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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺗﺎﯾﻼﻧﮓ ﺷﯿﻄﺎن و ﭘﻮی ﻣﻨﺠﯽ
در ﻧﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠ  ،داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ راز ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ راز را ﺑﻪ او ﯾﺎد داده اﺳﺖ وﻟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﺧﺪا او
را در ﭼﺎﻫ زﻧﺪاﻧ ﮐﺮد و او را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺖ .در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺷﯿﻄﺎن زﻧﺠﯿﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﺠ درﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺠ او
را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺧﺐ اﻵن ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺎﯾﻼﻧﮓ در ﭘﺎﻧﺪای ﮐﻮﻧﮓﻓﻮﮐﺎر ﻧﮕﺎﻫ ﺑﮑﻨﯿﻢ:

ﺗﺎﯾﻼﻧﮓ ﭘﻠﻨﮕ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻓﻮ ﻫﻤﻪ راز ﻫﺎی ﮐﻮﻧﮕﻔﻮ را ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ در ﻟﻮﺣ در دﻫﺎن اژدﻫﺎﯾﯽ
در ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﻼﻧﮓ از راه راﺳﺖ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷ ﻓﻮ او را در زﻧﺪان ﺷﻬﺮ در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه زﻧﺪاﻧ ﮐﺮده و ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ
ﻣﯿﺒﻨﺪد .ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬرد و ﺗﺎﯾﻼﻧﮓ ﺑﺎ روﺷ زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ،
ﭘﺎﻧﺪای ﮐﻮﻧﮓﻓﻮﮐﺎر اﺳﺖ.
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ﭘﺎﻧﺪا ﻧﻤﺎد ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ از دوره ﻣﻨﺠﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻮر ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺠﯿﺎن ﭼﯿﻨ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺮاﻗﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
. . . .

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻗﻠﻌﻪ ﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن؟
ﻗﻠﻌﻪ ﯾﺸﻢ ،ﻗﻠﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻓﻮ ،ﭘﻨﺞ آﺗﺸﯿﻦ و ﭘﻮ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺠ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺸﻢ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﻨﺠ اﺳﺖ .ﻣﺤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠ از آﻧﺠﺎ ،ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﮕﺎﻫ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﯿﺎﻃ دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﻬﻢ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؛ ﻣﺮاﺳﻤﺎﺗ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﮕﺠﻮی اژدﻫﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ اول اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
و ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺎی آن را دارﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘ ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
زﯾﺮ ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ ،ﭼﺎﻫ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﯾﻮ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧ را در آن زﻧﺪاﻧ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ؟ زﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺒﯽ )ع( دﯾﻮی ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺣﻀﺮت را دزدﯾﺪه ﺑﻮد در آن زﻧﺪاﻧ ﮐﺮد؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان زﯾﺮ
ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺑﻂ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺘﻮان زﻧﺪان زﯾﺮ ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ را ﻧﻤﺎد زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫ
در دره ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺎی آن در ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼ را دارﻧﺪ در ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ
اﺳﺖ.
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ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ در ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﻨﺠ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺮوج ﮐﺮده و ﻗﺮار اﺳﺖ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و وارد
ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﭘﺎﻧﺪا از آﺳﻤﺎن وارد ﺣﯿﺎط ﻗﺼﺮ ﯾﺸﻢ ﺷﺪ.
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ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :درﺧﺖ ﻫﻠﻮ
در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﻧﺪای ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮐﺎر درﺧﺖ ﻣﺸﻬﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم »درﺧﺖ ﻫﻠﻮ« وﺟﻮد دارد .در ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﺑﺎﻟﯿﺴﻢ )ﻓﺮﻗﻪ ای اﻓﺮاﻃ در ﯾﻬﻮدﯾﺖ(
درﺧﺖ ﻣﻘﺪﺳ ﺑﻪ ﻧﺎم »درﺧﺖ زﻧﺪﮔ « وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻫﻠﻮی
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔ در ﻣﻠﮑﻮت و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار دارد .درﺧﺖ ﻫﻠﻮ
ﻣﺮﺟﻊ اﻣﯿﺪ ﺷ ﻓﻮ در زﻣﺎن ﺳﺨﺘ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﺘ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪا در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﺑﻮد ،ﻧﻬﺎل اﯾﻦ درﺧﺖ او را ﺑﻪ
زﻧﺪﮔ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﺑﺎب درﺧﺖ ﻫﻠﻮ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ  -در اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  -ﻫﻤﻮاره ﺷﮑﻮﻓﻪ دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ
ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺎﺧﺎم ﻟﻮرﯾﺎ  -از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﺎﺑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوزی  -ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻ داﺷﺖ
زﯾﺮا در آن درﺧﺘﺎن دارای ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؛ او در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺎر ،ﭘﯿﺶ روی درﺧﺘﺎن ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮑﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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