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 شماره یک: غرفه    ی محتوا

 یرب المهد بسم
مشت   ک یشود که ناگهان    دا یهم پ   یباشند و شخص  دهیآن کش  یرو   یمشک  یزیروم  کیکه    دیرا تصور کن  یمعمول  یغذاخور  زیم  کی

مشابه   گرید  زیکهکشان به شمار آورد. حاال هزار و پانصد م  کیدر حکم    توان  ی پخش شده نمک را م  یآن بپاشد. دانه ها  ینمک رو

 . میهست ی اهیهمه س نیا انیکوچک در م نقطه کیکه ما فقط  دیرا مجسم کن زیم نیهم

حد   از  خارج  یبرآورد کرده است که خود عدد  ونیلیتر  اردیلیم  ۱۰موجود در کائنات را تا    یاحتمال  یها   ارهیساگان، تعداد کل س  کارل

در   کیاز    م، یریآن قرار بگ  یکینزد  ا ی  ارهیس  کی  یرو  یاحتمال آن که در رو  د، گذاشتن  ی در کائنات م  ی تصور ماست و اگر ما را تصادف

 اند. متیگران ق اریبس  اهایشد. دن یکمتر م  کی ای  ۱۰۳۳ یعنی ونیلیتر اردیلیم کی

از آن هاست و باز در  یکیفقط  یر یشان راه شکجهان، که نیکهکشان در ا اردیلیم ۲۰۰ نیاز ب م؟ییای دن نیا ین کجااحاال به نظرت خب

 زده اند.  نیتخم اردیلیم ۴۰۰تا  ۱۰۰احتمال وجود ستاره ها را از  ،کهکشان نیهم

منظومه   یکهکشان دارا  نیا  است.  یرینمک، کهکشان راه ش  یدانه ها  نیاز ا  یکیفضا،    نی: در امیتصور کن  را  رگید  زیچند چ  دیایب  خب

 ارهیس  نیپنجم  نیزم  ، یاست. از نظر بزرگ  اره یس  ۸ستاره و    کی  یدارا  یشمس  منظومه  از آنهاست.   یک یتنها    یاست که منظومه شمس

 است. نیهزار برابر زم ۳۳۰ دیخورش جرم باشد.  یم

 است.  شصت و چهارم  کیحجم آن    یعنی دارد.    نیچهارم زم  کیدر حدود    یکره ماه است که قطر  نیتنها قمر زم  د، یدان  ی که م  همانطور

 . دیا ده یبرد ی بزرگ پ ی ایدن نیماه در ا یبه کوچک فاتیتوص نیفکر کنم با ا  پس

 . است اصال ماه چگونه به وجود آمده مینیاول بب دی ایما نقش دارد؟ ب یعظمت آسمان چقدر در زندگ نینظر شما، ماه کوچک در ا به

 

 است که: نیا انگریب ، که پژوهشگران بدست آورده اند  یدیجد شواهد

کرده اند، برخورد کرده و    ینامگذار  ایتکه دانشمندان آن را    خیبه اندازه کره مر  گریکره د  کیبا    ،اش  یدر دوره جوان  نیکره زم  احتماال

 انفجار به وجود آمده.   نیقطعات حاصل از ا وستنیحاصل شده که ماه از به هم پ  یانفجار

به دور خودش خودش. مطالعه    نی چرخش زم  یروز عبارتست از مدت زمان الزم برا  کی طول  قبل از وجود ماه، روزها کوتاهتر بودند:  -۱

به دور   نی زم  عیروز، حرکت سر  یکوتاه   نیا  لیاست. دل  دهیرس  یساعت م  ۵دهد طول روز در گذشته به    یها نشان م  لیفس  یبر رو

 به خاطر ماه.  رسد؟یساعت م۲۴آرام شده که طول روز به  یحرکت به قدر نیخودش بوده است؛ اما چرا امروزه ا

 شده است.  ل یما تبد  اره یس  یبرا  یکم شده و ماه به ترمز  نیسرعت زم  ن، یماه و زم  ن یوجود جاذبه ب  لی زمان به وجود آمدن ماه، به دل  از

مدت   نیا  یساعت بوده که بدن ما هم برا  ۲۴مدت، روز    نیو در ا  میهست  نیزم  یهزار سال است که بر رو  ۲۰۰ما انسان ها تنها    البته

 ساخته شده است.

 نیدار بودن زم هیزاو -۲

اندازه    ن یا  معمول است.  برابر بزرگتر از حد  ۲۰ماه    نیشود؛ اما ا  یماه ظاهر م  با یغروب ز  کیدر    دیکن  فرض   باشد:   کتریاگر ماه نزد  -۳

  لومترهایشد. سواحل تا ک  ی جزر و مد بزرگ م   ک ی  جاد یاز حد معمول و ا  شتریبرابر ب  ۴۰۰.  کند  ی م  جاد یا  میجاذبه عظ  یروین  ک یماه،  

  یخود برم   ی البته ماه به جا  تینها  در  است.  نیشدن ماه به زم  کی نزد  ل یها به دل  ن یهمه ا  و   گشتند.  ی م  د یو ناپد   رفتند   ی آب م  ریز

 . کرد  یم  ینیو آب عقب نش گشت

 نیا  .ردیاز ما فاصله بگ  ل یهزار ما  ۲۴در حدود    یعنی  .کوچکتر شود  %۱۰شب، ماه فقط    کیدر    دیفرض کن  حاال  اگر ماه دورتر بود:  -۴

 شود.  ی و درازتر شدن روزها م  نیباعث کاهش سرعت زم ،یدور

  وجود دارد.   یروز فوق العاده گرم و طوالن   کیکه در طرف در جهان،    یدرحال  .رسد  ی ساعت م  ۲۰به    دیغروب و طلوع خورش  نیب  فاصله

 گر یو د   نیجزر و مدها، چرخش زم  ماه  خواهد شد.  کیتحر  اریبس  نیزم  یداریحرکت کند، پا  %۱۰اگر ماه واقعا    .ستیماجرا ن  انی پا  نیا

 کند.  یما م  یداریکمک به پا نیکند که ا  یآن را کنترل م یعملکردها
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شروع به تلو تلو خوردن   وانهید  کی کم شود، مانند    نیاگر سرعت زم  کهیاست؛ بطور  ادش یز  اریدر مدار آن سرعت بس  نیزم  یداریپا  راز

  !خواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است!  استوار گفتگو با مخاطب  یهپا  غرفه بر یناست که ا ینا ،که در غرفه دوم مطرح است  ینکته مهم: ٢  غرفه  یحتوض

دارند. مثل دوست،   بسیاری یرثأ ما ت یهستند که در زندگ یادیمختلف افراد ز یها یزپردازد که عالوه بر چ یموضوع م ینجا به ا ینا در

ما داشته   ی بر زندگ  یادیاثر ز  یجهدلسوزتر باشد و در نت  و   تواند از مادر مهربانتر  ی که م  یگریشخص د  یحت  یا پدر و مادر و    یاخواهر برادر  

 باشد! 

