

                                                                         مایا مقدم



درودوتبریـکبمناسـبتفـرارسـیدنسـالنوبهشـماعزیـزاندر

خداونـد؛صلـحوسـالمتیمسـیحبرشـماباد.

مدتـیکـهدرایـنمجلهباشـماهمراهبودیمسـعیبراینداشـتیم

تـابیاموزیـمکـهچگونـهفرزندانمـانرادرهـدفمسـیحایی،گام

زدندرخداونـدوهویتشـاندرمسـیحرشـددهیـم.آموختیمکه

درایـنمسـیربـاهدایـتخداونـدهـدفبلندمـدتتعییـنکرده،

سـپسبـاهدفهـایکوتـاهمـدتدیگـریکـهدرراسـتایهـدف

اصلـیشـکلگرفتهانـدهـرروزهبـابرنامهریـزیدر

و ازضعفهـا میکنیـم؛ حرکـت جلـو بـه راه ایـن

اشـتباهاتدرسمیگیریـموماننـدنوزادیکهرشـد

میکنـدهـرروزبالـغمیشـویمتـادرمسـیر

روحانـیراهبرویـموکمتـرزمیـنبخوریـم.

امـابـرایسـالجدیـدشـمارانیـزبـاهـدف

و اسـمیرناهمـراهخواهیـمسـاخت کلیسـای

هـدفسـالیانهرابـاشـمانیـزمطـرحمیکنیم

تـاشـمانیـزبتوانیـدباکمـکگرفتـناز

ایـنصفحـهومتناسـببـا

نیـازفرزندانتـانهدفهایکوتاهمـدترادرطیمسـیربرنامهریزی

. کنید

اسـمیرناماننـددرخـتکوچکـیدرطـیاینسـالهاشـکلگرفت

ومیوههـاوثمـراتدرمسـیحبـههمراهآوردهاسـت.شـاگردانیکه

هـریـکاولیـنماموریـترایافتـهوچنانچـهدرمتـی28عنـوان

میکنـددرپـیشاگردسـازیبـهپیـشمیرونـدوخودنیـزدراین

مسـیرشـاگردیمسـیحرادنبـالمیکنند.امسـالخداونـدخاکو

گلـدانایـندرخـتکوچـکرابهباغـیبـزرگمنتقـلخواهدکرد

تـاریشـههایمسـتحکمیگرفتـهورشـدکنیـموثمـراتبیشـتری

بـرایاوبیاوریـمچـراکـهجـداازاوهیچنتـوانکرد.

بنابرایـنهـدفاصلـیوسـالیانهاسـمیرنابـرثمـراتخواهـدبـودو

رشـددرمسـیح.اینکـهماننـدفرزنـدیبالـغبهایـنبیاندیشـیمکه

چگونـهخواسـتپـدررابـهجـایآوریـموبـهدیگـرانبیاندیشـیم.

کـودکانمـدامدرپـیدریافـتازپـدرهسـتند،امـافرزنـدبالـغدر

پیخشـنودیپـدرخواهـدبـودوخواسـتپـدرایناسـتکـهدراو

میـوهبسـیاربیاوریـم.اگـردرمسـیحبالـغهسـتیمدرحضـوراوبـه

جـایُغرُغـروشـکایت،ارادهاورامیطلبیـمواینکـهبـرمـاآشـکار

کنـدکـهدرکدامیـنرفتـاربـهماننـدمسـیحعمـلنکردهایـمتـا

بتوانیـمالگـویاورادنبـالکنیـم.

درراسـتایایـنهـدف،هدفهـایسـهماهـهخواهیـمداشـتکـه

هـرآنچـهباشـندبرمبنـاینیـازکلیسـاوفرزندانمان،دنبـالکننده

هـدفاصلـیخواهندبـود.بطورمثالهدفسـهماههمـا»آموختن

ورشـددردعـا«انتخـابمیشـود.حـالایـنهـدفرابـرمبنـای

هـدفسـالیانهادامـهمیدهیـم،یعنـیدعـاکردنبـرایدیگـرانو

اندیشـیدینبـهآنهـاوازطرفـیطلبیـدنقـدرتوهدایـتخدادر

مـورداینکـهمـاچگونـهرفتـاروعمـلکنیـمتانـورونمکباشـیم.

سـپسبرنامههـایهفتگـیوروزانـهبـرمبنـایهـدفسـهماهـه

طـرحخواهیـمکـرد؛بطورمثـالفرزنـدانرابـرایدعاجمـعکنیم

ودرمـوردموضـوعخاصـیآنهـارادردعـاتشـویقوهدایـتکنیم.

بازیهـایانتخابـیدرهمیـنراسـتاباشـد.

خـودمـابـهعنـوانمعلمینیـاوالدیننیزبایـددراینمسـیرپیش

برویـم،چـراکـهنـورونمـکبـرایبچههـاوفرزندانمـانهسـتیمو

آنهـاافـکارورفتـارمـارابخوبـیمیبیننـدوبـهشـباهتآنهـادر

آمد. خواهنـد

بطـورمثـالاگـرمیخواهیـدکودکانتـانبـهبـرکاتونـکاتمثبت

دیگـرانتوجـهکننـدوبـرایآنهـادعـاکننـدبازیهایـیدرهمین

راسـتابـاآنهاداشـتهباشـید.میتوانیـددرجعبههایمتفـاوتانواع

میوههـاراقـراردهیـدودریـکجعبـهدسـتمالکثیفـیبگذاریـد

وبچههـارابـهدیـدنآنهـاتشـویقکنیـد.توجـهآنهـابهدسـتمال

جلـبخواهدشـد؛سـپسدراینقسـمتمیتوانیدبهآنهـادرمورد

تمرکـزروینـکاتمثبـتتعلیـمدهیدوبـهآنهاگـوشزدکنیدکه

بـانـگاهکردنبـهکثیفیهادیدنمیوههـاراازدسـتدادهوکثیفی

دردیدگانشـانرشـدخواهـدکـردوتثبیتخواهدشـد.

بصـورت بچههـا سـپس

داوطلبانـهوبـهنوبت،تک

بـهتـکروییـکصندلـی

نشسـته)داوطلباولبهتراسـت

خـودشـمایـایکـیازمعلمیـن

باشـد(وازبقیـهبخواهیـدنکات

مثبـتاوونکاتـیکـهمیتوانـد

درآنبهتـرعمـلکـردهورشـد

کنـدرابگوینـد.هـرزمـاندیـدو

نـگاهبچههـابـهنـکاتمنفـیکشـیده

یـادآوردسـتمالکثیـف آنهـا بـه شـدمیتوانیـد

شـوید.بدینگونهشـماایـندرسوتعلیمونـگاهمهمرا

درذهـنآنهـابـهمـرورثبتخواهیـدکردتـادرجامعه

ومدرسـهاینگونـهدیگـرانراببینندو

محبـتکننـد.کینـهوحسـادت

کـمرنگخواهـدشـدوزیباییها

آنهـارابـهدوسـتیواتحادسـوق

خواهدداد.

درشـمارههایبعـددرایـنمهـمبـهاختصـارباهـمبهپیش

خواهیـمرفت.

پیروزباشید

امیدسبوکی



تیرهاقلباورامیشکافد.نوشزاداسقفرا

فرامیخواندومیگویدبهمادرمبگوکهمرا

بهرسموآئینمسیحاییبهخاکبسپارند.

