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 مقدمه:

 1تو را من جز به سوي تو نخوانمند      تو را هر کس به سوي خویش خوا
 

بحال شده کتابی اتفاقی به دستتان برسد و با شروع خواندن آن احساس کنید که در اآیا ت
رسیدن کتاب به دستتان اصال اتفاقی در کار نبوده و از قضا آن کتاب درست همان چیزي 
بوده که به آن احتیاج داشتید؟ این کتاب شرح چنین اتفاقی است. یک روز خیلی معمولی 

 نوان. با باز کردن کتاب اولین جمالت توجهم را جلب کرد: کتابی به دستم رسید، بدون ع

این کتاب حاصل چله ایست که براي یکی از کهن ترین الهه هاي زمین  نشستم و 
ایقی فراموش شده، در مقابل غاصبان ظالم زمین و کسانی عهدي براي افشاي حق

می براي آنهایی که چشهمه براي  .که میخواهند حقیقت را طور دیگري جلوه دهند
آمده است و در انتها  ها و الهامات دریافتدر ابتدا دیدن و گوشی براي شنیدن دارند. 

  خود مراسم.

تشنه اي که به آب برسد بند بند کتاب با وجودم همخوانی با ادامه مطالعه کتاب، همچون 
دیگري داشت و انگار از ناکجا جواب سوالهایی که سالها درونم نهفته بودند را یکی پس از 

می داد. به همین خاطر تصمیم گرفتم بخش هایی از آن کتاب را با زبانی امروزي بازنویسی 
کنم. این کتابچه حاصل تالش من در این زمینه همراه با اتفاقاتی است که در مدت خوانش 

 کتاب رخ دادند.

 خواند.فرا  "راه" ب کورسوي کوچکی باشد که شما را بهکه این کتاامید آن

 

 

 ، غزلیاتدیوان شمس1 
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 فصل صفرم: هیچ
 

 نام دارد: قولکتاب را می گشایم. فصل اول 

صحنه دنیا درست مثل یک صفحه شطرنج است که از خانه هاي سفید و سیاهی 
متضاد، همیشه در حال نبرد که بافت فضا زمان را تشکیل شده، نیروهاي همیشه 

سرپا نگه می دارند.. نیروهاي نور و تاریکی، صفرها و یک ها. پیش از آن قابل 
 توصیف و باالتر از آن براي ذهن انسانی قابل درك نیست.

براي چشم هاي نابینا مثبت ها سفید و منفی ها سیاه هستند. درست مثل تار و پود 
دستهاي ماهر بافنده در هم تنیده میشوند تا فرش یا قالی محکم و  یک قالی که با

خوش نقش و نگار پدید آید. طبیعتا براي دست هاي بافنده نه تارها خوبند و نه پودها 
 بد، براي او صرفا اینها دوگانگی الزم براي خلقند، که با عشق به هم بافته می شوند.

رنگ هاي قرمز و آبی نمایان می شوند.  براي چشم هاي تشرف یافته این دو نیرو به
آبی زنانه و تسلیم، باز و گسترده و تقریبا در تمام مواقع فراتر از درك موجودات فانی 

است، رحم زنانه است که می پذیرد، آبی است که بارور میکند. در حالی که قرمز 
 سرکش و مردانه و خودسر است. قابل درك و منطقی است، تخمه یا اسپرمی است

که نصفه آغازین است و زندگی را شروع میکند. هر چند این دو نیرو همچون صفر و 
یک ساده اند اما اگر بخواهیم در دنیاي پیچیده طبیعت براي آنها مثالی بیاوریم سیاه، 

یا آبی تشرف یافته همان ماه و خورشید و سفید یا قرمز تشرف یافته همان مریخ 
وقتی به وراي دوگانگی دنیا سفر میکنند رنگ یافته  تشرف است. البته چشم هاي

سومی را هم مشاهده می کنند که ماده در ناب ترین شکلش می باشد. این نیروي 
سوم همان باد، واي یا عشق است. که همچون چسبی نیروهاي متضاد را در کنار هم 

 نگاه می دارد و به هم می آمیزد ولی خود همچنان نامرئی باقی می ماند. 
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اما نماد بازي عشقی خدا و انسان است که رو در روي هم مهره ها را می شطرنج 
چینند و به بازي عشق با هم می پردازند. هدف در بازي شطرنج الهی برد و باخت 

 نیست، چه که اگر ببازي نیز در اصل برده اي. 

 شه بخواهد بنده وز او شه جهان دو کاندر   طرفه این و بنده با بازد همی شطرنج

 آوه هم و ماتم هم افتد مان و خانه در   را فناها چندانک بخشد جان و بخشد جان

 زه هم دهد نسل هم آبستن شود ها جان   درختانش هاست جان است بهاران جان او

 خه گوید آینه هم برسوزد آینه هم   تبریزي الحق شمس بیند کو آینه هر

هاي سپید که عیش  هدف عشق بازي و در هم آمیختن است و چه بروي خانه
خوشی است و چه بروي خانه هاي سیاه که غم خسران است نباید فراموش کرد که 

موالنا می فرماید، هر چند زندگی صدها هزار خانه و پیچ و خم دارد اما آنها را می 
توان به همان دو خانه اولیه شطرنج که سیاه و سپید است تقلیل داد در یکی می مغانه 

 خماري:است و در دیگري 

 از جمله آن دو خانه دیدم   ستشطرنج که صد هزار خانه

 یک خانه می مغانه دیدم   یک خانه پر از خمار دیدم

 سرگشتگی زمانه دیدم   چون عشق چنین دو روي دارد

 دزدیده ره و دهانه دیدم   وانگه زین سر به سوي آن سر

 سپس با خط درشت در پایان فصل هیچم نوشته شده:

 از کنی؟غشطرنج بازي با خدا را آ اضريحآیا 

 آن را با خونت امضا کن!
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من هم با خنده و شوخی می گویم: آره حاضرم. و همین طوري با سوزن سنجاقی که دم 
دستم است به نوك انگشت راستم ضربه اي می زنم و با قطره اي خون پاي بازي را آغاز 

 می کنم. 

 

 

 

 بخش اول:
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 تاریخچه

 
 "پیش از طوفانکرده و زندگی شان  2داستان فرشتگان هبوط"

 

 

 

 ملوك الخاصمپیش درآمد: 
بعد از ظهر جمعه است اما دلگیر نیست. این اولین جمعه است که دلگیر نیست چرا که دلیلم 

را یافته ام، دلیل بودنم را. و همه اینها را مدیون کتابی ام که هیجان و شور را دوباره به 
مالقات کنم دوست دارم قدري از کتاب را بخوانم.  محمدزندگیم آورده. قبل از اینکه با 

 داستان ریشه هاست...کتاب را باز می کنم:داستان، 

در کشاکش نبرد آن افسران قدسی، آن نور چشمی هاي آسمان که براي کمک به 
را برادروار با بشر دانش قدسی شان  ن فرود آمدند، هم آنها که عاشقانهبشر بروي زمی

 ھبوط = فرود آمدن. م: فرھنگ عمید2 
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توسط خصم محاصره شده و انسان ها نیز با آنها از همه سو دانستند تقسیم کردند، 
اگرد هم جمع دند. در حالی که آه از نهادشان بر آمده بود نومیدانه گراهمدست شده 

شدند، پشت به پشت. در حالی که دشمن مرکب از انسان هاي خائن و آرخون ها 
م که روحیه دورادور آنها را گرفته بود نه راهی براي فرار بود و نه غلبه. در آن هنگا

سپاه پایین تر از همیشه بود و غم خیانت غم شکست قریب الوقوع را دو چندان می 
 کرد. سمیآزار سردار رشید سپاه با ندایی بلند و رسا فریاد درداد: 

 اي شمایان، اي دشمنان بشریت

 اي دیوهاي آدم خوار که با انسان ها مرتکب شنیع ترین ظلم ها می شوید

 فریب اي اربابان دروغ و

 اي جارچیان میان تهی

 به صیاد و به جالد خودروي آورده اید اي مردم نادان که از فرط حماقتو شما 

 با شمایم

 ما سرداران شریف ارتش آسمانی، ما نگهبانان

 براي هدفی پاك و جوانمردانه بروي زمین آمدیم

چپاول جان  شما حقایق ما را براي مردم وارونه جلوه دادید چون دست کثیف شما را از
 و مال مردم کوتاه کرده بودیم

 اي شما که دلهاتان به سیاهی شب و روح هاتان تاریک همچون هاویه دوزخی است

 ما را با شما صلح و سازشی نیست

 ما ایستاده قامت به اینجا آمده ایم و ایستاده قامت هم میمیریم
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 یدنشکخواهید بود روح هاي ما را در هم و شما هرگز قادر ن

 سپاهیان دوزخیاي 

 یک روز دوباره سپاهیان ما در مقابل هم صف آرایی می کنند 

 فرزندان ما و فرزندان شما

و تا آن روز میان ما هیچ دوستی نخواهد بود که هم نژادان شما تنها فکر خباثت و 
 پلیدي در سر می پرورانند

 ما و پیروانمان از شر شما ایمن نخواهیم بود ،و تا شما اینجایید

 نفرین بر شما و بر پیروان شما پس

 دشمنی ابدي میان ما و شما باد!

سردار اینها را خطاب به دشمن گفت و لختی خاموش ماند. صداي همهمه و دشنام 
هاي دشمن از هر سو به گوش می رسید. انگار این دیوان خستگی ناپذیر که 

ی تابی می خوراکشان خون موجودات پاك و مطهر است براي رسیدن به طعمه شان ب
کردند، باري هنوز از این افسران آسمانی ترسی عمیق در دل داشتند همان ترس که 

در باغ بهشت بردارند و با ترس و لرز به آدم نزدیک  نمص دست از تعقیب باعث شد
 شوند. و این فرصتی به سردار می داد که با دوستانش آخرین وداع را داشته باشد:

 اي دوستان و اي همرزمان من

 اي سرداران شریف و پاك که تا آخر بر عهدتان پا بر جا ماندید

 حاال به آخر این داستان رسیده ایم

 ه آنها نشان دهیم ببیایید چنان پایانی 
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 که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند

 شاید روزي دوباره همدیگر را دیدیم و در نبردي واپسین شرکت جستیم

ي نگهبانان و آرخون ها شروع آخرین مرحله جنگ سردار این را گفت و غریو فریادها
ایشتار اما بانوي دلداده سردار سپاه در میان تماشاچیان بود. که سعی می را اعالم کرد. 

دلداه عزیزتر از جانش براي براي کرد سرك بکشد و براي آخرین بار هم که شده 
گذشت. او  آخرین بار ببیند. خاطرات عشقشان همچون برقی از مقابل چشمانش می

یکی از اولین کسانی بود که فرود فرشتگان به زمین را دیده و به آنها خوشامد گفته 
بود و از آنها دعوت کرده بود که در خانه اش سکنا گزینند و حاال با حالی نزار و قبلی 

 شکسته، شاهد سالخی شدن یک یک این افسران قدسی بود.

بازوها و حمایت هاي الهی می جنگیدند  سرداران هر چند با برقی آسمانی و به قدرت
له هاي دشمن آن را خسته کرده بود. شاید اگر در اما سالها جنگ و گریز و فریب و حی

اما حاال دست تقدیر بودند حتی این سپاه نیز جلودار آنها نمی بود،  شرایط برابر می
ه بعدها، سرنوشت دیگري براي آنها خواسته بود. در حالی که فرشتگان هبوط کرده ک

شاید براي تمسخر فرشتگان سقوط کرده نامگذاري شدند، خود را دلیرانه به صف 
مشیر از هر طرف و جادوي اهریمنی نیروهاي دشمن می زدند با دهها تیغ و نیزه و ش

رخون ها مواجه می شدند. شاید ضربه اول و دوم را رد می کردند و ضربه اي نیز به آ
چهارم و پنجمی هم بود و جادوي تاریک آرخون ها  دشمن می زدند اما ضربه سوم و

که بی امان بر سر افسران هبوط کرده می بارید. آن روزها بخاطر جهل و خشم و 
نفرت و ترس که منابع اصلی تغذیه آرخون ها هستند، جادوهاي آنها قوي بود و 
مه افسران یکی یکی سقوط کردند. سامسئیل، ساهرئیل، تومئیل، تورئیل و نانئیل ه

جلوي چشم هاي سمیآزاز آن سردار شجاع سپاه که پیروزي هایش از شماره خارج بود 
 سقوط کردند و به بند کشیده شدند. 
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فرزندان فرشتگان، نیمه فرشته ها و انسان هایی که با آنها همکاري کرده بودند در دم 
ي آنها کشته شدند اما خود سرداران که نامیرا بودند در بند شدند تا دادگاهی برا

تشکیل شود. پس آرخون ها به شور نشستند که با آنها چه کنند و چه کاري آتش 
 خشم و حسد کور آنها را فرو خواهد نشاند.

ولی براستی چرا آنها این همه از فرشتگان هبوط کرده و از انسان نفرت دارند؟ آیا می 
ار در کجاست؟ دانید؟ آیا می دانید سرچشمه این همه جنگ و خونریزي و تجاوز و آز

آیا همه اینها اتفاقی است یا در ذات بشر است یا نیروي اهریمنی کهنی در کار است 
 تا امور دنیا را به این صورت اداره کند؟

می خواهم بدانم اما زنگ را می شنوم. کسی دستش را روزي زنگ گذاشته و بر نمی دارد. 
است. با هم قرار داشتیم. من و او و چند جوان مستعد دیگر با هم یک گروه  محمدمی دانم 

موسیقی سنتی تشکیل داده ایم و هدفمان بازسازي آیین و فرهنگ کهن ایرانی است؛ 
چه هدف مغرورانه و در عین حال جسورانه اي وآن زمان چقدر کم می بازگشتن به ریشه ها. 

 دانستیم. 

موفق  محمددر شیرجه می روم، قبل از اینکه  هدستسمت و به با یک حرکت از جا می پرم 
 شود زنگ در را بسوزاند! در را که باز میکنم به سالم و احوالپرسی با دلخوري شروع می کند:

 ببخشید مثینکه از خواب بیدارت کردما! -

 نه بابا! خواب کدومه داشتم کتاب می خوندم. -

دیگه می خواستم به آتش نشانی و مارو گرفتی؟ مگه میشه دو ساعته اینجام.  -
 اورژانس زنگ بزنم. فکر کردم بالیی سرت اومده.

