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  اداموس نوستر نام
  

 "نوستر دام دو میشل "وی یکی از استادان ھنر پیشگویی! اید را شنیده اداموس نوستر حتما شما نام
 سالگی ١٤میشل در . دنیا آمد  در جنوب فرانسه به١٥٠٣وی در سال . معروف به نوسترا آداموس بود

 فلسفه و دستور زبان و علوم طبیعی را تحت نظر کلیسا
 بـرای  ١٥٢٢میـشل در سـال     .انـدن نمـود  بـه خو  شـروع 

 پلی یلر فرستاده شد و در  مونت مطالعه طب به دانشگاه
 در قـرت .  مدرک پزشکی خود را دریافت کـرد ١٥٢٥سال 

 le شانزدھم در جنـوب فرانـسه بیمـاری مزمنـی بـه نـام      
charbon  شایع بود و نوستر آداموس مدتھا بیمارانی را که

امـا در  . در روستاھا شفا میدادبودند  به این بیماری میتال
کرد و   این بیماری ھمسر و فرزند وی را مبتال١۵٣٧سال 

وی نتوانست برای نجات آنھا اقدامی کنـد و ھـر دو فـوت           
برای وی پیش آمدند که به  در ھمین زمان مسئله. کردند

از قرار معلوم وی به مجـسمه سـازی         . کلیسا احضار شد  
ته بـه شـوخی   سـاخ  مجسمه قدیسی را می ھگامی که

 .اسـت  گفته بود وی در حال سـاخت مجـسمه شـیاطین   
در تـاریکی گریخـت و بـه شـرق       Agenنوستر آداموس از 

وی پـس از جابجـای ھـایی فـراوان در شـھر           . ایتالیا رفـت  
salon ــد ــه    .  ســکنی گزی ــز روی شــعله شــمع ب ــا تمرک ب
رفت و تـصاویر اینـده را در ظـرف        ای عمیق فرو می     خلسه

 با مقدمه ای ١۵۵۵سرانجام در سال وی . دید برنجی می
 ١٠که در آن این کتب به سزار پـسرش ھدیـه شـده بـود      

 ربـاعی  ١٠٠جلد از پیش گوییھایش را که بـه در مجمـوع           
 .منتـشر کـرد  ) قـرن  (   Century جلـد بـه نـام    ١٠بـود در  

عکس العمل انجام شده نسبت به کتابھای قـرن نوسـتر            
امعه او را یک نابغـه و کابانھـای مزرعـه دار او را ایـزار شـیطان        افراد مودب ج  . اداموس بسیار شدید بود   

اشعار نوستر آداموس ترکیبی از کلمات رمز . نامیدند و اشعار او را سخنانی برامده از جھنم تلقی کردند
ملکـه کـاترین دومدیـسی     .ھـای التـین ، یونـانی ، ایتالیـایی و پروونـشال فرانـسوی بـود               گونه به زبـان   

یـک  . و وی در لوای ملکه توانست به کارھای خود ادامه دھد. و پا قرص کتابھای وی بود   خواننده پر    , 
 نوستر آداموس را را به سوی انتھای خیابانھای سالن دنبال کردند و او را تھدید "کابانھا"روز گروھی از 

 نخواھید گذاشت دور شوید ای اراذل ، شما ھرکز پای کثیفتان را بر روی گلوی من «او فریاد زد . نمودند
 که وی فوت کرد به ھمسرش وصیت کرد که جسد وی را به صورت ١۵۶۶ در سال » چه زنده چه مرده

شایعه ای در قرون بعد پخـش شـد کـه در    . ایستاده در دیوار کلیسالی متعلق به کوردلیرھا قر ار دھند 
در . ارج خواھند سـاخت داخل تابوت وی سندی وجود دارد که تمام پیشگویی ھای او را از حالت رمز خ  

 پیشکسوتان شھر تصمیمی گرفتند تا جسد تماشـایی وی را بـه یکـی دیگـر از دیوارھـای          ١٧٠٠سال  
. کلیسا که بیشتر در معرض دید بود منتقل کنند و در ھمین بین نگاھی ھم به درون تابوت وی بیندازند

وس وجود داشت و بر روی ان در تابوت ھیچ مدرکی دیده نشد جز مدالی که بر روی سینه نوستر آدام    
در  . سال محل آن عوض نـشد ٩١ انھا تابوت را در محل جدید قرار داند و تا        . حک شده بود   ١٧٠٠عدد  
 در خالل انقالب فرانسه گروھی از نگھبانھای ملی شھر مارسی در حالی که مست کرده ١٧٩١سال 
 سـنگھای ھـشت فـوتی روی تـابوت     بـه زودی . به دنبال پول و اشیاء قیمتی وارد کلیسا شـدند   . بودند

و به . شھردار شھر به خاطر آشوب و ھیاھو خبر شد و بالفاله به محل رفت .نوستر اداموس را در اوردند
صحنه ای دھشت بار روبه رو شد که در ان یکی از نگھبانان از جمجمه نوستر اداموس شراب مینوشد 

. قدرت پیشگویی نوستر به او منتقل خواھد شدچون مردم روستایی او را تشویق کردند که با ابن کار    
فـردا صـبح ایـن گـروه     . شھردار آنان را متقاعد کرد که استخوانھا را پس بدھند و دوباره وارد تابوت کـرد      

نگھبانان ھنگام برگشت به مارسی مورد کمین سلطنت طلبان قرار گرفتند و سـربازی کـه از جمجمـه            
درسـت  .  ناشناسـی کـه کمـین کـرده بـود قـرار گرفـت       شراب نوشیده بود مورد اصـابت گلولـه شـخص     

  .گونه که خود نوستر اداموس پیشگویی کرده بود ھمان
  

  نوستراداموس و پیشگوئی ھای او
  

وزيـر  - ھمـسر ژوزف گـوبلز  ( وقتی ادولف ھیتلر درصدد اغاز جنگ جھانی بود توجه ماگدا ١٩٣٩در پائیز 
 سـال قبـل صـورت گرفتـه     ۴٠٠ جلـب شـد کـه    به يک سری پیـشگوئیھای عجیـب  )  المان نازی  تبلیغات

و رايـش   پیشگوئیھا توسط يک فرانسوی بنام نوستر اداموس صورت گرفتـه بـود و ظھـور ھیتلـر     اين.بود
بدبختانـه ھـیچ يـک از خوشـبینانه تـرين      . سوم را پیشگويی کرده و نام او را بصورت ھیستر اورده بـود       

ناب راين  وزارت تبلیغات پايـان مـاجرا را بـه نفـع     ب. تفسیرھا نمی توانست موفقیت رايش را وعده دھد
 ھـزاران بـرگ از پیـشگوئیھای نوسـترادموس را بـر فـراز       ١٩۴٠ھوايی المان در  نیروی. ھیتلر جعل کرد 

جنـوب   بلژيک پخش کرد و در انھا پیش بینی شده بـود کـه المـان فـاتح جنـگ خواھـد بـود و        فرانسه و
ھدف اين بود کـه فراريـان راه پـاريس را بنـد نیاورنـد و      . شرقی فرانسه درگیر جنگ داخلی خواھد شد

سرويس ( در جواب اينکار اينتلیجنس سرويس  .ارتش المان بتواند بدون دردسر در جاده ھا حرکت کند 
نسخه اصلی پیشگوئیھا را که به پیروزی متفقین بر نیروھای محور اشاره شده بود را ) مخفی انگلیس 

 ١۵٠٣ادام که بعدھا نامش را التین کرد و به نوستر اداموس تغییـر داد در  میشل دونوستر   .منتشر کرد 
 خانواده او يھودی االصل بود و بعـدھا بـه مـسیحیت گرويـده بودنـد     . در سنت رمی پروونس متولد شد

او دانش اموزی ممتاز بود که بعدھا پزشکی حاذق شد و مخصوصا در .میشل جوان نیز کاتولیک بار امد.
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يکی از داليل موفقیت او نگرفتن خون از بیماران بود که .  تبحر فراوانی از خود نشان داد معالجه طاعون
 او در زمینه ھای ديگر نیز سرامد زمان بود. در قرن شانزدھم روشی انقالبی در طب محسوب می شد 

یشگوئی نبوغ او در زمینه پ .  سال پیش از گالیله گفته بود که زمین به دور خورشید می چرخد     ١٠٠او  
در ان سال نخستین کتاب از کتب دھگانه اش را با نام قـرون منتـشر کـرد کـه     . به ظھور رسید   ١۵۵۵از  

او ھرگز شیوه خود را در پیشگوئی .بود و تمام انھا بصورت شعر نوشته شده بود پیشگوئی ١٠٠حاوی 
درست .خیره می شداو ظرفی از اب را روی سه پايه ای برنزی می گذاشت و بر ان  .اينده اشکار نکرد  

ھمانگونه که طالع بینھا به حبابھای کريستال نگاه می کنند و ناگھـان پیـشگوئیھايی بـه ذھـنش مـی          
يک روز ھنگامی که جوان بود و در ايتالیا سفر می کرد در برابر راھبی بنام فلیس پرتی زانو زد و .رسید

 ان راھب ١۵٨۵و در .پاپ زانو می زنممن در برابر مقام مقدس :در برابر ديدگان حیرت زده حاضرين گفت
يکبـار نیـز وقتـی بـه حـضور کـاترين        .با نام پاپ سیکتوس پنجم در راس کلیسای کاتولیـک قـرار گرفـت      

او پیشگوئی کرد که ان پسرک .رسید پسرکی از درباريان ھمراه ملکه بود ) ملکه فرانسه ( دومديسی 
بود که بعدھا با نام ھنری چھارم پادشاه فرانسه ان پسر ھنری ناوار .روزی پادشاه فرانسه خواھد شد

يکبار در يک ضیافت يک نجیب زاده فرانسوی درصدد امتحان او برامد و از او خواست تا سرنوشـت    .شد
اداموس نیز پاسـخ داد کـه نجیـب زاده خـوک سـیاه را      .خوک که در حیاط خانه بودند را پیشگوئی کند      ٢

فورا دستور داد تا خوک سفید فورا ذبح شود  نجیبزاده.دخواھد خورد و خوک سیاه طعمه گرگ می شو
دادند که گله ای گرگ گوشت خوک سفید را برده و او اکنـون گوشـت    ولی بر سرمیز شام به او اطالع

در وقت مرگ دستور داد . پیشگوئی کرد١۵۶۶ مرگ خود را در  اداموسنوستر . می خورد خوک سیاه را
او را نبش قبر کردند ١٧٠٠در.خی حک شده بود را در تابوتش بگذارندصفحه ای برنزی که بر روی ان تاري

انجا  از. حک شده بود١٧٠٠درون تابوت بر روی ان لوح عدد .تا تابوتش را به مکانی مناسبتر منتقل کنند
پیـشگوئیھايش را بـا رمز؛نمـاد و     که او می ترسید کمیته تفتیش عقايـد او را مـتھم بـه جـادوگری کنـد     