یک غرفه     ین شود. )در ا  نمی   یغرفه معرف  یها توسط مجر  یژگیو  ینبا ا  یشود و شخص  ی نم  ییدأفرد ت  ینغرفه اصل حضور ا  یندر ا  البته

 کلیپ در ارتباط با مادر پخش می شود.(
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 :٢محتوای غرفه شماره  

 یرب المهد بسم
 (ی)بعد از سالم و احوال پرس

 د؟ یکن یاطرافتون توجه م طیدر روز چقدر به مح شما

 آسمون، پرنده ها، درخت ها...  ن،یدورو برتون، به زم یخودتون، به آدما به

 ... دینیب یکه نم ییزایتا چ د یریبگ د ینیب یکه م  ییزایو درشت، چ زیاز ر یهمه چ به

 اثر درختان؟ وانات،یاثر ح د؟یفکر کرد تونیزندگ  یرو ءایحاال اصالً به اثر اش تا

 ...؟ یحت تأثیرشما  یچطور؟ وجود دارن و بر زندگ ،اما وجود دارن دینیب یکه نم  ییزهایچ

  اتیماده ح نکهیاز ا ریاثر داره ... غ  مونیزندگ یاما اون وجود داره و بر رو ند یب ی نم  رمسلحیاونو با چشم غ  ی ... کس ژنی... مثالً اکس مثالً

  ییفضا  یها  نهیسوخت سف   یبرا  عیما  ژنی... به عنوان مثال: از اکس  شه یهم ازش م  یا  گهید  شرفتهیپ   یزنده بودنمون هست، استفاده ها

 ... شهیفلزات استفاده م یبرس و جوشکار یبرا  لنیو است ژنیاز مخلوط اکس ای کنند  ی م تفادهاس

 نبرده...  یهم که اصالً هنوز بشر به اون ها پ یاتتأثیرو  دهیکه زمان مجال گفتنش رو به ما نم یا گهید اتتأثیر و

 یرویبا چشم مسلح... مثل ن  ی. حتمینیب  یدارن، اما ما اونها رو نم   تأثیرما    یهستند که بر زندگ  ییزهایباز هم چ  ژن،یاز اکس  ریغ   اما

 ه... جاذب

که شب و روز، ماه ها  ییو شناخته شده مون... در مورد آدما دهید ی... در مورد رابطه هامیهامون صحبت کن دهیدر مورد د کمی میخوایم

  یبه قول  ای.  میاز دوست شروع کن  دیایدارن... ب  مونیزندگ  یرو تو  هاتأثیر  نیکه بزرگتر  یی... در مورد کسامیو سال ها باهاشون در ارتباط

 ...قیرف

 با هم فرق داره؟  ق یرف ای اصالً به نظر شما دوست  +

 :( دیپرس یم است، ن مثبتاکه جوابش  ی از کسان ای)اگه جواب مثبت بود 

 ؟ ی چه فرق +

 :( دیپرس یدهد، م  ی که مخاطب م قیدوست و رف  نیتفاوت ب حاتی)بعد از توض

 داره؟  تونی زندگ یتو ی گاهیچه جا نیگ ی که که م  یقیشف قیرف نیاونوقت ا +

اما رفقاتون   نیشما هستن و خودتون اونجا حضور ندار  بیفرانر از اون، در حال تخر  ا یدر حال نقد شما هستند    ی حاال فرض به جمع  +

ن خودشو   یبرا  ،که اگر ازتون دفاع کنند  دیریرو هم در نظر بگ  نیا  - کنن؟    یشن از شما دفاع م  یبلند م  قاتونیهستند. به نظر شما رف

 - شهیگرون تموم م

 نه(  گنیعده هم م هی ،شنیپا م قامیرف گنیعده م هی)

  ی ب   ؟ یبرادرتون باشه چ  ایهمون جمع خواهر    یحساب کرد؛ نه کامل و صد در صد... اما اگر تو  شهیم   ۵۰  -  ۵۰  قیرف  ه ی  یرو  نیبنابرا

 خودشون بد بشه... یاگه برا یکنن، حت  یدرصد از شما دفاع م  ۱۰۰شک 

باشه   یدوست دارن. به قول معروف هرچ  گهیجور د  هیکنن؟ چون از پوست و گوشت و خونتون هستند. چون شما رو    یکارو م   نیا  چرا

 ... گهی کشه د یخون، خون رو م

 ...میپله باالتر بر هیاز خواهر و برادر  ن یایکه بحث خانواده شد، ب حاال

 .د یبگ عیرو بلند و سر دیکه در موردش به ذهنتون رس یکلمه ا نی. اولگمیکلمه در گوش شما م هی من

 نیوقت ا  آن  می گوید.   راکلمه    نی از ا  ی مترادف  ای گاه    هینفر تک  یکشک    یب   د.یپرسیسه نفر م  ا یاز دو    .پدر  می گویید )در گوش شخص  

 ( هیدد ی مانور م روی آنو  د یکن ی انتخاب م ،چه که گفته شدهآن نیاز ب راکلمه 

 شه یراحت م  الیکوه بزرگ و محکمه که با خ  هیاز پدر    رمونیتصو  ،. اگر بخوام واضح تر بگممیو تصور دار  فیتعر  هیهمه از پدر    د؟ ینیب  یم

 ... کنه ی نم یپشتمون رو خال  چوقتیه چوقتِیکرد و مطمئن بود که ه هیبهش تک
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تا اون با   میمشکالتمونو براش قطار کن  یترس و واهمه ا  چ یبدون ه  م یتون  ی م  م، یکه باش  ی هر سن  یماست که تو   ی تنها مرد زندگ  پدر

 هامون...  یرفع و رجوع کردن سخت یهاشو باال بزنه، برا نیآست یدلسوز تیصبر و حوصله و در نها

 پناهگاه امن...  هی ی واقع  یگاه محکمه... معن هیتک هی ی واقع یپدر معن آره،

 از پدر هم دلسوزتره نسبت به ما...  یحت یکه که گاه  هیشخص م،یمورد بحث قرارش بد میخوایکه م یاما... شخص بعد و

 ... م یتماشا کن پویکل نی شخص مورد نظر، باهم ا یقبل از مانور دادن رو  کنم ی م شنهادیپ 

 :( می کنیدشروع  آنهابعد از نظرات کنند.    انیب دیدند، که  یزینسبت به چ ران اتا احساسش بخواهیداز مخاطبان  پیکل ی)بعد از تماشا

 ...نهیزم یموجود رو نیتر  یدوست داشتن اتیعمل  ریمد نیا

  یانتها عشق م   یکنه... و تا ب   یانتظار محبت م  ی بخشه... ب یتوقع م  یکه ب  یبه خاطر بچه اش... موجود  گذره  یکه از خودش م  یموجود

 ... هورز

از خودش بکنه،   تونه  ینم  ینوع دفاع   چیکه ه  یمادر چقدر حواسش به کودک  هی  د؟یش رو بگا  رخوارهیحس مادر به بچه ش  دیتون  یم

 هست؟

و    ی دلنگران  ت، یدقت، وسواس، حساس  ت ینها  ش،ه ارخواریکه مادر نسبت به فرزند ش  می دهید   حیتوض  ی کم  ان )بعد از پاسخ ها خودت