 باشه حاال دیگه شلوغش نکن بیا تو برات یه چایی بریزم خستگیت در بره. -

انگار تردید داشت که به غر زدنش ادامه دهد یا وارد شود. پس از کمی این پا و آن پا کردن 
ذهنم هنوز مشغول کتاب بود و دوست داشتم و وارد شد.  انگار باالخره به تردیدش غلبه کرد
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قبل از بحث هاي کاري و برنامه ها حداقل قدري در موردش با او صحبت کنم. ولی باید 
 طوري را شروع می کردم پس گفتم:

 راستی یه کتاب جدید پیدا کردم.. -
 اسمش چیه؟ -
 نمی دونم. اسم نداره. -
 مگه میشه؟ -

 آره، چرا نشه. خودت ببین جلدش سفیده سفیده!  -

این را گفتم و کتاب را به سمتش دراز کردم. کتاب را از دستم گرفت و پشت و رویش را نگاه 
 کرد و با سرعت ورقش زد. و گفت:

 خب حاال راجع به چی هست؟ -

 راستش مطمئن نیستم. شاید همه چی. در مورد گذشته بشریت، خدا، طوفان نوح و... -

 رید وسط حرفم. پ

 . بابا پا شو کلی کار داریم. وقت این چیزا نیست.گرفتی ما رو -

 نه صبر کن واقعا خوبه. بذار یه کمشو واست بخونم. -

چون می دانست به راحتی کوتاه نمی آیم، بعد از مکثی کوتاه، با دستش اشاره کرد که یعنی 
 باشه، شروع کن. و من گفتم:

آفرینشه اما مطمئنم تا حاال اینطوریش د افسانه ب گوش کن، این قسمت در موروخ  -
 رو نشنیدي!
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 : افسانه آفرینشاول فصل

 داستان ناگفته بهشت، آرخون ها و اولین رازورزان
بی  ،بعدها او خویش غوطه ور بود. و او در بود و سپس هاویه زمانیبی  آبهايدر ابتدا 

باال و پایین شد، زشت و زیبا،  زرواننامیدند. سپس  3زروانپیران خرد  ،نام آغازین را
لم پدید آید. از ااو خود را دوگانه کرد تا عدر عین حال که هنوز یک بود، سفید و سیاه. 
هم زن بود، هم مرد، هم این هم آن.  نمص. سیمرغ و صنم زاده شدنداین دوگانگی 

 .آبستن شد صنم به آب حیات بخش سیمرغپس 

 وشهایش تیز شد. پرسید:گمیلی گوش می کرد، بی که تا اینجا با  محمد

یعنی می خواي بگی تو کتاب تو در زروان و سیمرغ صحبت شده؟ فکر کردم میگی  -
 در مورد داستان نوح و اینا بود.

 آره، خب. ولی قبلش گفتم که در مورد همه چی هست. حاال گوش کن! -

 یک کرهبیرون همچون عالمی که از که هنوز نامی نداشت. در او  بدنیا آمد،او سپس  
سیاه و سفید بافته شده  با تار و پودي، همچون قالی قدیمی که شطرنجی کره اي، بود

پدید  راجهانی  ،بود. ترکیبی از نیروهایی بنیادین دنیا که تنگ همدیگر را در آغوش گرفته
حافظه او را به سوي خود فراخواند با واژگانی خارج از هر  ،نمص سپسآورده بودند. 

به سوي من آ. پس او با شنیدن واژگان به خودآگاهی فرزند، یعنی  4، یالدا بائوثبشري
بی بهره بود نتوانست منبع صدا را تشخیص  فهمرسید و به حرکت افتاد اما چون از نور 

و اندیشید که این اسم اوست پس خود را یالدابائوث خواند و در دنیا گردش کرد و دهد 
را نیافت پنداشت که او اولین است و این دنیا را خودش چون هیچ کس و هیچ چیزي 

یافته بود  کردن خلق اردتقا خدا خواند و چون با شنیدن واژه، پس خود را ،خلق کرده
و هر کدام از دنیاها با  ه شدیکی بر روي دیگري ساخت ،دنیا 7پادشاه و  7و  فرمان راند

3 Zurvan 
4 Yalda Baoth 
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ه این کار را می کرد هرچند خاطره اي و در حالی ک شدمخلوقات و انواع و اقسام اشیاء پر 
مبهم از جایی دیگر داشت که اینها در آن وجود داشته اند اما پنداشت که همه اینها 

ان همه چیز را خلق میکرد و یروهاي الهی خود اویند، در حالی که خداي بی زمحاصل ن
ماشت و براي پس براي هر عالم نگهبانانی گ بائوث تنها با واژگان فرمان می راند.یالدا

پس در غرور حاصل از جهالتش به . ه سوي آنها پیغام رسانانی گماشتارتباط با خودش ب
  گفت: همه آنها

بائوث او که نه زاده و نه زاده اول و آخرم، خداي همه شما، یالدامن  ،به سوي من آیید
 ؛ کسی بیرون از من نیست و من براي وجودم محتاج به هیچ کسشده اولین اولین ها

  5آیا من خداي شما نیستم؟ و همه شما را من خلق کردم. و نیستم

پس مخلوقات که هیچ گاه دانششان از خالق فراتر نمی رود بر او سجده کرده گفتند آري! 
از مرز جهانهاي شناخته شده گذر وقتی که این ادعا تو خالق ما و خالق تمام جهانهایی. 

 به گوش خداي بی نام رسیدآبهاي بی زمانی منعکس شد  کرد از هاویه گذشت و در پهنه
   خداي کوران است.سامائیل به معناي  .6سامائیل !اي اینطور نیست: گفت پس او

تو عقیم هستی. خارج از دنیا و مستقل از آن. این درست است اما تو خدایی آن 
اییده می نیستی. این دنیا از تن من است من در آنم و آن در من. من می زایم و ز

شوم. تو عقیمی که نه میزایی و نه زاده می شوي. من میان تهی ام همچون نی. اما 
تو همچون چوب گردو سفتی، از تو چیزي عبور نمی کند. بدا به حال آنان که تو را 

 خداي خود می گیرند چرا که بر مخلوقات از باال به پایین می نگري. 

چرا که دانست در آغاز  .بسیار اندوهگین گشت بائوث این صدا را شنیدهنگامی که یالدا
اوضاع اما از این اتفاق با احدي سخنی به میان نیاورد.  .خلقتش همین صدا را شنیده بود
و  دروغین خدايتصمیم گرفت جلوه اي از خود را بر  نمصبه همین منوال می گذشت که 

 الست بربکم؟ 5
6 Samael, God of blinds 
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را خلق کرد، که درست  انسانبیایند. پس اولین راه مخلوقاتش نمایان سازد شاید که به 
تمام دنیا درون به همان گونه نورانی و بی مثال و تمام در درون خویش.  ،شبیه خالق بود

 . بعدها پیران خرد به اولین انسان نام هاي بیشماري دادند.او باز می تابید و او در تمام دنیا
  .برخی از نامهاي او بودند ومَرَتَنیگَ یا ومردیگ، ومرتیگ ومرث،یگ ،ومرثیک

یک روز که یالدابائوث بر تخت خداییش تکیه زده بود و فرشتگان دور او حلقه زده  ،پس
در تمام شکوه و جبروت انسان وار خود از پس  انساناولین بودند، ابرها شکافته شد و 

چنان بی گانه بر آنها ظاهر شد. نور حیات بخش او هفتابرها از وراي آسمان هاي خدایان 
بدیل و حقیقتش چنان انکار ناپذیر بود که گویی خورشید براي اول بار بر خداي دروغین 

و میل شدیدي براي پس همه از هیبتش به زانو افتادند.  ،و مخلوقات او طلوع کرده است
اما هرچه تالش کردند ناامیدتر  ،وصال و دستیابی به این نور متعالی در آنها برانگیخته شد

خداي بیش  7وايو  که همان سیمرغ بود انساناولین  خداي آغازین زن نم،صشدند. 
 مثلث آغازین خلقت را تشکیل می دهند که چسب بین جفت هاي متضاد؛ عشق، ،شکل

 است.  3و تمام مضارب  3عددشان 

تو "گانه با استهزاء بسوي یالدابائوث آمدند که هفتپس از عزیمت اولین انسان پادشاهان 
لدابائوث به جاي پس یا "و خارج از وجودت کسی نیست.گفتی اولین اولین ها هستی 

ر بود که حسادت در دنیا زاده شد. اظهار پشیمانی و توبه دچار حسادت شد و این اولین با
تا  بیایید ،است نمودهپس تحقیر سپس به آنها گفت حاال که خالق اصلی ما را گمراه 

شنیع ترین شکل تحقیر کنیم و قطعا نقشه شان شریرانه بود. به  نقشه اي بریزیم تا او را
گانه خواستند موجودي هفتهم خوانده میشد و پادشاهان  8که ساکال یالدابائوثپس 

و شنیع ترین کارها را در حق  .از گل بسازند ،درست شبیه همانی که از پس ابرها دیده اند
تا از این طریق خداي بی نام را به ریشخند گیرند.  ،و او را برده خود سازند .او انجام دهند
آخرین مخلوق  ،پس جسم خاکی انسان .قدرت خلق از آنها گرفته شده بود ،اما بخاطر کفر

 وای= باد7 
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ماند و یالدابائوث و  خاكاعصار متمادي بدون هیچ حرکتی بی جان بروي  ،بروي زمین
همچون برخواستن  ،شدند نامیده 9گانه که بعدها توسط پیران خرد آرخون هاهفتخدایان 

 . 10صدها گردباد عظیم در درون جسم خاکی انسان می دمیدند و او هیچ تکان نمی خورد

وقتی به اینجا میرسم و پانویس گیومرث را که چهل سال بر زمین باقی بود را براي او می 
را باید در خوشه  40معتقد بود که ریشه این کاربرد نمادین عدد  اسیرمیخوانم و می گویم 

 که حاال جذب داستان شده از بر می خواند: محمدپروین جستجو کرد. 

 میبنهاد طرب يتا شش دم بر خود گوش   میافتاد نیزم به ایثر ز ما ایساق

 میداد شینوا به را خود صدپاره دل   دارد یینوا طنبور به رنجور دل

 میزاد کو نیا در مینشناس گرید يکو   میمست رو آن از میبدست خرابات به

 میافراد نیا در که کن یکی جمله را همه   شراب جام آن بده بگذر همه نیز ایساق

 میاعداد مزهیب ما که بخش يامزه   اعداد نیز بازرهان و کن غرق را همه

 میاوراد فیلط باده نیا دم از الجرم   ییبو بیعجا باده نیا از افتی ما دل

 میادیبن يقو و طربناك و مست الجرم   اری رسته درون و میاری خسته برون از

 میجادیا عاقله فنا خرابات در   دوست ره يفنا و میخراب و میمست همه

 میداماد ما که مینیبنش گردك هله   میدار یعروس ارامیب خاموش هله

داستانی که خواندم داشته باشد. حاال  مکثی می کنم. مطمئن نیستم شعرش ارتباطی با
 چشمانش را بسته و با دست اشاره می کند که یعنی ادامه دهم. و من ادامه می دهم:

9 Archons 
 چھل انیھودی: است نینامع بزرگ عدد یبرا یسنت اصطالح چھل عدد مقدم یایآس یملتھا بن. ماند یباق نیزم بر سال چھل ومرثیگ ۀنطف10 

 انیم در روزه چھل محتوم ۀدور از سخن غالبأ یشرق یھا داستان گرید و شب کی و ھزار یھا داستان در روند، یم راه ابانیب در سال
 مشاھدات از حاصلھ) یفھایموت( یھا ھیما بن گرید ھمچون کھ را چھل عدد) کیسمبل( ینماد کاربرد نیا اصل دیبا اسیرمی نظر بر بنا. است
 .کرد جستجو) ایثر( »نیپرو ۀخوش« عدد در شده، یناش یبابل اصل از ،ینجوم

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB#cite_note-4منبع:  
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تصمیم گرفت که به آنها  ،که نقشه پربالهت و نادانی آنها را دید ،پس خداي بی نام
زوئی را  نم،درسی به آنها داده شود. پس صتا توسط ساخته دست خودشان  ،کمک کند

آرخون ها  س زوئی به زمین آمد و بدور از چشمبه معناي حیات است. پ 11خلق کرد. زوئی
در جسم خاکی انسان دمید و او تکانه خورد و برخواست. پس خبر زنده شدن انسان به 

و از او  .شتافتندگانه به دیدن او هفتهمان دم ساکال و پادشاهان و  آرخون ها رسید
ه این نامید و همه شگفت زده شدند ک "آدم"د. اولین انسان خود را احوالش را جویا شدن

عالم را در مقابلش ظاهر کردند و او اسم همه آن  هفتگانهت نام از کجا آمده. پس مخلوقا
ها را با زبان کهن، زبانی که حتی از قوي ترین حافظه ها هم خارج است، یک به یک بر 

و او را به  .وحشت زده شدند ،م اقتدار خلق یافتهزبان راند و وقتی آرخون ها فهمیدند آد
و اینگونه جهل وارد دنیا شد. سپس  .خوابی عمیق فرو بردند. این خواب جهل نام داشت

و  .و تخم خود را درون او بکارند .تا او را بی حیثیت کنند ،به جستجوي زوئی بر آمدند
بر اندیشه هاي باطل آنها  که ،فرزندانی ملوث همچون خود بر زمین بپراکنند. پس زوئی

زمینی خود را که از دنده  در حالی که قالب .همچون باد از دست آنها گریخت ،می خندید
این تمثال زمینی حوا نام  برجاي گذاشت. اودر کنار  ،راست آدم در خواب گرفته بود

در  .دنبال کردند پردیس، باغ بهشت، غربآرخون ها زوئی را تا جلوي درختی در  گرفت.
و در درخت  .آنجا او گردي طالئی بر چشم هاي آرخون ها پاشید که آنها را نابینا کرد

نامیدند. آرخون ها که همچون  زندگیدرخت  ،ناپدید شد. بعدها پیران خرد این درخت را
 از مقابل درخت گریختند ،خفاشان کور از برخورد نور واهمه اي عظیم بردلشان افتاده بود

را یافتند و نجا بود که آنها بدن تمثیلی زوئی، همان حواي مسکین دند. آو به پیش آدم آم
کردند و تخم  شبارها بی حیثیت حالتهابه شنیع ترین  ،به گمان اینکه او همان زوئی است

 خود را درون او گذاشتند. آیا این داستان کم کم دارد براي شما هم آشنا می شود؟ 

 می پرسم: محمداینجا توقف می کنم و از 

 حیات. آنکھ میان تھی است و می زاید، پس قدرت آفرینش دارد.زوئی = نای بھ = معادل ھمان صنم. بھ معنای زھدان 11 
                                                            

www.takbook.com



 آیا برات داستان داره آشنا میشه؟ -

 جواب میده لوس بازي در نیار بقیه اش رو بخون. -

 جواب میدم ولی کار داریم ها. خیلیش مونده.  -

 این را می گویم و ادامه این قسمت را نشانش می دهم. جواب می دهد:

 دهم...اشکال نداره. بخون فوقش بعد یه کم بیشتر بیدار میمونیم. پس ادامه می  -

چون آرخون ها در کتاب هاي  ،م که کم کم می توانید ادامه داستان را حدس بزنیدنمطمئ
ان داستان را از کمی بعد بارها و بارها براي شما روایت کرده اند! آیا حاال ریشه شمقدس

خشونت هاي بی حد و حصر آنها نسبت به زنان را نفرت ادیان نسبت به زن و تحقیرها و 
 درك می کنید؟

پس حواي رنجور که هنوز نور زوئی را در خود داشت آدم را لمس کرد و آدم از خواب  
در حالی که نمی دانست این مدت که در خواب بوده چه ها گذشته  ،طوالنی اش بیدار شد

از روح آسمانی  ،همچون کودکی که تازه متولد میشود ،و فراموشی بر او غالب شده بود
ود. حوا در مورد آنچه بر او گذشته بود شاید از رنج بسیار یا خود و نحوه خلقتش بی خبر ب

افسون ترس آرخون ها خاموش ماند. اما بعدها از تخم آرخون ها قابیل و از تخم آدم 
 هابیل را زائید.

