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 ظهور 

  ی ان است تا خود را برای حیالت مسیدر اصل تعط  «ظهور». گردد اد م ی « ظهوربنام »سمس یچهار هفته آخر قبل از کر 

است. امروزه، اکثر مردم،   «دی آخداوند م » ی به معنا قتیحق( در Adventآماده کنند. کلمه ظهور ) س یجشن تولد ع

 ند. ث  گظهور را جشن م  روز ، یحی مس ث  باشند و چه غ  یحیچه مس

 سمس آماد ی کر   یبرا گوناگون  ی هاظهور، مردم به روش  ام ی ادر 
 

  ام ی ا كنند. در  م ی   خود را تزئ یهاخانه ی ار ی. بسند ث  گم  گ

 . است رنگ ظهور بنفش د. ث  گصورت م ی ادی ز  یهات یدر مدرسه و مهد کودک کارها و فعال ظهور 

 سمس ی کر   و پز در   پخت 

د  یخر  ویل  مختلف پخته شود،ک ید هفت نوع کی، با پزند. به طور سنت  سمس م یک کر یکمردم   یار یبس ام ظهور ی در ا
نان   یهاهم خانه است. برخ   ل ی، کلوچه زنجفها کیهفت نوع ک ن یا از  یکی معمول است.  ث   مغازه ن از سمس یک کر یک

 . کنند درست م  ل یفزنج

کت ها، ، مهد کودکها مدرسه سازند. ا را میدن ل یزنجفن شهر نان یتر بزرگ ( Bergen) در برگن همه ساله  مردم  و  ها شر
 دهند. ل م یرا تحو  ل یزنجف  نان  یهاسازد، خانه را م  ل یکه شهر نان زنجف  کس  یبرا  یعاد

 

 Flickr در   straightfromthecask در برگن. عکس توسط:  لیشهر نان زنجف

 سمس ی کارگاه کر 

دوستان دعوت  خانواده و ها از آن سپس  اندازند. سمس را به راه میکر   آموزشر  یهامردم کارگاه  یار یظهور بس ام ی در ا

  یهاسمس و کارتی کر   یکادوهاسمس،  ی کر   نت  یز  ی ایاش ها آن  گر ید  یهاث   چ یدر پهلو  سمسیکنند. در کارگاه کر م
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نوازند.  م سمس یکر   ق  یا موسیخوانند  سمس م یکر   ی هاآهنگ ها بعض  سمس یکارگاه کر کنند. در  درست م سمس  یکر 

 

 Oskar Seljeskog, Oslo) سکوگ موزه اسلو یسلاسکار   : سمس در موزه اسلو ساخته اند. عکسی سمس را در کارگاه کر یکودکان کارت کر 
museum) 

 سمس ی کر   ان ی پا 

ان  ی ها بنام پان مهمان  یدهند. اب م ی ترت یهاها مهمان  و انجمن ورزشر  یها، باشگاه ها ها، مهد کودکام ظهور مدرسهی در ا

 شود.  ( گفته مjuleavslutningerسمس ) یکر 

 سمس ی کر   ی ها ش ی ها و نما کنرست 

مندان داز آواز خوان  یار یبس  ها ش ین نمایدهند. اب م یسمس را ترتیکر   یهاشیها و نماگر کنرستی ها و هث 
 
در   غالبا

 شوند. برگزار م ساها  یکل

 سمس ی بازار کر 

حکم   میبه سبک قد  سمسی کر   یحال و هواسمس یکر   یدر بازارهامشهور هستند.  ث   سمس نیکر   یبازارهاام ظهور ی در ا

  یو غذاها ختهدست سا یای هدا توانم جا فرما است. در آن 
 

 . رد ک  یدار ی سمس را خر یکر   خانیک

 م ظهور ی تقو 

سمس، کودکان هر  یباشد. از اول دسامثر تا شب کر ه می هد ۲۴ ی م ظهور دارایدارند. تقو م ظهور یاز کودکان تقو  یار یبس