توان    چینسبت به بچه کوچکتر که ه  یست... اما درجه دقت نگراناها    اتیعمل  نیهم همراه ا  یتا بزرگ  طیشرا  نی... و ارا داردمراقبت  

 (...است شتریو ب شتریب به مراتب  د، از خودش ندار یدفاع 

مادر عاشقتر   از مادر دل نگرانتر، از مادر دلسوزتر، از  یهست از مادر مهربونتر؟ کس  ی بزرگ کس  یایدن  نیا  یحاال به نظرتون تو  خب؛

 نسبت به فرزندانش؟ 

 کرد؟ دایپ   ییمادر، همتا یبرا شهیم اصال

بشنوه، مشکالتتون   ی قضاوت  چیدلتون رو بدون ه  یساعته شما باشه، حرفا  ۲۴مراقب    یچشمداشت  چیه   ی که ب  د یکرد  دا یرو پ   یکس  اگه

 ... دیکن  یدل نگرانتون باشه، حتما به منم معرف ی و مشتاقانه کمکتون کنه و براتون دعا کنه و حساب نهیرو بب

 ...کنهیتوقع محبت م  یکه ب شهیم دا یپ  یروزا کمتر کس نیا .د یاون فرد رو از دستش ند دیالبته مراقب باش و

 ... دی کرد دایرو پ  ایدن نیموجود ا نیکه با ارزش تر دیبدون د، یکرد  دایرو پ  یکس نیچن اگر
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 خواهد  ی غرفه م ینباشد. ا  می  به خدمت حضرت  ینفره است که موضوع آن تشرف جوان  ۱  کوتاه  یشنما  یکغرفه   ینا:  3غرفه    یحتوض

 ی اصال نام حضرت برده نم  یشنما  ین. )البته در ابدهد   نشان  یشنما  ینو همراه ماست را در قالب ا  یبانپشت  یشهکه هم  یوجود شخص

 .(شود

 

 : 3محتوای غرفه شماره  

 یرب المهد بسم
 اول:   صحنه

 معجزه وار است.(  یداستان ی تداع  شیصحنه برا نیشود. انگار ا یم  شیو قرمز، بهت زده وارد صحنه نما سیخ ی )پسر با چشمان

 نقطه نیهم دربود که اتفاق افتاد، درست  نجایدرست... درست هم +

 اتوبوس( انیدر م یخال یصندل ک یکند به  ی)و اشاره م 

  فتم یبه پاش ب  شد  یتو دستام، کاش م  رمیکه دستاشو بگ  شد  یکاش م  .نگاه کنم  شتریبه چهره اش ب  . شد که برگردم  یکاش دوباره م   +

 ت یجمع  دنیاز د  یریترس همراه با غافلگ  یبه نشانه نوع   .ردیگ  ی صورتش م  یرا رو... )و دستانش  ی... واااایو افسوس( وااا  هی)در حالت گر

 احوال است(  شانی پر ی لیخ یلیبرد، خ یم  شی به داخل موها راداخل اتوبوس، دستش 

 (ی شانیخاطره خاص همراه با پر کی  یادآوریشوند؛ افکت:  یشود؛ چراغ ها خاموش م ی)صحنه تمام م

 دوم:   صحنه

 افکت: برگشت زمان(  -است  ی شیندارد، نما ییحالت روا گریعوض شده؛ د  ش یلباس ها .نشسته است ی صندل کی ی)پسرک رو

 )صحنه فالش بک(

 زود برگردم.  دم یکشه، قول م یطول نم قهیاز سه دق شتری به خدا ب .آقا! جونِ من نگه دار +

 اذان( ی)صدا

... درست مثل  یزیچ  ،ی، نماز خونه ایا  یآباد  ک یبه    می!؟! بذار برسابونی رِّ بب  نی! مرد مؤمن آخه وسط اگه؟ید  هیکارا واسه چ  ن یبابا، ا  -

 ( یلحن عصب کی )با یخون  ینمازتو م یستیمیبچه آدم وا

اذون شد،  یراننده! اصال من که از همون اول با شما شرط کرده بودم که وقت یشود( آقا یمحکم( )لحن پسر عوض م یلینه آقا نه! )خ +

 .ادینم نیآسمون به زم دیچند رکعت نمازمو بخونم. باور کن نیتا من بتونم ا نیتوقف کن م، یتو هر جا که بود قه،یدق ۵فقط 

 

 نشانده و نمازش را خوانده است(  یرا به کرسظاهرا پسرک حرفش  .گردد  یشود و دوباره به حالت قبل برم ینور کم م  هی)چند ثان

 خود نشسته و نمازش را خوانده است.(  یصندل یرو -آرام-)حاال پسرک  

 آخه؟   یهمه اصرار واسه چ  ن یفهمم اصال، ا  ینم  .اونور  ای  نوریا  قهیدق  ۲۰!! حاال  ؟یبود که راه انداخته بود  یچه الم شنگه ا  نیآقا پسر! ا  #

 که انگار از روز ازل، بند بند وجودمو باهاش بستن...  یعهد هی ... یک یدارم، با   یعهد هیمن، من...   +

 ( دی گو یلحن آرام م کیپسرک با  -سبز حاًیترج-عوض شود   دیجا نور با  نی)ا

 سوم:   صحنه

مانند صحنه   د یلباس پسر با   .گردد  یبرم   ییصحنه دوباره به همان حالت روا  - گردد  ی افکت: زمان به حال برم-)خاموش شدن چراغ ها  

 اول باشد( 

  یرو م یا یامتحان خالص کی دی راه بود. با  یآخرا گهیگذشته بود. د یسه چهار سال هی .کردم یم لیاون موقع ها خارج از کشور تحص  +

بودم    دهیچ  یقیشد. برنامه دق  یبرگزار م  -تا شهر من فاصله داشت  ی که چند ساعت  گهیشهر د  کی  یاونم تو-  کباری  یدادم که فقط سال

 زودتر برسم.  یساعت چند -اطیمحض احت-که حاال  

 اتوبوس )با لحن محزون( نی... هم نیقرار بود برم... هم نیهم  با
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 یسال ها   نیا-سال ها    نیبودن، تمام ا  شهیز هما  قتری. تو اتوبوس نشسته بودم، چشمامو بستم. نفسام عمدیاون روز موعود فرا رس  باالخره

 وش یلوکومت  یتهِ تهِ خطه و صدا  گهی که که د  یقطار  کیمثل    ب،یغر  یجا  کی  یدور از خانواده، تو  یسال ها   نیا  - و مشقت  یپر از سخت

 رفتند.  یچشمم رژه م یجلو رسه، یداره به گوش م

. اگه مردود بشم!؟!  کرد   ی به هم گره کردم و سرمو روشون گذاشته بودم، افکار بافته شده با تار و پود ترس تن خسته مو ول نم  دستامو

 بمونم؟ اگه... اگه...  گهیسال د هیاگه مجبور شم 

 لهیوس  کیخراب شدن    یاذهنمو پاره کرد. )صد  ی که پشت سرش اتوبوس به تلو تلو خوردن افتاده بود، رشته ها  ژیق  ژیق  ی صدا  هی  هوی