بیامــدبــهقلــبســپهشــدچــوگــرد

تــنازتیــرخســته،رخازدردزرد

پیــشدلیــرانروم چنیــنگفــت

کهجنگپدرخواروزاراســتوشــوم

بنالیدوگریانُسُقف)اســقف(رابخواند

ســخنهرچهبــودشبــهدل،دربراند

دژم روزگار کایــن گفــت بــدو

ــتم ــنس ــنآوردچندی ــرم ــنب زم

کنــونچــونبــهخــاکاندرآمدســرم

مــادرم ســوی برافکــن ســواری

بگویــشکــهرفــتازجهــاننوشــزاد

داد و بیــداد روز او بــر برآمــد

ــج ــهرن ــداریب ــوازمــنمگــردلن ت

کــهاینســترســمســرایســپنج

ــرهروز ــنتی ــودازی ــنب ــرهای ــرابه م

دلــمچــونبـُـدیشــادوگیتــیفــروز

ــرازدردنیســت ــنزکشــتنپ دلم

پــدربَّتــرازمــنکــهخشــنودنیســت

مکــندخمــهوتخــتورنــجدراز

ــاز ــورس ــیگ ــیحایک ــممس ــهرس ب

ــر ــهمشــکوعبی ــد،ن ــوربای ــهکاف ن

کهمنزینجهانخستهگشتمبهتیر

ــاد ــرنه ــهب ــاب ــنولبه ــتای بگف

ــزاد ــیردلنوش ــورش ــدآننام ش

چــوآگاهشــدلشــگرازمــرگشــاه

ــپاه ــوس ــرس ــتنده ــدهگش پراکن

پهلوان شد کشته کو بشنید چو

دوان شد او بالین به غریوان

نیز نکشتند کس رزمگه آن از

چیز نبردند و شاد نبودند

خوار افکنده و دیدند کشته ِورا

کنار بر سرش رومی، ِسکوبای

پرخروش او از رزمگهگشت همه

جوش و درد از پر برزین رام دل

نوشزاد کز بپرسید اسقف ز

یاد؟ به داری چه اندرزهایش ز

مادرش جز که پاسخ داد چنین

سرش بیند که نباید برهنه

تنخویشچوندیدخستهبهتیر

عبیر و مشک نه نفرمود، ستودان

مادرش کنون مسیحا رسم به

سرش پوشد و گور و سازد کفن

تخت نه رومی، دیبای نه افسر، نه

بخت تاریک دیده بندگان از چو

یکیست مسیحا با او جان کنون

هماناستکینکشتهبردارنیست

مسیحیبهشهراندرونهرکهبود

ــخود ــاُش ــهرخن ــاب ــچترس ــدای نمان

خــروشآمــدازشــهروهــرمــردوزن

کــهبودنــدیکســرشــدندانجمــن

کــهشــدشــهریاریدلیــروجــوان

دلودیــدۀشــاهنوشــینروان

بــهتابــوتازآندشــتبرداشــتند

ســهفرســنگبردســتبگذاشــتند

چــوآگاهشــدزانســخنمــادرش

بــهخــاکانــدرآمدســروافســرش

راه بــه برهنــه برآمــد پــرده ز

بــازارگاه گشــته انجمــن بــرو

ــد ــدرزدن ــردشان ــردۀگ ــراپ س

جهانــیهمــهخــاکبــرســرزدنــد

بــهخاکشســپردندوشــدنوشــزاد

زبــادآمــدوناگهــانشــدبــهبــاد

ــدند ــانش ــاپورگری ــهُجندش هم

شــدند بریــان شــاه دل درد ز

مرگنوشزادکهفقطبرسرایمانمسیحی

اوپیشآمدنهتنهابرایمادروهوادارانش

همهی و انوشیروان بلکه بود انگیز غم

ایرانیانرامتاثرساخت.

دردورانحکومتانوشیرواندینرسمیایراِنباستانزرتشتبودو

یکیازفرزندانانوشیروانبهمسیحیتگروید.نوشزادکهبسیارهم

موردِمهرپدربودازمادریبنامترساکهخانوادهایمسیحیداشت

زیباداشتکه انوشیروانزنی بود.فردوسیمیگویدکه زادهشده

پیروآئینمسیحبود.گرویدنپسرپادشاهبهمسیحیتپیامدهایی

صادر را او خانگی دستورحصر پدرش جاییکه تا داشت بدنبال را

کرد.انوشیرواندرجنگبارومبهعلتکهولتسنبهبستربیماری

میافتدوخبرکذبمرگاوبهنوشزادرسیدهاوازحصرخانگیخارج

میشود.ویبسیاریاززندانیانراآزادکرد،لشگریسیهزارنفری

فراهمآورد،همچنینمادرشثروتیکهازانوشیروانبهدستآورده

بودرادراختیارپسرشقرارمیدهد.

باستان ازگفتۀ اینداستان،کهیادآمد ازنوشزادآمد هم

چوبشنیدفرزندکسریکهتخت،بپردختازآنخسروانیدرخت

سپاه سو هر ز شد انجمن برو شاه، فرزند بگشاد کاخ در

کسیکوزبندِخَردجستهبود،بهزنداننوشینروانبستهبود

زدیوانگانبندهابرگرفت،همهشهرزودستبرسرگرفت

بهشهراندرونهرکهترسابُدند،اگرجاثَلیقارِسکوبابُدند

زن تیغ گردنکش سواران خویشتن، بر کرد انجمن بسی

آراسته گنجش بُد شاه از که خواسته، ِورا مادر داد همی

کارزار در از دار نیزه همه هزار، سی تنی آمدندش فراز

نوشزادپسازتسخیرچندشهروقدرتگرفتن،نامهدوستیوهم

روی پیش در را روزگار اخبار این مینویسد. روم قیصر به کیشی

میدهد. را نوشزاد با پیکار اودستور و کرده تار و تیره انوشیروان

امااورازندهمیخواهدبلکهاوازراهمسیحبازگردد.یکیازرایزنان

انوشیروانبهناممهرنوشمیگویدکهسپاهیاننوشزادهمهمردانی

ازجانگذشتههستندونبایدآنهاراناچیزشمرد.

سپاهیکههستندبانوشزاد،کجاسربپیچندچندینزداد

توآنراجزازبادوبازیمدان،گزافجهانبینوبازیمدان

هرآنکسکهترساستبالشگرش،همیازکیشپیچدسرش

چنیناستکیشمسیحاکهدم،زنیتیزوگرددکسیزاندژم

بَُود چلیپا فرجامخصمش به بَُود، مسیحا راه و رای بر نه

کاوندگان و بدخواه و بدآموز پراکندگان، از کهاَند دیگر و

ازیشانیکیرابهدلترسنیست،دمبادبارایایشانیکیست

فرستادگانیباپیامپدربهنوشزادمیگویندتوراباسپاهانوشیروان

یارایبرابرینیست،چرادینخودراواگذاشتی؟مسیحفریبکاربود

واگرفّریزدانیبامسیحبودیهودیانهرگزنمیتوانستنداورابکشند.

کارزار ازین پشیمان گردی که شهریار، لشگر با رزم مکن

طهمورثی و هوشنگ راه از هم کیومّرثی، دین ز بگشتی

مسیحفریبندهخودکشتهشد،چوازدینیزدانسرشگشتهشد

یافتی کی دست او بر جهودی تافتی، او بر یزدان َفّر اگر

توباشاهکسریبسندهنهای،اگرشیروببردمندهنهای

پیادهشوازشاهزنهارخواه،بهخاکافکناینگرزورومیکاله

من میدهد: پاسخ است انوشیروان فرستادهی که پیروز به نوشزاد

هرگزدینخسرو)کسری(رانمیپذیرم.سپسمیافزایدمسیحاگر

کشتهشدبرایایننبودکهَفّرخداییازویدورشدهبودبلکهاوبه

سوییزدانپاکبازگشتواگرهمکشتهشومباکینیست.

چنیندادپاسخِورانوشزاد،کهایپیرفرتوتسرپرزباد

زلشگرچومنزینهاریمخواه،سرافرازگردانوفرزندشاه

همی گراید مادر سوی دلم همی، نباید کسری دین مرا

کهدینمسیحاشدآئیناوی،نگردممنازَفّرهودیناوی

مسیحایدینداراگرکشتهشد،نهَفّرجهاندارازاوگشتهشد

سویپاکیزدانبشدبازپاک،بلندیگزیداوازینتیرهخاک

اگرمنشومکشتهبسباکنیست،کهزهریستکشهیچتریاکنیست

درجنگیکهدرمیگیردبارانتیربرسپاهنوشزادمیباردویکیاز



دیـدگاهایمانـدارانشـرقبدلیـلنـوپـابـودندرالهیاتنسـبتبه

کتـابمقـدسدربسـیاریازمـوارددیدگاهـیاسـتغیـرواقعـیو

بسـیاریبـرایـنتصـورهسـتندکـههـدفکتـابمقـدسحکایتی

اسـتازداسـتانآفرینـش؛ازآدموحـوا،تـاداوودونـوحوابراهیم.

درصورتـیکـهکتـابمقدسازخداوندشـروعشـدهوبـهخداوند

ختـممیشـود.همانطـورکهعیسـیرا»الـفویـا«میخوانیم.هر

چنـدارزشتاریخـیآنرانمیبایسـتنادیـدهگرفـتولـیبایداین

مهـمراهمـوارهدرنظـرداشـتکـهقبلازهـرچیز،کتـابمقدس

کتابـیاسـتکـهمارابهسـمتشـناختخداونـدسـوقمیدهدو

بـاارادهاوآشـناخواهدکرد.

درشـمارههایاولیـهمجلـهاسـمیرنا)شـماره1تـا5(بـهبررسـی

نظریـهدارویـنودیگـرفرضیههـایعلمـی،وهمچنیـننقطـهنظر

کتـابمقـدسدرایـنبـارهبـرایتفکـروشـناختدرسـتیازایـن

فرضیههـا،وتشـویقوسـوقدادنخواننـدگانبـهمطالعـهدرمورد

آنهـاپرداختهایـم.درایـنصفحـهازتاریـخبـاردیگـرمیخواهیـم

گـذریبههدفاصلـیخداونـددرکتابمقدس

داشـتهباشـیمتابادرکیدرسـتبرای

مطالعـهوشـناختکالم

گام زنـدهخداوند

برداریم.

درعهـدجدیـدعیسـیکـهیوحنـااورالوگـوس)کلمـه(میخوانـد

خـودرامکاشـفهخـاصپـدرمعرفـیمیکنـد.کسـیکهدربـرپدر

بـود،همانـااورابـهماشناسـانیدوکسـیکههـرکـهاورادید،پدر

رانیـزدیـدهاسـت.پـسعیسـیمسـیح،مکاشـفهخـاصخداونـد

بـرایمـابـودهوهسـتوهرعمـلوگفتـاریازاومارابهشـناخت

خداونـدهدایـتمیکند.