ايـن موضـوع باعـث    .می نوشت.... التین يا فرانسه قديم و اشکال و وارونه کردن حروف کلمات به زبان
اما بسیاری از پیشگوئیھای او تا به امروز بـه   .تفاسیر گوناگون و متضادی از پیشگوئیھای او شده است        

   .یشگوی عالم باال برده استحقیقت پیوسته است و مقام او را تا حد بزرگترين پ
 

امـا در ھمـان زمـان     .غیبگويی ھای نوستراداموس که  تا زمان انقالب فرانسه ھیچ  شـھرتی نداشـت     
تا اينکه در زمـان  .غیبگويی ھای او سراسر اروپا مشھور گرديد ولی بعد بدست فراموشی سپرده شد           

ار مزبـور ايـن ربـاعی بمناسـبت اينکـه بـا       انقالب فرانسه رباعیات او بار ديگر بچاپ رسید و در بین اشع           
  .اوضاع روز تطبیق میشد نام او را مشھور کرد

که عصر جديدی در زندگی مردم بوجود می آيد که . سال ھزار ھفتصدونوددو بعد از میالد تصور میشود   
   .سبب تغییرات عظیم خواھد شد

 او , اشتند اما بمناسبت اين رباعیگرچه سردمداران فرانسه افراد مادی بودند و بعلوم ماورا عقیده ند
زيرا تاريخی که نوستراداموس در دويست سال قبل ذکر کرده بـود مطـابق بـا بحبوحـه      .را تجلیل کردند 

ــت      ــاثیر گذاشـ ــا تـ ــسه و اروپـ ــاعی فرانـ ــی و اجتمـ ــدگی سیاسـ ــه در زنـ ــود کـ ــسه بـ ــالب فرانـ   .انقـ
زرگ خواھـد آمدوپیـشنھاد کمـک    از آلمـان بـ   ,يـک سـردار    :  سال بعد را اينچنین پیشگويی کـرد       ۴٠٠يا  

اما امیراالمرا میداند که وی حیله بکار میبرد بھمـین جھـت شـورش بوجـود آمـد و         . ظاھری خواھد کرد    
در ايـن ربـاعی منظـور نوسـتراداموس از امیـر االمـرا ھمانـا بزرگتـرین زمامـدار          . جويھای خون براه افتاد   

 پیماني است کـه  ,یتلر و کمک ظاھری و حیلهمیباشد که در اين مورد استالین است و سردار بزرگ ھ      
 میالدی بین آلمان و روسیه بسته  شد و ھر دو میدانستند که آن پیمان اساس و عمق ١٩٣٩در سال 

از درياچه لمان نصايح فراوان پديدار میشود  : يا در رباعی ديگر میگويد . ندارد وبین آندو جنگ شروع شد
ولی عاقبت ھمه دچار فتور میشوند و آنھايي که اندرز  . ھا میگذردروزھا و بعد ھفته ھا وماه ھا و سال    

در ايـن ربـاعي نوسـتراداموس از جامعـه ملـل       . میدادند تاسف میخورند که چرا حرفي بي فايـده زدنـد   
نخستین که بعد از جنگ جھاني اول در سويس و در کنار درياچه لمان تاسیس شد گفته و میرساند که 

د بخش زياد زده شده ولي عاقبت ھمه سست شده و خود جامعه ملـل از بـین         در  آنجا حرفھايي امی    
يکــی از عجیبتــرين و براســتي عبــرت آورتــرين رباعیــات   . رفــت وشــرکت کننــدگان آن پــشیمان شــدند

ھمه  .  را پیش بیني کرده استشانزدھمکه در آن اعدام لويي .نوستراداموس رباعي مخصوص اوست 
ملکه ماری آنتوانت که اولي پادشاه و دومي ملکه فرانـسه بـود در زمـان    میدانند که لوئي شانزدھم و      

 جلوی آنھا را گرفتند ،قصبه وارن،انقالب آن کشور از پاريس فرار کردند که از مملکت خارج شوند ولي در 
در شبي که . ھمین موضوع مقدمه اعدام لوئي شانزدھم و ھمسرش گشت      .و به پاريس برگرداندند   

 فرار کردند لوئي لباس خاکستری رنگ پوشیده بود و عـالوه بـر ملکـه فرانـسه دو نفـر از         آندو از پاريس  
رسـیدند و تمـام ايـن نکـات     )وارن(شاھزاده خانمھا با وی بودند و از جنگلي تاريک گذشـتند تـا بقـصبه            

 در تـاريکي شـب؛از راه   .   سال قبل ار آن واقعه سروده شده وجود دارد ٣٠٠تاريخي در اين رباعي که      
 تولید طوفان کرد آتش ،کاپ،فرار. شد،وارن،او لباس تیره ای در برداشت وارد. جنگل؛با ملکه ھا مي آيد 

در اين رباعي مقصود از ملکه ھا ؛شاھزادھای ھستند که با لوئي ھمراه  . و خون برخاست و بريده شد
 را شانزدھمرانسه لويي و مقصود از کاپ ھمانا کلمه کاپه است که انقالبیون ف )خواھر و دخترش(بودند

در . که اينکه تولید طوفان میکند که باالخره فرارش منتھي بقطع سـرش شـد       . با ان اسم مي خواندند    
 سال قبل از واقعه فرار لويي  است حتي محلي که جلوی او را در انجا گرفتند ٣٠٠اين رباعي که تقريبا 

نوستراداموس پیشگويي کرده که در .... و و لباسش و راه جنگل شانزدھمو ھمانا اسم ملقب به لويي 
قبال اين پیشگويي با اسم و رسم ؛انسان ھر قدر منکر پیشگويي باشد نمـي توانـد از ابـراز تحـسین           

 و جنگ جھاني سوم ھم پیش بیني ھای جالبي ٢١ سپتامبر و قرن   ١١در مورد حادثه     . خودداری کند 
ھـم   ) بـه ارشـیو مراجعـه شـود     ( مبر نوشته بودم  سپتا١١که من در اولین مطلبی که در مورد   . کرده  

 کتابی که من مطالعه ,اما یک نکته. بیت انگلیسی و ھم فارسی انرا برای شما دوستان توضیح دادم  
را )  سپتامبر ١١حادثه (اینھا : ق و جالب است که عده ای میگویند . ش ١٣٦٩کردم دقیقا تاریخ چاپش 

تابشان را بخرند  اما دوسـتانی کـه مطلـب امـروز را خوانـدن متوجـه       مترجمان کتاب میگذارند تا مردم ک     
البته چون کتاب به صورت رباعی ھای رمزدار نوشـته  . شدن این پیشگوئیھا مال یک یا دو واقع نیست      
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امـا در مـوارد بـسیار ایـن ربـاعی ھـا روان میـشود و یـا چـون            . معنی شدن انھا مشکل اسـت       . شده  
   . یشود  درک مطالب راحت و بقول شاعر معما چو حل گشت اسان شودپیشگوئی به واقعیت تبدیل م

   سپتامبر بصورت کامل١١اما پیشگوئی 
 و دود و آتـش در  ٥٨١دو ساختمان بلند دو پرنـده بلنـد پـرواز در    . اسمان در چھل و پنج درجه میسوزد        

بـه طـور ناگھـانی     هپرنده در آتش و زجه مادري به گوش میرس شھر جديد در آن سوي اقـــــیانوس ھا  
   .آتش بزرگ و پراکنده شعله ور میشود

 یعنـی جدیـد و شـھر جدیـد ھمـان      New. نیويورک بین مدار چھل و چھـل و پـنج درجـه در آمريکاسـت             
دو ساختمان بلنـد  را دیگـر ھمـه میـشناسند و دو پرنـده اتـشین ھمـان ھواپیماھـای         . نیویورک است   

 ٥٨١  من فکر میکنم تعداد مسافر پـرواز اول باشـد کـه    ٥٨١بچشم میخورد مسافربری در اینجا عددی   
ناگھان آتش بزرگ و پراکنده   "  .البته بعضی این عدد را شماره پرواز میدانندمسافر با خود حمل میکرد 

ھمـان جنـگ خانمانـسوز افغانـستان و       " شعله ور میشود  
عراق است که تا امروز مادران بسیاری را داغـدار کـرده و      

ــی ــگ تمــام شــود    دعــا کن ــن جن ــر ای ــا . م ھــر چــه زودت ام
نوستراداموس اين قدرت را از وقتي کـه بـه داخـل اھـرام              
مصر رفت بدسـت آورد و اينطـوری کـه خـودش نوشـته از          

بزودی از اين دنیا : پدرش يک نامه بھش میرسه که میگه      
اگر بـه ديـدارم نرسـیدي قبـرم را بـشکاف و      . خواھم رفت 

الزم .م از درون تابوتم در بیاورنامه ای را که برايت نوشته ا
بـه ذکـر اسـت کـه دلیـل اينکـه پـدرش نامـه را در قبــرش         
گذاشته اين بوده که عالوه بر اينکه نامـه بـه رمـز بـوده و            
مفاد نامه فقط بايد بدسـت نوسـتراداموس میرسـیده نـه           

و ھمچنین خانوداه نوستراداموس تحت نظر . شخص ديگر 
در نوستراداموس که زني خیرخواه و طرفدار مظلومین بوده به جرم حکومت بوده تا جايي که ما  و پیگرد 

پس از این ماجرائی عجیبی برای نوستراداموس  اتفاق . جادوگری و غیبگويي به آتش کشیده میشود      
می افتد و نمی تواند  به موقع بر سر بالین  پدرش حاضر شود  از جمله معالجه کردن يک دختر فلج در 

 باعث میشود وی به داليلی که درحوصله اين مقاله نیست به زندان بیفتد به کلیسايي که ھمین عمل
اما پس از معالجه کردن يکي از شاھزادگان آزاد و موقعي نزد پـدرش میرسـد   . موقع به پدرش نمیرسد 

سرگذشـت وي پـس از    . و بنا به درخواست پدرش قبر او را باز و نامـه را بـر میـدارد      . که او مرده است   
 توسط تک تک کساني که او را میشناختند و با او در ارتباط بودند و ھمچنین نوشته ھای معرف شدنش

و افراد زيادی از جمله خدمتگزار پدرش که او را دفن کرده بود شاھدان    . خودش جمع آوری شده است    
  .این حادثه ھستند  
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  . مردی که راز دستھا را میدانست– چیرو بزرگ -٢
  

فضای اتاق نیز مانند بـدن پیرمـرد کـامال    .  جلو شومینه افتاده بود ,جسد مرد سالخورده روی کف اتاق    
برای بازپرسان اسکاتلندیار کامال واضح بود کـه قربـانی توسـط سـه پایـه کنـار بخـاری بقتـل              . سرد بود 

چه کسی جھت کشتن پیرمرد از این وسـیله اسـتفاده کـرده اسـت     ولی این حقیقت که   . رسیده بود   
 چون وسائل داخل ساختمان بقدری فقیرانه ,مطمئنا ھدف از این قتل دوزدی نبوده . کامال نامعلوم بود 