دونست چه خبره، از اتوبوس   ینم  یچکیشده بودم. ه  جیاتوبوس باز شد. گ  ی. درادیهمه مسافرا به گوش رس  یترمز، صدا  هی( با  هینقل

 شدم.  اده یپ 

استخون هامو از تو گوشت و   خواد  ی . انگار مده یکتف هام و فشار م  یدستاشو گذاشته رو  ی کیروبرو شدم که حس کردم    یصحنه ا  با

 .رونیپوستم بکشه ب

 اون آقاهه... دنیو اونور نگاه کردن راننده، آه کش نوریباالزده، ا کاپوتِ

خواستم واسه بار   ینم  گهیو ناراحت( د  یچشمامو ببندم. )حالت عصبان   خواستمینم  گهی. د دیکش  یم  ریشونه هام ت  شتریو ب  شتریب  یه

 ه یمرحله که حاال تهش قراره بشه:    نی. به انجایخودمو رسوندم به ا  یا   یبا چه بدبخت ادیب ادمیخواستم   ینم   هگیهزارم اونارو مرور کنم، د

 حاصل )لحن مغرور(  ی ب انی پا

 ا یزود نیبسم بود. درسته، اتوبوس خراب شده بود و ظاهراً قرار نبود به ا گهیبسته تصور کنم. د یرو با چشما یدیناام خواستم ینم گهید

 ! یسادگ  نیهوا... به هم  رفت یم  ،شد  ی چشمام دود م یداشت جلو میعمر جوون کیدرست شه. ثمره 

  بیبرسه که البته به نظر غر  ییجا  هیکه از    ی کمک  ، یبودند و منتظر دست  ستاده یگوشه ا  کیشده بودند.    دیو کمک راننده کامالً ناام  راننده

 . ومدیم

.  رید  یلیشده بود؛ خ رید  گهید  شد،  یهم درست م   گهیساعت د  هیاگه  یتموم شده بود. حت ی معلوم بود. از روزم روشنتر، همه چ طیشرا

 . کردم یکه فکرشو م یاز اون رترید

ها فکر کنم. انگار مغزم به سلول هاش  « اگه»به اون    تونستمینم  گهی . دومدیتاب بودم. بدنم داغ شده بود. نفسم سخت باال م  ی ب  یلیخ

 کنن. لیدستور داده بود که فکر کردنو تعط 

 . زد یهوا موج م یطاقت فرسا  یتحمل گرما یتو چهره هاشون فقط دل نگرون ی. ول شدند یم  ادهیپ   -یک ی یک ی- مسافرا

  یکه مادرم دوراشو به ظرافت تمام گلدوز یبود! دستمال  نجاینبود که بتونم دستامو به دستش بسپرم. هنوز ا  ییجا  گهیهام د   بیجز ج  به

  یایبا تمام وجود در خواست ی پاک کردم. دلم م مویشونیسرد پ  یواسم گذاشته بود. باهاش عرقا ادگاری عطر نفساشو به   یکرده بود و بو

 . شینخ یصورت یتک تک گلبرگ ها توکنم  یاشکامو خال

نذاشته  ی باق یزیسرنوشت من. واسم چ ی. حاال که اومده بود، پاشو کرده بود تو کفشافتهیاتفاق واسه من ب نیقرار نبوده ا چوقتیه انگار

رها کنم.    خودمو توش  تونم  یهست که م  یبود که از دستش بدم. مادرم، کاش مادرم بود... کاش بود و دلم خوش بود که آعوش گرم

 داده بود رو بو کنم.  یکه بهم سر راه یحینوشته اول اون مفات تونستم ی. کاش دوباره م نمیقرآن خوندنشو بب متونست  یکاش دوباره م

 

 ی اون کس  ادی  ؛یناچار و مستاصل و خسته ا  -غربت  تیتو نها-  یحس کرد  یروز  هیاگه    ؛ی شد  دیاز خودتم ناام  یحت  یروز  هیپسرم! اگه  »

 « بود. ی پناه بودم واسم آغوش گرم ی ب ی که وقت  یهمون کس گفتم،یازش واست م شهیکه هم فتیب

  یعرق کرده، اون شونه ها سیخ  ی داغ دستا نهیس به،یخشک و غر  یخاک ها یآفتاب، رو میسوز مستق ریداشتم. ز یبیعج  یلیخ حال

به   دنیباشه؟ که با نرس نیا  د ینفوذ کرده بود. آخه چرا قسمت من با   م یوجود یها  هیسمباده تو عمق ال  ه یمثل   گهیکه حاال د  ده یکش  ریت

 ببازم...  مویکل زنوگ یامتحان لعنت هی

 . شد یام ذوب م  نهیس یداشت تو گرما گهیام که د «کادیو ان »اون   یبلند کردم و گذاشتم رو دستمو

 مناجات کند(   دی با ی پسر با درماندگ  -لیسه تیاد ،یلیسه  یآقا یرصدایافکت: ز-)نور سبز 



 

 7صفحه 

 

 59کارگاه آموزشی شماره 

 پیشنهاد برگزاری جشن غرفه ای 

 ،یرهاش نکرد ، یدستشو گرفت اشیپناه  یتو ب  شهیکه هم ی تو همون ، یجونش س یان ، یآغوش گرم  ه یواسش   گهیکه مادرم م  یتو همون»

 شه یاسمت ورد زبونش بود، تو که هم  شهیتو که هم  ، یبود  شی. تو که تک ستاره زندگیکه از مادرشم بهش مربون تر بود  یتو همون

 بود... تو... تو...  ش ینبودنت دغدغه زندگ

...  ؟ینجات بد  یدیناام  نیاز ا  ،یکالفگ  نیفرار نداره، از ا  یبرا  یراه  چیکه ه  یزندون  نیاز ا  ر،یاجتناب ناپذ  یکیتار  نیمنو از ا  شهیم  فقط

تا    کنم   ی من عهد م  ی ول  ، ییحرفا  نیتر از ا  می کر  یلیتو که خ  دونم   ی ... مکنم  یم  کاریکه حاال من در ازاش برات چ  ی با خودت بگ  دیشا

 « نمازامو درست و اول وقت بخونم...  گهیزنده ام د  یوقت

خسته   یاون صدا  ی بلند شدمو شروع به قدم زدن کردم. به جا  نیگذاشتم. از زم  بمیتاالپ تولوپ قلبم محو شده بود. دستامو تو ج  یصدا

 . کرد یآروم نوازشش م نیطن هیمثل  نانیاطم هیراه انداخته بود، حاال  ییغوغا هیتاالپ تولوپ که تو قلبم 

 شده ام.  نقض یبعد همه عهدها  -واسه بار اول-  ی و حال حس

و سرگردون، گرسنه و تشنه،   رونیکه به دنبال کمک باشه... مسافرا، ح  ی و خسته تر از اون   د یمسافرا برگشتم. راننده، همچنان ناام  ونیم

 قرار و آشفته...  یب

 . شدند یم  کتریاز دور توجه همه رو به سمت حودش جلب کرد. صدا و صاحبش نزد ،یمبهم یصدا هیکه   نیا تا