پس آرخون ها که هنوز از خداي بی نام و زوئی ذهنشان مشوش بود به سوي آدم آمده 
به او گفتند با همسرت در باغ عدن گردش کنید و از تمام نعمات آن بهره مند شوید مگر 

 ، مبادا از آن بخورید که در دم به هالکت می رسید.عدن باغ سمت شرقییک درخت در 
ثیت کردن حوا در باالي سر آدم که در خواب غفلت بود این درختی بود که پس از بی حی

روئیده بود. هرچند آرخون ها دقیقا نمی دانستند این چه درختی است اما به صورت درونی 
پس  هی آدم را به او بازپس دهد.که خوردن از آن می تواند دانش الاحساس میکردند 

ماي روحی درآمد؛ غالبی که زوئی که به اندیشه خام آرخون ها می خندید در غالب راهن
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 در غالب یک رازورز ولیاولین راهنماي روحی، بعدها مار خوانده شد و از اینجا بود که 
و بعد از آن زمین هرگز از رازورزان خالی نخواهد بود تا  .پا به زمین گذاشتبراي اولین بار 

 روز واپسین. 

س ه  پ رب ی دوري ه م ايول ی ا قا ت ت    س ت ا ش قیام زمای م آ ئ ت دا س  ا

 شکست باشد دلشیشه کو کسی برست   هر باشد نکو خوي را که هر

 است علی از خواه عمر، نسل از است   خواه ولی آن قایم حی امام پس

 رو پیش نشسته هم و نهان جو   همراه اي است وي هادي و مهدي

رفت و حوا بخاطره اي مبهم او را بازشناخت  "حوا" ،مار به پیش تمثال زمینی خود پس،
باغ بخورید درخت سمت شرق افتاد. پس مار به حوا گفت که از میوه او و مهرش به دل 

تا دانش تمییز خوب از بد بیابید. حوا پاسخ داد ولی خداوند فرموده اگر از آن بخوریم در 
هرگز مرگ شما را به نه "کاوت الهی خود پاسخ داد ار با ذدم به هالکت می رسیم. م

پس اول  ".بلکه خرد از دست رفته تان به شما باز خواهد گشت ،هالکت نخواهد رساند
حوا و سپس آدم از آن میوه خوردند و براي اولین بار نیروي مقدسی که همه حیات ها از 

یا  12بعدها این نیرو را پیران خرد کوندا بافر .آن سرچشمه میگیرد را در خود یافتند
نامیدند. و آدم و حوا آنجا براي اول بار با هم جفت شدند و تجربه فراتر رفتن  13لینیکوندا

 از جسم، یکی شدن و لمس روح الهی را همچون بارقه اي کسب کردند. 

قدري در مورد کندالینی توضیح بدهم. می خواهم از یوپا  محمداینجا توقف می کنم تا براي 
 شروع کنم که وسط حرفم می پرد که:

 با خودم اینا رو بلدم.با -

 :با تعجب می پرسم
12 kundabuffer 
13 Kundalini 
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 از کجا؟  -

یه کنفرانسی رفته بودیم مال گروه سایبري شهداي گمنام واسه معرفی عرفان هاي  -
 نوظهور. اونجا در مورد یوگا و کندالینی توضیح می دادن.

 چشم هایم از تعجب گرد می شود.

 یعنی می خواي بگی گفتن یوگا جزو عرفان هاي نوظهوره؟ -

 آره. مگه نیست؟خب  -

بودن و بر اساس اون یوگا رو عرفان نوظهور  گرفتهفکر کنم اونا اسالم رو مالك  -
حساب می کنن. اگه اینطوري باشه باید خدمتت عرض کنم که کامال اشتباه می 

قرن قبل از میالد  6یا  5حدودا  اکنن. ریشه هاي یوگا رو در متون مقدس ریگ ود
سال  600بعد از میالد مسیح.  7مال چه تاریخیه؟ مسیح تخمین زدن. حاال اسالم 

 سال بعد از اون چقدر میشه؟ 700قبل از میالد به عالوه 

- 1300 
آفرین. پس یوگا حداقل هزار و سیصد سال قدیمی تر از اسالمه و نمی تونه عرفان  -

 نوظهور باشه. 

 هوم که اینطور. -

 کامال متقاعد نشده می پرسد: بعد انگار که هنوزاین را میگوید و به فکر فرو می رود. 

 خب حاال این یوگا چی میگه؟  -
میگه که یه سري موانع و ناخالصی ها ما رو از خدا جدا کرده و میشه با تمرینات بدنی  -

و ذهنی کم کم این موانع رو کنار زد تا در نهایت کامال تهی بشی و خدا درونت ظهور 
 کنه. 

فرد میتونه راهش رو پیدا کنه و نیازي به  آره، اتفاقا اینو هم می گفتن که یوگا خود -
 شریعت نیست و مفهوم گناه هم به اون شکل وجود نداره.
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 آره خب تا حدودي درسته... -

 حرفم رو قطع می کنه که:

مگه میشه اینطوري زندگی باري به هر جهت میشه. اگه گناهی و قانونی نباشه. یعنی  -
 و فجور و فساد. آدما هر کاري دلشون خواست بکنن. این میشه فسق

تفاوت من و تو و این دوستانت در همینه. شماها از باال به پایین نگاه می کنید و  -
ف ساعته داره وگرنه خال 24انسان رو موجود غلطی می دونید که نیاز به نظارت 

دما رو آزاد بذاري و بهشون فرصت بدي راه درست میکنه. ولی من فکر می کنم اگه آ
ته خیلیم اشتباه می کنن ولی با همین اشتباهات کسب تجربه می رو پیدا می کنن. الب

 کنن.

یعنی تو راه راست رو قبول نداري و هدایت الهی رو؟ آدما رو باید به حال خودشون  -
بذاري که هر غلطی بخوان بکنن. این غربی ها رو ندیدي که آزادن چقدر مسلما به 

ون میباره. فیلمهاشون رو اره راست اومدن؟ کثافت و نکبت از سر و روي جامعش
 ندیدي؟

زنم تا قدري فضاي بحث تلطیف شود. چون دوست دارم به او دید جدیدي لبخندي می 
بدم به جاي اینکه با اون بجنگم تا به او ثابت کنم حق با من است. همیشه همین طور 

د. نیاز به است. همه ما ناحیه هایی در ذهنمان داریم که سفت و سخت و منجمد شده ان
د تا آب شوند و دوباره راحت و آزاد جریان بیابند. گرم کنکم آنها را آتشی هست که کم 

 پس به نرمی ادامه می دهم:

نه من به راه راست اعتقاد ندارم. من به راه مارپیچ، راه کج و معوج اعتقاد دارم. اصال  -
مگه میشه همه از راه راست براي آدم هاي کودنه (این را با لحن شوخی می گویم). 

یه راه به خدا برسن. راه هر کس یه راه شخصیه که با نشانه ها و الهامات قلبی نشانه 
گذاري شده. تو باید هی بري، اشتباه کنی، دوباره برگردي، کتاب بخونی، فکر کنی، با 
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آدمهاي روشنیده صحبت کنی تا کم کم راه خودتو پیدا کنی. مرشد و گورو هم براي 
زمه ولی خب اون فقط راه رو نشونت میده یا کمکت میکنه سوال درست همین کار ال

رو بپرسی ولی بهت نمیگه راه کدومه، چاه کنه. تازه بر فرضم که بگو تا گوش 
 نمیدي، میدي؟

که گوش ندم؟ بهم بگن راه درست  بالنسبت االغمآره، معلومه که گوش میدم. مگه  -
 چیه، بعد راه غلط رو برم، هه!

مگه همه شون  ؟کسایی که گناه می کنن کیا هستن، هان؟ پدر بنده ان پس این همه -
به یه دین اعتقاد ندارن که راه راستم توش مشخص شده، پس چرا همه اش به راه 

 کجه تمایل دارن؟

 خب دینشون ضعیفه. مومن واقعی نیستن! -

ولی من فکر می کنم آدم همیشه به چیزي که ازش نهی شده تمایل پیدا میکنه.  -
د این روش براي بچه دو سه ساله جواب بده ها. چون ممکنه مثال بخواد چنگال شای

رو بکنه تو پریز برق و اگه تو جلوش رو نگیري برق بگیره خشکش کنه. ولی مثال 
براي یه نوجوون که بکن و نکن، ببین و نبین یا برو و نرو و بگیر و ببند که جواب 

باید به خوبی قلبش اعتماد داشت.  نمیده. اونم براي جوون هاي امروزي. عوضش
وقتی به ادما اعتماد می کنی، این اعتماد مثل چوب جادویی قورباغه رو تبدیل به 

 پرنسس میکنه.

هه! حیف قورباغه که با جوون هاي امروزي مقایسه بشه. این ژیگولی ها چه می  -
 فهمن زندگی یعنی چی. چه بره به سلوك و رسیدن به خدا.

و قدري سکوت بینمان برقرار می شود. بعد به شوخی ادامه امان از تعصب! زیر لب می گویم: 
 می دهم:
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و نتیجه اش شد  داشتننظریاتشون  اجرا کردنراي بتو یه کشور  به هر حال دوستان -
به همه  پیاده می کردم،این که میبینی. اگه به منم یه کشور می دادن نظریاتم رو 

 ثابت می کردم که راه کج و معوج همون راهیه که به سعادت منجر میشه.

نفریت موندي بعد  5به خنده جواب میده آره جون عمت. تو توي اداره همون گروه  -
 میخواي کشور اداره کنی.

 منم میزنم زیر خنده و بحث موقتا مختومه میشه. 

 با بی حوصلگی میگه:

 صبح شد، بقیه اش رو زود بخون کلی کار داریم.   -

 و من ادامه می دهم. 

 ...و کندالینیشون بیدار شد که پس ادم و حوا با هم جفت شدن -

پس آدم و حوا که حاال  .که ناگهان صداي گام هاي خداوند، یالدابائوث در باغ شنیده شد
برگ هاي درخت انجیر از شرم برهنگی با  ،به ناقص بودن جسم خاکی خود آگاه بودند

چونکه نمی دانست  ،پس خداوند از آنها پرسید چرا خود را پوشانده اید .خود را پوشاندند
مار به  از میوه سمت شرقی باغ خورده ایم. پس آدم پاسخ داد که !چه اتفاقی رخ داده

و  .همسرم گفت که از آن بخوریم پس اول همسرم از آن خورد و سپس از آن به من داد
اول مار را نفرین کرد و آن را با انسان دشمن خواند و  یالدابائوث که از خشم کور شده بود

گر آنها که نور درونی خود را مار با نوع بشر م ،تا روز بازپسین و بازگشت اولین انسان
و بعد دشمن شد و سپس زن را. چرا که خود را در مقابل زن ضعیف می دید  ،یابندباز

و یالدابائوث آن خداي  .ازه اي به سوي روح بر روي آدم گشوده بودسکس را که درو
دروغین دانست که اگر آدم و حوا از میوه درخت زندگی در سمت غربی باغ عدن بخورند، 

همان درختی که زوئی در آن پنهان بود، جاي آرخون ها را بروي زمین میگیرند و 
ها حاصل می شود. پس آدم و حوا را از تحقیري چندین برابر بدتر از اولین تحقیر براي آن
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پادشاه هر  هفتو بهشت راند، نسل او را به فراموشی و بیماري و عمر کم نفرین کرد 
دور توانند بشوند و  ندانند که بودند و که می آدم ها تابرابر کردند  هفتکدام نفرین را 

ماشته ندگی گو فرشته اي با شمشیر آتشین در مقابل درخت ز ندرا حصار کشید پردیس
همین طور پیامبرانی . فرشته اي که هرگز نمی خوابد و همیشه در حال پاییدن است. شد

دروغین بروي زمین فرستاده شدند تا در مقابل هر نیاز اصیل روح، نیازي دروغین خلق 
کنند و تمام دروازه هاي رستگاري ممکن برروي انسان را ببندند و او را همیشه بدبخت و 

ر بند نگه دارند و به راستی که آدم بدبخت بود. چرا که از گذشته خود بریده بیچاره و د
و چون آدم را دلیل تحقیر شدن خود میدانست از بود شده بود و کسی که خصم آشکار او 

رهایی  براياو کینه اي عظیم بر دل داشت را خداي خود می دانست و به رهنمود هاي او 
کلید رهایی و خوشبختی اول، از بدبختی خود دل خوش کرده بود. در حالی که از همان 

در درون خود او نهاده شده بود. تنها نیاز بود از هدیه زوئی دانش تمییز خوب از بد استفاده 
کند و زندگی را ارج نهد تا زندگی او را به سوي درخت حیات رهنمون سازد و از طریق 

به وحدت برسد و جایگاه  کیومرث، سیمرغ، بهرام، آب حیات،، انسانبا اولین درخت حیات 
راستین خود در کائنات را بدست آورد. اما آدم در عوض چشم به دست هاي آرخون هاي 

کسانی که  .که مخالف هر حیات و شادي و نوري هستند بست 15و دیگر آزار 14خودآزار
ارند به خدایی گرفت و آنها بد معامله اي حتی قدرت حیات بخشیدن به یک پشه را هم ند

با او کرده و تا روز واپسین حتی یک لحظه هم از گمراه کردن و ویران کردن زندگی او 
دست نخواهند کشید و از پاي نخواند نشست. آیا حاال کم کم علت اتفاقاتی که در دنیا 

ون ها و دست آیا حاال ردپاي آرخ ؟رخ می دهند و حکمت چیزها را دریافت می کنید
نشانده هاي آنها فرزندان قابیل بر روي زمین براي شما واضح تر می شود؟ دست نگه 

دارید این تنها اول داستان است. این داستان خیلی تاریک تر هم می شود اما خب براي 
 .... پس همراه ما باشید ورسیدن به نور باید از تاریکی ها گذر کرد

  مازوخیست14
 سادیست 15
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 قطع کرد.محمد اینجا حرفم را 

صبر کن ببینم. چی داره میگه! اولش داستانش برام جالب بود فکر کردم از اسطوره  -
هاي کهن ایرانی داره حرف میزنه اما االن می بینم که کامال ضد اسالمه و میگه 

 خداي اسالم واقعی نیست و از این مزخرفات.

ستم به این احساس کردم دارد عالقه اش را به ادامه داستان از دست می دهد ولی نمی خوا
 زودي ول کند پس جواب دادم:

البته چیزي بر ضد خداي اسالم نمیگه. این یه داستان قدیمیه از تورات و انجیل. بعدم  -
تا اینجا هم از اسطوره هاي ایرانی توش بود هم مسیحی و عبري و قدري هم 

اسالمی بود. به نظرم نویسنده همه اینا رو با هم ترکیب کرده و منظورش کوبیدن 
دین و مسلک خاصی نیست. به نظرت بهتر نیست صبر کنیم ببینیم آخر داستان چی 

 میشه؟

چه صبري داریم بکنیم میگه خداي ادیان ابراهیمی واقعی نیست. حتما بعدش میگه  -
باید بریم بت بپرستیم. خوبه دیگه بعد این همه مدت یکتا پرستی بشریت، همینمون 

ت کنی. اصال اون کتاب رو بده به من ببینم مونده بود که یکی بیاد تبلیغ بت پرس
 نویسنده اش کیه..

