
 

 ۱۹ـ  ۱۱،   ۲۰حنا یو

کرد. اّما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می

ریخت خم شد و به داخل قبر طور كه او اشک میهمان

که بدن فرشتٔه سفید پوش را دید كه در جایینگاه كردو دو 

عیسی را گذاشته بود، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک 

ی زن، چرا گریه ا»آنها به او گفتند:   .ته بودندپا نشس

دانم او اند و نمیخداوند مرا برده»او پاسخ داد: « ی؟کنمی

 «.اندرا كجا گذاشته

وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید كه در 

به او گفت:  عیسی  .آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت

کنی؟ به دنبال چه کسی ای زن، چرا گریه می»

كه او باغبان است به او این گمان مریم به« گردی؟می

بگو او را كجا  ای به منای آقا، اگر تو او را برده»گفت: 

 )یعنی ای استاد.(« ربونی.»مریم برگشت و به زبان عبری گفت: « ای مریم.»عیسی گفت:  «.ا من او را ببرمای تگذاشته

برادران من برو و به آنان بگو كه اكنون  اّما نزدام به من دست نزن! زیرا هنوز به نزد پدر باال نرفته»به او گفت:  عیسی

من »مریم مجدلیه نزد شاگردان رفت و به آنها گفت:  «.رومال میخدای شما با نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و

 .و سپس پیغام او را به آنان رسانید« ام.خداوند را دیده

 

 یسیع زیاز رستاخ   قایدرک دق تا به  تول کشید   هیثان ۶۰فقتد، بو ستادهیا یسیقبر ع   پیش  هیمجدل میکه مر یهنگام

 زیرستاخ یسیکنند. پروردگار مان ع یامروز اعتراف م  اوها  پس از انسننسل  ۶۰از  شیاست  که  ب مامیا نی.  ادیرس

 زیو رستاح ییزندگ یمعن یچکه  میریگ یم دایحال ما هنوز روز به روز  نیشده است! با ا زیرستاخشده است! او واقعا 

 میطرف، مر کیگفت؟ ازبار  نیاول ی" را براRabbuniکه کآلمه "بود،  یچه کس یهجدلا م ایماردارد.  ما یبرا یسیع

را مالقات کرد.  یسی. و سپس عبودارواح بد گرفتارشده  ۷ بااش  یدر طول زندگاگاه بود.   یدیپلخوب از  یلیح هیمجدل

. دیشنمی بود و اغلب کلمات او را  کینزد یسیاو واقعا به ع لیدل نیاد کرد...  به همآز اه دیاو را  از ارواح پل   یسیع

به   ح،یمس یسی. عیاد اوردهم در راه   به آرامگاه به را کالم  نیبود. او اشنا  آ اریاو بس یکلمات برا نیا ب،یترت نیبه ا

هم  در حال حاضر  یسیع ست. او فکر کرد ه هزند یخدا لکه ب ستیگان نردم یخدا, ستما یخدا هوضوح گفته بود ک

ب صلی  ؟ کار بکند  دیچه بابود گر این کالمها همه اشتبا ااما  .راحت بود الشیپس خباشد.  یزندگ یخدا نیاپیش    دیبا

که او توسط هفت ارواح  یمانخود ، و ز یکابوس ها نیدر بدتر ی. حتدر ذهنش واقعا محکم بود یعالمت تجار عیسی

    برساند.    یبدبختبه حد  نیکه استادش تا ا کردی. هرگز فکر نمردکرا تصور  آن هیشب یزیتوانست چ یمن، ر بودگرفت بد

که  یسی. عتاخسنرحت می  او را  هم  شاستاد یناتوان نیاما همچن  . بود بی رحمانه   انقدر و ادام   نفرت مردم 

را   تواند آن  ینم گری. او دطعم مرگ را بچشد دیهم با خودش یورط، به  یدنجات داهمرگ  زاروس را ازتوانست ال

او را در قلب  قیعم یها زخم به ساختی نمیتوانند  به آرامگاه آورده بود، که  نیریش یبا روغن ها امیکند. مرباور 

دلهره  انیو طغ دیکش قینفس عم کیاو . کند انرمد تواندیرا،  نم حیمس یسیدر بدن ع قیعم یدهد. قطعا زخم ها نیتسک

رفت! "فکر نکردم  که آنها  کنار قبر  یکه  سنگ  جلو دیپاک کرد, درا آمد ... همانطور که چشمانش  رب آور از دهان او

    امی! مردندیرا دزدآنها جسد استاد  نداشت. یتیمحدود چیه یبشر ی. اما بدجنسفتگش با خد مریامکردند؟"  را کار نیا

.... سپس آنها ناگهان ختوی زمین ریبر رسر و صدا  یبر . روغن معطه بوددر کنار قبر نشست نگس کی یبر رو

او خود را به  رایدهد، ز صیتوانست او را تشخ ینم امیاول فرشتگان ... سپس استاد خودش آمد!  در ابتدا مر ...آمدند.