 

 اومده؟  شیپ   یمشکل *

 . سادیموتورش به تت و پت افتاد و از حرکت وا هوی. میافتاد ریگ یآره؛ بدجور ^

 بندازم؟  ی نگاه هیمنم  دی د ی عجب... حاال اجازه م *

که به دست   ستین  یو روشو ازبرم. گره ا  ریدربستشم، همه سوراخ سنبه ها و ز  کیانمک   . کاره ام  نیساله ا  ۲۰نه آقا جان، من خودم    ^

 حرفاس.  نیتر از ا ختیر ی شه. اوضاع ب شما باز

 حاصل شد...  یباز شد و کمک یگره ا  دیخب حاال شا  *

 شما... می آچار تقد نیا ن؛ ییبفرما ^

 شده بودم.  رهیکننده اش خ ریروِش، به اون صالبت صداش، به حرکات متحبا اون قامت استوار مثل سَ به،یمرد غر به

 . آقا استارتو بزن *

روشن شدن موتور بود! آخه فقط   ی صدا  هی( که شبنیروشن شدن ماش  یبلند شد )افکت: صدا  ییصدا  چ،ییچرخش سو  نیکوچکتر  با

 روشن شدن موتوره؟! یصدا، صدا نیا شهیباورش م یکار شده بود. ک  نینگذشته بود که اون مشغول ا شتریب یا هیچند ثان

نقدر خوشحال آ  یباور کنم. هم متعجب بودم هم ذوق زده. ول   تونستم  ینم  دمویدیکه م  یزیهاج و واج به هم زل زده بودند. چ  مسافرا،

 . شدیداشت عوض م زیچند لحظه، همه چ یفقط تو  ه،ید ثانفقط تو چن یفکر کنم که چطور  تونستم ینم  گهیبودم که د

  اد یفر یاز خوشحال تونستم  یبود که م یی جا هیرو لبام نقش بسته بود. کاش  قیو عم ی لبخند واقع هینشستم.  یصندل  یو آسوده رو رها

 بزنم. 

 ... فیدر کار نبود. آروم و لط یی بار غوغا نیا یضربان قلبم باال رفته بود. ول  دوباره

 کرد.  دایاتوبوس واسه خودش پ  یه هااون ته مَ یی جا  هیهم سوار شد و  بهیغر مرد

که تو    ییاتفاقا  هیشب  چکدوم یه  نایکنم. ا  کاریچ  دیخاموش تو دلم با   اد یهمه فر  نیهمه ذوق، ا  نیبا ا  جان،یهمه ه  نیبا ا  دونستم   ینم

 بودم، نبود.   دهیاز آدما شن ا یکتابا خونده بودم 

رفتن و از   ش یپ   م یاتفاق زندگ  نیرفتن، تا حدِ خراب شدن مهمتر  شی پ   ی دیحد ناام  نیتا آخر  .اسمشو گذاشت  شهیم  یاصن چ  دونم ینم

 معجزه...  هیدر حد  د یاونور... شا

 صداش کنم، بلند شد.  «فرشته نجات» هیدوست دارم  شتریکه ب بهیاز اون مرد غر ییصدا هیراه،  یوسطا

 . شمیم اده یپ   نجایمن هم *
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( و  شود  ی م  ک یقدم زدن که نزد  ی)افکت: صدا   شدیم  کتریو نزد  کی قدم هاش نزد  ی. صداستادیترمز کرد و اتوبوس از حرکت ا  راننده

شونه   .شونه هام حس کردم  یدست محکم و گرم رو رو  هی  و،یدست  هی  هوی. از کنارم گذشت که  زدیسکوت حکم فرما بر اتوبوسو بهم م

 ... دنیکش  ینم ریت گهیکه د  یی ها

 « عهدتو فراموش نکن... چوقتیجوون! ه»

 )افکت: ؟( 

 . دیلرز ی همه بدنم داشت م  خ؛یحوض پر از آبِ  کیانگار هلم داده بودند تو  .شد  یخال  هوی قلبم

 باشه؟! تونست ی م  یبود؟! ک ی مرد ک اون

 اون دور و بر نبود.  یکس زدم،  یشتم با خودم حرف مکه فقط دا من

 بودم...  اوردهیاز اون عهد، از اون حرفا به زبون ن یزی)با حالت ترس( آخه... آخه... من که چ

 ...؟! دونست ی ... اون مرد از کجا ماون

بود... پر از خار و گرد و غبار؛   ابونیب هیشدم؛ فقط  رهی خ رونیبه ب شهی م بلند شدم... رفتم ته اتوبوس، از ش  ی( از رو صندلیدی)افکت: ناام

 شده بود.  اده یاز اتوبوس پ  شیپ  هیکه فقط چند ثان بهیاز اون غر یبدون نشونه و اثر

 نذاشته بود...  ابونیقدم تو اون ب  یآدم  چیه چوقتیه انگار

 خود پسر ~+ 

 از مسافرا  یک ی ~ #

 راننده  ~ ^

 امام زمان ~ *

 گر یمسافر د کی ~ -
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گاه امن   یهمهربان و تک  پدر  را بعنوان  هدف که مخاطبان امام عصر  ینبه ا  ،است  ی گذار و عاطف  یرتاث  یمتن توسل:  4  غرفه  یحتوض

 با حضرت ارتباط برقرار کنند.  توانند ی ببرند که م ی پ   ینبشناسند و به ا

 بندند.   یم را یشانآن ها چشم ها  یلهشود که بوس ی به آنها داده م ییچشم بند ها ،شوند ی ابتدا که مهمانان وارد غرفه م در

 شود.  یپخش م یصوت متن

پا   یکنزد  یباً)تقر  یدمتن به قسمت مورد نظر رس  وقتی رود و چشم   یم   کنار،  تکه مقابل چشم مهمانان اس  ییپرده ها   ،متن(  یانبه 

و حس خوب بودن با   یختهآنها را برانگ  احساسات  که  ینندب  یرا م  یشود و آنها صحنه ا  یمهمانان توسط مسئول غرفه باز م  یبندها

 (یآب ینه+ پشت زم  یعی گل طب ی دارد + گلدان ها نماحوض که آب یک کند. )فضا:  ی حضرت را به آنها منتقل م

 

 : 4محتوای غرفه شماره  
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 فضای بین غرفه ها: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 . مهمانان به سمت کافی شاپ راهنمایی می شوند  ،که به پایان رسید ۴غرفه 

 : شاپ  یکاففضای  
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 بروشور

 م یاللّه الرحمن الرح بسم

 : اول   دفتر

 د؟ یآن فکر کرده ا ی ها یتا به حال چقدر به آسمان و شگفت شما

هم    یباشند و شخص  دهیآن کش  یرو  یمشک  یزیکه روم  دیریرا در نظر بگ  یمعمول  یغذاخور  زیم  کی  ستیدرک عظمت آسمان کاف  یبرا

از دانه   ی کی  نکهیحاال به فرض ا  کهکشان است. کینمک در حکم    یدانه ها   نیهر کدام از ا آن بپاشد.  یمشت نمک رو کیشود که    دایپ 