و خیز برداشت که کتاب را از دستم بگیرد. اما من با چاالکی هر چه تمام تر روي میز پریدم و 
کتاب را باال گرفتم، طوري که دستش به آن نمی رسید. در حالی که در دلم به او می گفتم 

وانندگان جان نیز، هنوز مرا نمی شناسید. حتا اسمم را هنوز مرا نشناخته اي. راستی شما خ
نمی دانید. نمی دانید چند ساله ام، ساکن کجا هستم و شغلم چیست.. من همان سوار بر 

اسب سیاه هستم که از آتش گذر کرد. نشناختید؟ بگذارید قدري به عقب برگردیم تا از اول 
 برایتان شرح دهم...
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 فصل دوم: آینده در گذشته

 پرست بت شکن، گذر از آتش . شروع دوستی هابت 
در شهر لرپرور خرم آباد، به لري من سی و اندي سال پیش در خانواده اي نسبتا مذهبی 

دیده به جهان گشودم. از همان عنفوان کودکی آدم جوگیري بودم. مثال زیر بغلم ، خورمووه
می گفتند چهره ام نورانی هندوانه داده بودند که خیلی پسر مومن و سربراهی هستم و حتی 

است. من هم که باور کرده بودم بیشتر اوقاتم را صرف نماز خواندن و قرآن خواندن می 
کردم. البته فقط همین نبود. درسخوان هم بود و شاگرد اول کالس. تا اینکه...بر علیه خودم و 

به تهران  رك تحصیل کردم و از شهر خودمان،همه باورهایم و خانواده ام شورش کردم. ت
نقل مکان کردم. ته مایه هاي معنوي و عرفانی که داشتم مرا به جمع بچه هاي موسیقی 

دانشگاه تهران کشاند که گهگاه در پارك وي و پارك دانشجو، خالصه هر جا دستشان می 
رسید موسیقی خیابانی با تم عرفانی اجرا می کردند. من هم ته صدایی داشتم اما تا آن موقع 

خودم و در خلوتم نخوانده بودم. تا اینکه خیلی اتفاقی یک بار این بچه ها شعري از جز براي 
 موالنا را قبل از نمایش اصلی دم گرفته بودند که:

 آنکس که از او چرخ و هوا رقص کنند   اي روز برآ که ذره ها رقص کنند

 در گوش تو گویم که کجا رقص کنند   جان ها زخوشی بی سر و پا رقص کنند

 نیکو نگرش که همچو ما مفتون است   هر ذره که در هوا و در هامون است

 سر گشته خورشیدِ خوشِ بی چون است   هر ذره اگر خوش است اگر محزون است

من هم که عاشق این شعر بودم شروع کرده بودم بخواندن. گویا صدایم قدري باال رفته بود 
التر شرحش را خواندي پیشقدم شده بود که و اینها هم خوششان آمده بود. همان محمد که با

مرا به گروهشان دعوت کند. من هم قبول کردم و او مرا به اعضاي گروه معرفی کرد: 
زن سوم و زونا. بعدا فهمیدم اولی سپهساالر خسرو پرویز است و دومی  آبان دخترادمان، 

که ما می گفتیم  و سومی گیاهی با گل کبود رنگ. رادمان یا انطور داریوش شاه هخامنشی
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راد، پسري بود بلند و باال و خوش چهره یا به قول خودمان دخترکش! از خانواده ي اصیل 
. زونا دختري لوند، کوچک اندام با لب داریوش و لوح حقوق بشر کوروشیرانی و طرفدار ا

د و لباسش را با همان ست می کرد. مثال ي تیره می زهاي نازك بود که همیشه ماتیک ها
و کفش هاي آبی. معموال کم حرف بود و خیلی با ایما و  کبود یا بنفش تیره، با مانتو آبی

اشاره و سوت منظورش را منتقل می کرد. آبان دخت یا آبی آنطور که ما صدایش میکردیم 
اما دختري بشاش و پرحرف و با لپ هاي سرخ و به قول معروف توپر بود و بسیار زیبا اما 

سري با محبت، تقریبا هم جثه . محمد هم که معرف حضورتان است. پلوندي زونا را نداشت
ت. پدرش از یارسانی هاي اهل حق بود اما خودش به قولی از مکتب پدر شمن اهل کالرد

بریده و شیعه شده بود به قول خودش کاملترین دین روي زمین! با اینکه با هم اختالف نظر 
ن ما جاري بود که باعث میشد از هم جدایی داشتیم اما محبت خاصی از همان روز اول بی

 ناپذیر باشیم. 

والقصه، آن روز کذائی ما با گروه همنوا شدیم و اجراي آن روز به همه چسبید و ما بیشتر و 
بیشتر به هم نزدیک شدیم و من هم با اینکه تصمیم گرفته بودم دیگر درسم را ادامه ندهم 

ذیرفته شدم و کم کم بیشتر و بیشتر با موسیقی آشنا اما در رشته موسیقی در دانشگاه تهران پ
شدم و بعد از درسم با بچه ها گروه موسیقی سیمرغ را تاسیس کردیم که هدفش بازسازي 
فرهنگ کهن ایرانی بود. حاال اینکه فرهنگ کهن ایرانی چه بود، هر کدام را نظر متفاوتی 

ري از آن را برایتان خواندم که داشتیم، حداقل قبل از پیدا شدن این کتاب کذائی که قد
اینطوري بود. مثال محمد معتقد بود ایرانی ها از همان اول منش مسلمانی داشته اند، حجاب 
را رعایت می کرده اند، محرم و نامحرم سرشان میشده، بهشت و جهنم داشته اند و الی آخر. 

مثال میترائیسم یا  فقط االن این دین اسمش اسالم است و آن موقع اسمش چیز دیگري بوده
زردشتی. راد اما نظرش این بود که دین ما خیلی کامل تر و انسانی تر از اسالم بوده و عرب 
هاي وحشی و بی فرهنگ با تاخت و تاز بر ایران این فرهنگ واال و متعالی ما را از بین برده 

د که زن در ایران اند و ما را قرن ها به عقب برگردانده اند. براي اثبات حرفش هم مثال میز
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قبل از اسالم واالترین جایگاه را داشته در حالی که همان زمان عرب ها اگر دختردار می 
این موضوع  بگور میکردند. البته نمی توانست شدند برایشان مایه سرافکندگی بود و او را زنده

ار کمبود تا زن داشت و دچ 8-7را توضیح دهد که اگه این کار را می کردند چطور هر عربی 
آبی با اسالم مخالف بود و برو برگرد هم زن نمی شدند. دخترها هم موضوع بیابینی داشتند. 

نداشت ولی نمی دانست چه دین و مسلکی بهترین است. زونا ولی از اسالم بدش نمی آمد 
منتها مثل محمد آن را بهترین و کاملترین دین نمی دانست یا حداقل در عمل این موضوع 

نقل قول ش دیده نمی شد. چرا که او از بودیسم، شینتو، تائو، اکنکار و شمنیزم هم در زندگی
هایی میکرد و مثال به تناسخ اعتقاد قلبی داشت و بعضی وقتها تکه هایی از زندگی هاي 
گذشته اش را براي ما تعریف می کرد. و من... خب اگر تا حاال اسمم را حدس نزده اید 

یاووش شاهنامه که پدرش در پاکی اش شک می کند و براي سیاووش هستم. مثل همان س
اثباتش او را وا می دارد که از میان خیمه هاي عظیم آتش بگذرد و او هم می گذرد بدون 
اینکه از آتش گزندي به او وارد شود. اسم اسبش هم بهزاد بوده به معناي نیک نژاد. من 

ا به عبارت بهتر بیشتر بر اساس دلم کار مردي بودم متوسط القامه و توپر ولی نسبتا تنبل ی
می کردم مثال اگر کاري خیلی واجب بود اما دلم نمی خواست تمام دنیا هم جمع می شدند 

آن را انجام نمی دادم یا برعکس. من هم مثل خیلی هاي دیگر راهم را با اسالم شروع کردم 
ري آن را هم دریافت کردم. بعد از اسالم زده شدم و یوگا را شروع کردم و حتی مدرك مربیگ

اما بعد با خواندن کتاب کیمیاگر پائولو کوئلیو به جادوگري عالقمند شدم (آنهم جادوگري و نه 
کیمیاگري) و بعد هم با خواندن کتاب هاي کاستاندا به سراغ شمنیزم رفتم اما از آن هم 

کتاب کذائی همین سرخورده شدم و بعد به ذن و بودیسم گرایش پیدا کردم اما وقتی که آن 
طوري افتاد وسط زندگی ما می توانم بگویم باور خاصی نداشتم و یک سیستم التقاطی از 

همه چیزهاي قدیمی براي خودم ساخته بودم و معتقد بودم حقیقت اصلی در میان همه ادیان 
و مذاهب پنهان شده و تقریبا غیر ممکن است که از میان این همه دروغ آن را بیرون کشید. 

 پس بهتر است به چیزي اعتقاد نداشت تا بعدا نا امید نشد. 
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یقی سیمرغ آنها را سویرید که هدفی واحد به نام گروه محاال چنین ملغمه اي را در نظر بگ
 دور هم گردآورده بود. 

 ما را پادشاه سیمرغتا بود    جمله گفتند آمدیم این جایگاه

 قراران رهیمبیدالن و بی   ما همه سرگشتگان درگهیم

 از هزاران، سی به درگاه آمدیم   مدتی شد تا درین راه آمدیم

 تا بود ما را درین حضرت حضور   بر امیدي آمدیم از راه دور

 16آخر از لطفی کند در ما نگاه   کی پسندد رنج ما آن پادشاه

و محمد.  حاال که مرا و ما را شناختید بگذارید برگردیم به آن شب جمعه و جلسه کوچک من
اگر یادتان باشد محمد در آخر متن از کوره در رفته بود و سعی داشت کتاب را از دستم بقاپد 

 و من باالي میز همانطور ادامه دادم:

آره اصال بذار یه اعترافی کنم. من بت پرستم و خودم این کتاب و نوشتم که اذیتت  -
 کنم و از راه بدرت کنم.

شده بود. رفت روي صندلی آشپرخانه طوري نشست که محمد که از گرفتن کتاب ناامید 
 پشتش به من باشد و گفت:

 . همانا که باطل نابود شدنی است. 17جا الحق و زهق الباطل -

 فهمیدم که براي ضربه نهایی آماده است، پس جواب دادم:

نه حق اومدنیه و نه باطل رفتنی. اینا همون سیاه و سپید، سیمرغ و صنم اولیه ان.  -
همون تاروپودي که دنیا ازشون بافته شده. ابلغ مثل صفحه شطرنج. اصال میدونی چرا 

 منطق الطیر عطار نیشابوری16 
. ترجمھ: و بگو حق آمد و باطل نابود شد کھ ھمانا باطل نابود 81. قرآن/االسراه، آیھ َزُھوقًا َكانَ  اْلبَاِطلَ  إِنَّ ۚ◌  اْلبَاِطلُ  َوَزَھقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  َوقُلْ 17 

 شدنی است. 
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شطرنج توي اسالم حروم شده و نمادپردازیش چیه؟ نمی دونی دیگه. اصال بت چیزي 
و چوب ساخته دست بشر نیست. هیچ  که محمدت فکر می کرد نیست. بت سنگ

بشري اینقدر احمق نیست که ساخته دست خودش رو بپرسته. بت جلوه مادي اون 
صورت ازلیه که انسان همیشه دنبالشه. بت پرست همون هنرمنده که یه لحظه میتونه 
اون معشوق ازلی، صنم رو ببینه و از دل سنگ و چوب بیرونش بکشه. چیزي که اون 

ون موجود مقدسیه که بت یادآور اونه نه خود بت. ولی براي محمد این می پرسته هم
 ایده قابل درك نبود. 

 درم و زر گر فتنه زند راه مرا چون   خام نقره و شود زر من کف در چون خاك

 صنم سنگ از بود گر یخوش ز ردیپذ جان   شود فاش خوشش يبو گر دارم یصنم

االن است که چیزي به سمتم پرت کند به همین دیدم که صورتش از خشم بنفش شده و 
خاطر از روي صندلی پایین آمدم و آماده شدم پشت چیزي سنگر بگیرم. این اولین بار نبود 

که اذیتش میکردم. قضه آتش و یخ که یادتان است. اینها را هم در همان کتاب کذائی 
بودم اما حتما براي شما  خوانده بودم و در مورد درست و غلط بودنشان هنوز تصمیم نگرفته

هم پیش آمده زمانی که با کسی بحث می کنید چیزهایی می گویید که خودتان هم به آن 
باور ندارید یا حتی تجربه هایی را تعریف می کنید که فقط از کسی شنیده اید اما طوري آنها 

را می گفتم من هم آن زمان که اینها  را بیان می کنید که انگار خودتان شاهدش بوده اید.
نمی دانستم که چقدر بهشان باور دارم، یا بهتر است بگویم هنوز نمی دانستم. پس ادامه 

 دادم:

بت پرستی بد نیست برادر من. ما همه بت پرستیم. اون بت هاي توي مکه اثر دست  -
یه آدم هنرمندان بود اما همه بت ها اینطوري نیستن. بت یکی پوله، بت یکی دیگه 

و اون نی. باقی بمو بت توي یهکه  هیک ایده و مذهب. کفر واقعی این یا حتی معروفه
نشون  وراه ر مثل عالمتیه کهزمانی براي ما یه بتی هر  اصل کاریه رو یادت بره.
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اما بعد که بهش برسی از ماشین پیاده نمیشی عالمت رو ماچ کنی قربون صدقه  میده.
 المت بدي، بت بعدي و الی اخر.اش بري، خیلی راحت از عالمت میگذري به دنبال ع

 شکستیم جام اگر دار همی معذور    راست ما که عقل این و تو دادي که باده آن

 ببستیم بار صد و گشادیمش بار صد   گرفتیم مستانه تو زلف سر امروز

 نشستیم و بخوردیم جاوید که ماییم   برفتند و بخوردند خرابات رندان

 بجستیم پرده از که گشته زنان انگشت   درآیند رقص در همه خوبان که است وقت

 الستیم مناجات گوي بلی لحظه یک   قدیمیم عشق ره بالنوش لحظه یک

 هستیم که ندانیم که سان بدان هستیم   تجلی کرد او هستی تا که خاموش

 دستیم چه ز تا ببین شدستیم دست کز   حکیما خواجه ما رگ بر بنه دست تو

 نپرستیم بت این گر عشقیم کافر ما   است کفر مایه بت پرستیدن چند هر

 خورشیدپرستیم که مگویید ماه از   مگویید تبریز حق شمس قصه جز

 (با دلخوري) پس خودت اعتراف می کنی بت پرستی؟ -

 (با سر تایید می کنم) -

 یک چیز بی خطر به سویم پرت می کند و ادامه می دهد:

خوندیم. پس چی شد سیمرغی که به سوي حیف اون همه موالنا و عطار که با هم  -
 وحدت فرا میخوند ادما رو.

 جمله اش را از پشت مبل کامل می کنم:

وحدت در عین کثرت. بعدم من که نمیگم اون اصله نیست. هست ولی براي ما قابل  -
دسترس نیست. ما فقط می تونیم یه تمثال و بت ازش داشته باشیم وگرنه یادمون 

www.takbook.com



فراموش کاري هستیم. حاال تو هی بیا بت ها رو بشکل چه  میره. ما کال موجودات
می دونم تبر رو از بت کوچیک بگیر بذار رو دوش بت بزرگ. اینطوري مشکل حل 

میشه؟ همه خداپرست میشن؟ بخدا اگه بشن. همه بت هاشونو درونی میکنن. همین 
داره و نهاد حاال هر اداره و نهاد و ارگانی خودش یه بت خونه است و بت بزرگ اون ا

 هم رئیس اصلیشه. باید بت ها رو شکست...