بطـورمثـالدرانجیـل،یوحنـاعنـوانمیکندکهبسـیاریبـادیدن

آیـاتومعجـزاتبهعیسـیایمانآوردندوعیسـیرابـهایمانآنان

اعتمـادینبـود.حـالدردنیـایامـروزیوبـادیـدنشـعبدهبازان

وتردسـتانمعنـیایـنجملـهعیسـیرامیفهمیـم،چـراکـهاگـر

ایمانمـانفقـطبـامعجزاتعیسـیاسـتوارباشـدبادیدنایـنگروه

دچـارشـکوتردیـدخواهیـمشـد.پـسهـدفعیسـیازمعجزات

چیـزیبهجـزایمـانآوردنمـردمبوده؟!

درسـتاسـت!هدفبـازهمشـناختخداونداسـت.بـرایمثالدر

مرقـسوقتـیمـردمفلـوجراازسـقفخانـهبرایشـفانزدعیسـی

بـهپاییـنمیآوردندعیسـیبـاگفتـه»گناهانتآمرزیدهشـد«مارا

بـهشـناختخداونـدهدایـتمیکندنهبـهدیدنمعجزه.شـناختی

کـهبـهمـامینمایاندکهبخشـشازگنـاهمختصخداونداسـتواو

ایـناقتـداررانیزدارد.سـپسانگیـزهدلفریسـیانرامیداندوآنها

راپاسـخمیدهـد.پـسمارابهآنسـوقمیدهدکهانگیـزهوافکار

راخـدامیدانـدپـسمراقـبآنچـهدرافکاروقلبماناسـتباشـیم

وآنهـاراپـاکنـگاهداریـم؛ویامالقـاتمرددیـوزدهوالتماسروح

ناپـاکبـهعیسـیکـهآنهـاراعـذابندهـدنیـزمـارابـهشـناخت

اقتـداروقـدرتمطلـقخداونـدمیرسـاند،وبسـیارینـکاتدیگـر

کـهدرجـایجـاِیکالمیافتمیشـود.

همینطـورپسازشـناختعیسـی،درکعهـدعتیقبهجهت

شـناختخداونـدبسـیارتشـخیصوعملکـردرابرایمـابهتر

میکنـد.بـرایمثـالدرکتـابداوران،جدعـونبـهدسـتورخداوند

کِرنـاوسـبوهایخالـیراکـهدرونآنمشـعلیگذاشـتهمیشـد

بدسـتسـربازاندادوبـادمیـدندرکرناسـبوهارامیشکسـتندو

تنهـادریـکدسـتمشـعلودردسـتدیگـرکرنـاداشـتند،واین

بـهمعنـایخالیبـودنازخـود،ونوروصـدایخداوندبودناسـت

درجنگهـایروحانـی.

پـسازایمـانبـهمسـیحودریافـتروحالقـدسکالمخداونـدقـرار

اسـتمارابهشـناختخداونـدهدایتکندوایـناولینومهمترین

هدفکتـابمقدسمیباشـد.

بـاخوانـدنوتامـلبـررویهـرقسـمتکالممـابایـدبهشـناخت

خداونـدهدایتشـویمومخلـوقخودونقشـههایاورابرایزندگی

درمسـیحدریابیـم.وقتـیبهزندگیهـریکازشـخصیتهایکالم

نـگاهمیکنیـمهـدفایننیسـتکـهبیوگرافـیایازآنشـخصیت

داشـتهباشـیمویااورابپرسـتیم،بلکههدفشـناختخداونداسـت

وکارهـایاودرزندگـیآنهـاحائزاهمیتمیباشـد.

بطـورمثـالزندگـیابراهیم،اطاعتاووعملیشـدنوعـدهبرایاو،

مـارابـهشـناختوعدهدهنـدهایامینمیرسـاند؛یازندگـیداوود

مـارابـهبخشـشخداونـدویـافراخواندگـیخادمیـنبـراینقشـه

خداونـدهدایـتمیکنـد.فراخواندگـیایکـهنـهبـاظاهـربلکـهاز

قلـبسرچشـمهمیگیرد.

ازعـدندرمییابیـمکـه رانـدهشـدنآدموحـوا بـه بـانگاهـی

خداونـدهمـوارهمحبـت

وهسـت،چـرا بـوده

کـهپـسازنااطاعتـی

وگنـاهآنهـا،خداونـدبرایشـان

لبـاس آنهـا بـر کـرد، قربانـی

پوشـانیدوبـامحبـتجدایـی

آنهـاصـورتگرفـت؛چـراکـهخـدایقـدوسنمیتوانسـتبـاگناه

نزدیکـیداشـتهباشـد.

پـسهـدفاصلـیکتـابمقـدس،بیـانوقایـعتاریخیویـاعنوان

کـردنمسـائلعلمـینیسـت،هـرچنـدکـهدرتناقـضباآنهـانیز

نمیباشـد.کتـابمقـدسقـرارنیسـتبـهمـادرمـوردچگونگـیو

یـاسـواالتعلمـیوتاریخـیگفتگـوکنـد،بلکـهدرمـوردمسـائل

روحانـیوشـناختخداوندمانودانسـتناینکهچگونـهدراوماندن

محقـقمیشـودرابـهتصویـرمیکشـد.

باشـدکـهازطریـقکالمخداوندوبـاهدایتروحالقـدس،اینمعلم

آسـمانیکـهدرماسـاکنشـدههـرروزخدایمـانرابهترشـناخته

وآنچـهکـهازگذشـتهمانبـدونآگاهـیوشـناختدرمـاایجـاد

شـدهاسـتراکنـاربگذاریـمودرکالماوتامـلکنیـم.آمیـنکـه

خداونـدازطریـقکالمخـودباماسـخنخواهدگفتوباشـناخت

اوکـهحقیقتاسـتبـهرهایـیوآزادیبرسـیم.آزادیایکهباعث

آرامـشیافتـنومـاواگرفتـندرخالقمانخواهدشـد.



خبــریمهــمبــرایهمگــیدارم؛نزدیــکبهــاراســتوســالدوباره

نــومیشــود؛طبیعــتخانــهتکانــیمیکنــدوبــاپوشــیدنلباســی

ــاً ــتید؟!مطمئن ــد...میدانس ــهمیده ــاهدی ــهم ــیراب ــوزیبای ن

ــورد ــمادرم ــاش ــمب ــیمیخواه ــتید،ول ــررامیدانس ــنخب ای

چیــزدیگــریصحبــتکنــم؛لــذتوشــادی!!!

بــهنظــرمــنخــداشــادترینشــخصاســت.اوانتظــاربــراییــک

ــذت ــزل ــهچی ــهازهم ــرلحظ ــدودره ــاصنمیکش ــهخ واقع

میبــرد،درســتبرعکــسمــاانســانها.مــایــادگرفتهایــم

لحظــاترابــرایبدســتآوردنلحظاتــیبهتــرنابــودکنیــمبــدون

ــاترا ــمولحظ ــالشمیکنی ــختت ــروزس ــردنازآن.ام ــذتب ل

ــودگی ــمدرآنآس ــایدبتوانی ــهش ــمک ــیمیکنی ــیفردای قربان

داشــتهباشــیم!غافــلازآنیــمکــهعمــرولحظــاتمــاپــراســت

ــر ــنفک ــرد.م ــذتب ــهآنل ــرلحظ ــوانازه ــهمیت ــیک اززیبای

ــق ــهعش ــفندراب ــراس ــایآخ ــتانوروزه ــدازمس ــمخ میکن

ــوع ــهطل ــهلحظ ــهب ــهازلحظ ــد،بلک ــرنمیکن ــارس ــیدنبه رس

وغــروبخورشــیدلــذتمیبــرد؛خــداهــرلحظــهازآفرینــشرا

نیکــوخوانــدوازآنلــذتبــردوشــامگاهشــدوبامــدادآمــد...او

تنهــاازروزلــذتنبــردبلکــههمــهچیــزرابــاعشــقولــذتآفرید.

درملکــوتپرســتشوشــادیبیســتوچهــارســاعتهبرپاســتو

ــادی ــلش ــد؛دراص ــداباش ــداج ــدازخ ــادینمیتوان ــذتوش ل

ــرای مشــغلهیبســیارجــدیآســماناســت.درســتاســتکــهب

ــر ــهخاط ــدب ــیبیایی ــی،ول ــمزمان ــرایغ ــتوب ــادیوقتیس ش

ــهازلحظههایمــانگــذر ــاعجل داشــتهباشــیمکــهگــذرکــردنب

ــت ــناس ــتوممک ــدگش ــازنخواه ــهب ــتک ــردنازعمریس ک

ــمان ــهچش ــچگاهب ــمراهی ــیآنمیدوی ــهدرپ ــدهایک آنآین

خــودنبینیــم.ممکــناســتدرشــرایطدشــواربیمــاریباشــید،و

ــادرزندگــیســختپناهندگــی؛درشــرایطدشــواراقتصــادیو ی

یــاهــزاراندلیــلکــهتراشــیدنشآســاناســتولــیلــذتبــردن

ازلحظاتمــاندرتمــامایــنشــرایطامــکانپذیــراســت.درتمامــی

بطالتهــایروزوشــبدرزیــرآســماناگــربــاخــداباشــیمودر

ــم. ــهکنی ــذتاوراتجرب ــمل ــویممیتوانی ــهیمش ــدناوس ب

مــنمعتقــدمخــداهیــچلحظــهایرابــدونلــذتســپری

نمیکنــد،حتــیدرغــموانــدوهخــود؛حتــیدرراهجلجتــاوبــر

رویصلیــب...