و هشت    دیخورش  ی عنیستاره    کی منظومه    نیا  کهکشان است.  نیاز ا  یگوشه ا  یشمس  نظومه،م  ،باشد  یرینمک کهکشان راه ش  یها

 دارد. ارهیس

 ن یهم  ی جهان تا چه اندازه کوچک است ول  ن یقمر نسبت به ا  نیقمر دارد. مشخص است که ا  کیاست    دیخورش  ۱/  ۳۳۰۰۰۰۱که    نیزم

 ماه نبود: اگر مثال  .ما دارد  یدر زندگ ی ماه به ظاهر کوچک نقش بزرگ

 کوتاهتر بودند.  روزها

 آمد.  یفصل ها بوجود نم جهیدر نت .دار نبود هیزاو دینسبت به خورش  نیزم

 برد. یآب م ریشد که سواحل را ز یم  ی بزرگ یجزر و مدها جادیا باعث بزرگتر: ا یتر بود   کیماه نزد اگر

 تر.  یشد و روزها طوالن ی کم م نیزم سرعت کوچک تر: ای ماه دورتر بود  اگر

 .ستیماجرا ن انیپا نیا والبته

 خواهد شد.  کیتحر اریبس نیزم یداری پا ، حرکت کند %۱۰ ماه واقعا  اگر

 . دینما  یما کمک م یداریعمل به پا  نیکه ا  کند ی آن را کنترل م یعملکردها گریو د نیچرخش زم جزر و مدها، ، ماه

شروع به تلو تلو خوردن   وانهید  کی مانند    ،کم شود  نیاگر سرعت زم  کهیبطور  .است  ادشیز  اریسرعت بس  در مدار آن،  نیزم  یداریپا  راز

 خواهد کرد. 

 ماه است که تاکنون کشف شده است. دی شمار فوا ی از ب یها همه اندک  نیا

 ثر باشد؟ ؤم  نیانسان در کره زم اتیحد در ح نیکه ماه تا ا د یکرد  یفکر م ایآ

 یما حت  نکهیبدون ا  ، میریبگ  تأثیراز آنها  ما نقش داشته و ما    یهم وجود داشته باشند که در زندگ  یگری افراد د  ایو    زهای ممکن است چ  ایآ

 م؟یباش اتتأثیر نیمتوجه ا

 

 : دوم  دفتر

به آنها و    یکنند اما ما توجه  ی م  فای ما ا  یدر زندگ   یدر اطراف ما وجود دارند که نقش مهم  یاریبس  یزها یکه چ  دیبه حال دقت کرد  تا

 م؟ ی خود نداشته ا یدر زندگ  شانتأثیر

 لنیو است  ژنیمثال از مخلوط اکس  ما کاربرد دارد.   یموارد برا  یاریدر بس  ؛ میدار  ازی به آن ن  اتیادامه ح  یبرا  نکهیاز ا  ریغ .  ژنیاکس  مثال

ما   اتیح  تیدر امن  اریبس  ؛شود  ینم   دهیجاذبه که با چشم مسلح هم د  یرویمثال ن  ای شود.    یفلزات استفاده م  یپرس و جوشکار  یبرا

 گذار است.تأثیر

همه  نیبه ا یما نقش دارند اما ما توجه چندان یدر زندگ   یلیکه خ  یهستند کسان  .م ییخوب است در مورد افراد اطرافمان سخن بگو  حاال

 . میندار تأثیرنقش و  

رسد    ی م  ییدوست جا   نیباشد اما باالخره هم  یم   ارمانی ها کمک و    یهمراهمان است و در سخت  شهیکه هم  قیرف  یبه قول  ای دوست    مثال

 دهد.   یم حینافع خود را به منافع ما ترجکه م

 ما هستند.  بانیپشت تیکه خواهر و برادر در نها میرس یم جهی نت نیبه ا ، میبرادر داشته باش ایهر کدام از ما که تجربه خواهر  یول

  دن یشن  یبرا  شهیکه هم  میو دار  میداشت  یدر زندگ   یحام   کیبزرگ و    بانیپشت  کیهمه ما    بایتقر  ،میاز خواهر و برادر که بگذر  اما

 جز پدر.  ستین  یمشکالت ما و سر و سامان دادن به آنها آماده است و او کس
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شود از    یکه باعث م   یمحبت  .کند  یفرق م   گری فرشته به اسم مادر بوده و هست که جنس محبتش با افراد د  ک یهمه ما    ی زندگ  در

 کند.  یاطر فرزندش چشم پوشبخ فقط ،ستاکه مورد عالقه اش  ییزهایاز چ یاریبس

 کند تا فرزندش خوشحال باشد.  یشود هر کار یم حاضر

 نی چکاند و حاال تازه ا یجانش را قطره قطره به جان نوزادش م رهیدهد. ش یاست که نه ماه تمام فرزندش را در وجودش پرورش م مادر

 اول ماجراست.

 به فکر غصه ها و مشکالت آنهاست.  ،ردیم  یشود و م یم  ریکه پ   یو تا وقت گذارد یاوالد م  یپااست که عمرش را به  مادر

 هست که از مادر هم به ما مهربانتر و دلسوزتر باشد؟  یکس  ایبه نظر شما آ حاال

 

 سوم:   دفتر

به   .کرد  یمدام به ساعت خود نگاه م با ظاهر مرتب و آراسته نشسته بود. یداد.کنارم جوان یهمچنان به راه خود در جاده ادامه م اتوبوس

از   ادیبا اصرار ز  خود برخاست و به سمت راننده رفت.   ی از جا  نکهیتا ا  شد.   ی اش کاسته م  هیلحظه به لحظه از آرامش اول  د یرس  ی نظر م

راه وجود نداشت   نیتا نمازخانه ب  یادیفاصله ز  رایز  .راننده با توقف مخالف بود  خواندن نماز ظهر متوقف کند.  ین را برایاو خواست تا ماش

 جوان شد. اری بس یاصرارها میتسل تیاما در نها

 شد.  اده یآوردن نماز ظهر پ  بجا یو جوان برا  ستادیا اتوبوس

 و او پاسخ داد:  ینماز اول وقت اصرار دار  یبرا نقدریچرا ا دمیاز او پرس خود نشسته بود. یدر جا نیآرام و مت گرید حاال

از   ی سال پر مشقت و تحمل رنج دور  چهار  ی کردم. بعد از ط   یم   لی خارج از کشور تحص  ش یکه بعهده من است. سالها پ   ستیعهد   نیا

که با شهر اقامت   یدر شهر  کباری  سالی   که آن هم  دیرس  ی انیتمام شد و نوبت به امتحان سرنوشت ساز پا  لیباالخره دوره تحص  ،خانواده

 کردم که چند ساعت قبل امتحان به مقصد برسم. یزیبرنامه ر  .شد یبرگزار م ،شتفاصله دا  یمن چند ساعت

روشن   یبرا  نیریراننده و سا  یو تالش ها  ستادیا  از حرکت  نیاز راه ماش  یمین  ی بعد از ط  شده سوار اتوبوس شدم.  نییساعت تع  در

مستاصل    ،دم ید  یامتحان مهم م   ن یبه ا  دنیساله خود را در گرو رس  نیمن که زحمات چند  گذشت.  ی ساعات  ماند.  جهینت  ی کردنش ب

  یاز امام مهد  ،یو درمانده شد  تنها   ، یشد  د یاز همه جا ناام  یاگر روز  گفت:   ی مادرم افتادم که م  یصحبت ها  اد یناگهان به    شدم.