 وسط حرفم می پرد:

 خب آره اینو موافقم ولی این با اون فرق میکنه. بیخود بت پرستا رو تطهیر نکن. -
شعرهاي موالنا هم همه تعبیر و استعاره شاعرانه ست، عینی نیست. اگه عینی بود 

  موالنا کافر محسوب میشد و خونش واجب. 
در مورد من اگه می تونستم کسی رو تطهیر کنم اول از همه خودمو تطهیر میکردم.  -

موالنا هم حس می کنم که تعبیر و استعاره اي در کار نیست و موالنا از یه دین کهن 
حاال بیا صحبت می کنه ولی فعال مدرکی براي این حسم ندارم پس چیزي نمیگم. 

 دوست باشیم.

لسه خواندن کتاب بدون خونریزي و کشت و کشتار به پایان رسید. و اینگونه بود که اولین ج
هر چند که تقریبا آفتاب طلوع کرده بود و من موفق نشده بودیم در مورد کارمان صحبت 

   کنیم اما بنظرم ارزشش را داشت.
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 تپه حرمان: سوم فصل

 ناظران، فرشتگان سقوط کرده و طوفان نوح
چند روز بعد که براي کارهاي برگزاري کنسرت براي گرفتن مجوز به ارشاد رفته بودیم 

مان  ي خیابانیاجراهاي بی فاصله  درتصمیم گرفتم پارکی همان نزدیکی ها بنشینیم و 
قدري از کتاب را برایشان بخوانم تا ببینم نظر بقیه چیست. دوست داشتم داستان را با آنها 

ی که با خون پاي کتاب را امضا کرده و بازي را آغاز کرده بود من پیش ببرم هر چند کس
 بودم. 

بعد از قدري اجرا تصمیم گرفتیم نفسی تازه کنیم، راد رفت که چایی چیزي بگیرد و من 
کتاب را از کوله ام در آوردم، محمد چپ چپ نگاهم کرد اما دیگر براي هر کاري دیر شده 

براي بچه ها گفتم و همین طور داستان جنگ آن شب  بود خیلی زود کتاب و داستانش را
جمعه کذائی با محمد را. وسط این داستان بودم که راد با خنده سر رسید می دانستم طرفدار 
داستان هاي ایران باستانی و مخالفت با اسالم است و آنطور که بود برده بود این کتاب هم 

ار کردند که شروع کنم. و من اینطور در همین راستا بود به همین خاطر همه یکصدا اصر
 خواندم:

مراجعه کرد و از فصل  18پس مرد عهد عتیق را گشود و به کتاب اول خنوخ پیامبر
 را نیز در کنار دستش داشت: 19هفتم شروع به خواندن کرد، در حالی که کتاب پنجاهه

آوردند. پس صر فرزندان آدم زیاد شده، دخترانی زیبا و شایسته پدید پس در آن ع
، آنها را نگریستند و در دختران انسان طمع دربستند. پس 20فرشتگان آسمانی، ناظران

به یکدیگر گفتند بیایید تا همسرانی زمینی اختیار کنیم و از آنها فرزندانی بگیریم. 
بود که به آنها گفت میترسم که شما مرا در این عمل همراهی  21ارشد آنها سمیآزار

18 Old testament, Book of enoch I, chapter7 and so forth.  
19 Book of Jubilees, ch. 4,5,7 and 10. 
20 Sons of heaven. Watchers 
21 Semyaza, Semiazaz, Semiaze, semiase, or other similar forms. 
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. اما آنها گفتند که نه هایی به مجازات سخت این تخطی گرفتار آیمنکنید و من به تن
نفرینی متقابل همدیگر ما با هم پیمان می بندیم که تا آخر این راه با هم باشیم و با 

یا تپه  22را مجبور میکنیم. تپه اي که بر که بر آن فرود آمدند از آن پس تپه پیمان
ه معناي نفرین یا پیمان است. آنها در ب 23حرمان نام گرفت، که از ریشه عبري حرم

ارشد آنها چنین به ما رسیده: سمیهازاه، آرتغوف،  19نفر بودند که نام  313مجموع 
ئیل، باراقئیل، اسائیل، هرمونی، ماتارئیل، ل، کوکابئیل، رامئیل، دانئیل، ضقئیرامت

آنها  24ل.آنانئیل، ستاوئیل، سامسئیل، ساهرئیل، تومئیل، تورئیل، یومئیل، یهادئی
همسرانی زمینی گرفتند با آنها نزدیکی کرده و به نوع بشر جادوگري، احضارات، 

را آموختند. و  .خواص ریشه ها و سنگ هاي معدنی، سالح سازي، آرایشگري و..
 26بود. که قامتی معادل سیصد کوبیت 25حاصل این رابطه نسل غولها یا نفیلیم ها

داشتند و حاصل دسترنج بشر را می بلعیدند تا اینکه خوراك دادن به آنها غیر ممکن 
سپس از گرسنگی به بلیعدن بشر روي آوردند. و به پرنده و خزنده و چرنده آسیب  .شد

 زده، آنها را خوردند و خونشان را نوشیدند. و زمین را از ظلم آکندند...

یا به عبارت بهتر  27از فرشتگان سقوط کرده کتاب به ارائه دانش دقیقی که هر کدام
به نوع بشر یاد میدادند ادامه می دهد و اینکه از هر کدام چه فسادهایی  هبوط کرده

بروي زمین برانگیخته شد تا اینکه اهالی زمین از دست غول ها به جان می آیند و 
زمینیان را  که میزان خونریزي و فریادهايدست به دعا برمیدارند و فرشتگان آسمانی 

می بینند به سوي رب اعال می روند و نتیجه بیدادگري هاي فرشتگان سقوط کرده را 
را به سوي فرزند  28پس رب اعال علیین مستماي فرشته .به استحضار او می رسانند

می فرستد که به نام من به او بگو که خود را پنهان کن و او را از ورود  پیامبر لمخ
22 Mount Armon, or Mount Hermon 
23 Herem 
24  Semihazah; Artqoph; Ramtel; Kokabel; Ramel; Danieal; Zeqiel; Baraqel; Asael; Hermoni; Matarel; Ananel; 
Stawel; Samsiel; Sahriel; Tummiel; Turiel; Yomiel; Yhaddiel (Milik, p. 151). 
25 Nephilim 
26 Cubits 
27 Fallen angels 
28 Mastema, the angel 
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و به او بگو که همه خواهند مرد و راه نجات را به او بنما تا سیل بر زمین آگاه کن 
آنها که می خواهیم زنده بمانند. سپس او رافائیل را به سوي عزازیل فرستاد تا دست 

 29هاي او را و پاهاي او را ببندد و در مغاك که دروازه اش در دشتی به نام دودائیل
ببار  ا بیفکن و سنگهاي نوك تیز بر اونجاست بیفکند. پس رافائیل را فرمود او را در آ

 و با تاریکی رویش را بپوشان. 

داستان به همین صورت ادامه پیدا میکند و همه ناظران که غیر قابل کشتن بودند در 
اده و جادوگر کشته اعماق زمین براي هفتاد نسل زندانی می شوند و همه فرزندان زناز

وي آن ات شریر پاك شود و تنها پاکان برن از نسل انسانها و موجودمی شوند تا زمی
 بمانند.باقی 

 درست است؟  ،حدودي با این داستان آشنا هستید خب شما در قرآن تا

اینجا سرم را باال کردم که انگار از آنها می پرسم اما اجازه پاسخ دادن بهشان ندادم و ادامه 
 دادم..

اشاره اي نمی کند و فقط رواج هرچند که داستان نوح قرآن به فرشتگان سقوط کرده 
هیچ توضیحی ارائه بعدا هر چند که  .فحشا و فساد و شر را علت بروز طوفان می داند

نمی شود که اگر همه انسان هاي شرور کشته شدند و تنها پاکان با نوح سوار کشتی 
پس چرا ریشه شر در دنیا برکنده نشد و همه چیز به روال سابق ادامه پیدا  ،شدند
یا اصال چطور مردمان به چنین شر و پلیدي کشانده شدند که مرتکب چنین  !کرد؟

اعمال شنیعی شدند. و چرا داستان عهد عتیق چنین مفصلتر از قرآن این داستان را 
بیان میدارد. شاید داستان کتاب عهد عتیق تحریف شده است و قرآن تنها کتاب 

 داشته، درست است؟ آسمانی اي است که خداوند از دست تحریف در امانش

 خیر -
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 بله -

اولی جواب راد و دومی جواب محمد بود. دختران فعال موضعشان را تعیین نکرده بودند. راد 
 ادامه داد که:

اتفاقا من هم داستان تفیلیم ها رو شنیدم یه فیلم جالب هم با اسم نوح میدیدم که  -
هم به چنین همین موضوع رو مطرح می کرد. به نظرم در فرهنگ باستانی ایران 

اشاره شده که به اصطالح به اونها دیو می گفتن مثال دیو  موجودات غول پیکري
 سفید که با رستم می جنگه ممکنه اینا ناظر به همین زمان باشن.

نه، من موافق نیستم. اینا داستان هاي شاهنامه است یعنی قصه و افسانه است اما  -
 چیزي که در قرآنه حقیقت محضه. 

 میکنه که:زونا دخالت 

اسطوره به عالوه باور می شه حقیقت یا همون دین و اسطوره بدون باور میشه قصه و  -
 افسانه. 

 محمد با افسوس سر تکون میده. میگه:

اصال بیایید بی خیال این داستان ها بشیم به ما چه که ریشه ما چیه، از کجا اومدیم و  -
ا طوفان نوح غرق شدن یا نه، به آخرش به کجا می ریم؟ حاال نفیلیم ها بودن یا نه. ب

حال ما چه توفیري می کنه؟ ما باید سنار سه شاهی در بیاریم شکممون رو سیر کنیم 
 و بس.

 آبی این بار اعتراض میکنه:

نی که تو میگی اساس ولی به نظر من خیلی مهمه که حقیقت رو بدونیم. همین دی -
اساس قوانیش ازدواج می کنیم و رفتارها و جهان بینی هاي امروز ما رو ساخته. ما بر 

مراسم عزا برگزار می کنیم. حتی قوانین معامالت و قوانین کیفریمون هم بر اساس 
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اون تعیین میشه پس یه جورایی با حقیقت دونستن اون مرگ و زندگیمون رو دست 
 دینمون دادیم و اگه اشتباه باشه...

 اینجا صداش با تردید همراه شد و مکث کرد. 

 ه داد:راد ادام

البته منو تو چه بفهمیم چه نفهمیم فرق زیادي نمی کنه اما اگه آگاهی عمومی باال  -
بره همه چیز عوض میشه. اون کجا ما به دین خونخوار اسالم باور داشته باشیم که 

دخترانشون رو زنده بگور می کردن، اونجا که به دین زردتشتی و مهرپرستی که همه 
 دونستن و زن جایگاه واالترین موجود رو داشت.انسان ها را برابر می 

واهد جواب دهد که وسط حرفش می پرم. چون همه می دانیم این بحث بی محمد می خ
 پایان هیچ وقت به نتیجه نمی رسد. می گویم: 

 رو به همه می گویم: خیر...بذارید ادامه بدم و بدون اینکه صبر کنم  -

خودتان تا اینجا متوجه بالهت هاي بسیاري  خیر، اصال داستان چنین نبوده. احتماال
در این داستان شده اید اما داستان واقعی که در ادامه داستان آفرینش است بسیار 

 هنوز هم ادامه دارد.  ، وتاریک تر از چیزي است که تصور میکنید

 و حاال که توجهشان جلب شده بود، با لحن مخوفی ادامه دادم:

رانده شدن آدم از بهشت، آرخون ها به دروغ و فریب پس از حیله خداي دروغین و 
تفکر منطقی  آدم ها و لجن مال کردن تمام چیزهاي با ارزشی که داشتند ادامه دادند.

یا همان دانش تمییز حق از باطل نشانه کفرگویی شده بود و جهل ایمان نام گرفته 
امروز هم شاهد به همین خاطر یکی از روش هاي دیرینه آرخون ها که تا به  بود.

که توسط نوع  پنهان شدن در پس هر چیزي استاستفاده از آن هستیم 
. به همین خاطر هر انسان بزرگی بشر کورکورانه مقدس و الهی تلقی شده
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که سعی کرده دانشی و یا روشی براي بهبود وضع زندگی بشر براي آنها بیاورد پس از 
ه و از تمام نقاط ضعفی که مرگش همه ایدئولوژیش توسط آرخون ها تصاحب شد

در ادامه با این استراتژي  جلوه دادن آن دکترین استفاده شده.داشته براي وارونه 
نفرتی و و با کینه  ار خودخواه بودندآرخون ها بسیآرخون ها بیشتر آشنا خواهید شد. 

 ن انسان هااز هیچ دروغ و فریبی براي به تباهی کشاند ،که از نوع بشر در دل داشتند
ي او فروگذار نمی کردند و با گذر اعصار در این کار ماهر و ماهر و له کردن روح نامیرا

تر میشدند هر چند که هنوز با خاطره اي که از مواجه با نور داشتند ترس خداي واقعی 
در دل آنها بود و همین براي آنها محدودیت هایی ایجاد می کرد، لکن تا آنجا که 

چه از طریق کنترل ذهن و روح بر نوع بشر می تاختند، بی رحمانه  قدرت داشتند
که حاصل تخم فاسد آنها بر  نسان ها چه از طریق انسان نماها، همان فرزندان قابیلا

تمایل به کشت و کشتار از صفات بارز و پنهان . بی رحمی و ندروي زمین
د آنها و هر وقت که قرار است یکی از آرخون ها یا دستیاران پلیناشدنی آنهاست 

 به بروي زمین گام نهد عالوه بر موقعیت ستارگان و سیارات خاص، یک خونریزي که
و نیروهاي حیات و نور که صورت قربانی آیینی انجام می شود مورد نیاز است. 

یکی از واالترین نمودهاي آن در انسان ها و یکی از مطمئن ترین دروازه ها  سکس
ر طریقی تقبیح و سرکوب شده و حاال به یکی از براي دستیابی به عوالم باالست به ه

هر چند که نیروهاي نور نیز پلیدترین و مورد سرزنش ترین نیروها تبدیل شده است. 
از جمله شجاع ترین این مبارزان دسته اي از فرشتگان  .به فعالیت خود ادامه می دادند

روغین و حاضر در صف آرخون ها بودند که از این همه ظلم و بی داد خداي د
 .سردار دیگر 19اه که سردسته شان سمیآزار بود به همر ،دستیاران او عاصی شدند

، تا بیشتر متوجه مکر پلیدانه آرخون ها را از زبان من بشنویدآنها ی حاال داستان واقع
 :شوید
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پس سمیآزار آن سردار رشید بر زمین نظر کرد و درنده خویانی را دید که فرزندان آدم 
می دریدند و فرزندان آدم که نومیدانه به همین درندگان چشم امید بسته را از هم 

پس قلب رئوف این فرشته از  .بودند تا آنها را از این وضع فالکت بار نجات دهند
سرداران من بیایید به زمین برویم تا "که  مشاهده این همه ظلم به درد آمده گفت

یم و دانش واقعی شان را به آنها برگردانیم فرزندان آدم را از آنچه واقعا هستند آگاه کن
اما می ترسم که اگر به زمین برویم شما با من همراه نشوید و من به تنهایی مجازاتی 

بودند  30فرشته که جزو دسته ناظران 294پس نوزده سردار و ".شدید را متحمل شوم
شیم و با پاسخش دادند که ما با هم پیمان می بندیم که تا آخر این راه با هم با

نفرینی متقابل همدیگر را مجبور می کنیم. پس به خاطر این پیمان، تپه اي که بر آن 
فرود آمدند تپه پیمان نام گرفت. سمیآزار، عزازیل و سایر سرداران که دست تقدیر 
خواسته اسم آنها فراموش نشود به زمین آمده و زنان زمینی که بیشتر از مردان به 

قبال هم نورالهی را دیده بودند اول پذیراي آنها شدند و هنر  سرچشمه نزدیک بودند و
دعوت نیروهاي آسمانی، بیدار کردن نیروهاي خفته درونی، نمایش و موسیقی و بسیار 

ناظران تمام این هنرها  چیزهاي دیگر که تعالی بخش روح هستند را از آنها آموختند.
قابیل و هر آن کس که در پی کشتار  را تنها به فرزندان آدم می آموختند و از فرزندان

 روح آسمانی بود روي گردان بودند.