 ,  علت درگذشـت ناگھـانی وی بـرای کـسی مـشخص نبـود      ,و فرسوده بود که ارزش سرقت نداشت   
 اسکاتلندیار در بھت ,شتپیرمرد دشمن شناخته شده ای نیز ندا

ھنگامی که ماموران در حال ترک اپارتمان    . و حیرت فرو رفته بود      
 مرد جوانی با چھره معصومانه پشت درب ایستاده ,پیرمرد بودند  

؟ . ایا او جزء خدمه اپارتمان بـود ,بود و خود را به انھا معرفی نمود 
 مـرد  ,از اتاق به بیمارسـتان منتقـل میگردیـد        در حالی که جسد     

جوان توسط مامورین به اتاقی کـه قتـل در ان صـورت گرفتـه بـود         
افش انـداخت و سـئوال   رمرد جوان نگاھی به اطـ    . ھدایت گردید   

کرد ایا اجازه دارد اثار خونی را کـه بـر روی دیوارھـا بـر جـا مانـده         
 مرد جوان که حالتی تفکرامیز بخود گرفته ؟.ازمایش نماید یا خیر 

اری که از دست بر روی دیوار بر جـای مانـده    لحظه ای به اث,بود  
  بسیار ھم ثروتمند,قاتل مرد جوانی است اقایان . بود خیره شد 

و .. است و در جیب سمت چپ شلوارش ساعتی طالئی داشته
مسئولین اسـکاتلندیارد تـصمیم    . یکی از اقوام مقتول می باشد       

سـت  چون ھـیچکس نمیخوا . گرفتند این مرد را از محل دور کنند         
 واقعـا چـه   , وقت خود را روی مسائل پوچ و بی معنی ھدر دھـد         

ولی در ایـن ھنگـام اخبـاری بـه       . افراد دیوانه ای پیدا می شوند       
کـه از روی نقـاط    مـرد جـوانی  .  توجـه نـشان دادنـد    انھا به این داستان. مطبوعات لندن گزارش گردید    

؟جوان در حالی که .باشد د چه کس میتواندخونی روی دیوار کثیف و دود گرفته چنین نتایجی گرفته بو    
ایـن داسـتان روز دوشـنبه در    !  چیروی بزرگ ,چیرو :  گفت , کارت تجاری خود را به انھا نشان می داد      

چون  . صبح روز بعد دوباره موضوع فال بین ھا سر فصل روزنامه ھا شده بودند. مطبوعات بچاپ رسید 
قاتل نه تنھا پسر جوان و ثروتمندی بود بلکه پسر خود !! ده بود مطالب چیرو را تائید کررئیس پلیس تمام

در طی چند ھفته چیرو زبانزده  !!  که چیرو پیشبینی کرده بود     نزدیکی رابطه خویشاوندی !! مقتول بود 
وی مورد ستایش مردم قرار گرفته بود و از این طریق پول ھنگفتی بـه جیـب زد          . مردم لندن شده بود   
 انگلیس را به قصد نیویورک ١٨٩٣ چیرو در سال . داشتند اوادی به پیشگوئی ھای چون مردم عالقه زی

مطبوعات  . ترک کرده و در خیابان پارک سکنی گزید و انجا نیز به تدریج برای خود شھرتی کسب نمود
زد ن" نیویورک ورلد" زن جوانی از روزنامه.  و روش او عالقه مند گردیدند به پیشگوئی ھای این مرد جوان

وی امد وبه او گفت ایا حاضر است به یکسری از ازمایشاتی که مورد نظر روزنامه ھاست عمل نمایـد           
 قطعا اعمال او زیر سئوال ,؟ اگر چیرو در این ازمایش موفق نمی شد و یا دعوت انھا را رد میکرد .یا خیر 

لـد ایـن خبـر را در سـطحی     روزنامـه ور . چیرو بدون لحظه ای تردید درخواست انھا را پذیرفت        . میرفت  
انھا به چیرو پیشنھاد کردند تا سیزده نفر از شھروندان نیویورکی را کـف بینـی          . گسترده منتشر نمود    

این افراد به ھیچ وجه نزد او شناخته شده نبودند ولی با وجود این چیرو قادر بـود در مـورد ھـر         . نماید  
معــروف و  شــھرونداندر سـاعت مقــرر جمعـی از    .  پیـشگوئی نمایــد سـیزده نفــر 

ــت داوری  ــم رســاندند    شــناخته شــده جھ ــضور بھ ــضاوت ح ــن از   . و ق ســیزده ت
شھروندانی که جھت کف بینی انتخاب گردیده بودند دستھایشان را به پشت روی 

چیـرو  . چیرو جھت کف بینی و اعمـال اسـرار امیـزش حاضـر شـد          . میز قرار دادند    
 و گفت اقایان  وارانه روی میز گذاشتنگاھی به کف دست یکی از انان افکند و انرا

 او زمانی به سختی زندگی مـی کـرده ولـی    , این کف دست یک ایرلندی است      ,
چیـرو  . ھمھمه ای در میان ھیئت داوران ایجاد شد .حاال ثروتمندی بانفوذ میباشد  

وی مھاجری ایرلنـدی  . را نگاه کرده بود  " ریچارد کروکر   " کف دست شخصی بنام     
ی کارگر ناوکش بود ولی حاال به عنوان رئـیس انجمـن محلـی انتخـاب        بود که زمان  
 , ولی چیرو به این گفته ھا قناعت نکرد و ادامه داد عالوه بر این اقایان .شده بود  

این ایلندی زمانی کشتی گیر بوده و به عقیده من او سخنگوی شایـسته ای در مـورد سیاسـت مـی             
چیرو دست دیگری را از روی میز در دست گرفت و نگاھی به ان افکند و ان را بـه پـشت روی      !! باشد  

 او لیاقـت و . ایـن شـخص اگـر چـه کـامال یـک نابغـه نیـست ولـی اسـتعداد زیـادی دارد               : میز قـرار داد     
رینالـد دی  " این پیش بینی مربـوط بـه   .  بدست اورده دارد ششایستگی بیشتری از انچه در زندگی ا    

چیرو  .  کاری که او دیگر ھرگز نتوانست نظیرش را بیافریند .بود" رابین ھوود " اھنگساز اوپرای " کوون 
نکـه مرتکـب   بدون معطلـی کـف دسـت ھـر سـیزده نفـر را در حـضور ھیئـت داوران نگـاه کـرد و بـدون ا               

از جمله خانمی که چیـرو در مـورد فرزنـدش چنـین     !!! اشتباھی شود ھر سیزده نفر را کف بینی کرد          
" لیلین راسل " بچه ای که بسیار باھوش است ولی ھمواره غمگین و افسرده می باشد و او :  گفت 

ارھا دست او را نگاه وی ب... در کمتر از ده دقیقه وی کف دست ھمه را پیشگوئی کرد جزء یکنفر . بود 
چرا . حاال تنھا ھمین یکنفر مانده بود . کرد وبدون اینکه حرفی بزند اخمی کرد و ان را روی میز گذاشت 

اعـضای ھیئـت   در مورد او چیزی نمیگقت ؟ ایابه دلیل این که  قـادر نبـود در مـورد او پیـشگوئی کنـد ؟         
رو  از کار خود فارغ شد و بادستمال عرق ھنگامی که چی. داوران روی صندلی ھایشان نشسته بودند 

ایا نمخواست دراین باره چیزی . سکوتی سنگین بر جمعیت حکمفرما شده بود پیشانی را خشک کرد 
بگوید ؟ چرا ؟ چیرو اخرین مورد را در دست گرفـت و بـدون انکـه نگـاھی بـه ان بیفکنـد ان را روی میـز              

در این . سپس مکثی کرد ! ورد این اقا پرھیز میکنم متاسفم اقایان من از گفتن حقایق در م      . گذاشت  
چیرو دستش را باال برد و تماشاچیان . ھنگام ھمھمه میان اعضای ھیئت داوران و خبرنگاران ایجاد شد 
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من این موضوع را فقط به صاحب دست . زه دھید کار را ھمین جا تمام کنم اجا. را وادار به سکوت کرد 
ایـن شـخص   . چـون عالمتھـایی از قاتـل در ان میبیـنم     .. ن نزد عموم معـذورم  میگویم و از بازگو کردن ا     

پیـشگوئی  !! اعتماد به نفسش را از دست میدھد و از نگرانی و دلتنگی در گوشه زندان خواھـد مـرد        
بود که بعدھا به اتھـام  " ھنری میر " اخرین پیش بینی او درمورد دکتر . ھای چیرو صدرصد درست بود   

در در اثر فشارھای روحی و روانی دیوانه شد و چندماه بعـد   وی ,محبوس گردید   " تامبز "قتل در زندان  
 شـاھد واقعیـت پیـشگوئیھای چیـرو بودنـد و او را بـا        روزنامه نگـاران بـا کمـال حیـرت        . زندان درگذشت   
درصدی برای خطاھای او نمتوان تعین کرد چون تا ان      .قیاس میکردند   "  نوستراداموس"پیشگوی بزرگ   

 خواھان  مردم نقاط مختلف جھان بخصوص از اروپا.ھیچگونه خطائی در گفته ھایش وجود نداشت  زمان
در اوج شھرت خویش خواھان پیـشگوئی ھـای   " اسکار وایلد " به طور مثال . پیشگوئی ھای او بودند    

و تبعید در طی مدت پنچ سال نزد عموم رسوا خواھد شد : او به این نویسنده معروف گفت . چیرو شد 
اسکار "  ولی زمان طرفدار چیرو بود و تنھا در عرض سه سال رسوائی ,مردم به او خندیدند . می شود 

کف خوانی . زبانزد مردم شد و سرانجام وی به تبعیدی که چیرو از ان نام برده بود محکوم گردید " وایلد 
 , نیز استفاده میکرد  اعداد مرموزیوی از. ھای چیرو تنھا گوشه ای از برنامه ھای او را تشکیل میداد     

 قادر بود تاریخ مرگ افراد را این روش بر اساس تارخ تولد اشخاص قرار داشت و چیرو از قدرت عجیبش    
را پیشگوئی کرد و این پیشگوئی یازده سال قبل " ادوارد ھفتم " وی ماه و سال مرگ       ! ین کند ینیز تع 

وئی ھای چیرو را روی کاغذی نوشت و انرا درون صندوقی  پادشاه پیشگ . از وقوع ان صورت گرفته بود       
 پادشاه کـه ھنـوز تاجگـذاری نکـرده بـود مـورد تحـسین و        ١٩٠٢در ژوئن  . که داخل میزش بود قرار داد    

تشویق مردم قرار گرفت ولی ناگھان بیمار شد و بیماریش به حدی شدید بود که چیرو را احضار نمود و 
 جای نگرانی وجود ندارد چرا که در  بینی نماید  چیرو به او اظھار داشتاز ان خواست اینده اش را پیش