 کنند. ه را باز م یک هدیروز 
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را   ه کوچیکیآموز هد ن است که هر دانشیها اقهیاز طر  یکیم ظهور را دارند. ی تقو ث   ها نمدرسه  یهااز کالس  یار یبس

هر دانش   ی برا  -دارد   در آن نوشته شده باخود   نام دانش آموزانکه   یهاادداشت یآورد. معلم درست کرده و با خود م 

روز را  آن سته  د، بیبرآ  در قرعه کسر  که  کسد. نام  ث  گصورت م  قرعه کسر ادداشت. هر روز در ماه دسامثر ی ک یآموز 

نتی ظهور در ا یهامیو تقو  ظهور را دارند  میتقو   ث   ن ساالنبزرگ از  بعض  کند. افت م یدر   میتقو رسم  وجود دارد.   ث   ن  نث 

از آلمان به نروژ آمد.  ۱۹۲۰در حدود سال  ظهور 

 

 Pixabay( از Ulrike Mai) یکه مایاولر  م ظهور. عکس توسط: یتقو 

 ظهور ام  ی ا   ی ها شمع 

استفاده  ک شمع ی کشنبهی هر  یبراام ظهور  یدر اچهار شمع جا دارد.  یبرااست که  شمعدان   ظهور  دانشمع   ا ی ظهور  تاج

  در آخر کشنبه  ی  گردد. در کشنبه دوم دو شمع روشن م ی، گردد ها روشن ماز شمع  یک یظهور  امیاکشنبه اول یگردد. در م

ا مواد  یک یتواند از فلز، شامداشته باشد و م  گوناگونتواند اشکال  . شمعدان م گردد مظهور هر چهار شمع روشن   امیا

 سمس، از آلمان به نروژ آمد. یم ظهور و درخت کر یمانند تقو   ث   ن ظهور  دانشمع گر ساخته شود.  ید

 شعر ظهور 

از ظهور وجود   مختلق   اشعار از ظهور خوانده شود.  ی شعر ام ظهور، معمول است یا یهاهمزمان با روشن شدن شمع 

( نوشته  Inger Hagerupنگر هاگروپ ) یتوسط ا شعر ن ید. ایبخوان   را  ها ن آن یتر از معمول  یکید یتوان  م ی   دارد. در پائ 

 م.  یکنمروشن  شمع  ی   زم  ید، آرزو و صلح در رو ی، امیشاد  ین است که ما برای ا در مورد شعر  ن یشده است. ا
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 ظهور 

 نگر هاگروپ یتوسط ا

 م. یکنروشن م  ی شاد یبرا م ، آن را یکنک شمع روشن م یامشب  پس 

 درخشد. و م  ستاده یم، ایجا حاض  نیکه اما   ی برا  خود و  یبران شمع یا

 م. یکنروشن م  ی شاد یم ، آن را برا یکنک شمع روشن م یپس امشب  

 

 م. یکنروشن م  ید و شادیام ی م ، آن را برایکنپس امشب دو شمع روشن م 

 درخشند. ستاده و م یم، ایجا حاض  نیما که ا  یخود و برا یبرا ها آن 

 م. یکنروشن م  ید و شادیام ی م ، آن را برایکنپس امشب دو شمع روشن م 

 

 م. یکنروشن م  یآرزو و شاد،  د یام یم ، آن را برا یکنپس امشب سه شمع روشن م 

 درخشند. ستاده و م یم، ایجا حاض  نیما که ا  یخود و برا یها براآن 

 م. یکنروشن م  یو شاد ، آرزو د یام یم ، آن را برا یکنشمع روشن م  سهپس امشب  

 

 بسوزند.  تا آخر  ها م آن یگذار م ، و م یکنپس امشب چهار شمع روشن م 

 صلح.  ی ش از همه براید و صلح، اما بی، امیآرزو، شاد  یبرا

 ها که انسان یکوچک، جا  یاین دن یدر ا
 

 کنند. م  زندگ

 

 Pixabay از  (Myriam Zillesس )یلیام ز یث  شمع ظهور. عکس توسط: م
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