حسینسکاکی



سالمتیوصلحخداوندبرشماخوانندهعزیزبخشتکنولوژی،

و کاربـردی امکانـات از برخـی یـادآوری بـا شـماره ایـن در

گـروه محصـول »)Bible( مقـدس »کتـاب اپلیکیشـن جـذاب

بـود. خواهیـم شـما همـراه »YouVersion«

امکاناتـیکـهدراینجـابـهآنهـااشـارهخواهیمکردشـاملاسـتفاده

آفالیـن)دانلـودترجمهها(،مقایسـهیـکیاچندآیـهدرترجمههای

مختلـف،موضوعـاتطبقـهبنـدیشـدهدرکتـابمقـدس)دیدگاه

کتـابمقـدسدربـارهآنموضـوع(ودرنهایـتامکانـیبـاعنـوان

»مرتبـط)Related(«میباشـد.

بـرایاسـتفادهآسـانتر)بـدوننیازبـهاینترنـت(ازایناپلیکیشـن،

میتوانیـدترجمههـایمـوردنیـازخـودراازقبـلدانلودکـردهوبه

راحتـیازآناسـتفادهکنید.

بـههمیـنمنظـوردرصفحـهاصلـیبرنامـهواردبخـش»بخوانیـد«

شـده)قرمـزرنـگدرتصویـر1(وسـپسدرباالیصفحـهروینام

ترجمـهکلیـکویـالمـسکـرده)سـبزرنـگدرتصویر1(تـاوارد

قسـمت»ترجمههـایکتـابمقـدس«شـوید)تصویـر2(.

پـسازورودبـهایـنبخـشگزینـه»زبـان«راانتخـابکرده)سـبز

رنـگدرتصویـر2(وازلیسـت»همـه«ویـا»پیشـنهادی«،زبـان

کـرده انتخـاب را خـود نظـر مـورد

)زردرنـگدرتصویـر3(تـالیسـتی

ازترجمههـایآنزبـاننمایـشداده

شـود.پـسازانتخـابترجمـهمـورد

نظـربـاانتخـابگزینـهدانلـودنصب

ایـنترجمـهآغـازخواهـدشـد)آبی

رنـگدرتصویـر2(وپـسازاتمـام

دانلـودعالمـت»تیـک«درمقابلآن

ترجمـهظاهـرخواهدشـد.

بـرایمقایسـهیـکیـاچنـدآیـهدر

ترجمـهوحتـیزبانهـایگوناگـون

میتوانیـدباانتخـابآنآیـه،ازگزینههایپایینصفحه»مقایسـه«

کـه صورتـی در و )4 تصویـر در رنـگ )قرمـز کـرده انتخـاب را

ترجمههـایمختلفـیراازقبـلدانلـودکردهباشـیدشـاهدلیسـتی

ازدیگـرترجمههـابـرایمقایسـهخواهیـدبـود)تصویـرشـماره5(.

امـکانبعـدیوبسـیارکاربـردیبـرایمشـتاقانکالم

خـداوحتـیعزیزانـیکـهبـهعیسـیمسـیحایمـان

نیاوردهانـد،امـکان»موضوعـاتطبقهبندیشـده«در

کتـابمقـدسمیباشـد.ایـنامـکاندرنسـخچاپـی

کتـابمقـدسبـهصـورتلیسـتیدرانتهـایکتـاب

موجـوداسـتکـهدراینجـانیـزبـهصـورتدیجیتال

قابـلدسترسـیواسـتفادهمیباشـد.ایـنقسـمتبـهشـماکمـک

میکنـدتـادرشـرایطگوناگـون)احساسـات،مشـکالت،نیـازبـه

راهنمایـیدرسـختیهاو...(ازآیـاتکتـابمقـدسوکالمخداونـد

بهرهمنـدشـدهوآنرابـهکارگیریـد.

بـرایاسـتفادهازایـنامـکانکهنیازمنـداتصالبهاینترنتاسـتاز

گزینههـایپاییـنصفحهاصلی،گزینـه»اکتشـاف«راانتخابکرده

)قرمـزرنـگدرتصویـر۶(تابه

شـوید وارد جسـتجو قسـمت

ودراینجـاازقسـمت»کتـاب

مقـدسدربـارهموضـوعزیرچه

میگویـد«،موضـوعمـوردنظر

)آبـی کـرده انتخـاب را خـود

آیـات و )۶ تصویـر در رنـگ

مربـوطبـهآنرامطالعـهکنید.

امـکانبسـیارجالـبدیگـرکه

درانتهـایایـنمطلـببـهآن

امـکان کـرد خواهیـم اشـاره

»مرتبـط«میباشـد.بـااسـتفادهازایـنامـکانمیتوانیـددیـدگاه،

نظـراتوحتـیبـرکاتسـایرایمانـدارانمسـیحیدرسرتاسـردنیا

وبـهزبانهـایمختلـفرامشـاهدهوحتـیدرمـوردآننظـرداده

وهمچنیـننویسـندهآنرابـهلیسـتدوسـتانخـوددر

اپلیکیشـناضافـهکردهوبـابرقراریارتباط،باآنشـخص

نیـزمشـارکتداشـتهباشـید.

بـرایاسـتفادهازایـنامـکانجالـبکـهبـه

اتصـالاینترنتـینیـازداردبعـدازانتخابیک

صفحـه، زیـر گزینههـای از میبایسـت آیـه

گزینـه»مرتبـط«راانتخـابکرده)سـبزرنگ

درتصویر4(تاواردقسـمتمربوطهشـوید.در

ایـنقسـمتدربـاالیصفحه»یادداشـتهای

در رنـگ )قرمـز کـرده انتخـاب را مرتبـط«

تصویـر7(وشـاهدنظـراتونوشـتههایدیگر

خواننـدگانایـنآیهباشـید.

دراینجـاالزماسـتتـانکتـهایرایـادآوردیکنیـم؛برایاسـتفاده

ازتمـامامکانـاتایـناپلیکیشـنبـهصـورتکامـل،میبایسـتبعد

ازنصـبایـناپلیکیشـنبـااسـتفادهازایمیـلخودحسـابکاربری

ایجـادکـردهوسـپسبـهاپلیکیشـنواردهشـدهواسـتفادهکنیـد.

نحـوهایجـادحسـابکاربـریوراهانـدازیاولیـه،درشـمارههای

عزیـزان شـما آمـوزش بـرای اسـمیرنا مجلـه 21 و 20 ،19

ارائـهشـدهاسـت.

امیدواریـمکـهیـادآوریومرورامکانـاتجالبایناپلیکیشـنباعث

تشـویقشـمابـرایگذرانـدنوقتخـوددرکتابمقـدسومطالعه

کالمخداونـدبشـودوازآموزههـا،حکمتهـاوراهنماییهـایآن

برکـتگرفتـهودرزندگـیخـودبـکاربـردهوآنرابـادیگـراننیز

بـهاشـتراکبگذارید.

فـرارسـیدننـوروزباسـتانیرابهشـماشـادباشگفته٬حیاتـیتاو

آغـازیبهـاریرادرنـاممسـیحبـرایشـمامیطلبیـم،آمین.

تـاشـمارهبعـدیمجلهوموضوعدیگـریدرتکنولوژی،شـماخوبان

رابهدسـتانامـنوقدرتمندخداوندمیسـپاریم.

محمدروحبخش



ــال ــروعس ــوروزوش ــدن ــیدنعی ــرارس ــبتف ــهمناس ــکب تبری

نــوشمســیبــههمــهشــماعزیــزانودنبــالکننــدگانماهنامــه

ــیرا ــدفرصت ــرخداون ــاریدیگ ــهب ــحالیمازاینک ــمیرنا.خوش اس

فراهــمکــردتــاهمــراهبــاشــروعیدوبــارهدرتــازهشــدنطبیعــت،

نگاهــیمجــددبــرعملکــردیکــیازشــخصیتهایکتــابمقــدس

ــودو ــنخ ــدندرذه ــونش ــوودگرگ ــان ــهب ــیمک ــتهباش داش

ایمــانبــهعیســیمســیحوپیــرویوشــاگردیاو،فصلــیجدیــد

ــا ــهم ــدب ــمخداون ــاکارعظی ــادرزندگــیخــودب وشــروعیزیب

نشــانداد.

درطــیزندگــیروزمــرهشــایدبــهموقعیتهایــیبرخــورد

ــهجایــیرســیدهایمکــهاحســاسمیکنیــمشــرایط کردهایــموب

ــایدرآوردهاســت. ــاراازپ ــاحــالم گذشــتهوی

درپــیایــنپوچــیهیــچامیــدیبــهآینــده

ــم. ــهخودکشــیمیزنی ــتب ــیدس ــاحت ــموی نداری

آمــاربــاالیخودکشــیدرجهــانبخصــوصکشــورمان،ایــن

مهــمرانشــاندهنــدهاســتکــهعلــتآندربیانگیزگــیو

ــأت ــدنش ــاندرخداون ــناختهویتم ــدمش ــتوازع بیهدفیس

ــی ــیاهمیت ــنزندگ ــهای ــهادام ــمک ــاسمیکنی ــرد.احس میگی

ــود. ــثمیش ــاراباع ــیم ــیدرون ــر،پوچ ــتنثم ــداردونداش ن

امــاخبــرخــوشاینجاســتکــهدرخداونــدشــروعتــازهوراهــی

ــد. ــدباش ــارهمیتوان ــازیدوب ــازهوآغ ت

ــتخوانهای ــهاس ــیآورمک ــادم ــانرابی ــالدربیاب ــایحزقی روی

خشــکومــردهبخــودگوشــتوپوســتوحیــاتمیگیرنــدوبــه

ــل ــدتبدی ــوند.کارخداون ــلمیش ــدهتبدی ــربازانزن ارتشــیازس

اســت،ازمــوتبــهحیــات.