داوند خ نیافتاد ... "ا فرو ااز چشمه   یکور ی پردهکه او  صحبت کرد،   ی. اما زمانه استنشان داد بانباغ کیعنوان 

که او بارها و بارها  ،یسیرعد و برق بازگشت. کلمات ع نندام زیهمه چ  قهیدق کیدر ظرف   Rabooni۰است!"... 

را  یسیدر آن زمان دشوار بود که کالم ع  و بعد از سه روز من زنده خواهم شد." موش مصلوب دیگفته بود. "من با

را   یسیع یهمه کالم ها. دیرا  د یسیبلند شد. و ع شمانشچدود از  ه،یثان ۶۰ ... در آن . اما حاالشده باشد متوجه 

از ارواح    ازاد شدن نیدوممانند  حیمس زیآن رستاخ ه،یمجدل امیمر یبرا . گفتمی  شهی, همانطور که او همبود  واقعی

 خوب خواهد بود! زیچدانست ... همه  یم دیه شک و تردونگ چیه بود و بدوناو دوباره نزد خداوند  ناگهانبود.  یطانیش

 

 :مازمان مریام به از زمان  فوکوس رییتغ

پاک را با   دیع انیحیدانست که مس یخود م یاو از زمان کودک ردیگ یپاک را جشن م دیامروز ع گیپزیپروانه از ال

پروانه در  ،۲۰۱۹پاک در سال  دی. و در عدید ونیزیولدر ت توان یرا م نهای.. همه ارندیگ یو تخم مرغ  جشن م یشکالت

 مغازه ها همانطور که او  نیتری. ودیوجود داشت، د دیمراکز خرهمه  را که در  ییزهایو همان چ رخم می رفت گیپزیال

 هم بودند، بلکه  بایتنها ز پاک نه دیع یپاک روشن و شکالتها دیع ی, بودند.  تخم مرغ هادیده بودخود  یاز دوران کودک

مثل  بایخوشحال بودند. تقر  سانهادر شهر وجود داشتند و همه ان گریخوشمزه د یزهایاز چ یاری. بسخوشمزه بودند

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C&id=7703


   دیشده بود. او با قیعم نیکنند. او غمگپروانه نفوذ بر توانستند   یخوشحال نم یحال چهره ها نی. و با ابود سمسیکر

دانستند. پس  یم  اوفرار  ددر مور وطن خود  همه کرد.  اکنون می فرار  نرایاز ا یستیپروانه با  ببرد. از بیناندوه را 

زادگاه من است!" او  رازی... "ش آمد ... رازیش لیوحشتناک از س ریتصاو نینداشت ... و سپس  ا ودوج یراه برگشت چیه

  شده است.  دهیناپددر سیل آمد. خانه خانواده اش   را اخبار نیاول دبع   د،یرا د  وخشتنک خمهایزکه  یگفت.   هنگام

او هرگز خواهر کوچکش  ای؟ آاتفاق افتاداز خانواده اش  یزیرفت. چه چ نیها از ب البیاز خواهر کوچکش در س یکی

االت، او در آغوش ورس و ست نیبا ا برگزار خواهد کند؟ عییمراسم تش   یو اگر او مرده باشد، چه کس ؟نمیبیندرا دوباره 

باشد,    ینهاده خوب شیپ دیشا ,گفت را داد.   شنهادیپ, نایسال ,شدوست  !" میبرو سایه کلفردا ب ایکرد. "ب هیدوست گر کی

در  یزیچ دیشکالت باشد.   "شا یاز  خرگوش یشتریب یبه معنا دیپاک با دیدانست که ع یپروانه م  پرونه فکر کرد.

  بایز یزیبه  چ اجید. او گفت: " خوب، من احت..."، او فکر کروندش داریهستند که در بهار   ب یعیطبمورد بهار و 

ند شو! ، از بحران .  از زمستان بله بوددبت کرحبارها  و بار ها  در مورد" بلند شدن"  ص شیکش سا،یدارم." در کل

 نیز چنپس ا دیدرک کند که چرا با توانستید شو! پرونه نملنب یاز بحران مال بلند شو!   یازدواج بلند شو!   از افسردگ

 یبا صدا شی.. اما بعد   از خطبه کش دشودانست چرا  در زمان بحران مجبور بود,  بلند  ینم یو حت .شودبلند   چیزهای

را در  یسیست!" پروانه عاشده  زیشده است!" و اجتماع  فورا پاسخ داد. "او در واقع رستاخ زیگفت: "او رستاخ  بلند 

 انقدر,   واقعا مرده است. اگر کس استکشته شده  یطورنیا یبود ... چه کس صلیبوز در .   آنجا هندید بیصل یرو

پس از مرگ وجود ندارد. پرونه   یدگزن  نی. چنستیپس از آن ممکن ن یاست. زندگده شبد تجربه کند وقعا کشته مرگ 