یکبار دیگر پیش بینی او به حقیقت .  سال دیگر زندگی خواھد کرد ٩ اگوست تاجگذاری خواھد کرد و ٩
در یکی از سفرھایش که به مـسکو بـود از او خواسـته شـد از     . پیوست و شھرت چیرو را جھانی کرد      

مردی که این عالیم به او تعلق دارد بسیار افسرده و ناراحت خواھد شد . گوئی کند روی عالیمی پیش
 ھمه چیز خود را از جمله زندگیش را از ١٩١٧حدود سال . و در تمام دوران زندگیش از جنگ میھراسد        

  .دست خواھد داد

http://yahoo2.blogfa.com



  
 
 
 
 
 
 
   با مغز اشعه ایکسپیشگوئی –" پیتر ھورکس " 
 

 مجبـور  ,بـه بـن بـست رسـید     " *اسکون" برای یافتن سنگ قیمتی " اسکاتلندیارد " ھنگامیکه تحقیقات  
کـه گفتـه   " پیتر ھـورکس  " مردی بنام . شدند دست به دامن مردی شوند که قادر بود به انھا کمک کند    

وسـت  " از کلیـسای  ١٩۵٠این سنگ قیمتـی در دسـامبر   !! .می شد دارای مغزی با اشعه ایکس است        
 با عناوین درشت این خبر را در صفحات اول خـود  , و روزنامه ھای ان زمان    – به سرقت رفته بود      "نستریم

از " اسکاتلندیارد " عاقبت .  پلیس لندن را به باد استھزاء گرفته بودند     , وطی مقاالتی    –منتشر ساختند   
" درخواست کمک کرد و نماینده ای نزد او به شھر " پیتر ھورکس " ل بی میلی از سر ناعالجی و در کما

کـه در  " پیتـر ھـورکس   " واقع در ھلنـد فرسـتاد      " دوردرخت  
را کــه " اسـکاتلندیارد  " نماینـده  ,اصـل یـک ھلنـدی ارام بـود    
 و با وی به گفتگو – به حضور پذیرفت ,کارگاھی برجسته بود

ین کارگاه سوار ھواپیما به لندن  روز ھمراه ا  ھمان. پرداخت  
 ماموران پلیس انگلستان که در فرودگاه لندن  انتظـار         -رفت  

 خیلـی بـا احتـرام و       ,ورود این مـرد عجیـب را مـی کـشیدند          
ــد    ــتقبال کردن ــشریفات از او اس ــنائی  . ت ــس از اش ــر " پ پیت

 او را –و کارگاھان دیگـر     " اسکاتلندیارد  "با رئیس   " ھورکس  
 –در محل کلیسا . ت شگفت انگیز بردند به صحنه این سرق 

ماموران پلیس به او اجازه دادند تا به آلتی کـه از سـارق یـا            
سارقین باقی مانده بود و ھمچنین یک ساعت مچی کـه از   

پـس از سـاعتھا   .! یکی از انھا بجای مانده بـود دسـت بزنـد        
بـه ارامـی روی   " پیتـر ھـورکس   "  سرانجام ,مطالعه و تفکر   
 جـاده ای را نـشان داد کـه مـدعی بـود        –ن  نقشه شھر لند  

 ھیچگاه شھر , ھر چند این شخص.سارقین از انجا عبور کرده اند و سنگ قیمتی را ھمراه خود برده اند         
 بـرای انھـا   , ولی تمام جزئیات ساختمانھائی را که در طـول ایـن جـاده وجـود داشـت         –لندن را ندیده بود     

ھنگامیکه سرانجام .  توصیف نمود -سه مرد و یک زن بودند تشریح کرد و مشخصات کامل سارقین را که         
بیـان داشـته   " پیتـر ھـورکس   "  مشخصات انھـا کـامال بـا انچـه     –این سارقین یک ماه بعد دستگیر شدند   

  و مبـارزان  وطـن پرسـتان   و- با فعالیتھای زیرزمینـی " پیتر ھورکس  "  در زمان جنگ     .!! تطبیق میکرد   ,بود
 نـسبت بـه   ,ھنگامیکه مبارزان ھلندی.  شده بود ھمکاری نزدیک داشت  غال اش ان که کشورش  - ھلندی

 و این مرد چند ,اوردند" پیتر ھورکس "  عکس او را نزد –ھویت یکی از اعضای جدید خود مشکوک شدند 
 اونیفورم افسران المانی را بتن –می بینم که این مرد : لحظه انگشتان خود را روی عکس کشید و گفت 

 کلیه اطالعات را در , این عضو جدید تحت مراقبت شدید قرار گرفت و معلوم شد,ز ان لحظه به بعد ا.!!دارد
 – ضد جاسوسی المان نازی میباشد  سازمانان افسر از و بعد اعتراف کرد که–اختیار المانی ھا میگذارد 

 در , واقع در ھلند"نای میگن " پلیس شھر  .! پیشگوئی کرده بود    " ھورکس  " این ھمان چیزی بود که       و
 زیـرا بکمـک او توانـست بـسیاری از مـشکالت و مـسائل         -بـود " پیتـر ھـورکس     " بسیاری از موارد مدیون     

 اتش سوزی مھیبی رخ داد کـه  – در بخشی از یک شھر قدیمی ھلند ١٩۵١در اوت . نامعلوم را حل کند  
 ولی شعله ھای ,تش را داشتنددویست نفر ماموران وظیفه خاموش کردن ا. مھار کردن ان امکان نداشت 

 درسـت چنـد ھفتـه بعـد از     , اما یکشب – ید و به انبارھا و پل ھای شھر سرایت میکرد شاتش زبانه میک  
 یکی از پزشگان معروفبھمراه دوست نزدیک خود که " پیتر ھورکس "  ,انکه این اتش سوزی شروع شد 

 که بزودی اتش سوزی دیگری – دوستش گفت  او ناگھان ایستاد و به, از خیابان میگذشت–ان شھر بود 
ھـر دو انھـا   .!! اتفاق خواھد افتـاد  " یانس "این اتش سوزی در مزرعه خانواده ای بنام   و–رخ خواھد داد   

 , ولی ھنگامیکه به انجا رسیدند–ه افتادند تا ماموران را در جریان بگذارند ابالفاصله به سوی اداره پلیس بر
ماموران  .  یک چنین اتش سوزی اتفاق افتاده است–د دقیقه قبل از ورود انھا متوجه شدند که درست چن

بـرای انکـه   " ھـورکس " ولـی  ,پلیس از حرف انھا دچار تردید شدند و نسبت به انھـا سـوءظن پیـدا کردنـد     
 ,او در حالیکـه چـشمان خـود را بـسته بـود     . واقعیت را به انھا ثابت کند دست بـه ھنرنمـائی دیگـری زد               

 جیب ھای رئیس پلیس را اعالم کرد و حتی مارک خودنویسی را که افسر پلیس در جیب داشت محتویات
با اینکار حیرت ماموران را برانگیخت و از ان تاریخ برای حـل مـسائل دشـوار و       " پیتر ھورکس   .! " ذکر نمود 
پیتـر   " -افتـاد  در روزیکـه ان اتـش سـوزی ھولنـاک اتفـاق      .  از این مرد استثنائی کمک میگرفتند   ,نامعلوم

 یک اچار ,را به صحنه اتش سوزی بردند و او در حالیکه درون خاکسترھا به جستجو میپرداخت " ھورکس  
باید دنبال یک :  سپس گفت ,او چشمان خود را بست و لحظه ای ساکت ماند    . پیچ گوشتی را پیدا کرد      

عکس کلیه دانش اموزان را که ماموران پلیس .  او مقصر اصلی این اتش سوزی است –پسر بچه بگردیم 
ھمانطور که عکسھا را " پیتر ھورکس "  - به او نشان دادند   –در کتاب ساالنه دبیرستانھا چاپ شده بود        

 سرانجام روی یکی از انھا انگشت گذاشت و , نوک انگشتانش را به روی انھا  میکشید–مشاھده میکرد 
 ساله یکی از ١٧ فرزند ,پسری که متھم شده بود.!!  کنم این پسر را نزد من بیاورید تا با او صحبت: گفت 

" پیتر ھورکس "  ولی ,پلیس نسبت به این اتھام چندان اطمینان نداشت. ثروتمندترین افراد ان شھر بود 
 او  یک قوطی کبریت و در جیب دیگر–ھای این پسر  در یکی از جیب: به ھنرنمائی خود ادامه داد و گفت 

 ساله در اداره ١٧پسر .!!  در حالیکه او اصال سیگار نمی کشد –ک پیدا خواھید کرد  فند بنزینیک شیشه
پاچه چپ شلوارت را باال بزن و اثار خراشھائی : گفت "  پیتر ھورکس"پلیس ھمه چیز را انکار کرد تا انکه 

http://yahoo2.blogfa.com



پیتـر  "وئی پیـشگ .!! که ھنگام فرار از اتش و عبور از سـیم خـاردار روی پایـت بجـای مانـده را نـشان بـده         
پسر جوان دیگر نتوانست .  ساله اثار خراش دیده می شد ١٧ روی پای پسر –کامال راست بود " ھورکس

پلیس این پسر شرور . این وضع را تحمل کند و ھمه چیز را اعتراف نمود 
را به صحنه جنایتی که " پیتر ھورکس"در ھمان زمان . را روانه زندان کرد 

وله قرار گرفتـه و در اسـتانه منـزلش بقتـل      طی ان مردی مورد اصابت گل     
 –لحظه ای به لباس مقتول دست مالید    " ھورکس  " .بردند   ,رسیده بود 

 یک مرد مسن سبیلو است که عینکـی  ,سپس به پلیس گفت که قاتل    
 یک پای او چوبی است و اسلحه ای را که بـه وسـیله ان         –بچشم دارد   

ــاب    ــزل پرت ــه روی شــیروانی من ــه ب ــل صــورت گرفت ــرده اســت  قت در .  ک
تفنگ بدست امد و از  روی شیروانی منزل یک ,جستجوئی که بعمل امد

.  پــدر زن مقتــول میباشــد –اثــر انگــشت روی ان معلــوم شــد کــه قاتــل  
مردی سبیلو و عینکـی   او -تشریع کرده بود" ھورکسپیتر "ھمانگونه که  

نکاوی و بعدھا شروع به روا" پیتر ھورکس " .!! ویک پای او نیز چوبی بود 
فرستادن امواج مغزی به روی بیمـاران شـد و در       روان درمانی به وسیله     

 او بسیار از بیماران –این زمینه به موفقیتھای چشمگیری دست پیدا کرد 
مثل استاد علی اکبری ( را که از دردھای مختلف رنج میبردند درمان کرد 

 وی در سـال  –سئواالت دسـت مـی یابـد      خودش نمیداند که چگونه به پاسخ       " پیتر ھورکس  "-) خودمان
 به امریکا برده شد و در انجا از طرف گروھی از دانشمندان و کارشناسان امور روانی مورد مطالعـه   ١٩۵٧