 . یی و با او سخن بگو ی کن ش یصدا ستیکاف .پناهان است  یاو پناه همه ب . کمک بخواه

  ، گفتم اگر کمکم کنند که به موقع به امتحان برسم  تیکمک خواستم و در نها  شانیدر دل نجوا کردم و از ا  یبا امام مهد  یلحظات

 را اول وقت خواهم خواند.  مینمازها شهیهم

 نیبه ماش  ی من هم نگاه  د یاجازه بده  آمده؟   ش یپ   ی مشکل به راننده گفت:  . مایشد با صالبت و خوش س ک یبه ما نزد  ی اثنا مرد  نیهم  در

 زود به راننده گفت: استارت بزن. یلیخ .ندازمیب

 . میو حرکت کرد می شد نیهمه متعجب شده سوار ماش  موتور به شکل معجزه وار بلند شد. یصدا چیچرخش سوئ نیاول با

وقت عهدت   چیجوان ه  گفت:  دیبه من که رس  ،در حال خروج از اتوبوس  شوم.  یم   ادهیبعد به راننده گفت :پ   یکم  هم سوار شد.  بهیغر  مرد

 را فراموش نکن و رفت. 

 شه یاز آن موقع تا اکنون هم کمک خواستم و با او عهد بستم. شانیبودند که من از ا   یآقا از طرف حضرت مهد نیکه ا دم یفهم من

 .آورم ی را اول وقت بجا م می نمازها  یطیدر هر شراو 

 

 چهارم:  دفتر

 است که از مادر نسبت به فرزندش بارها مهربانتر است به ما.  یهمان بزرگوار  یمهد حضرت

 و آسمان به برکت وجود حجت خداست.  نیزم استقرار

 اند.  یخور خوان نعمات اله یروز شانیوجود اموجودات به واسطه  همه

 است. شانیا قیاز طر ،رسد یم یبه هر موجود یریخ هر

 رسد.  ی به همه م یاز وجود حضرت مهد م،یندان ا یو   میو چه نخواه م یبدان  ایو   میبهره ها و برکات چه ما بخواه نیا
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مراتب    نسبت به او،   فمانیو با عمل به تکال  میبرقرار کن  یو روح  یو با او ارتباط معنو  مینعمت خود را بهتر بشناس  یکه ول  کوستین  چه

 . میه محضرش ابالغ کنارادت و سپاسمان را ب

 ماند.  میپس با او خواه نیبا ماست و ما هم از ا شهیکه هم او

 ت یپر نور هدا نیها به سرزم یکیو از اعماق تار  دهد یدر راه مانده که دست در دست او م خسته کیاز   ستیکهکشان شرح حال خالصه

 رسد.  ی م یقیحق یرود و به آرامش یم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع
 اول:   دفتر

 The Universe (season1) - look at the formation of moon 2007 ا،یپد  ی کیو  تیسا -۱

 کره ماه چگونه بوجود آمد *

 Do we really need the moon کینشنال جئوگراف یهاستندم -۲

 زیهمه چ بایتقر خچهیکتاب تار -۳

 دوم:   دفتر

 ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ خیدارد تار یدیچه فوا ژنیمقاله اکس -۱

 چگونه؟  ؟چطور ؟از کتاب چرا برگرفته

 ینوشته م. خاشع ۱۳۹۳آبان  ۲۵ خیتار wpm. ir  تیسا -۲

 : که فرمودند امام رضا ثیاشاره به حد  -۳

ن اإلمام  
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َ
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َ
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آِد.  ِه یالّداِه  یَو َمفَزع  الِعباِد فِ  رِ یو اال

َّ
 الن

 ۱ ثیو صفات امام حد  لتیباب نادر و جامع در فض  ،۱جلد   ،یکاف اصول

 



 

 15صفحه 

 

 59کارگاه آموزشی شماره 

 پیشنهاد برگزاری جشن غرفه ای 

 سوم:   دفتر

 ۲۴ ترک -  ییخوبان استاد حورا یژگ یو ید یس

 

 چهارم:  دفتر

 : یاز کتاب ها برگرفته

 ینیحس نیحس دیمحبوب، نوشته س نام

 فرزادفرد  هیو سم یراه، نوشته عاطفه احمد تنها

 ی دلها، نوشته دکتر نادر فضل سیان

 ی طاهر ینوشته مرتض د،یدر نگاه خورش آفتاب

 

 امام غائب دهیموضوع فا با یجشن غرفه ا یراهنما

 سال  ۲۵تا  ۱۸: مخاطبان برنامه  سن

 انتها و ممتد...  یاست ب  یشگیهم  تی: مهربانبرنامه  شعار

 ارتباط با حضرت یبرقرار جهیما نقش دارند و در نت ی در زندگ موضوع که امام عصر نی: درک ابرنامه  ن یا یاز برگزار  هدف

 شاپ )بعد از اتمام برنامه( ی: کاف جذاب برنامه   هیحاش

 

 : برنامه  ریس

و افراد منتظر   ردیگ  یصورت م  یمختصر  ییرایشوند و در آنجا پذ  یم   ییبه قسمت انتظار راهنما  ،شوند  یمهمانان در ابتدا وارد م  یقتو

 غرفه شوند.  نیبرنامه( جمع شوند و وارد اول نیا ینفر برا ۲۰شوند تا تعداد مورد نظر ) یم

آن قسمت قرار داده شده را   وارید  یکه به اسم خودشان رو  یی نامه ها  ،مهمانان وارد قسمت انتظار شدند  یبه ذکر است که وقت  الزم

 کنند.  ی برداشته و مطالعه م

 شروع برنامه است. یافراد برا یمهمانان )مخاطبان( و آماده ساز یبرا زهیانگ جادینامه ا نیاز دادن ا هدف 

 یما نقش )اثر( دارند که البته ما از وجود برخ   یمسائل در زندگ  یلیموضوع بپردازد که خ  نیخواهد به ا  ی غرفه م  نیدر ا:  ١غرفه    حیتوض

 کنند.  ی ما حفظ م ی زندگ انیمسائل اثر خود را در جر نیاما ا میاطالع هست یاثرات ب نیاز ا

 یشود. )فضا  یموضوع پخش م  نیمربوط به هم  پیکل  دودهد و    یماه ارائه م  دیرا راجع به کهکشان ها و فوا  یمتن  یبخش فرد  نیا  در

 از آسمان( ی نماد :غرفه

 گفتگو با مخاطب استوار است!   هیپا  غرفه بر نیاست که ا نیا ،که در غرفه دوم مطرح است  ینکته مهم : ٢غرفه    حیتوض

مثل دوست،    دارند.  یاریبس  تأثیرما    ی هستند که در زندگ  یادیمختلف افراد ز  یهازیپردازد که عالوه بر چ  یموضوع م  نیجا به ا  نیا  در

ما    یبر زندگ  یادیاثر ز  جهیتر و دلسوزتر باشد و در نت  تواند از مادر مهربان  یکه م  یگریشخص د  یحت  ای پدر و مادر و    ایبرادر    ،خواهر

 داشته باشد! 