ــازهو ــیت ــااززندگ ــیبســیارزیب ــه«مثال ــممجدلی ــی»مری زندگ

راهــیتــازهبوســیلهعیســیمســیحبــرایهــریــکازمــامیتوانــد

باشــد.شــروعوتولــدیتــازهوآغــازیدوبــارهدراو.

ــود. ــاکب ــتروحناپ ــارهف ــاروگرفت ــهدچ ــخصیک ــم،ش مری

یعنــیگناهــانبســیاریبــودکــهدرآنزندگــیمیکــرد.اســارت

ــیدر ــودوبندگ ــنب ــرممک ــاغی ــیازآنه ــهرهای ــدیک بیمانن

ظلمــتوتاریکــیشــادیوآرامــشدرونــیاوراربــودهبــود.زندگی

ــود. ــردهب ــاثمــراتتاریکــیاورااحاطــهک ــیب بیثمــروحت

ــد. ــناباش ــدآش ــانمیتوان ــرکدامم ــرایه ــرایطب ــنش ــدرای چق

ــموآنرامیشناســیم. ــرارگرفتهای ــاددرایــنشــرایطق کــموزی

ــاه ــاددرگن ــموزی ــم.ک ــنشــرایطبودهای ــمدرای ــنوشــماه م

ــه ــااوک ــهب ــدورابط ــاراازخداون ــاهم ــموگن ــیکردهای زندگ

قــدوساســتدورمیکنــدودیــوارجدایــیرابنــامیکنــدتــاهــر

ــرمــاســایهافکنــد. روزمــرگروحانــیب

ــمو ــارخش ــارادچ ــدم ــهمیتوان ــرایطیک ــنا؛ش ــرایطیآش ش

ــاوشــهوت ــا،زن ــروری عصبانیــت،کینــهوحســادت،دروغوتزوی

ــه ــیک ــیمخف ــانحت ــد.گناه ــردهباش ــرک ــاهدیگ ــزارانگن وه

ــیو ــشدرون ــموآرام ــانکاریآنداری ــهپنه ــعیب ــوارهس هم

ــت. ــردهاس ــنگهادورک ــافرس ــادیراازم ش

امــاخداونــدمریــمرامالقــاتکــردومریــمدرایــنمالقــات،شــفا

وآزادیازهمــهآنناپاکیهــارابــهارمغــانگرفــتوایــنشــروعی

ــتهو ــدگذش ــهمانن ــیاین ــود.زندگ ــمب ــیمری ــرایزندگ ــازهب ت

تکرارهــابلکــهتــازهونــو،چــراکــهدرمســیحخلقــتتازهایســت.

چیزهــایکهنــهدرگذشــت،اینــکهمــهچیــزنــوشــدهاســت.

محبــتبیماننــد،اوکــهبهتــرازهــرکســیازگذشــتهوحــالو

آینــدهمــابــاخبــراســت.اونــهبــرایمحکومیــتمــابلکــهبــرای

آزادیونجــاتمــابســراغمانآمــدهاســتومنتظــراســتکــهبــا

راســتیوصداقــتبــرایمالقــاتاوقــدمبرداریــم.

ــد ــاعیســیوشــفاگرفتــن،پیــروخداون ــاتب ــمپــسازمالق مری

شــد.زندگــیقبلــیخــودراتــرکوازپــیعیســیهمــراهبــادیگــر

ــتراچشــیده ــتبیمن ــممحب ــهشــد.اوطع ــردانروان ــانوم زن

بــودوچنــاندگرگــونشــدهبــودکــهلحظــهایبــدونعیســیو

حضــوراونمیتوانســتباشــد.اونیــازشرابــهعیســیدرککــرده

بــود.اومحبــتبیماننــدیراچشــیدهبــودکــهبــرایبنــاکــردن

ــا ــهشــدت ــرانروان ــادیگ ــیعیســیب ــنازپ ــدهاســت.بنابرای آم

کارهــایعظیــماورانظــارهکنــدوشــاگردیالیــقبــرایاوشــود.

ــانخســت ــودت اونیــازاولیــهخــودرایافتــهوآنرادرککــردهب

درپــیپادشــاهیخداونــدباشــدودرجــادهوپادشــاهیاوزیســت

کنــد.

چنانچــهداوودپادشــاهبــاوجــودقــدرتوثــروتعنــوانمیکنــد،

ــهدر ــتک ــناس ــتموآنای ــدخواس ــزازخداون ــکچی ــای »تنه

قدسهــایاوســاکنباشــم.«مریــمایــننیــازرادرککــردهبــود

وبــاتمامــیدلوجــانوفکــرعیســیراپیــرویکــردتــابــهانتهــا.

ــاپــایصلیــبوحتــیمقبــرهعیســیادامــهدارد. ایــنپیــرویت

ــتو ــرسدول ــاگردانازت ــیاریازش ــبعیســیبس ــایصلی درپ

ــموچنــدیدیگــرنظارهگــر ــیمری قدرتهــاحضــورنداشــتندول

ــد. ــداکاریومحبــتخدایشــانبودن ــنف ــهلحظــهیای لحظــهب

تــابــهمقبــرهاورابردنــدوحتــیزمانــیکــهعقــلومنطــقدنیــا

ــه ــداردوفاداران ــودن ــتوج ــیحیبرای ــرمس ــتدیگ ــهاومیگف ب

بدنبــالمســیحخــودبــودوایــنباعــثشــدکــهازاوبــهعنــوان

ــردهشــود.چــراکــهچنــدیاز ــامب ــاممســیحن اولیــنمبشــرقی

ــدو ــممان ــیمری ــدول ــدورفتن ــیرادیدن ــرهخال ــاگردانمقب ش

عیســایقیــامکــردهرادیــدوایــنبشــارتقیاممســیحازمــردگان

ــههمــهشــاگردانرســانید. راب

ــسازگرفتــنشــفاازعیســی ــمپ ــممری ــاتکالمدرمییابی ازآی

بــهخدمــتمشــغولشــدودرکنــاردیگــرزنــانخدمــتمیکــرد.

ــهتنهــاتمامــیوقــتوقــدرتخــودرا،بلکــهتمــام ــیکــهن زنان

ــد. ــادهبودن ــرویعیســینه داراییشــانرادرراهپی



آنجــاکــههنــوزدرنیافتیــممســیحنیــازاولیــهیماســتوبــا

ــه ــاپنهــانمیشــویموب ــندنی ــرسولرزشــیدرای هــرت

جــایتــوکلکــردنوســپردنهمــهچیــزبــهخداونــدو

اجــرایکالمــشدرپــسدیوارهــاازاودورمیشــویم؛

ــلازآنکــهتنهــاصخــرهمســیحاســتو غاف

تنهــامــأواخــوداو.

حتمــاًهمــهمــا

ــد ــروزمیتوان ــیام ــم،ول ــیراداشــتهوداری ــایاینچنین تجربهه

آغــازیدوبــارهبرایمــانباشــد.همانگونــهکــهدرختــانبــارســیدن

ــا ــدم ــدمیدهن ــازهرانوی ــروعت ــودش ــکوفههایخ ــاش ــاروب به

میتوانیــمهمیــنامــروزدرمســیحوبــااوزیســتکنیــموامــروز،

ــرکاترا ــراتوب ــوهوثم ــرمی ــهخب ــدک ــکوفههاییباش روزش

ــد ــامانن ــدهایمت ــدهش ــهخوان ــراک ــد.چ ــانمیآورن ــهزندگیم ب

ــاب15 ــاب ــلیوحن ــیم.درانجی ــلباش ــهاووص ــهب ــممجدلی مری

ــاخههای ــماش ــتموش ــیهس ــاکحقیق ــنت ــت:م ــیگف عیس

ــدر ــتوارادهپ ــرد...،خواس ــدک ــچنتوانی ــنهی ــداازم ــن...،ج م

ــد... ــوهبســیارآوری ــناســتکــهشــمامی ای

ــازرادرک ــموآننی ــاتداری ــیوحی ــهتازگ ــازب ــروزنی ــرام اگ

کردهایــم...،اگــراززمســتانهایزندگیمــانخســتهوناامیــد،

حــسمردگــیوخشــکشــدندرمــاریشــهکــردهاســت،بیاییــد

بــهایــنتــاکحقیقــیوصــلشــویمتــاریشــههایاومــارادوبــاره

پیونــددهــد؛محبــتاومــارادربرگیــردوتغذیــهکنــد.ایــننــان

حقیقــیقوتــیبــرایایــنگرســنگانوتشــنگانعدالــتباشــد.