قرار گرفته اند و او را مردی " پیتر ھورکس"ھمه انھا اعتراف کردند که تحت تاثیر نیروی عجیب . قرار گرفت 
.: یکی از روزنامه ھا با تیتری بزرگ او را اینگونه معرفی کـرد        .!!دارد نامیدند که در مغز خود یک رادار   

  .:پیتر ھورکس  پیشگوئی با مغز اشعه ایکس
  
 بلکه یک سنگ نمادین وسمبلیک برای – یک سنگ قیمتی از جنس یاقوت یا زمرد نیست سنگ اسکون*

 این –اسکاتلند بشمار میرود  ایرلند و –پادشاھی کشورھای اسکاندیناوی بخصوص کشور انگلستان 
 سرنوشت عجیبی دارد و میشود از ان یک مطلب مجزائـی      ,سنگ که شبیه یک کلوچه بزرگ است      

  .نوشت 
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  جین دیکسون
  

، خـانم جـین دیکـسون     یکی از پیشگویان معروف آمریکا، که ممکـن اسـت اسـمش را شـنیده باشـید               
Jeane Dixon    ھـای زیـادی را انجـام داده اسـت کــه      او کـه اھـل واشـنگتن بــود پیـشگویی    .   اسـت

 بـه نـام   Sunday یکـی از ضـمائم مجلـه    ١٩۵۶در چاپ سـال  . ترین آنھا مرگ پرزیدنت کندی بود      معروف
Parade        یکی از کاندیداھای حزب دمکرات ١٩۶٠، او پیشگویی کرد که در سال 

رسد، ام قبل از اینکه دوران ریاسـت جمھـوریش بـه پایـان برسـد          به پیروزی می  
 .رسانند برکنار خواھد شد و یا او را به قتل می

به ھر حال قبل از انتخابات آن سال ، خانم دیکسون پیشگویی کـرد کـه ریچـارد        
پس از . ینده حزب جمھوریخواه ، بنده این دوره انتخابات خواھد بود ، نما نیکسون 

او اعـالم کـرد   . داد خوانده آرا و اعالم نتیجه که خبـر از پیـروزی دمکـرات ھـا مـی          
پیشگویی است و ریچارد نیکسون برنده واقعی انتخاب بوده اما آنھا با تقلـب در     

  !!اند آرا رقیب او را برنده اعالم کرده
ای بـه پیـشگوییش     قدرت رسیدن کندی ، خانم دیکسون دیگر اشـاره   از زمان به  

 برپـا شـد بـار دیگـر بـه      Mayflowerاما در مھمانی خصوصی کـه در ھتـل    . نکرد  
جمھـور در میـان    خواه این موضوع را شخصا بـا رئـیس       دوستانش گفت دلش می   

  .بگذارد
ای  ا اینکه مرگ کندی ھنوز در ھالهکم( روزی که کندی رد داالس ھدف اصابت گلوله اوزوالد قرار گرفت 

) از ابھامات است و این امر میطلبد که پـستی از ایـن وبـالگ را بـه چگـونگی مـرگ او اختـصاص دھـم          
... آه: دیکسون ھمراه با دوستش در یک رستوران مشغول صرف نھار بود که ناگھان بلنـد شـد و گفـت       

  !!اتفاق بدی برای پرزیدنت افتاد 
ھایی که به واقعیت پیوسـته ، در محافـل خـصوص و جمـع دوسـتان       کلی، بیشتر پیشگوییاما به طور   

ھایی که بیان آنھا در محافل عمومی و یا درج  پیشگویی. درجه یک ، توسط پیشگویان بیان شده است
البته نباید نادیده گرفت . توانست باعث برھم ریختن نظم عمومی شود ھا ، می آنھا در مجالت و روزنامه

اش که مقاالتی را در مورد پیشگویی  ه بارھا پیش اومده ناشری برای فروش بیشتر کتابش و یا مجلهک
ای  کنند وقوع حادثه منتشر میکند، و یا مردمی که دوست دارند نامشان بر سر زبانھا بیفتد ، ادعا منی        

  . شنیده بودند را از قبل از دھان پیشگویی
لـوح نیـز ، آنچـه را کـه      ه اسـت، امـا بـسیاری از مـردم سـاده       ھایی شده که به وقوع پیوسـت        پیشگویی

کنند، بدون آنکه واقعیت را ببینند و در واقع بخش اعظم  شوند ، آنطور که دلشان خواست تعبیر می می
ھـای   گویند، بلکه به چیزی است که عامه مردم از حـرف    شھرت پیشگویان به آن چیزی نیست که می       

  .کنند آنھا برداشت می
  آورم وار می ھای این فرد را در زیر فھرست ز پیشگوییبعضی ا

  
 ھای درست پیشگویی ھای نادرست پیشگویی

 شروع ١٩۵٨جنگ جھانی دوم در  •
  شود از چین  می

• Walter Reuther رئیس ١٩۶۴ در 
  شود جمھور می

روسیه اولین فضانورد را به کره  •
  فرستد ماه می

 رئیس ١٩٩٢در ) پدر ( بوش  •
  شود جمھور می

•  

   شود چین کمونیستی می •
ریچارد نیکسون روزی رئیس  •

  شود جمھور می
  ترور پرزیدنت کندی •
رابرت کندی در ھتلش با گلوله از  •

  آید پا در می
زنی که  از آن به عنوان چرچیل  •

کرد  جدید برای انگلستان یاد می
 )مارگارت تاچر ( 
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  اریک یان ھانوسن
  

 میالدی رکود چشمگیری داشت، اما با شروع شدن قرن بیستم ، ١٩ سال در قرن ۵٠پیشگویی در مدت 
. عصر غم و موسیقی و با وجود دو جنگ جھانی ، زمینه مناسبی برای فعالیت پیشگویان ایجاد کرد

ر جنگ غمگین بودند ، نوید  مردمی که از کشته شدن فرزندانشان د ای روشن را به پیشگویانی که آینده
مشھورترین فرد این . بود بار جمھوری وایمار  ھا در آلمان و در زمان فالکت اوج این پیشگویی. دادند می

اسم اصلی او ھرمان اشتاین .  بود"اریک یان ھانوسن"دوران 
کرد یک بارون دانمارکی است اما  اشنایدر بود که خودش ادعا می

شھرت او آنچنان در این سالھا . نیتز بود در حقیقت از اھالی پروس
 زمان خود معروف "کاگلیوسترو"افزونی یافت که بعدھا به کنت 

قدرت اعجاب انگیز او در جذب مخاطب و فن باینش و ابھت او . شد
این لقب .دنی بود آنچنان که به او لقب کارگاه روح را دادند مثال نز

ی بزرگترین بانکھای زمانی به او داده شد که پرده از اختالس یک
فرد خاطی بالفاصه بعد از دستگیری به این کار . برلین برداشت

زمانی او یکی . اعتراف کرد و شھرت زیادی را برای او به ارمغان آورد
ھا را به تحمیق عوام متھم کرد، روزنامه از او به جرم افترا  از روزنامه

است تا با قاضی در جلسه دادگاه از او خو.به دادگاه شکایت کرد
ترین  او نیز خصوصی! گویی خود را تبرئه کند بازی و غیب شعبده

اسرار زندگی تک تک اعضای ھیت منصفه را بازگو کرد و باعث شد 
 ھانوسن ١٩٣٠اواخز سال  .دادگاه نھایتا به نفع او حکم دھد

ماھنامه را برای پیشگویی منتشر کرد و پیشگویی خود را از این 
 بانگ ٣ از جمله خبر ورشکسته شد یکی از .کرد طریق اعالم می
 ھفته بعد از انتشار خبر به وقوع پیوست و ٣بزرگ آلمان که 

 کرد و اعالم نمود بزودی رودی از خون در نزدیکی ھامبورگ جاری ١٩٣٢پیشگویی که در اول ژوییه 
 ١٩ امد که شود که پس از چند روز ضد و خوردی در ھمان محل بین ارتش سرخ و نازیھا به وجود می

ھانسون با افزایش شھرتش ،  .. زخمی داشت و ھمچنین شھرت زیادی را برای ھانسون٢٨۵کشته و 
کرد و ویالیی  او در یک کشتی در دریاچه وانسی زندگی می. تر کرد دامنه فعالیتھایش را ھم گسترده
ن او از ھمه جنس مشتریا. بورگ برای پذیرایی از مشتریانش ساخته بود مجلل در حومه شھر شارلوتن

گرفتند تا آینده جھان  که از او کمک می.. ، از اشراف تا ورزشکاران و  از تجار تا سیاستمدران. افرادی بودند
. اما در بین آنھا افرادی وجود داشت که کم کم جزء پیروان و دوستان او شدند. را برای انھا پیشگویی کند

ه پا بود و در آن موقع، مسئولیت گروھی از  روش خردسابقا یک کوکائین ف از جمله کارل ارنست که 
 به نام کنت فون ھلدروف، که رھبری سپاه  سربازان نجات شھر برلین را بر عھده داشت و مرد دیگری

او در گفتگو . آمد اطالعات ھانسون در اغلب موارد از مشتریانش بدست می. امنیت شھری بر عھده او بود
 از جمله دو «منبع دیگر او دوستان او . کرد صی فرد دیگر اطالع پیدا میبا یک مشتری از اطالعات خصو

منبع دیگر او شایعات مردمی بود که ھنگامی که آنھا .  باال بودند که در حکومت نفوذ خاصی داشتند»فرد 
گفت آنھا که با مردم ارتباطی نداشتند و نمیدانستند مردم از وضع زندگی انھا  خبر می را به اشراف بی

ھای ھانسون رنگ نازیسم را به خود  کم کم پیشگویی .کردند اطالع دارند با حیرت به این حرفھا گوش می
ھا  شایعات زیادی بود مبنی بر اینکه او با نازی. ھا مشغول شد گرفت و پنھانی به ھمکاری با نازی

 عکاس خصوصی فورر و شخص واسطه بین ھیتلر «او حتی از طریق ھاینریش ھوفمان . کند ھمکاری می
شد که شیوه پیشگویی او  ھای او به واقعیت منجر می اغلب پیشبینی . با پیشوا آشنا شد»و اوا برون 

  . به ھمکاری او با کارل ارنست و ھلدورف باید توجه داشت ناشناخته است اما 
 رئیس پلیس برلین کارل ارنست به ھلدروف ، به سمت. ، ھیتلر صدراعظم آلمان شد١٩٣٣در ژانویه 

ھای  در پانزدھم فوریه او یکی دیگر از پیبشگویی .گماشته شد" سربازان استورم " سمت فرمانده کلیه 
ای خیره  در آن جلسه، ناگھان چھره ھانسون در ھم رفت و به نقطه. معروفش را در ویالیش انجام داد