یکی از این بانوها که در داستان ما از اهمیت ویژه اي برخوردار است بانویی بود به نام 
خدایی -ایشتار. در داستان هاي قدیمی از او به عنوان بانویی یاد شده که به مقام زن

بر زمین فرود آمدند آن اطراف مشغول چوپانی رسید. ایشتار آن شبی که فرشتگان 
گوسفندانش بود. پس با دیدن نور و هیبت آنها فریفته شان شد و آنها را به خانه خود 
و دوستانش دعوت کرد. سمیآزار سردار سپاه ناظران، خود خانه ایشتار را براي اقامت 

هم دل باختند و برگزید و این افتخاري بود بس عظیم. کم کم ایشتار و سمیآزار به 
ایشتار با قلب حقیقت جویی و هوش و ذکاوت ذاتی خیلی زود اسرار زیادي از حمله 

30 Watchers 
                                                            

www.takbook.com



هنر عشق بازي و راز حیات را از سمیآزار آموخت. حتی سمیآزار مخفی گاه بالهاي خود 
را به او نشان داد. چرا که فرشتگان بعد از ورود به زمین بالهاي خود را مخفی کرده  و 

 هاي عادي روي زمین راه می رفتند. مثل انسان 

، انسانهاي عظیم الجثه و فرزندان آدم فرشتگانحاصل هم آمیختگی اولین نسل  
 پدید آمدندنفیلیم ها بودند. و از هم آمیختگی انسان هاي عظیم الجثه و فرزندان آدم 

یعنی نیمه خدایان. که در دانش و جد و جهد سرآمد بودند و در اندك زمانی بسیاري 
. حاصل هم آمیختگی از آالم بشري و فریب هاي آرخون ها را از چهره زمین زدودند

و زمین به سوي دوره  .یعنی ربع خدایان ند،نام گرفت 31نفیلیم ها و فرزندان آدم الیودها
ر می رسید یکبار براي همیشه دست آرخون ها و طالیی خود اوج گرفت و به نظ

خداي دروغین از سر فرزندان انسان کوتاه شده و جانشین واقعی خداي بی نام به 
تخت سلطنت خود نشسته. شادي و وفور چنان بر زمین زیاد بود که هیچ کس براي 
 برکت به سوي آسمان نگاه نمی کرد و دیگر کسی به دنبال خاطره دور و دراز بهشت

عدن که از آن رانده شده بود نبود. زندگی در اینجا و اکنون جریان داشت و زمین 
ی شد تبدیل م آرخون ها غازین، بهشت عدنشت به بهشتی بسیار بهتر از بهشت آدا

در میان صفوف فرشتگان و نیمه خدایان رخنه کرده و  تا اینکه جاسوس هاي آرخونی
گوش یالدابائوث رسید، هم او که گفته بود خبر این انقالب و نافرمانی فرشتگان به 

 ،من اول اولین ها و رب اعال علیینم و بیرون از من کسی نیست. پس در خشم شده
همه فرشتگان فروآمده بر زمین، آن شاهزادگان تاج دار، آن جوانمردان رئوف را، 

عالم براي  7و از تمام قدرت خود و پادشاهان  فرشتگان سقوط کرده نام نهاد.
ی در همین عصر معاصر هم . شاید باورتان نشود ولکوب این جنبش استفاده کردسر

د رخداد دوباره و دوباره این اتفاق بوده اید. تاکتیکهاي که مورد استفاده قرار بارها شاه
اول اینکه آرخون ها توان مقابله مستقیم با نور را گرفتند بدین شرحند: 
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شایعه پراکنی، و نخواهند داشت، تنها ابزار آنها هیچ وقت نداشته 
 شایعاتی که در مورد فرشتگان فرود آمده بر زمین گفتند را دروغ و نیرنگ است.

اتهام اقدام به آدم خواري، اعمال شنیع جنسی و منحرف کردن انسان  خواندید؛ قبال
آنها دارید؟  فصل را به یاد يااستراتژي هاي آرخون ها در ابتد خداوند.راه ها از 

پنهان می شوند و فته اند پشت هر چیزي که انسان ها کورکورانه پذیر
 از طریق آن اهداف خود را به انجام می رساند. 

از قبل به میزان بسیار زیادي از اصل خود دور شده بودند و هنوز براي که آدمها  پس
سکس که یکی از آنها جادو که همان هنر ارتباط با عالم قدسی درونی شان بود و 

و آنها از  .تابو به شمار می آمدند ،ابزارهاي نیرومند بیدار کردن نیروهاي درونی بود
طریق پراکندن جهل و ایجاد ترس در دل مردان و ترساندن آنها از مجازات دوزخی 
هولناك پس از مرگ تا حدود زیادي میان فرزندان خداي راستین و فرزندان انسان 

ن ها توان دادن پاداش واقعی به کسی را ندارند، آنها آرخونفاق افکندند. 
یا وعده چیزي خوشایند (بهشت) را می دهند یا انسان ها از چیزي 

اما پاداش فرزندان نور واقعی است، راه آنها  ناخوشایند می ترسانند (جهنم).
ي انسان ها را در هر لحظه با شادي و اشتیاق و امید پر می کند و نیازي به وعده چیز

 در آینده هاي دور از دسترس نیست.

انسان هاي خائن، ز طریق خادمان خود فروخته زمینی (ا پس آرخون ها در گام بعدي،
مرتکب اعمال شنیعی شدند و این اعمال را به گردن سمیآزار و هم فرزندان قابیل) 

گان اما کم کم میان صفوف فرشت ،پیمانان او افکندند. این کار سالها به طول انجامید
و مردم تفرقه افکنده شد. سپس فرزندان فرشتگان؛ انسان هاي عظیم الجثه، نفیلیم 

ه کشانده شدند و تحت شدیدترین شکنج ها و الیودها یکی یکی به مکان هاي پنهانی
ها و تاریک ترین آیین هاي جادویی منحرف به قتل رسیدند یا حاضر به همکاري با 
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اي که فرماندهی این عملیات را به عهده داشت  . فرشتهفرستادگان یالدابائوث شدند
بود که به گفته کتاب پنجاهه توانست روح یک دهم فرشتگان فرودآمده را  32ماستما

در هم شکسته، آنها را از پیمانشان برگرداند و با اجازه یالدابائوث به خدمت خود در 
آورد. باقی ناظران که قابل کشتن نبودند، تخریب و تضعیف شدند و در مغاك هاي 

آیین ها شکنجه و سپس کشته شدند. ا سیاه ترین زمین زندانی شدند و سایرین ب
تاریک ترین بخش این داستان کودکان نفیلیم ها و الیودها و فرزندان آدم بودند که 

 و قرار گرفتندمورد تجاوز و اعمال شنیعی اي که از تصور هر انسانی خارج است 
کسانی که به قتل رسیدند. این یکی از تاریک ترین دوران هاي زمین بود.  سپس

اقدام به اجراي مراسم هاي سیاه برقراري ارتباط جنسی با کودکان و قتل آنها امروزه 
از نوادگان همین و معموال رتبه هاي باالیی در حکومت هاي مختلف دارند، می کنند 

 افرادند و هدفشان همان است که در دوران باستان بود.

غلب به دست خود بعد که بدبختی به انسان ها مستولی شد و فرشتگان و فرزندانشان ا
نوبت عوض کردن تاریخ و افکار عمومی بود و آن  ،انسان هاي نادان قتل عام شدند

چیزي نوشته شد که امروز در کتابهاي مذهبی می خوانیم. و سیل که همان ورود 
آبهاي اولیه از سوي صوفیا به عالم تحت کنترل یالدابائوث بود در واقع براي پاك 

تاریکی و پایان دادن به این کشتار بی رحمانه بود. از آن کردن زمین از شر خادمان 
اده می کنند که روز، رازورزان براي دریافت کمک از عالم باال و پاکسازي از آب استف

متاسفانه جز عده قلیلی از انسان  ست.براي آنها یادآور آبهاي اولیه و خداي بی زمان ا
وسط رازورزان به طور مستقیم سردار اولیه هستند و ت 19ها که از نسل یکی از 

آموزش دیده اند یا اینکه به جد و جهد و با نور باطنی خودشان توانسته است حقیقت 
را دریابند، سایر انسان ها موجوداتی زودباور یا به عبارت بهتر عروسکهاي خیمه شب 

هر  بازي در دست حاکمان واقعی دنیا یعنی آرخون ها بوده اند. متاسفانه انسان ها بروز
پدیده ماورالطبیعه یا رخداد معجزه اي را دلیل بر حق بودن آن دانسته اند در حالی که 
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از دیرباز بین دراویش و صوفیان بین الهامات و کرامات الهی و شیطانی فرق قائل 
میشده اند و وقتی سالکی الهامی دریافت میکرد توسط اساتید و گروهی که به آن 

تا  شهود باید توسط عده مشخصی دریافت میشدبودند چک میشد و هر تعلق م
نه القایی شیطانی یا به عبارت بهتر  و است الهیمطمئن شوند که این یک الهام 

اما بعدها آرخون ها موفق شدند این رازورزان و شیوه هاي معتبر آنها القایی آرخونی. 
تنزل در سنجش شهودها را از بین بردند و دانش و نیروهاي معنوي را به سطحی 

ی دریافت میکردند امهمان هایی که الهدادند که دریافت الهامات بسیار نادر شد و 
بسیار از کسانی  .ي خالق واقعی دنیا تلقی می کردندچشم بسته آن الهام ها را از سو

که امروزه به نام پیامبرانی واال مقام آنها را می شناسیم از همین دسته بودند که 
از  در همین داستان آرخون ها که رخون ها فریب خوردند.توسط تکنیک هاي القاي آ

به زودي تمام خادمانشان با سیل از  خشم خداي راستین مطلع شدند و میدانستند
چهره زمین پاك میشوند به صورت فرشته اي بر نوح فرزند لمخ آشکار شده به او 

راد برگزیده هشدار می دهند و آموزش میدهند که چطورکشتی اي بسازد تا برخی از اف
و متاسفانه همان طور که  .از این بال نجات یافته، نسل آرخون ها بر زمین ادامه یابد

امروز مشاهده می کنید در این امر موفق شدند وگرنه رازورزان و انسان هاي الهی 
همان طور که مار در اول داستان به آدم و هیچ ترسی از طوفان و سیل نداشته اند. 

بلکه کسانی از مرگ می ترسند که می  ث هالکت شما نمی شود،حوا گفت: مرگ باع
و متاسفانه بر خالف قولی که به زمین  دانند در وراي مرگ براي آنها آینده اي نیست.

توانایی هاي خود  اداده شده بود که چهره شر از آن پاك شود، آرخون ها باز توانستند ب
توجه به این نکته و کمک گرفتن از انسان ها باز به حیاتشان بر زمین ادامه دهند. 

مهم است که پس از خلق انسان ها، اقتدار آفرینش از سردسته 
به همین خاطر آرخون ها براي  آرخون ها گرفته شد و به انسان ها اعطا شد.

ي انسانی هستند. منتها تنها انسان اجراي هر نقشه شومی که دارند نیازمند متحد
هایی که از خون آرخون ها یا همان فرزندان قابیل هستند با آرخون ها همکاري می 
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به همین خاطر خون در خط فکري کنند یا آرخون ها تنها به آنها اعتماد دارند 
 اما این داستان فصل بعدي کتاب ماست. .آرخون ها بسیار مهم است

 : با عصبانیت گفت محمد

برو بابا کتابت تمام داستان هاي واقعی رو زیر سوال می بره. پس نوح هم آرخون  -
بوده. اصال همه اینا چرته و من نمی خوام دیگه ادامه اش رو بشنوم. توام بهتره کتاب 

 رو ببري بندازي تو همین رودخونه.

 و اشاره به جوي آب وسط پارك کرد. رادمان قبل از من جواب داد که:

شماها فقط همینو بلدید دیگه استفاده از زور و ارعاب. بعدم عزیزم اون جوي آیم آره  -
 نیست چه برسه به روخونه. و...

 آبی جریان صحبت هایش را قطع کرد و مثل کسی که از تفکري عمیق بیرون آمده گفت:

ولی خیلی عجیبه که چیزي که براي آرخون ها توصیف شده دقیقا االن به مامورین  -
 اسالمی هم میخوره. یعنی ممکنه اینام از نسل آرخون ها باشن. جمهوري 

 من در حالی که دستی به ریشم می کشم می گویم:

 شاید! -

 زونا نظري نمی دهد و همه را زیر نظر گرفته. راد باز ادامه می دهد:

بنظر من که این داستان خیلی منطقی تره. دلیلمم همین شرایطیه که االن توشیم  -
ندان قابیل و آرخون ها افتادن به جون فرزندان نور و با تهدید و ارعاب دقیقا این فرز

می خوان همه ما را با خودشون همراه کنن و روحمون رو در هم بشکنن. اصال اگه 
اینا گندشون رو از این ممکلت بکندن برن، بخدا سرزمینی میسازیم که بهشتیان 

 بهش حسادت کنن مثال دوران طالئی زمین. 
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 دست به شقیقه اش می زند که یعنی شما دیوانه شده اید.محمد با 

 بابا اینا همه اش داستانه. در مقابل قرآن که کالم خداست. -

 م:ویمن به شوخی می گ

نه کتابی که توي دست منه کالم خداست. قرآن تو حاصل صحبت هاي مجنونیه که  -
میگی دلیلت . وقتیم بهش صحبت هاي آرخونی رو با صحبت هاي خدا اشتباه گرفت

چیه که این کتاب کالم خداست میگه چون تو خود کتاب نوشته!! آخه اینم شد دلیل. 
دلیل منم اینه که تو کتابم نوشته. اصال میخوام ادعاي پیامبري کنم تو چی میگی 

 هان؟

راد و آبی طوري نگاهم می کنند که انگار می خواهند بگویند زیادي تند رفته ام اما زونا 
 گاهم می کند و می گوید:با شگفتی ن

 خب اگه واقعا پیامبر باشی شاید من بهت ایمان بیارم.  -

 آبی: حاال معجزه ات چی هست؟ -

راد: همین کتابش دیگه. مثل محمد که یه کتاب می گفت بقیه می نوشتن، شد  -
 معجزه اش!