ــه ــم.ن ــانکنی ــایقلبهایم ــاتراواردخانهه ــروزنج ــدام بیایی

فقــطقلبهایمــانراخانــهتکانــی،بلکــهبیاییــدآنراقلبــیتــازه

کنیــم.چــراکــهدرمســیح،خداونــدقلبهــایمــارانــومیســازد

ــرمیکنــدتــابــاحیــاتتــازهوقــوتدراو وآنراازروحخــودپُ

بپاخیزیــموبــرایاوثمــرهبیاوریــم.

امــروزروزیســتکــهشــکوفههایمــادرمســیحمیتوانــدفریــادی

باشــدبــرایاعــالممیوههــاوثمــراتدرموســمخــود.

ــه ــسراب ــالتنَْف ــهتمای ــدک ــارکنی ــهروحرفت ــمب ــامیگوی اّم

ــتو ــالفروحاس ــسبرخ ــالتنَْف ــراتمای ــدآورد.زی ــانخواهی ج

ــه ــد،ب ــدهمان ــرض ــندوب ــس؛و ای ــالفنَْف ــالتروحبرخ تمای

ــه ــد،ب ــهمیخواهی ــهراک ــدهرآنچ ــرنمیتوانی ــهدیگ ــهایک گون

ــرشــریعت ــرزی ــتشــوید،دیگ ــرازروحهدای ــااگ ــد.اّم جــاآوری

ــی، ــی،ناپاک ــت:بیعفت ــناس ــسروش ــالنَْف ــود.اعم ــدب نخواهی

وهرزگــی؛بتپرســتیوجادوگــری؛دشــمنی،ســتیزهجویی،

ــتی، ــد؛مس ــتهبندی،حس ــاق،دس ــی،نف ــم؛جاهطلب ــک،خش رش

ــداردادم، ــماهش ــهش ــترب ــهپیش ــا.چنانک ــداینه ــیومانن عیاش

بــازمیگویــمکــهکننــدگانچنیــنکارهــاپادشــاهیخــدارابــه

ــاثمــرۀروح،محبــت،شــادی،آرامــش، ــرد.اّم میــراثنخواهنــدب

صبــر،مهربانــی،نیکویــی،وفــاداری،فروتنیوخویشــتنداریاســت.

هیــچشــریعتیمخالــفاینهــانیســت.آنــانکــهبــهمســیْحعیســی

ــر ــاهمــۀهوسهــاوتمایالتــشب ــد،نَْفــسراب ــقدارن تعلّ

ــم، ــتمیکنی ــهروحزیس ــرب ــیدهاند.اگ ــبکش صلی

بــهروحنیــزرفتــارکنیــم.خودپســندنباشــیمواز

بــهخشــمآوردنیکدیگــروحســادتنســبتبــه

ــان2۶-1۶:5( ــم.)غالطی ــمدســتبداری ه



»اما به همه کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد 

او  نام  به  که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که 

خواهش   از  نه  بشری،  تولد  با  نه  که  آنان  آورد،  ایمان 

تن، و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند«.        

)یوحنا 1: 13-12(

شالومخداوندبههمهشماخوانندگانمجلهاسمیرنا.

خداونــدراشــکرگزارهســتیمبــرایفرصتــیدیگــرکــهفراهــمشــد

ودرایــنصفحــهبــامــاهمــراهشــدیدتــاهمگــیدراتحــاددســت

بــهدعــابرافراشــته،وازهــرجــایایــندنیــاشــفاعتکشــورمان

ایــرانوفرزنــدانگمشــدهخداونــدراکــردهوبــرکاتپــدرآســمانی

رابــهآنــاناعــالمکنیــم.

ــان ــمومردم ــاکنی ــزدع ــرانعزی ــرایای ــادب ــمدراتح میخواهی

خــونگــرمکشــورمان؛نــهفقــطبــهنقطــهایازایــرانویــایــک

ــهتمــامایــرانو شــهرواســتانبلکــهشــفاوبرکــتخداونــدراب

ــم. ــالممیکنی ــرزیاع ــایگانم ــاوهمس مرزه

ــوروزفــرارســیدهاســت.همزمــانفصــلبهــار ــرانجشــنن درای

ــومیشــود؛طبیعــتدر ــنفصــلن شــروعشــدهوطبیعــتدرای

ایــنروزهــالبــاسکهنــهوقدیمــیراازتــنبــهدرکــردهوشــکل

وشــمایلیمتفــاوتازخــودبــهنمایــشمیگــذارد.ایــننــوشــدن

ــان ــاایم ــدب ــانجدی ــدادرانس ــمبلیازکارروحخ ــدس میتوان

ــدانگمشــده ــکفرزن ــهیکای ــنک ــهعیســیمســیحباشــد.آمی ب

ــن ــهمســیحجامــهیکهنــهراازت ــاایمــانب ــرانب ــددرای خداون

بــهدرکــردهوبــانــوشــدنذهــنوافــکارازنــومتولــدشــوندو

ــدنیکوســت. بچشــندکــهخداون

ــد ــق،خداون ــادرمطل ــدوس،ق ــدق ــمانی،خداون ــدرآس پ

نجــاتدهنــده،ووعــدهدهنــدهیامیــنشــکرتمیکنیــم

بــرایحضــورتوبــرایاینکــهدرمــاوبــامــاهســتی.پــدرجــان

تــوخــودمیدانــیکــهمــاانســانهســتیموناتــوان،هیــچقدرتــی

نداریــم،تنهــاقــدرتدرآســمانوزمیــندردســتانپــرازمهــر

توســت،بخشــیازســهممــاخادمینــتبــرایایــرانومــردمعزیــز

کشــورماندعاســت،همــهمــاایمانــداراندرروحودراتحــاددعــا

میکنیــموایمــانداریــمخداونــداصــدایمــارامیشــنویوبنــا

ــی. ــتمیکن ــهخواســتوارادهاتاجاب ب

ــی ــوریدرتاریک ــونن ــاهمچ ــبم ــهدرقل ــورک ــاهمانط خدای

ــرانرا ــادرایــنتاریکــیکــهای ــوتمنــاداریــمت درخشــیدیازت

دربرگرفتــهروشــناییتــوبشــود؛خــوِن

تــو،بهایــیکــهبــرای

آزادیازتمــاملعنتهــاوگناهــانوترسهــاپرداخــتشــدرابــه

ــض ــم؛فی ــالممیکنی ــااع ــامقلبه ــاکوتم ــنخ ــاِیای جایج

توبــهوشــناختتــوبــازمــانبــهزمــانومــکانبــهمــکانایــران

باشــد.

همچنیــنایمانــداراندرایــرانراخداونــدمبرکــتبــدهتــادرهــر

ــههســتندســفیر ــنخــاکک ســالمتنقطــهازای و صلــح

ــان ــانونَفسش ــندوقدمش ــوباش ت

ــر ــدمب ــهق ــرکجــاک ــارک؛دره مب

میدارنــدحکمــتوحفاظــت

ایشــان پیشــاپیش تــو

را راه و مســیر

ن یشــا ا بر

ســازد. همــوار

میطلبیــم پــدرم

مالقــاتتــورابــرای

و مقامــات رهبــران،

ــد ــامقدرتمن ــران؛درن ــانای ــبمنصب صاح

عیســیمســیح؛ازتــومیطلبیــمچشــمانیبــاز

وگشــوده،فهــموحکمــترابــرایکســانیکــهبــر

ــم ــامیکنی ــندع ــد.همچنی ــتمیکنن ــرانحکوم ای

بــرایآزاردهنــدگانمــردمایــران،کســانیکــهبــهایمانــدارو

ــو ــمکــهت ــدوایمــانداری ــمروامیدارن ــدارجفــاوظل غیــرایمان

خداونــدمحافــظونگهبــانجــانمــردمایــرانهســتی،وتــوخــود

ــی... ــِکآنهای ــهت ــکب ــرت ــهفک ب

ــام ــاتم ــنت ــتک ــرانحکوم ــرای ــودب ــاوخ ــتبی ــدایعدال خ

ــه ــرهم ــوب ــشت ــاتبخ ــدرتنج ــند،وق ــورابشناس ــردمت م

ــد ــوخداون ــدمحبــتهســتی،ت ــوخداون ــاآشــکارشــود.ت ملته

ــتی، ــلهس ــروتبدی ــدتغیی ــوخداون ــتی،ت ــاهس ــرممکنه غی

میطلبیــمارادهنیکویــترابــرایایــرانوبــرایخــطبــهخــِط

نقــاطومرزهــایآن؛مرزهــایآبــیوخشــکیشــمالیو

ــورهای ــرب؛کش ــرقوغ ــایش ــنمرزه ــی،همچنی جنوب

پاکســتان، وعــراق،همچنیــن افغانســتان جنــگزده

ترکمنســتان،ترکیــه،آذربایجــانوکشــورهایعربــی

ــفقت ــتوش ــایرحم ــدادربه ــی؛خداون ــهجنوب منطق

ــوم ــژادوق ــرن ــهازه ــنبلک ــازک ــانب ــهرویاین ــودراب خ

ــی ــیدرعیس ــاتورهای ــمنج ــوریطع ــرکش ــیودره وملیت

ــام خداونــدرابچشــندودرایــنآزادیبــهدنبــالاعــالمجــاللن

ــد. ــدمبردارن ــگانق ــههم ــوب ت

ــمان ــتآس ــایرحم ــدندربه ــازش ــهب ــاب ــروزم ــدمام خداون

ایــرانومرزهــایهمجــوارآنمحتاجیــمتــاقلــبمردمانشــانبــه

ســویتــوگشــودهشــودومحبــتجاودانــهتــورادریافــتکننــد.