 یک غرفه    نی. )در اشود  ینم  یغرفه معرف  یها توسط مجر یژگیو  نی با ا  یشود و شخص  ی نم  دیی أ فرد ت  نیغرفه اصل حضور ا  نیدر ا  البته

 شود در ارتباط با مادر(  یپخش م پیکل

 سایت سفیران مراجعه بفرمایید( صفحه کارگاه دریپ ها می توانید به جهت مشاهده کل)

  یغرفه م   نیباشد. ا  یبه خدمت حضرت م  ینفره است که موضوع آن تشرف جوان  یککوتاه    شینما  کیغرفه    نیا:  3غرفه    حیتوض

اصال نام حضرت برده   ش ینما نینشان بدهد. )البته در ا  شینما  نیو همراه ماست را در قالب ا بانیپشت شهیکه هم یوجود شخص خواهد

 شود( ینم
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گاه    هیرا بعنوان پدر مهربان و تک  هدف که مخاطبان امام عصر  نیاست به ا  ی گذار و عاطفتأثیر  یمتن توسل  کی:  4غرفه    حیتوض

 . ارتباط برقرار کنند با حضرت توانندیببرند که م یپ نیامن بشناسند و به ا

 بندند.  یرا م شانی ها چشم هاآن لهیشود که بوس ی به آنها داده م یی هاچشم بند ،شوند ی ابتدا که مهمانان وارد غرفه م در

 شود.  یپخش م یصوت متن

پا   کینزد  باًی)تقر  دیمتن به قسمت مورد نظر رس  یوقت رود و چشم   یکنار م   ،که مقابل چشم مهمانان است  ییپرده ها   ،متن(  انیبه 

و حسِ خوبِ بودن با   ختهیکه احساسات آنها را برانگ  نندیب  یرا م  یشود و آنها صحنه ا  یمهمانان توسط مسئول غرفه باز م  یهابند

 (یآب نهی+ پشت زم ی عیگل طب ی حوض که آب نما دارد + گلدان ها کی : . )فضاکند  ی حضرت را به آنها منتقل م

 شوند!  یم  ییشاپ راهنما یمهمانان به سمت کاف   ،دیرس انی که به پا ۴ غرفه

 شود.  یبه مهمانان داده م  ،همراه است  ید ی که با س یو بروشور یفرم نظرسنج  انیدر پا و

 

 متن نامه: 

 دوست عزیز من! سالم! 

 ن...امروز میخوایم کمی به گذشته برگردیم... به وقتی که کوچکتر بودیم؛ خیلی کوچکتر از اال

این که بچه بودیم اما انگار راحت می فهمیدیم، زودتر می بخشیدیم، خوب   با   .قدیما رو یادته؟ چقدر خوب با همه چی کنار می اومدیم 

 ناراحتی کنار می اومدیم... آخه قدیما یه آسمون بود و یه دنیا ستاره و کلی حرف نگفته... تر با  

تا دلم می گرفت و یه اتفاق تازه می خواست، تا دلم تنگ می شد و یه شور و هیجان جدید می خواست، صبر می   .من که اینجوری بودم

آسمون سالم می کردم و با اجازش یه صحبت کوچولویی با ستاره   اون وقت می دویدم سمت پشت بوم خونمون و به  .کردم تا شب بشه

 همون ستاره ای که از همه ناب تر بود، درخشنده تر، خاص تر...  . خودم می کردم

و هر شب براش حرف میزدم و از آرزوهام می گفتم و   انگار اون ستاره ی آرزو های من بود، بس که شب در میون یا حتی گاهی هرشب

 ه اون بشنوه و اجابت کنه... می خواستم ک

یه روزایی وقتی از کسی ناراحت می شدم، تو حال و هوای بچگی دلمو وعده می دادم به آسمون شب و با خودم می گفتم به ستاره میگم  

 و ازش میخوام که زودِ زود ناراحتیمو برطرف کنه...

م می خواستم تا ترسو ازم دور کنه و اهم می رفتم و از ستاره  برد، باز     یواشکیِ یه فیلم ترسناک خوابم نمی حتی شبایی که از دیدنِ

 ب راحت رو تجربه کنم... مراقبم باشه تا یه خوا

از آرزوی خوردن یه آدامس خرسی ساده بگیر تا آرزوی برنده شدن تو   .رِ کوچیکترین آرزوهامم سراغ ستاره می رفتمخالصه، من س

 مسابقه و گرفتن یه خرس عروسکی بزرگ... 

.  آرزوهایی که حتی شاید روی گفتنش رو به هیچ کسِ دیگه ای نداشتی  .ت در میون بذاریاحتما آرزوهایی داشتی که با ستاره    تو هم 

 آرزو های شخصی، خیلی شخصی...

دنیامون جزء جداناپذیر  ،کنم، انگار ستاره فقط آرزو هامون رو نمی دونست، حتی از راز هامونم خبر داشت... انگار ستاره  حاال که فکر می

 بود... 

 و اما حاال... 

حاال دیگه نگرانم،   .گردم، ستاره ی آرزوی خودمو پیدا نمی کنم... انگار گمش کردم آسمون باالی سرم پر از ستاره ست و من هرچی می

 بذارمشون...نگران آرزو هایی که نمی دونم به کی باید بسپارمشون، نگران رازهایی که نمیدونم با کی باید درمیون 

 کردم...  شدم... یا حداقل تو هیاهوی این بزرگ شدن، ستاره مو، بزرگترین و قشنگترین ستاره آرزوهامو گم نمی کاش بزرگ نمی

 کاش... 

 راستی! حالِ آسمونِ شب تو چطوره؟

 بینی؟  آرزوت رو هنوزم میستاره 

 کنی؟   هنوز هم آرزوهاتو براش قطار می 
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 59کارگاه آموزشی شماره 

 پیشنهاد برگزاری جشن غرفه ای 

 و به کی سپردی؟های دلت چه خبر؟ اونا راز راز

 هات...هم... نکنه مثلِ من فراموشی گرفتی و حاال نگرانی... نگران آرزوهات... نگران راز اصالً اگه ستاره تو ببینی، میشناسیش؟ یا تو

 دوست عزیز من! 

 حواسمون به نگرانیمون باشه و اون رو دغدغه مون قرار بدیم؟   -فقط یه امروز-حاضری امروز رو 

 ستاره آرزومون و اون رو پیدا کنیم تا به یاد بچگی ها کمی باهاش درد و دل کنیم و از آرزوهامون بگیم؟ حاضری بریم سراغ 

 بلند شو و قدم اول رو بردار...  ،م دلت تنگ اون ستاره آرزوستهاگه تو 

 خدا رو چه دیدی! شاید این جا، همین امروز، اولین قدمِ نزدیک شدن به ستاره مون باشه... 

 

 
 