من: هوم؛ شاید. شایدم فقط این نباشه. فکر کنم من پیامبر شادي باشم. یعنی هرکس  -
 حرفهاي من گوش کنه شاد و آزاد بشه و از شر گناه و ترس رها بشه. خوبه؟به 

 همه جز محمد: عالیه! -

محمد: ببینید براي خودتون میگم شما جوونید یه چیزایی میگید اما براي خودتون  -
بهتره مراقب کالمتون باشید. اینجا جمهوري اسالمیه. اطالعات از صحبت هاي تو 

 کنه سرتون رو به باد بدید.خونه آدما هم خبر داره مم

و این صحبت ها براستی بوي خون می داد و من یاد اول داستان افتادم که پاي برگه را با 
خون امضا کرده بودم. و یاد شطرنج بازي می افتم. یاد خدایی می افتم که هم قد انسان 
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کوچکترین جلوي او می نشیند و با او شطرنج عشق بازي می کند در مقابل این خدا که با 
توهینی کف و خون قاطی می کند و تهدید می کند و فحش می شد. شاید آنجا قدري ایمانم 

به کتابی که آورده بودم بیشتر شد، اما فقط قدري. و هنوز تاثیر سالها شستشوي مغزي و 
 تعلیمات خانواده و جامعه بر دوشم سنگینی میکرد!

 : خط خونچهارم فصل

 ژنتیک بشريروح، امامان و رازورزان و 
بعد از بحث هاي آن روز و اینکه احساس میکردم قدري تند رفته ام تصمیم گرفتم فصل 

بعدي را تنها بخوانم و بعدا براي بچه ها توضیح دهم. پس کتاب را باز کردم و فصل سوم را 
 چنین خواندم:

همان طور که در فصل قبل گفتیم براي آرخون ها جد و آباء و نسب فرد بسیار مهم 
نه اینکه به کجا می رود.  ،است. به عبارت بهتر مهم این است که فرد از کجا آمده

چه بسا در خانواده اي  .البته طبیعتا این اندیشه اي بسیار ظالمانه و سرکوبگرانه است
اشرافی (آرخونی) است کودکان بی استعداد پدید می آیند و روح الهی در  که از طبقات

رافی و استبدادي اما تقریبا در تمام حکومت هاي اش .دکودکی بی بضاعت حلول میکن
کنون، مناصب مهم و تعیین کننده توسط خون و اجداد تعیین شده. اما از اول تاریخ تا

چون بعد از مدتهاي مدید حاال آگاهی نوع بشر به مرحله اي رسیده که کامال به 
ی برده، آرخون ها از اشتباه بودن این مسئله و اهمیت شایسته ساالري در هر جامعه پ

صحنه دنیا به پشت پرده ها عقب نشینی کرده اند و عده اي عروسک خیمه شب 
ه تبازي را که از خود اراده اي ندارند براي اداره امور گماشته اند تا در ظاهر شایس

ساالري را حفظ کرده ولی در باطن هنوز به همان شیوه باستانی خود به اداره دنیا 
اي مسئله اعتماد و قدرت هاي جادویی که عده اي بیان کرده اند از ادامه دهند. منه

نظر من اصلی ترین علت براي این کار نفرتی است که آرخون ها از آدم و فرزندان او 
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دارند که ریشه اش در ابتداي کتاب توصیف شد. حاال بیایید به مثالی واقعی از این 
 مورد که براي همه مان ملموس است بپردازیم:

الم یکی از عجیب ترین و تاریک ترین دین هاي آرخونی است. که تقریبا تمام اس
صفات بارز شگردهاي آرخون ها را در خود دارد و موفقیتش در این بوده که بر خالف 

دین هاي باستانی تر که به علت عدم همخوانی با آگاهی رو به رشد بشر مجبور به 
انسته بدون تغییرات زیادي همان اصول جرح و اصالحات بسیاري شده اند، تقریبا تو

آرخون ها را پیاده کند. یکی از صفات بارز اسالم مسئله ائمه یا بدوي و خونخوارانه 
همان خط خون است. خونی که تعیین میکند تنها فرزند پیامبر شایسته دریافت 

خط الهامات یا تفسیر الهاماتی است که از قبل دریافت شده و هیچ احدي خارج از این 
خون و نژاد حق ارائه نظري بر خالف کالم را ندارد. در حالی که در واقع رازورزان 

هرگز به هیچ نژاد و خون و سلسله اي وابسته نبوده اند و اصال چیزي که باعث می 
شود فرد بتواند به عالم باال متصل شود روح الهی است که در هر فردي به ودعیه 

ویندگان بسیاري هستند که به هیچ سلسله و خط . چه اینکه سالکان و جنهاده شده
خونی متعلق نبوده اند و چه بسا اصال نامی از اجداد و پدر و مادر آنها نشنیده ام اما 

توانسته اند با و  اشخاصی بودند که به عارفان و اندیشمندان زمان خود تبدیل شده اند.
بوجود آورند. ییرات شگرفی تغبه تبع آن در جامعه خود ، انقالبی در خویشپدید آوردن 

فرزندانی  ارها دیده شده که پیامبرانو ب خون عاملی تعیین کننده نیست.پس 
اما آرخون ها هرگز  معمولی داشته اند یا از فردي معمولی رازورزي حقیقی زاده شده.

واقعی خداي بی زمان در روي زمین  اننمی خواهند تخت پادشاهی از آنها به فرزند
تعلق گیرد. نمونه هایی از این درگیري بعضا در کتب مذهبی که در ابتدا واقعا توسط 

اما بعدها به دست آرخون ها تحریف شده است را می  ،رازورزان حقیقی آورده شده اند
د اما مثال در عهد عتیق خداوند داوود را براي پیامبري بر می گزینتوانید ببینید. 

نوادگان آرخون ها به مجادله بر میخیزند که داوود نه مال و مکنتی دارد و نه از خط 
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را خونی اشراف زاده هاست و آنها در مقابل جالوت که در خط خونی خودشان است 
داوود  ،اما از آنجایی که نیروهاي نور در مقابل اراده راستین ناتوانند .پیشنهاد می کنند
 انتخاب می شود. 

تحت تسلط آرخون ها  به خاطر قابلیت هایشکه باز مان طور که گفته شد اسالم ه
یکی از قوي ترین ابزارهاي آنها در دنیاي امروز است. در قسمت هایی از یکی  ،درآمد
اما یکی از نقاطی که ذهن آرخونی در آن نفوذ  نور خداي حقیقی وجود داردقرآن 

کرده همین ایده نژاد و خون است و هر چند که می بینیم در زمان صدر اسالم که 
از حکومت بر مردم  ،گویا بسیاري از فرزندان محمد واقعا داراي نور الهی بوده اند

 حکومت درمحروم شده اند و حکومت به برگزیدگان آرخونی رسیده و امروزه 
یت والیت فقیه در ایران که مشروعکشورهاي اسالمی همچون یمن و عربستان و 

که به آرخون ها تنها ادامه سنتی است  ،استآرخونی کسب کرده خود را از این ایده 
راستینی که در  را بدست بگیرند و صداي هر آموزهکنترل نوع بشر امکان می دهد 

تغییر جز جدایی ناپذیر دنیاست و  اما ند.خونی آنهاست را در نطفه خفه کن طخارج از خ
نور الهی در گردش است و بر هر کس که آماده مقاومت یک انتخاب نیست. 
خداي راستین به غنی، با خانواده یا بی کس. فقیر یا  ،پذیرشش باشد هبوط میکند

در واقع چیزي به نام اصل ذهن کثیف آرخونی است می خندد. همه این ابداعات که ح
بلکه اینها تنها بازي هاي کودکانه اي براي نگه  ،رنگ و نژاد مطرح نیستپول یا 

 در اسارت است. هاداشتن انسان

داستان دیگري که با موضوع خط خون تالقی میکند داستان یوفوها، موجودات 
فضایی و دستکاري ژنتیکی بشر است که باز یکی از داستان هاي نیمه حقیقی نیمه 

براي  استفاده می شود و هم است. که از آن هم براي زیر سوال بردن مذهب 33دروغ

33 Art of Disinformation =  یکی از آخرین تکنیک ھای آرخونی در عصر ارتباطات ھنر دیس اینفورمیشن یا اطالعاتی است کھ نیمی
نمی  ھا نمی توانند جلوی انتشار تمام حقیقت را بگیرند. ھمین طوردروغ و نیمی واقعی اند. در این عصر بر خالف قرون وسطی آرخون 

می کنند  توانند دروغ محض تحویل مردم بدھند چون آگاھی بشر قدری رشد کرده بھ ھمین خاطر می آیند دروغ و افسانھ را با حقیقت ترکیب
طل بسیار دشوار شود.و آن را خورد مردم می دھند تا ھم پذیرشش آسان شود و ھم اینکھ تمییز حق از با  
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پایین آوردن ارزش انسان در حد محصولی ژنتیکی از نژادي هوشمندتر. البته حتی اگر 
واقعا بشر محصول نیرویی الهی نیست بلکه حاصل دستکاري ژنتیکی  ما بپذیریم که

لکه سوال را یک مرحله عقب تر می است، این در واقع نفی مذهب و معنویت نیست ب
البته منظور من را اشتباه متوجه  "چه کسی موجودات فضایی را خلق کرد؟"برد که 

نشوید قصد من اثبات وجود خدا نیست، وجود یا عدم وجود خدا درکی است شخصی 
که هر کس باید با رفتن به عمق وجود خویش به آن دست یابد. در اینجا فقط می 

ژنتیک را بررسی کنیم. این داستان در واقع به همان همخوابگی  خواهیم مسئله
آرخون ها در اول آفرینش و پدید آوردن قابیل و نسل او اشاره دارد اما این به هیچ 

ه جنگجویان نور و کمک راوبلکه این هم .وجه باعث رشد و پیشرفت بشري نبوده
ه و همواره این دستکاري هاي الهی و دانش ناب خدایی بوده که بشر را به پیش راند

امروزه نیست کارگزاران  .ژنتیکی و فرزندان قابیل مانعی بر سر راه بشریت بوده اند
آرخون ها در سطوح باالتر و اشخاص ناآگاه در سطوح پایین تر، به دنبال دستکاري 
ژنتیکی آنها و اضافه کردن ماشین ها و ابزار آالت به جسم آنها به بهانه بهتر کردن 

رتقاء زندگی انسانی است. در حالی که این جسم انسانی در طی میلیون ها سال یا ا
تکامل و در هماهنگی کامل با محیط به این مرتبه رسیده و هر تغییر دیگري این با 
تغییر آگاهی و پیروي از روش زندگی اي که براي آنها مقدر شده حاصل می شود. و 

هاي پزشکی در جسم تنها براي  این داستان هاي تغییر ژنتیکی یا دستکاري
فرمانبردار کردن انسان ها و آماده کردن آنها براي نبرد یا بردگی است که به پیش 
رانده می شود. حاال شعارهاي ظاهري آنها هر چقدر هم که می خواهند با رنگ و 

 لعاب و فریبنده باشند.

زد که ما آنروز در  کتاب را می بندم. مخم سوت می کشد. این فصل درست حرفهایی را می
پارك می گفتیم. انگار که از افکار ما رونوشت تهیه کرده باشند. ولی چطور می توانستم اینها 

را با بچه ها در میان بگذارم و آیا اصال چنین کاري به صالح بود. آنهم به قول محمد در 
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به خودم می  مملکت امام زمان که اطالعات تا توي خانه آدمها هم تجسس می کند. اینها را
گویم و فکرم می رود سمت ناظرین یا همان فرشتگان هبوط کرده اولیه. آنها هم می 

توانستند مثل االن من ظلم و جور روي زمین را ببینند و به روي خود نیاورند اما آنها بخاطر 
ما از مقام و مرتبه خود گذشتند و دانسته رنجی بسیار عظیم را بر خود هموار کردند که 

اال اصال قابل مقایسه با زندگی و رنج بشري نیست. پس من باید چکار می کردم؟ من احتم
که همرزمانی شجاع دل نداشتم و حتی خودم هم هنوز به چیزهایی که می گفتم باور 

اندیشیدم شاید بهتر باشد داستان را با دوستانم مطرح کنم تا ببینم بعد چه می شود. نداشتم. 
که خودم را روي تخت ولو کردم و اما خواب میشدم که تلفن  در این همین فکرها بودم

همراهم زنگ زد. شماره خصوصی بود. ترسی به دلم افتاد. جواب دادم. صدایی سی و چند 
 ساله از آن طرف خط شروع کرد که:

 آقاي سیاووش قربانی -
 بله بفرمایید خودم هستم -

یه سري سوالها ازتون من از اطالعات تماس میگیرم. می خواستیم تشریف بیارید  -
 داریم.

این را که میگوید دلم هري پایین می ریزد. یعنی یکی از بچه ها احتماال محمد مرا لو داده؟ 
 ولی من که کاري نکرده ام فقط داشتم شوخی می کردم.

 می پرسم: ببخشید می تونم بپرسم براي چی؟ -

 بعدا مشخص میشه. لطفا تشریف بیارید ... -

 دون خداحافظی قطع می کند. و این شروع کابوس هاي من است. آدرس را می گوید و ب

روز موعود به سر قرار می روم. از در که وارد میشود خودم را معرفی می کنم ماموري جلو می 
آید و می گوید دنبالم بیایید و سرتان پایین باشد. اگر هم فکر می کنید نمی توانید کنترل 
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شم بند بیاورم. اولین تحقیر، اولین ضربه. سرم را پایین چشمانتان را داشته باشید برایتان چ
 می اندازم و با صدایی که به زحمت شنیده می شود می گویم نه چشم بند الزم نیست. 

از چندین سالن و کوریدور سفید و بزرگ می گذریم تا باالخره به اتاقی با دري سبز رنگ می 
ید. فعال رفتارشان محترمانه بوده اما براي من رسیم. در اتاق را باز می کند و می گوید بفرمائ

درست مثل رفتار شیري است که کمین کرده و آماده حمله است. بعد از شاید نیم ساعت صبر 
که براي من مثل یک عمر گذشت پسري جوان وارد اتاق می شود و خودش را ناصري 

حنه اي مشمئزکننده روبرو معرفی می کند. به احترام او از جا بر می خواهم اما انگار که با ص
شده چهره در هم می کشد و می گوید بشین بینم! سریع می نشینم. دست هایم یخ کرده و 

 گلویم خشک شده، اصال صدایم در نمی آید. آخر مگر من چه کرده ام؟

 خب که شیطان پرستی می کنی. آره؟  -

- ... 

هاي  اهل فسق و فجورم که هستی. (یک مشت عکس جلویم می ریزد. که عکس -
 من با آبی و زونا و چندتا دیگر از بچه هاي دانشکده یا دوستان است)

 ما اطالعات موثق داریم که با همه اینا خوابیدي. فحش چیز دار و فحشی دیگر. -

 ادعاي پیامبري می کنی پفیوز! -

 بدنم یخ می کند. یکی از بچه ها مرا فروخته. 

فکر کردي جاي این گه  کتاب کجاست چیزکش بی ناموس. تو مملکت امام زمان -
خوریاست. پدري ازت در میارم که مرغاي آسمون به حالت گریه کنن. کتاب می 
 نویسی واسه ي من. کتاب ننوشتی، ریدي! همون کتاب رو می کنم فالن جات.

و همین طور که من عرق می کنم و می لرزم و گریه می کنم و او که بی امان به من بی 
می خواهم بگویم کتاب را من ننوشته ام  واب و دفاع نمی دهد.دفاع می تازد. حتی فرصت ج
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ذهنم بسیار از هم گسسته است، انگار که در یک کابوس  آنرا پیدا کرده ام، اما اگر باور میکند.
 وحشتناك گیر کرده ام.