بر  یزندگه بود و ناگهان دوباره به تواند فوق العاده باشد اگر فرد واقعا مرد یفقط م شدن زیکه رستاخ است  حدس زده 

مدت  یکلمه برا نیشده  است. پروانه توسط ا زیشده است!    ... واقعا رستاخ زیرستاخ یسی. در حال حاضر عدگرد

 یپرونه م ... د؟یکن یم هیگررا پاک   کرد... "چرا شما    هاکه دوستش اشک دید نی. او همچنشود شگفت زده یطوالن

 پاسخ داد .... نای..." سال ستیچپاک  دیع  یمعن کهاالن متوجه شدم  خواست  "از آنجا که من

. و همه در مورد رندیگ یجشن مپاک  دیع آنمشترک  هستند: آنها  اندازه   یک...  نایو سال هیمجدل میو مر پرونه

. قدرت مرگ هنوز اندنکرده  رییو مرگ تغ یسال زندگ ۲۰۰۰از  شیله، بب مشابه نگران هستند. مرگ و دفن. یزهایچ

و  مبارزه کردند    یقودشمنان  نیا  باهمه  نایو پرونه و سال ای... .. مار   دز یاست. و نفوذ مرگ به همه ما  م ریفراگ

خرگوش داشت.    تخم مرغ و شکالت ... پروانه  شتداست در دروغن  کمی ایمار  .   دارند یمسخره ا یسالح هاهمه 

می مرگ برنده   ،یتیوضع نیدهند.  در چنمرگ انجام  هیعل  یکار چیتوانند ه یاست که آنها نم یعنبدان م نیالبته، ا

واقعا کلمه   دهد  یاست که   نشان م یهمان کس نیرسد. ا یم انیبه پا داریپا یبا گام ها است که یهمان کس نیشود. ا

 یغم و اندوه فرو مدر   دیتوان یرد ... شما فقط موجود ندا رگید یکلمه ا چیاست, ه  مرده یکس یپس وقتآخر دارد ... 

 ....  دیرو

  ۶۰تواند در  یم ایمر خداوند است! نیرا درک کرد. ا نیا ایمار هیثان ۶۰ ضرف است:  ... در نیا یپاک   به معن دیع

و مرگ  یدگخود خداوند خط زن  رایرک کنند.  زتوانند د یال  نمس ۲۰۰۰پس از    یحیمس یدرک کند که  نسل ها هیثان

زنم، فقط شما! فقط  یشما را صدا م ظور شماست! ... من ای! بله مارایخداوند   ما فراخواند. "مار  را شکست. از آنجا که 

. دیفهما آن ر  ایاست: مار یکلمه کاف  نیبردارند. ا مانها را از چشمان اسیاست که مق ین کافما گارکلمه از پرورد کی

 یوگرافیکلمه به طور کامل ب کی نیشده است. ا زیکرد، رستاخ ینیب شیاو همانطور که پ واقعا پروردگار است. نیا

و درباره  .نداردهرگز دوباره  از مرگ ترس  به جنگ نمی رود.   ی. هرگز دوباره تنها با روغن هاداد رییرا تغ ایمار

داند چه  ینم یادیش خواهد بود. او مدت زتاد؟ پرونه همچنان نگران خانوادهااتفاق اف یچ نایلپروانه و با دوستش س

پرونه دوباره  ای" و آست؟یپاک  چ دیگفت: "من باالخره متوجه شدم منظورع نایهرش افتاده بود. سالخوا یبرا یاتفاق

 یمرا است که او     یکسآن  یبه صدا یستگب نیمبارزه کند؟ ا یشکالت یهامرگ با تخم مرغ   و خرگوش هیعل خواهدیم

همه افراد  یاست که برا یشخص ریغ اریبس یزهایچ نیاوقات ا یدهند. گاه یم جیها دلش  را ترو امیروز پشنود. هر 

 دیتوانیمانند: "شما نم کند. یاست که شخصا به او اشاره م یاوقات واژها یدارد. اما گاه تیاهم ونیزیتلو قیها از طر

.   دیبا تخم مرغ   مبارزه نکن دیتوانینم یامیپ نیر خالف چن" قطعا بدیحرف دکتر "سرطان دار ای" دیبمان یان باقدر آلم

زند:  یم ادیامروز فر نی!" همچنایزد: "مار ادیمهم است. کلمه خداوند همان  که در آن زمان فر زیچ کیتنها  ت،یدر نها

شما  خواهم  یم شماست! من یسیشوند. "بله، منظور ع یم دهیآنها نام ! محمد! و همانطور که همهنیحس ال،یپروانه! ل

به تو  کینزد یلیخواهم خ یکنم و م یم ی! من زندگکنید زیرستاخ دیبا زیشدهام ... و شما ن زی: من رستاخصدا کنمرا 

 زند,  وقعان درست است. یاست که ما صدا م یسیزند. چون ع یشما را صدا م نیباشم!  او همچن

 ه کار کرد؟"با روغن معطرش در قبر چ می... "مردارم   گریال دسو کی

 

 

 
 