ارتفاع ... سوزد  که دارد می... در شھر ما ... گ ساختمانی بزر: شد، آنگاه با لحنی یکنواخت گفت
ھا سر  از میان شعله... یک ققنوس سحرآمیز ...دود زیاد است ... شود  ھا ھر لحظه بیشتر می شعله
نکته حیرت انگیز این است که در  ...آورد و امکانات و آرزوھا را از میان خاکسترھا به ارمغان می...آورد  برمی

 ، ناگھان و به طور مرموزی آتش گرفت و ھیتلر آتش  ، مجلس آلمان " رایشتاگ  "  فوریه ھمان سال٢٧
دھنده این است   کما اینکه اسناد تاریخی نشان«. نسبت داد " ھای کمونیست  تروریست"  زدن آن را به 
س را و ھیتلر قانونی را از مجلس گذراند که وی ھرک . »ھا این آتش سوزی را بر پا کردند  که خود نازی

و به این ترتیب بسیاری از مخالفانش را قلع و قمع . داد میتوانست بازداشت کند مشکوک تشخیص می
احتیاطی   در این بین ھانسون با وجود ھوش سرشارش ، بی !!خب از بحث اصلی خارج شدیم .کرد

دانست ، حتی  یبرای او که در آن اواخر ، به واسطه اسرار زیادی که از زندگی سران رژیم م. بزرگی کرد
دوستانش ھرچه به او گفتند از آلمان خارج . گرفت ، دیگر جایی در آلمان نداشت السکوت می از آنھا حق

را ترک کرد ، دو   "گرونر تسوایگ "  مارس ، وقتی که ھانسون رستوران ٢۴در  .شو، اما او توجھی نکرد
 آنھا، ھانسون در میان آنھا قرار گرفت و در مرد جلوی او را گرفتند و بعد از رد و بدل شدن چند کلمه بین

ظھر فردای ان روز ، منشی .  دیده شد خیابان به حرکت در آمد و این آخرین باری بود که پیشگو زنده
 روز بعد ، لباس غرقه به خون مردی در کنار جنگل ١٣. مخصوص ھانسون ، خبر گمشدن او را به پلیس داد

پلیس اظھار کرد لباس متعلق به اریک یان ھانسون است و تحقیقات . دباروت در چند مایلی برلین پیدا ش
 سال بعد ھیچ اطالعی از ھانسون به دست نیامد و پرونده ٣٢اما تا  .شود در این مورد با جدیت دنبال می

. ای بدون اسم و امضا به اداره پلیس برلین غربی رسید  ، نامه١٩۶۶اما در ژانویه . توسط پلیس بسته شد
 به دستور ارنست و یا  "کارل بکر " ین نامه ذکر شده بود که قتل اریک یان ھانسون توسط سروان در ا

ھانسون را سوار اتومبیلی . آمد که آلت قتل گلوله بوده از محتوای نامه بر می. ھلدروف انجام گرفته است
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  از گرسنگی مردپیشگوئی که  – رابرت نیکسون
  

که ھمه او را دیوانه و " رابرت نیکسون " زمانی یک پسر کشاورز که تنھا ھنرش شخم زدن زمین بود بنام 
ھمـه مـردم از   .  اظھار داشت که پادشاه انگلستان به عقل و خرد او نیازمند است      –ابله خطاب میکردند    
پدر .  با صدای بلند شروع به خندیدن کردند و این پسرک شخم زن را به تمسخر گرفتند ,شنیدن این حرف

ری بدست و مادر این پسر  کشاورزان فقیری بودند که از صبح تا شام در مزارع کار میکردند تا نان بخور نمی
:  و ھمه میگفتند –تنھا پسر انھا بود که روزھا در مزارع به شخم زدن میپرداخت " رابرت نیکسون  " .اورند 

ــر    ــاره ســنگ ب ــاال خانــه اش را اجــاره داده اســت و عقلــش پ ب
 که برای بریتانیا روزی ١۴٨۵در یکی از روزھای سال .!!  میدارد

 ,در ان ایـام   .  واقعه عجیبی اتفاق افتـاد  –سرنوشت ساز بود    
" فرسـنگھا دورتـر از مزرعـه ای کـه     " گینگ ریچارد  " سپاھیان  

ھنـری  "  با لشگریان  –در ان مشغول کار بود      " رابرت نیکسون   
ــد  " ھفــتم  ــدا کردن ــری خــونینی پی ــرت نیکــسون  " . درگی " راب

 ناگھـان دسـت از کـار    –ھمانطور که مـشغول شـخم زدن بـود       
ار به صدای مرموزی گوش انگ. کشید و لحظه ای ساکت ماند      

 دچار حالتی عصبی شد و در –سپس مانند دیوانگان .!!! میداد
 –.!!  شروع به فریاد کشیدن کرد–حالیکه تمام بدنش میلرزید     

 ولی اینبار - دچاره چنین ھیجانی شده بود,او بارھا در گذشته 
چشمان خود را بـه نقطـه نـامعلومی      –با ھمیشه فرق میکرد     

 و در حالیکه دستھایش را –انش کف کرده بود    دھ. دوخته بود   
 سـپاھیان  –نبرد خونینی در گرفته است : تکان میداد فریاد زد  

ھنـری  ..... پیروز شده اند و حـاال جنـگ تمـام شـده           " ھنری  " 
 دوباره ارامـش خـود را   –پس از ادای این کلمات .!! پیروز شده  

مشغول کار بازیافت و انگار ھیچ اتفاقی نیفتاده است و دوباره       
مردمی که ناظر رفتار عجیب و غریب این پـسر کـشاورز       . شد  

 تـا کلمـاتی را   , دوان دوان خود را به اربابشان رساندند     –بودند  
.  برای انھا بازگو کنند    -به زبان رانده بود   " رابرت نیکسون   " که  

 و احتماال از ,بان رانده است این جمالت را ناخودا اگاه بر ز–زیرا برایشان مسلم شده بود که این پسر ابله 
 نیروی اسرار امیزی برخوردار است که به کمک ان میتوان وقایعی را که در فاصله دور اتفاق مـی افتـاد را         

او قبال نیز یک اتش سوزی را در نزدیکی دھکده و یک طوفان شدید را دو ھفتـه قبـل از      .!! پیشگوئی کند 
گینگ ریچارد " و " ھنری ھفتم "   که -پیش بینی کرده بود ھمچنین او .!!  پیش بینی کرده بود–وقوع ان 

"  اکنون ادعا میکرد که این نبـرد بـه شکـست    –نبرد خواھند پرداخت     با یکدیگر به  " باز ورث   " در میدان   " 
ھنـری  " پیشگوئی ھای این پسر ابله درست از اب در امد و دو روز بعد   .!! انجامیده است " گینگ ریچارد   

ولی وقتی چاپارھا وارد دھکده شدند تا این پیغام را به اطالع مردم      .!!  بر تخت سلطنت تکیه زد    " ھفتم  
بزودی قدرت . مشاھده کردند که ھمه اھالی قبال از این خبر با اطالع بودند  با کمال تعجب –انجا برسانند 

" رابرت نیکـسون  " در ھمان لحظات . شگفت انگیز و خدا دادی این پسر بگوش پادشاه انگلستان رسید          
یرا ز.  که او را پنھان سازند دوان دوان خود را از خانه ای به خانه دیگر می انداخت و از انھا خواھش میکرد

 او –بر این باور بود که سپاھیان پادشاه انگلستان بدنبال او خواھنـد امـد تـا او را بـه قـصر پادشـاه ببرنـد               
 او را دسـت مـی   –مردم بـا شـنیدن ایـن حرفھـا     .!! من اگر به انجا بروم از گشنگی خواھم مرد      : میگفت  

انگلستان بـدنبال یـک چنـین     زیرا ھیچکس تصور نمیکرد که پادشاه -انداختند و سر به سرش میگذاشتند   
 و از ان گذشته بیاد نداشتند کسی انھم در قصر پادشاه انگلـستان از گرسـنگی قالـب          - ابلھی بفرستد 

 و درست چند دقیقه پیش از انکـه افـراد   – یکبار دیگر پیشگویی او درست از اب در امد .تھی کرده باشد    
 –ماموران پادشاه بزودی میرسند : و مادرش گفت به پدر " رابرت نیکسون  " –پادشاه وارد دھکده شوند 

. من باید با انھـا بـروم و دیگـر ھیچگـاه بـاز نخـواھم گـشت             
کـه   فـورا دریافـت   –سرانجام وقتـی پـسرک وارد قـصر شـد           

. " پادشاه با مشاھده ظاھر او به شک و تردید افتاده است 
یک حلقه طال را در محلی پنھان ساخت بود و " ھنری ھفتم 

 خواسـت کـه بگویـد ایـن      "رابرت نیکسون    "  از مایشبرای از 
پسرک لحظه ای به چھره پادشـاه خیـره       .!! حلقه کجاست   

حلقه طال مفقود نشده است     ... قربان: شد و سپس گفت     
 .!! خود انرا باز میابد – زیرا انکس که چیزی را پنھان میکند –

موجبات مـسرت خـاطر پادشـاه را        " رابرت نیکسون   " پاسخ  
 شب و –اخت و دستور داد که یکی از نویسندگان فراھم س

ــن   ــار ای ــه نابغــه  " روز در کن ــرد  " ابل ــسر ب  و انچــه را او –ب
این دسـتور اجـرا شـد و    .  یاداشت نماید –پیشگوئی میکند  

ھر انچه را پسرک بر زبان مـی اورد بـر روی کاغـذ یاداشـت           
"  در زمان – ولی وقایعی را که پیشگوئی کرده بود. میکردند 

 بلکه بیشتر انھـا بـه اینـده        ,اتفاق نمی افتد    " نری ھفتم   ھ
از جمله او اتش سوزی عظیم لندن را      . دور مربوط می شد     

مطالعـه   .  اتفـاق افتـاد را پیـشگوئی کـرد    ١۶۶۶که در سال   
 حقایق شگفت انگیزی را فاش ساخت –یادشتھای قدیمی 

 و حمله –" چارلز اول "  گردن زدن    ,حتی این پسر عجیب     . 
ه انگلــستان از ســوی ســربازانی کــه کــه یــخ ھــائی روی  بــ

خرس بزرگی که بـه تیـرک چـوبی بـسته     :  پیشگوئی کرد و گفت –کالھخودھای خویش قرار داده بودند   
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مـن فکـر میکـنم منظـور از     (  . زنجیرھا را تکان خواھد داد و نزاع بزرگی براه خواھد انداخت    –شده است   
. مال انگلیس که سالیان سال بـا انگلـیس میجنگیدنـد میباشـد         جنگ اقوام ش   –سربازان گالھخود یخی    

 ,ھنگامیکـه عـازم شـکار بـود     " ھنـری ھفـتم     ) .!! " دوستان اگر توضیح دیگری دارند حتما کامنـت کننـد           
 اجابت نکرد و در عوض – او را در قصر تنھا نگذارد ,را دایر بر اینکه در غیاب خود " رابرت نیکسون " تقاضای 