درقلبهایشــانجلــوسکــن،تــاافــکاروروحــینــوازتــوبگیرنــد

وتولــدیتــازهدرروحتــوداشــتهباشــند،ایمــاندارمخداونــدمتــو

ــورقــرار آمــدهایتــاگمشــدگانرانجــاتبخشــیتــادرمســیرن

ــرکاتعظیــم ــدارانشــاهدب ــد؛مســیریکــههمــهمــاایمان گیرن

ــه ــنگیب ــایس ــدنقلبه ــلش ــاهدتبدی ــدوسوش ــدرق ــوپ ت

ــادر ــدایق ــم.خ ــوبودهای ــست ــتازجن ــرازمحب ــیپ قلبهای

مطلــقایمــانداریــمکــهروزیزانوهــایآنــاندرمقابــلتــوخــم

شــدهوتــوراپرســتشخواهنــدکــرد.خداونــدمایمــانداریــمکــه

ــان ــتراشــاملمردم ــیپایان ــضب ــاراشــنیدهایوفی صــدایم

ســرزمینیکــهوعــدهاشرابــراینجــاتآنهــادادهایخواهــیکــرد.

خداونــدمایمــاندارمکــهارادهتــونیکوســتوجــاریخواهــدشــد.

ــاشــکرگزاریبــهقدسهــایتــوآمدیــموطلبیدیــم پــدرجــانب

درنــامعیســیمســیح،آمیــن.

تیمدعااسمیرنا



پیکرمشیشهای،زنهستم،شفایافتهیمسیحم...

لگدهاجمعکرد،ذرات و پاها زیر از مرا پیکر تکههای مسیحم

وجودم،خالی،شکستهوبرندهبود،تکههایوجودمراهیچکس

امامسیحمن،درپیمن،شکستههایم نمیتوانستلمسکند.

راجمعمیکرد؛دستهایشزخمیبودوخوناوجاریبود.اما

حتیکوچکترینقسمتمراهمفراموشنکرد؛اوبرایمنقربانی

شد.

ازآتشعشقوجوداودوبارهساختهشدم،پیکریشیشهای.هر

لبریزشوم.صدای تا اینجاممیریزد ازوجودشدردرون روز

امواجرادردرونممیشنوم...

هیچچیزنمیتوانداینجامرابشکند،اومراباخودشپیوندداد

تاشکستنینباشم.

صدایامواجرادرونقلبممیشنوم...

منبع از میگویند، سخن او احساسات عمق از و میخروشند

بیپایانیازمحبتکهزندگیامراپوشانیده.

منزنهستم...،دیگرنگراننیستمخداوندمرارویدستهایش

حملمیکند.

به من شدهام. آفریده زن اینکه از خوشحال هستم...، زن من

محبتخالقمآریگفتمودرلذتآنچهبدانفراخواندهشدهام

غوطهورشدم.

منزنهستم...،جامشیشهایکهدستمحبوبمغباردنیاراهر

روزازرویشپاکمیکند.

دیگرشکستنینیستم؛بااوپیوندخوردهام...

را او مرارهبریمیکند،منصدای اوکه اوهستم، منعاشق

میشناسم،زمزمهمیکند»منهستمآنکههستم...«

دستان در من قلب میخواهد«، او آنکه هستم هم »من آری

اوست،اَمنترینجایممکن

صدایتالطمامواجرامیشنوم...

جاممنازحضورخدالبریزاست...

دخترتالمیرا

عشقدرمنبود،عشقازلی.نگاهمبهتوبودکهچهعاشقانه

مرامحبتمیکنی.دنیایروشنیکهپیشرویمبود؛وتوبه

منپروبالمیدادی.

سحرگاهانبهعشقتوبیدارمیشدموشبانگاهانازعشقتو

بهخوابمیرفتم.هرروزشادکامیبودودلدادگی؛هرروز

عشقیتازهدرمنمیروییدومنسرمستتوبودم،وچنان

غرقدرعشقتکههرگزفکرجدایینمیکردم.

بهیاددارمروزهایخوشیکهدرگندمزاردستمرامیگرفتی

وقدممیزدیم،توازعشقمیگفتیومندلمروشنمیشد؛

لحظهایدستترارهاکردم،مارنیشمزدوزمینخوردمو

دردمجانباختم.منبهخوابغفلترفتموتواندرغماین

فراق؛روزیازخواِببهظاهرشیرینَزهربیدارگشتم؛کجا

رفتهبودیکههیچرویاییازتودیگردرمننبود.تنهایک

آغوشخستهوحسغمازاینخوابتاریک،دروجودم؛چه

کارکردهبودمکهخودنمیدانستم؟

ازحضورتوسفر بههیاهویی پایانگرفتومن اینعشق

کردم،آنگاهآتشدرجانم،ازتیریکهتورابهحسرتنشانه

تیرشد. این نشان قلبخودم اینکه، بودموحاصل گرفته

توخوارشدم؛خدایمن،محبوب بی ویرانگشتم؛ تو بی

من،منمیخواهمبازشبیراباتوسحرکنم.توغمگین،از

اینخزاِنمن،اماباعشقیفروزانبرایمنایستادی،مرااز

چنگالتاریکیهابهآغوشتکشیدیوساماندادی.ازخود

گذشتیودردرهمرگجاندادیتاهمانکوهیباشیکه

بربلندایآنبرایمنخانهساختیوباعشقومحبتدر

آنساکنشدیوهرروزباروحپرشکوهخودوقلبپدرانه

میزبانمنگشتی...

معبودمن،توقلبمراباردیگرازآنخودکردیومنهر

روزبادلشکستگِیدیروزرِدعشقتورامیبینموشادمانبه

سویتوپَرمیکشم؛منازتودوریهرگزنمیتوانم...!

فریبا

ــاتمــامقلــبوافــکارم، ــمب خــدایمــنتــورامیخوان

ــتومعنــی ــوشــکلگرف ــات ــم؛عشــقب ــاتمــامجان ب

پیــداکــرد،همــهچیــزبــدونتــوهیــچبــود.

تنهــابــودموخســته،وروزگاریفــرارســیدکهدســتاز

همــهآدمهــاشســتم،دســتازدنیــاودلبســتگیهایش

ــا ــردهوتنه ــرهنب ــزیبه ــجچی کشــیدم،جــزدردورن

تــوبرایــممانــدهبــودی؛ازهمــهناامیــدشــدم،بُریــدمو

دریافتــمهــرچیــزیدرایــندنیــاپــوچوباطــلاســت.

همــهچیــزدرتــوکامــلمیشــود،دردوســتداشــتن

ــو ــورت ــدنودرن ــومان ــدنودرت ــوراخوان ــو،درت ت

بــودن.

خــدایمــنهمــهتنهایــمگذاشــتندوتنهــاتــومانــدی

بــادختــریخســتهودرمانــده،شکســتمهمچــوننــی

خــردشــده،خــمشــدموتــوگفتــینگــراننبــاش،اگــر

ــا ــوراره ــتموت ــههس ــتمآنک ــنهس ــدم ــهرفتن هم

نخواهــمکــرد.تــوتنهــانیســتی،مــنهمچــونپــدری

ــود.آرامگرفتــمازکالمــشوشــورو کنــارتخواهــمب

حالــیتــازهگرفتــم،نــوریدرقلــبوزندگــیامتابیــد؛

قــدرتگرفتــم.اوهســتخــدایمــن،یهــوهالشــدای؛

ــودن. ــرایاوودراوب ــارهب ــازیدوب ــرایآغ برخاســتمب

دخترتزهرا



شــکربــرایخداونــد،شــکربــرایمســیحم،شــکربــرایروحالقدس.

شــکربــرایکالمتــوایخداونــدکــهنــوریبــرایزندگــیامشــد

دربیابانهــا...؛

ــههایش، ــراینقش ــد؛ب ــایخداون ــرایراهه ــودمب ــهب دراندیش

بــرایعشــقش،بــرایتمامــیمحبتــش.اوبــودوهســتوخواهــد

ــادهام ــود.فکــرمیکــردمبیابانهــایزندگــیامراپشــتســرنه ب

وهمــهچیــزتمــامشــدورهــا...فکــرمیکــردمبیابانــمبــهپایــان

رســیدوبــایــکپــروازبــهســویدنیایــیپــرازعشــقومحبــت

ــی ــیخــدا،یعن ــد؛یعن ــیجدی ــتدنیای ــیرومودرنهای مســیحم

مســیح،یعنــیهمــهچیــزعالــی...