 پسرک را –این سردار . سرداران خود سفارش نمود در غیاب او از پسرک پیشگو مراقبت کند      به یکی از    
 این پسرک بخت درون اتاقی قرار داد و در را روی ان قفل کرد و خود نیز بعد از مدتی به سفر رفت و بکلی

" ر را برای یافتن  ھمه گوشه و کنار قص,از شکار مراجعت کرد" ھنری ھفتم "وقتی . برگشته را از یاد برد 
و بـه ایـن   .!! مورد جستجو قرار دادند و سر انجام جسد او را درون یکی از اتاقھا یافتنـد        " رابرت نیکسون   

او پیشگوئی کرده بـود  . به واقعیت رسید " ھنری ھفتم "  اخرین پیشگوئی او نیز در زمان حیات     –ترتیب  
  .!! در قصر پادشاه انگلستان از گرسنگی خواھد مرد
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  "سنت اودلیا " پیشگوئی حیرت اور 

  
واقع در  " اودلین برگ" یی از شھر کوچکی در ادر اخرین ماھھای جنگ جھانی دوم تعدادی از تانکھای امریک

ھای عجیـب و  ایـن ماشـین  . با سر و صدای زیادی عبور میکردنـد       " استراس بورگ " قسمت غربی کوھھای    
صـف کـشیده   ,در ان قرار داشـت  " سنت اولیا" غریب جنگی چند یارد انطرفتر از کلیسای قدیمی که مقبره   

 اگر شما به , و پارسا و دیندار بودبانوی مھربان " سنت اولیا. " بودند و صداھای مھیبی از انان بر میخواست 
 ایا اودلیا . تانکھا را پیشگوئی کرده بود اینمدن پیشگوئی معتقد باشید باید بگویم بیش از ھزار سال پیش ا

 قتل عام و ,؟ ایا این بانوی مقدس حوادث قرن ھجدھم.قادر بود وارد مراحل زمانی شود و در اینده سیر نماید
اتش سوزیھای ھمگانی را که دنیا را به سوی قرن بیستم سوق می داد را 

رادی کــه اینــده را افــ.  پاســخ ان در ادامــه مطلــب اســت ؟.شــرح داده بــود
 کف بینھا و کسانیکه , کسانی که احضار روح مینمایند,پیشگوئی می کنند  

 ھمگـی ادعـا مـی کننـد کـه قـادر       –از روی برگ چای و قھوه فال میگیرنـد         
اما این بانوی پرھیزکار جزو ھیچ یک از این . ھستند اینده را پیشگوئی کنند 

 را -ند اینـده را پیـشگوئی کنـد   گروه ھا نبود و ھرگز چنینین ادعای که میتوا      
 متولد شـد و  ۶۶٠ در سال ,وی دختری بود از خانواده متومل المانی . نکرد  
 غسل تعمیـد  ٧١٩ ولی ھنگامیکه در سال , سال نابینا بود  ۶٠مدت  " تقریبا

داده شد اعالم نمود بینائی خویش را بدست اورده و قادر است ھمه چیـز      
 ولـی ھیچیـک از انھـا     –رد وی نقـل شـد       داستانھای زیادی در مو   . را ببیند   

 در این کتاب اودلیا .نبود " پیشگوئی سنت اودلیا " عجیب تر و مستندتر از  
بچـشم میخـورد کـه     " پرنس فرانسونیا"  اما در ان دو نامه به برادر محبوبش    – ادعای پیشگوئی نکرده بود   

 افرادیکه در این  .است رشته تحریر دراورده یکسری از رویاھای خود را که در خواب با انھا مواجه شده را به
الگـوی  :  تناقضھا و ناھماھنگی ھای زیـادی مـشاھده کردنـد    , شرح جنگ جانی اول را مطالعه نمودند       نامه

ولی این پیشگوئی بـا نقـل قـول افـراد و ھمچنـین وقـایع جنـگ        . جنگی با ھدف نھایی ھماھنگی نداشت      
 در اینجا دو نمونه عجیب از نامـه سـنت اودلیـا کـه بـیش از ھـزار       .جھانی دوم تا حدود زیادی مطابقت دارد     

دویست و پنجاه سال پیش به زبان التین برای برادرش نوشته شده است را با ھم مورد بررسی قـرار مـی       
. ل ھا و کوه ھا را بچـشم دیـده ام   چون من وحشت و ھراس جنگ. توجه کن .  برادر عزیزم –اوه  « .دھیم 

 چون ھیچوقت در ھیچ نقطه از دنیا کسی شھادتی این چنین از بالیا و گرفتاری ,ق میشودترس بر مردم فائ
 زمانی  فرا خواھد رسید که المان بعنوان جنگجوترین و متخاصم ترین کشور دنیا شناخته .ھا را نداده است 

 . مـی دھـد    جنگ را در کلیه نقاط دنیـا کـسترش  ,دوره ای فرا خواھد رسید که مبارزی جنگی . خواھد شد   
بخـاطره سرنوشـت   " راشـل  "  مـادرانی نظیـر   ,مادران او را نفرین میکننـد . مردم او را ضد مسیح می نامند        
 چون در خانه ھایشان – به این مادران حتی اجازه سوگواری داده نمی شود ,فرزندانشان عزادار می شودند

" ایـن قـسمت از نامـه را تحلیـل کـرده و      اجـازه دھیـد   »  .معدوم می شوند و دیگر در این دنیا نخواھند بـود 
متخاصـم تـرین     این قسمت از نامه کـه گفتـه شـده المـان    .را با وقایع مقایسه نمائیم " پیشگوئیھای اودلیا  

 دنیا را به – سال المانیھا ٢۵تحلیل دوم اینکه در طی . نیازی به توضیح ندارد ,کشور دنیا شناخته خواھد شد
سـنت اودلیـا بـه بـرادرش     . ه است اندین جنگی که در طول تاریخ به ثبت رس    ورطه جنگ کشاندند و ویرانتر    

انھا که تاریخ را مطالعه می کنند به خوبی با این . مردم رھبر المان را ضد مسیح خطاب می کنند   : میگوید  
ریق براستی مردم ادلف ھیتلر را اینچنین خطاب میکردند و این نامی بود که ھیتلر از ط. جمله اشنا ھستند 

 کلیساھا و باالخص رھبـران کلیـسا از جملـه مـوارد مـورد ازار      .امال نفرت انگیز و وحشیانه اش کسب نمود  
 غارت میکرد و تازمانیکه قدرت در ,این دژخیم ھمه چیز را به اتش می کشید. اذیت ھیتلر بشمار می رفتند 

. نگریھـای خـویش ادامـه داد     ھمچنـان بـه ویرا  –دست داشت بدون انکه به جنگ و خـونریزی خاتمـه دھـد             
پرھیزکاران و افراد متدین و خداپرست به دستور او الت مضحکه و 

ده . قـرار گرفتـه بودنـد     " یـاوت موومنـت  " تمسخر مدارس ھیتلر   
نزد عموم به مسخره گرفته می شد      ) ع  (فرمان حضرت موسی    

ھیتلـر بـا کمـال     . و انرا منشاء ضعف و بدبختی معرفی کرده بود          
ثار و اموخته ھای گالیله را ویران کرد تا خود را خدای مردم افتخار ا

 سپس در جای دیگر نامه قید شده اسـت کـه   .المان بشناساند  
این شخص مورد لعن و نفرین ھزاران تن از مادران قرار میگیرد که 

چقدر این " حقیقتا. بخاطره سرنوشت فرزندانشان عزادار ھستند 
لی نه فقط ھزاران مـادر بلکـه   و.! موضوع به واقعیت نزدیک است  

مادران کودکانی که در کلیساھای روسیه و لھستان        ..!! میلیونھا
مادرانی که صاحب .  زنده زنده سوزانده شدند ,جمع اوری شدند 

فرزند بودند ولی به زور ماموران ھیتلر به خانه ھای فساد دولـت    
ین اری این رھبر المانی مورد لعـن و نفـر    . المان کشانیده شدند    

 امریکا و استرالیا شاھد بودند که ,روسیه, فرانسه, چرا که این مادران از کشورھایی چون بریتانیا ,قرار گرفت
" ولـی ایـا حقیقتـا   . چگونه دختران و پسرانشان جان خود را در جنگی که ھیتلر بانی ان بود از دست دادند            

 , پـاراگراف بعـدی نامـه   ؟.یم و بـی رحـم بـود   سنت اودلیا به ھیتلر اشاره کرده بود و منظورش این رھبر دژخ        
این فاتح از سواحل دانوب می اید و رئیس  « :اودلیا مینویسد . اطالعات بیشتری در دسترس ما قرار میدھد 

 که دھـشتبارترین و مخـوفترین جنگـی خواھـد بـود کـه بـشر        – جنگی را برپا می کند      ,مقتدری خواھد شد  
 وی از سـواحل دانـوب   .د بـه تحلیـل ایـن قـسمت از نامـه بپـردازیم        حال اجـازه دھیـ  »  .!تاکنون دیده است

 متولد –ادلف ھیتلر در محلی که تنھا با اختالف پنجاه فوت از رودخانه دانوب فاصله داشت . برخاسته است 
در انتھای پاراگراف باال دوباره به جنگی که وحشتناک و مخوفترین جنگی بوده که بشر دیده اشـاره    . گردید  
شما عزیزان بھتر از ھر کس می دانید که جنگ جھانی دوم وحشتناکترین جنگ جھانی بود که . ست شده ا

دسـتانش شـعله ور خواھنـد شـد و در     «: سـنت اودلیـا ادامـه میدھـد     . بشریت را به سختی تھدید میکرد    



 حرکـت  حالیکه سربازانش مشعلھای اتش را بدست دارند بسوی مکانی که از انجا جرقه اتش بیرون میزند       
 , بمـب افکنھـا  , سالحھای اتشزا»  .تعیین تعداد جنایتھایی که صورت میگیرد غیر ممکن میباشد. می کنند 

 مشعلھای اتش . ھمگی در شما شعله ھایی ھستند که سنت اودلیا از ان نام برده است –بمبھای اتشزا 
ر میباشد و تمامی این جنایت در نشانه سوزاندن شھری بعد از شھر دیگر و ملتی بعد از ملتی دیگ" احتماال

 شـھرھا را یکـی پـس از    –وی در حالیکه مـشعلی بدسـت داشـت    . مراحل اولیه فتوحات وی صورت گرفت  
 تعیـین  .دیگری طی میکرد و با به اتش کشیدن شھرھا از خود اثاری به جز ویرانـی برجـای نمـی گذاشـت        

... قتلگاھھای عمومی" ... داخائو " ..... " یدایس ل. " تعداد جنایات که وی مرتکب گرردید غیر ممکن میباشد 
کوره ھای ادم سوزی که میلیونھا تن از مردم بی پنـاه و درمانـده را در انجـا سـوزانده و از خاکـستر انھـا در               

 چون در این –وی در خشکی و دریا و اسمان پیروز خواھد بود  « .ماشینھای جنگی ھیتلر استفاده می شد 
 مردان جنگی مشاھده خواھند شد که حتی بدست اوردن ستاره ھا نیز به اسمان خواھند ,حمالت ناباورانه

رفت و سپس این ستاره ھا را جھت اغاز جنگھای بزرگ از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر پرتاب می کنند 
 در سراسر  سپاھیانش, سال پس از انکه ھیتلر ماشینھای جنگی خود را در دنیا بکار انداخت٢ به مدت » .