روزهــاگذشــتودلــمبــرایبیابــانقلبــمتنــگشــد!بیابانــیکــه

ــوار ــهدش ــگک ــورازراهتن ــونعب ــود،همچ ــادب ــختیآنزی س

ــود،محبــت ــدرب ــود،پ ــود،عشــقاوب ــامســیحب ــود؛ام خواهــدب

بــود،اقتــداربــود...دریافتــمدربیابانــیقــدمگذاشــتهامکــهشــکل

تــازهایدارد.خــدایمــنچــراایــنبیابانهــاتمامــیندارنــد!؟بــه

فکــرفــرورفتــموصــدایخداونــدگویاتمــاموجــودمرالرزانیــد...!!!

بیابــانباشــدوتاریکــی »دنیــایزمینــیسراســرمیتوانــد

میبایســتمرحلــهبــهمرحلــهبگــذرد.ایــنمســیرزندگــیتوســت؛

تــوبایــدتراشــیدهشــویاگــرخواهــانآبحیاتــی،اگــرمیخواهــی

بــانــانحیــاتزندگــیجاویــدانداشــتهباشــیبایــدهــربیابانــی

رادرپــیبیابانــیدیگــربگذرانــی!!!اگــرشــاگردمنــی،تــاهســتی

نتــرس!کنــارتهســتمودرمســیرســفرتنهایــتنخواهمگذاشــت؛

اگــرانتخابــتمــنهســتمپــسبــاورکــنوایمــانداشــتهبــاش.

ــوزی ــانیام ــتت ــامنشدنیس ــیاتتم ــایزندگ ــرمبیابانه دخت

اطاعــتکنــیودرمــنبمانــی...؛مــنتــورادوســتدارموتــورا

بــرایخــودمیخواهــموتنهــاخواســتهامازتــواطاعــتوصبــوری

کــردنوفروتنــیتوســت؛محبــتتوســتوامیــدیکــهدرمــن

داشــتهای.تــوراتنهــانخواهــمگذاشــتهمانگونــهکــهبــهموســی

گفتــمنتــرس،مــنهســتمآنکــههســتم،ودرســختیهایبیابــان

زندگــیاتتــورامیرهانــم.دراطاعــتمــنباشــیراهتنــگاســت

وســخت،موانــعزیــاداســتوزمیــنخوردنهــابســیار،امــامــن

ــاآب ــوتمیبخشــم.دربیابانه ــتق ــورادرضعفهای هســتموت

حیــاتجــاریخواهــمکــرد،ظرفهــایخالــیاتراپــرمیســازم.

ــازد، ــکارس ــوآش ــهت ــیاتراب ــایزندگ ــابیابانه ــدت ــیحآم مس

ــدم ــهق ــرکجــاک ــاواورشــلیم.ه ــتعنی ــاوبی ــهقان ــاب ازجلجت

گذاشــتبــهتــوآموخــتایــنبیابانهــادرمســیرحرکــتتــوبــه

ــت ــابیابانهای ــدت ــلیمآســمانیاســت.ازآســمانآم ســویاورش

ــد ــی.اوآم ــدبگذران ــتازخداون ــاگردِیاوواطاع ــِقش ــاطری راب

ــورا ــکت ــکارخش ــبواف ــی،قل ــات،زندگ ــانحی ــاآبون ــاب ت

ــتوروح ــویازحکم ــرش ــردهپ ــدک ــورش ــات ــد،ت ــاریکن آبی

خــدا،وبــهســویپــدربازگــردی.تــاوقتــیرویزمیــنتراشــیدهو

آمــادهبــرایخدمــتنشــویبیابانهــاهســتند،تاریکــیهســتو

افتادنهــا...چقــدرتجربــه،چقــدرفراموشــی،چندیــنبــارتوبــه...!

برخیــز،بــرایمــنبــاشوبرایــمبمــان،زیــراتــوراانتخابکــردهام

بــرایخــودم...«

خداونــدم...،مســیحجــان،درســفرمیخواهــمپشــتســرتــووبــه

دنبــالتــودرتمــامطــولراهحرکــتکنــم؛ارادهتــورامیطلبــم

ــاِی ــاجــاِیپ ــامــنپ ــرداریت ومیخواهــمپیشــاپیشمــنگامب

تــوبگــذارمودرایــنمســیریــاریتــوراخواهانــم.تقدیــسکــن

جــانوقلــبوافــکارمرا،گوشهایــم،چشــمهایم،زبانــمووجــودم

ــافیــضورحمــت ــهلیاقــتمــنبلکــهب ــهب را...؛ایــنتقدیــسن

تــوبــهانجــاممیرســدتــابــاتــوبتوانــمهمــگامباشــم.اگــرچــه

ــوکــهباشــیآرامــموامیــدوارم. بیابانهــاباشــند،ت



میپرستمتودوستتدارم

دخترتزهرا



خوانندگان شما به درود و سالم

خالقیت. صفحه همراهان و عزیز

عزیزان شما به را خداوند شالوم

که امید این با میکنیم، اعالم

شادی از پر سالی رو پیش سال

وبرکتبرایهرفارسیزباندرجایجاِیعرصهگیتیباشد،آمین.

سالیانهحجمبسیارزیادیگندمباصرفنظرازارزشمالیازبین

بردهمیشود.باکمکازمطالبزیرمیتوانبهجایسبزهگندمو

عدس،باکاشتبذرهاوهستههایمناسبیچونلیمووپرتقالهمان

طراوتوسرسبزیسبزهعیدرابرسرسفرهجشننوروزآورد.

ایندانههاپسازگذشتحدود15روزشروعبهجوانهزدنخواهند

از نوروز عید زمان تا بکارشویم زودتردست است بهتر کرد،پس

زیباییآنبتوانیمبهرهببریم.

* جدا سازی هسته ها

نارنجهستهداررابرایاینکار یا -سعیکنیدکهپرتقال،لیموو

انتخابکنید.

-برخیازپرتقالهاازجملهپرتقالناول)تامسون(هستههایکمی

دارند.

-توجهداشتهباشیدکهازهستههایلکهداراستفادهنکنید.

-اجازهندهیدکههستههادرطولفرآیندخشکشوند.

*تمیز کردن هسته ها

-باانگشتانتانکاماًلهستههارازیرآببشوئید.

-سعیکنیدکههیچپالپیدرمیانهستههاباقینماند.

-مراقبباشیدکههستههاآسیبنبینند.

* خیساندن

-هستهنارنج،پرتقالیالیموراداخلآببهمدت24ساعتقرار

دهید.

-نیازینیستکهرویظرفرابپوشانید.

-توجهکنیدکهبایدهستههارادرآبولرمودرمحیطیبادمای

معتدلقراردهید.

* قرار دادن در حوله مرطوب

واسطه به کاماًل میبایست هستهها ساعت 24 گذشت از -پس

حولهایمرطوبمحصورشوند.

-هموارهسعیکنیدکههستههارامرطوبنگهدارید.-درصورتی

کههستههاخشکشونددیگرجوانهنخواهندزد.

* نگهداری در جای مناسب

-شمامیتوانیدبهدوروشهستههارابهبارآورید؛یاآنهارادریک

پاکتپالستیکیگذاشتهویااینکهدرگلدانقراردهید.



* نگهداری در پاکت پالستیکی

-اگرمیخواهیدهستههارابدونخاکبهبارآوریدمیتوانیدآنهارا

درونیککیسهپالستیکیقراردهید.

شود؛ حفظ هستهها رطوبت که میشود باعث پالستیکی کیسه -

البتهبهآناجازهتبادلهواراهمبدهید.

-بطورمنظمهستههارابررسیکنیدواگررطوبتشانراازدست

دادهبودندآنهارادوبارهمرطوبکنید.

-بعدازگذشت15الی18روزهستههارابهظرفموردنظرانتقال

پالسیده و خشکیده تا کنید مرطوب را آنها یکبار روزی و داده

نشوند.

* نگهداری در خاک گلدان

-شمامیتوانیدبجایپاکتپالستیکیازگلداننیزاستفادهکنید.

-هستههارادریکگلدانباخاکمناسببصورتردیفیوبافاصله

دوالیسهسانتیکنارهمقراردهید.

-سپسرویدانههایکالیهنازکخاکریختهوباسنگهایریز

میتوانیمبپوشانیم.

-پسازآنبااسپریآبخاکرامرطوبمیکنیم.

به باردرروز قراردادهوچند راپالستیک اولرویآن -دوروز

گلدانآببدهید.

-سعیکنیدگلدانرادرمحلیآفتابگیرقراردهید.

* نگهداری در جای مناسب

-هستههایپرتقالیالیمودردماییمعادل21تا24درجهسانتیگراد

جوانهمیزنند،پسحتماًبهدمایمحیطتوجهداشتهباشید.

-لِبپنجرهایکهآفتاببهخوبیازآنبهداخلمیتابدمیتواند

گلخانه به اگر البته باشد. ازهستهها نگهداری برای ایدهآلی مکان

دسترسیدارید،گلخانهنیزمکانبسیارخوبیاست.

شایداینهمهمراقبتکمیطاقتفرسابهنظربیایدولیزیباست.در

طولاینمسیرازشمامیخواهیمتاملداشتهباشیدبرکارخداوند

برایدانههاوبذرهایکاشتهشدهدرقلبفرزندانشواینکهخداوند

چقدرمشتاقتراستبرایدیدنجوانههایایمانماوثمرآوردندر

پادشاهِیاو...

مایامقدم

2۴ ساعت
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