 صدھا ھواپیما دشمنانش را نابود کردند و با به اتش کشیدن شھرھای بی دفاع .قاره اروپا متفرق گردیدند   
 نظامیـان بـرای گـرفتن       .شبھا را ھمچون روز روشـن میکردنـد         

 سـنت  . دسـت بـه ھـر کـاری میزدنـد          ,ستاره و درجـه بیـشتر     
قـدرت  داد که مردم روی زمین از  اودلیا به برادرش ھشدار می 

شکست ناپذیری وی متعجب خواھند شـد و سـئوال خواھنـد           
این قدرت از کجا امـده اسـت؟ چگونـه قـادر اسـت بـه        « :کرد 

 اگر بگویم ملل دیگر دنیا نیز از چنین » ؟چنین جنگی دامن زند 
 در .قدرتی تعجب کرده بودنـد سـخنی بـه اغـراق نگفتـه ایـم              

بـه گزارشـات    متخصصین و کارشناسان بـا تجربـه     –اکناف دنیا   
داستانھای زیادی در مـورد     . قدرت نظامی المان می خندیدند      

تانکھا چوبی و سالحھای که دولت نازی در بـرلین بـه نمـایش      
ھواپیماھـایی کـه بـه سـرعت از     . گذاشته بود منتـشر گردیـد      

. سـازند  فرودگاھی به فرودگاه دیگر فرود می امدند تا قحطی حاصل از جنگ را به وفـور و فراوانـی وانمـود           
نظامیان نادان و خودپرسـت مـداد و کاغـذ برداشـته و امـاری از سـالحھایی کـه ھیتلـر در اختیـار داشـت را                    
یاداشت میکردند و بدین وسیله ثابت میکردند که بعلت تحلیل رفتن ذخیره نفت و گازوئیـل تنھـا شـش مـاه           

که احتمال دارد فرانسه شکست بخورد  سیاستمداران پر ادعا به این نظزیه .دیگر نمیتوان به جنگ ادامه داد 
و از پای دراید و یا اینکه بریتانیا به زانو درامده و زیردریائیھـای دشـمن کـشتیرانی را در دھانـه بنـدرگاھھای           

 در حالیکه المان در کشاکش نبردی سخت .امریکا تھدید می نماید مورد تمسخر و استھزاء قرار می دادند      
شنوندگان عشرت طلب و از خود راضی را ارام مـی  –گوئیھای نادرست خود     پیشگویان با پیش   –بسر میبرد   

 ,سخنان انان حاکی از این مطلب بود که این جنگـی اسـت سـاختگی   . نمودند و به انان دلداری می دادند       
اری طبق نوشته . ولی جعلی ترین قسمت ان اطالعاتی بود که جانب زمامداران بصورتی فجیع بدست امد 

زمین « : وی در ادامه مینویسد . در دوازد قرن پیش ملل دیگر جھان شگفت زده شدند " دلیا سنت او" ھای 
سالحھای عجیب دریائی . در رودخانه ھا خون جاری می شود . به واسطه این جنگھا به لرزش در می اید  

 سال زمین ۵ز  میلیونھا تن مواد منفجره به مدت بیش ا» .د در قسمتھای باالی اقیانوس پراکنده می شودن
 به روی ابھا می ایند تا شاھد عجیبترین سالحھای دریـائی زمـان خـود    ,را به لرزش وامی دارد  زیر دریائیھا       

این فاتح در اواسط ششمین مـاه از دومـین    « :سنت اودلیا در پیشگوئی عجیبش ادامه می دھد . باشند 
ایان اولین دوره از پیروزیھای وی خواھد بود و این نقطه اوج پ. سال جنگ به نقطه اوج پیروزیھایش می رسد 

.  ولی دشمنانش حاضر به تسلیم نیستند –نفوذ و قدرت مرا بپذیرید : وی در ادامه پیروزیھایش می گوید . 
 دھید به اجازه »  .چون من فاتح خواھم بود, انھا را به ھالکت و بدبختی خواھم کشاند –او فریاد می کشد 

 اغاز ١٩٣٩جنگ جھانی دوم در سپتامبر سال . یم و انرا با گزارشات مقایسه نمائیم تحلیل این مطلب بپرداز
شش مـاه پـس از ایـن تـاریخ یعنـی       . ١٩۴٠شد و بنابر این دومین سال جنگ مصادف بود با سپتامبر سال        

پس از این تاریخ وی به کشور دیگری ھجوم .  روز سرنوشت سازی برای ھیتلر به شمار میرفت ١٩۴١مارس 
 شروع پایانی برای – حمله شوم خود را به روسیه اغاز نمود و این حمله   ١٩۴١ ولی در ژوئن سال      –نیاورد  

ھیتلر سعی کرد سربازان خود را در جھت تسخیر این کشور به انجا بفرستد ولـی   . نازیھا بشمار می رفت     
 و زیرزمینھا خود – غارھا – کوھھا – انھا در جایگاه اختفائشان در جنگلھا  .سربازانش از اینکار امتناع ورزیدند      

 ادلـف  ١٩۴٢در سپتامبر سـال  ایا سنت اولیا بار دیگر نیز حقیقت را گفته بود؟ . را برای شورش اماده کردند      
: وی اعالم داشت . ھیتلر از برلین با کشور المان سخن گفت 

دشمن نابود خواھد شـد و بـار دیگـر المـان پیـروزی را بچـشم         
من ایـن را  .! یگر کشورھا حکومت خواھد کردخواھد دید و بر د  

سـنت  .!  و این قـول مـن بـه شماسـت         –به شما قول میدھم     
.. انھا را به ھالکت و نابودی خواھم کـشاند   « :اودلیا میگوید 

 و سنت اودلیا این سخنان را ھزار و اندی » .!من فاتح ھستم
پــس اگــر ســنت اودلیــا . سـال پــیش بــر روی کاغــذ اورده بـود   

 , جنگ جھانی دوم را شرح داده بود اشتباه کرده استماجرای
مرحله دوم جنگ از نظر زمانی با نیمه اول  « :چون وی نوشته 

جای بسی تعجب است که وقتی بیست ملت . انھا این مرحله را دوره پستی نام می نھند . ان برابر است 
 – این دوره ملل کوچکتر فریاد صـلح براورنـد   در اواسط  . دنیا به خود میلرزد-جنگجو در برابر ھم قرار میگیرند    

 ولی زمان قید شده ,این حقیقت دارد که ما در برابر ھیتلر جنگیدیم . »ولی صلح و ارامش برقرار نخواھد شد
طبق محاسبات او این دوره نه ماه طول . در نامه سنت اودلیا با دوره تحقیری که قید کرده بود مطابقت ندارد 

 این مقارن بـا زمـانی بـود کـه مـا دچـاره محاصـره        .واقعیت چندین سال بطول انجامید     ولی در     ,می کشید 
 ,ھواپیماھـای تنـدرو  : چنین بـود  " سنت اودلیا از عجایب و شگفتیھا میگوید و حقیقتا. اقتصادی شده بودیم   

 کـشور  ١٠بـیش از  "  کشور در برابر ھم میجنگیدنـد؟ حقیقتـا     ٢٠  , رادار  , ھواپیماھای جت   ,بمبھای خودکار 



 « .بودند و تنھا کشورھای کوچکی در این میان تقاضـای صـلح میکردنـد و پاسـخی دریافـت نمـی داشـتند        
سومین مرحله از جنگ کوتاھترین مرحله خواھد بود و فاتح اعتبار خویش را نزد سربازانش از دست خواھـد   

 بدلیل بی ,نھا با کیفر و مجازات فاتح چون ت,این دوره دوره تاخت و تاز و تارج و غارت نامیده خواھد شد. داد 
اطراف کوھھا خون جاری .  غارت و تاراج کشورھا به این مسائل خاتمه داده میشود ,عدالتی ھا و انکار خدا 

سپس این کشور با شورش و طغیان زنانی مواجه خواھد شد که درصدد خونریزی و انتقام او ھستند و . بود 
 دوره ای کوتـاه ولـی   – دوره تاراج و غارت ,سومین مرحله از جنگ  . »ایندآرزو دارند وی را به سنگ مبدل نم       

مشخص بود "  نتیجه نھائی کامال– روزشماری ھیتلر اغاز گشت ١٩۴۴ از ششم ژوئن سال .دھشت بار بود 
ل در نـوامبر سـا  . زنان المانی بارھا و بارھا بخشم امده بودند. ژنرالھای المانی قصد ترور ھیتلر را داشتند    . 

المان مورد حمله کـشورھای  . م صلح طلبی به جنایت محکوم گردیدند    گروھی از زنان در کلن به جر       ١٩۴۴
سـنت اودلیـا در   . دیگر قرار گرفته بود و توسط مردی که زمانی زیر یوغ ان بسر میبرد چپاول و غارت گردیـد           

سـربازان ایـن مـرد    . ھد پیوسـت  حوادث  عجیب و غریبی به وقوع خوا"  اورینت "ولی در  « :خاتمه میگوید 
سایر . این بیماری سربازان وی را دچار وحشت می سازد . فاتح دچار بیماری ناشناخته و عجیبی میشوند  

 »" ایـن تنھـا مجـازات و کیفـر خداونـد اسـت      .  دست خدا انجا اسـت  "کشورھا متف القول اعالم می دارند      
یخ وحشت و اضطراب از انفجار بمب اتمی در ھیروشیما و ؟ برای اولین بار در تار     " اورینت" مسائل غریب در  

 و ان دچـار  –بیماری عجیب و ناشـناخته ای کـه قربانیـان زیـادی بـر جـای نھـاد        . ناکازاکی سایه افکنده بود    
ایا توضیح وی از یک واقعه تاریخی که ھزار و دویست و پنجاه سال بعد اتفاق افتاد . وحشت و اضطراب نمود 

چـه  " اورینـت  " سنت اودلیا حضور پیدا کرده بود ؟ پس از سـقوط فـاتح و وقـایع عجیـب در            " تنھا در رویایی  
او ... » این پایان جنگھا نبود بلکه تنھا اغـاز پایـان ان بـشمار مـی رود     « :؟ سنت اودلیا میگوید .اتفاقی افتاد

 سنت اودلیا توضیح بیشتری و پس از.... عراق .. و امروزه افغانستان ... ھندوچین ... کره: راست می گفت 
نظر شما عزیزان .. براستی انسان با خواندن این پیشگوئیھا دچار حیرت و تعجب خواھد شد      .!  نمی دھد   
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