در نهایت قرار می شود بروم کتاب را برایشان بیاورم و اقرار نامه اي بنویسم تا بعد به دادگاه 
جاع شوم و به قول او تکلیفم روشن شود. کوچکترین درگیري با برخورد فیزیکی با من نشد ار

اما چنان روحم در هم شکست که انگار هزاران بار زیر قوي ترین مشت ها و لگدها روحم 
خرد شده بود و دیگر هیچ رمقی نداشتم. اصال مثل مرده متحرکی بودم که نه ادراك دارد و 

ی دانستم کجایم. و اصال یادم نیست چطور از آنجا بیرون آمدم و چطور نه هوش و حواس، نم
خودم را وسط شهر یافتم. باید چکار می کردم؟ به دوستانم زنگ می زدم؟ نه آنها قابل اعتماد 

نبودند؟ خانواده ام چطور؟ نه آخر آنها چه کار می توانستند براي من بکنند. پس چه کار باید 
بود مدتی آفتابی نشوم تا بتوانم به افکارم نظم دهم. حتما دنبالم بودند می کردم... شاید بهتر 

وگرنه چطور آزادم کردن که بروم. ولی به هر حال تصمیم میگیرم تالشم را بکنم. موبایلم را 
خاموش می کنم و به سمت خانه روانه می شوم. اول می خواهم چمدان ببندم اما بعد 

دارم، آنها را بر میدارم و به همراه مدارك و کارت  منصرف می شوم. قدري پول در خانه
شناسایی عزم سفر می کنم. سفري به کویر و به سوي مغاك. از دست دژخیمانی که تا دیروز 
توي کتابم بودند و حاال آنها را راست راست جلوي خودم می دیدم. دچار توهم شده بودم فکر 

ت که بدنبال من است. با خود می می کردم هر کسی که میبینم یک مامور اطالعات اس
گویم مکر آرخون ها تا رگ و پی این مملکت فرو رفته اما تا چنین مشکلی براي خود ما 

پیش نیاید نمی فهمیم آنهایی که درگیرند چه می گوید و چه می کشند. ناگهان انگار چیزي 
صنم، زروان، و  نورانی و آرامبخش بر قلبم فرود می آید. اگر آرخون ها حقیقت دارند حتما

انسان اولیه و ناظرین هم واقعی هستند. شاید آنها نیز دارند مرا تماشا می کنند. با تمام نیرو و 
از اعماق قلبم از آنها کمک می خوانم. چنان با ایمان دعا می خوانم که در تمام عمرم اینطور 

بروم اما انگار صدایی دعا نکرده ام. ناگهان متوقف می شوم. قصد داشتم با مترو تا ترمینال 
 در گوشم می خواند:
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فراموش کن. برو سر جاده و با یه ماشین شخصی برو هر جایی که  واتوبوس ر  -
 .قسمت بود

و قسمت که همان بخشش است و ودعیه آسمان مرا در بر گرفت و با خود برد، به سوي 
 ناشناخته، بسوي کویر و به سوي دوره سرگردانی و خودسازي...

 : خزانی دیگرپنجمفصل  

 قرون وسطی هاي مدرن و داستان به قدرت رسیدن هیتلر
سر جاده می ایستم. اولین مقصد قم است. اما می گویم اولین ماشینی که برایم نگه داشت 

هر کجا که رفت من هم با او هم مسیر می شوم اگر اطالعاتی ها دنبالم باشند حتما مرا 
ه هست نمی تواند بدتر شود. یعنی جرم شیطان متوقف می کنند و دیگر اوضاع از اینی ک

پرستی و ادعاي پیامبري چیست؟ شاید مرگ! با ترس آب دهانم را قورت می دهم در حالی 
 که می لرزم براي ماشین ها دست بلند می کنم. 

کم کم از اینکه ماشینی برایم نگه دارد نا امید می شوم و پیاده شروع به راهپیمایی می کنم 
اعتی همین طور پیاده می روم  و هوا رو به تاریکی است که فیاتی برایم نگه س 3-2شاید 

ساله با همسرش  54-53می دارد گویا میخواهد آدرسی بپرسید. یک مرد میان سال شاید 
است می گویم من هم مسافرم و ممنون می شوم که مرا همراه خود ببرند. انگار که یکه 

ندازد و سپس نگاهی با همسرش رد و بدل می کند و خورده اول نگاهی به سراپاي من می ا
د. می گوید براي دیدن اقوام راهی خور است کویري زیبا قدري پایین تر از کویر قبول می کن

معروف مصراز توابع اصفهان. ما راه طوالنی را در پیش رو داریم اول به قم می رویم، بعد 
. سفر تقریبا با توقف هایش یه روز طول کاشان و همین طور ادامه می دهیم تا به خور برسیم

می کشد. مسیر طوالنی و جادو صاف و مستقیم است. بدون هیچ منظره یا شهري در این 
بین. تا چشم کار می کند کویر است و کویر. فقط نزدیکی ها خور چند روستا قرار دارد و بعد 

پیاده می شوم. خور  از آن به خور می رسیم. تشکر می کنم و همان ابتداي شهر از ماشین
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بسیار کوچک است و تقریبا همه شهر را میشود نیم ساعته پیاده گشت. نشانی هتلی یا 
مهمانسرایی را از اهالی میگیرم و آنها به من هتل بالی را پیشنهاد می دهند هتلی بسیار زیبا 

وانگی اسالم با سبک معماري ایرانی. انگار که زمان را به عقب گردانده باشی و از این همه دی
و بگیر و ببندهاي آن به دامان پدران واقعی این سرزمین پناه برده باشی. پدرانی که بخاطر 
بیان عقیده ات تو را خرد نمی کردند و تمام وجودت را با خاطر مخالفت با ایده شان لجن 
مال نمی کردند. االن که به آن زمان نگاه می کنم. فکر میکنم این سردمداران جمهوري 

سالمی که داعی برحق بودن راه و مسلکشان را دارند باید خیلی از این اید خودشان نامطمئن ا
و سست عنصر باشند که چنین وحشیانه و پرخاشگرانه به مخالفانشان می تازند وگرنه آدمی 

که از ایده خودش مطمئن است از شنیدن نظرات مخالف ابایی ندارد. به هر تقدیر من در 
مانی نامعلوم مستقر شدم و هیچ اطالعاتی هم در آنجا مزاحم من نشد و این هتل بالی براي ز

فرصتی دست داد تا ارزش هایم را بازنگري کنم و مطالعه کتاب را ادامه دهم. حداقل این 
 چیزي بود که ذهنم را مشغول می کرد و جلوي فکرهاي بیهوده را می گرفت.

از و نشیب هاي بسیاري همراه بوده. فرنبرد نیروهاي تاریکی و نور در طی تاریخ با 
نجات بشر از چنگال نیروهاي تاریکی گاهی نیروهاي نور به مرز روشنیدگی کامل و 

مثل داستان فرشتگان فرودآمده بر زمین و گاهی نیروهاي تاریکی نیروي  ،رسیده اند
از نظم طبیعی فصل هاست که با آغبسیار گرفته اند. به نظر می رسد این موضوع تابع 

بهار نیروهاي نور و گرما شدت می گیرند اما با فرارسیدن خزان، تاریکی و سرما 
فزونی میگیرند تا در اوج تاریکی دوباره نور شدت میگیرد. آخرین خزانی که هنوز در 

ذهن تاریخی بشر نسبتا روشن است دوران قرون وسطی است و قوانین آرخونی با 
ی در بشر در شرف خاموش شدن بود. همان شدت و حد بسیار اجرا میشد و نور اله

طور که می دانید در قرون وسطی دین رسمی که هیچ بویی از شور و شعف عرفانی و 
د و تمام جلوه هاي نور از قبیل اطنی نداشت قدرت اصلی محسوب می شنور ب

و خلسه و عرفان و همین طور سکس و خالقیت خصوصا در زمینه هنر، موسیقی 
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ري با روح همه به شدت سرکوب می شدند و هر کس که خارج از هنرهاي ارتباط گی
عقاید و خط خون آرخونی سخنی داشت به شدت شکنجه و معدوم می شد. در این 

اعصار که نور الهی در معرض خطر قرار گرفته بود فرقه ها و برادري هاي زیر زمینی 
با تاثیرات  اي شکل گرفت که هدفشان زنده نگه داشتن انسانیت واقعی و مبارزه

یکی از بیشمار  34مرگبار آرخون ها بود. در زمینه عرفان و رازورزي رزیکروسین ها
 2002ساخته سال  35فرقه هاي فعال بودند. این موضوع به زیبایی در فیلم توازن

نمایش داده شده. در حالی که ممکن است فکر کنید امروزه بشر با چنین دورانی 
م به شما بگویم که ما در آستانه قرون وسطی ایی بسیار فاصله گرفته من می خواه

دیگر هستیم بس تاریک تر و ترسناك تر از قرون وسطی اولی. که پایه هاي آن از 
گذارده  و تبدیل آمریکا به یک ابرقدرت رایش سوم سقوطمیالدي با  50اویل دهه 

است اما ما براي رعایت اختصار  البته این اتفاق بارها در طول تاریخ بشر رخ دادهشد. 
آخرین مورد که الزم است با آن دست و پنجه نرم کنیم می پردازیم همین طور  به

تمرکز اصلی ما بر ایران و آن چیزي است که در کشور خودمان اتفاق می افتد و این 
دلیل کار دو دلیل دارد. اول اینکه ماهایی که در ایران به دنیا آمده ایم احتماال به این 

است که رسالت درونی مان در این کشور رخ می دهد و براي به انجام رساندن آن 
نیاز داریم با آنچه در جامعه خودمان در حال رخ دادن است آشنا باشیم. دوم اینکه هر 

رازورزان و جنگجویان نور خود را شکل داده و محققینی دارد که در این کشوري 
می رسد این کار براي ایران تا به امروز خیلی کم زمینه تالش می کنند اما به نظر 

اتفاق افتاده و این شکاف باید به گونه اي پر شود. پس علیرغم اینکه ما دست نفوذ 
اما تنها به ذکر  ،آرخون ها در کشورهاي دیگر و توطئه هاي آنها را رد نمی کنیم

مبارزان نور رسالت می پردازیم که با حوادث کشور خودمان و  و داستان هایی اتفاقاتی
  !. باشد که از این نبرد سربلند بیرون آییمدر اینجا ارتباط دارد

34 Rosicrucians  
35 equilibrium 
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سرمایه  ؛سیراب کنند. اما دسته دیگري از افراد هستند که از مرحله اول عبور میکنند
داران، سیاستمداران، هنرپیشگان و افراد مشهور از این دسته اند. در واقع این افراد به 

راد جایی میرسند که دیگر هیچ لذت فیزیکی آنها را ارضا نمی کند براي این اف
. قدرت اعتیادآورترین اعتیادآورترین و مرگبارترین دام یعنی قدرت در نظر گرفته شده

و اغوا کننده ترین نیروي جوامع بشري است. این قدرت میتواند قدرت در انجام هر 
کاري که فرد میخواهد یا تسلط بر دیگران یا آزادي یا هر چیز دیگري باشد و چون 

وب است کسانی که دیگر در بند زندان اول نیستند با قدرت و توانایی فی نفسه مطل
که همان طور که گفته شد این دسته شامل سیاست،  .نیروي دوم فریفته می شوند

آزادي، تسلط بر دیگران و کال هر چیزي است که هسته مرکزیش قدرت است و گفته 
حت تر است. خانواده هاي اشرافی تاز هر داروي نشئه آوري نشئه آور شده قدرت

خدمت آرخون ها بارزترین نمونه هاي انسانی اند که به دنبال کسب قدرت و افزایش 
و  37در اعصار گذشته و رافچایلدها 36خانواده هایی مثل مرووینجین ها .قدرتند

در عصر حاضر از این دسته اند. در فیلم سه گانه ماتریکس این خانواده ها  38راکفلرها
مبیین همین دسته  ،به سرکردگی مرد فرانسوي که از قضا مرووینجین نامیده میشود

کسانی که با تمرین یا به طور  .باز هم انسان هاي باهوش تري وجود دارند اند. اما
د دست می یابند. مالقات با روح چنان اتفاقی به بخش روحانی و نامیراي وجود خو

گرم و لذت بخش است که دیگر نه افیون سکس و پول و نه قدرت نمی توانند فرد را 
در بند خود نگاه دارند. به عالوه اینکه فطرت الهی و روح درونی اشخاص همواره آنها 

یی است را به سمت چیزي واالتر یا متعالی تر از ظاهر دنیا می کشاند و این همان جا
که نیاز به مذهب احساس می شود البته منظور از مذهب، مذاهب رسمی یا کتاب دعا 

و نماز و غیره نیست بلکه منظور هر چیزي است که با عالم باطنی و عالم روح سرو 
جادو، عرفان، ستاره مراسم و آیین ها، که این خود شامل معنویت،  .کار داشته باشد

36 Merovingian 
37 Rothchilds 
38 Rockefellers 
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و طبیعتا هر چند و برخی از مواد مخدر می شود.  طنی، علوم باشناسی، آینده بینی
استفاده ء روي همه انسان ها کارگر نیست اما نیرویی بس عظیم تر و در صورت سوب

نیرویی به مراتب مخرب تر از دو حیطه قبلی دارد. و دانش این بخش تنها به 
هاي اصیل در آیین معتمدترین و باالترین خادمان آرخون ها در زمین داده می شود. 

آرخونی که کمتر در مورد آنها شنیده می شود براي درك فرد از قدرت درونی و روح 
که مراسم هاي تشرف که فرد به  ،نامیراي خود یک مراسم مرگ آیینی اجرا می شود

صورت نمادین میمیرد نوع مسخره و کاریکاتوري شده مراسم هاي واقعی است که 
رازورزان حقیقی (و جادوگران سیاه هد باستان اجرا می شود. در مراسم واقعی از ع

پزشکان در تیم (یا  جادوگران آگاه به اسرار جسمتحت نظر تیمی از خادم آرخون ها) 
گردانده و سپس به زندگی باز  اقعا براي زمانی کوتاه کشته می شوندعصر حاضر) و

البته منهاي خطرات این آیین بینشی که فرد بعد از اجراي آن بدست میاورد  می شوند.
 چرا که اوال به حیات پس از مرگ با تجربه اي دست اول پی می .بسیار حیاتی است

چرا که هر ترسی ریشه  .برد و بعد هم اینکه هر نوع ترسی در او ریشه کن می شود
وري است که هیچ کدام از این سه نیرو در ترس از مرگ دارد. البته ذکر این نکته ضر

نداریم که یکی الهی باشد  دو جور قانون چرا که ما در دنیا .فی نفسه شیطانی نیستند
هم  صورت معنوي یا ماوراییبه همین  بلکه قوانین خنثی اند. و دیگري شیطانی.

ا استفاده اما آرخون ها با شناخت عمیقی که از این نیروها دارند ب .قواعد یکسانی دارند
مثال در  ،از مراسم هاي خاص خود سعی در منحرف کردن مسیر طبیعی رشد را دارند

مورد نیروي سوم که مذهب است فرد قبل از اینکه به اسرار دنیاي نادیدنی مشرف 
در یکی از  39شود باید یک قربانی را به صورت آیینی پیشکش کند که رودلف اشتاینر

و جهد از دو  . افراد برجسته جامعه که با جددهد مقاالتش در این مورد توضیح می
مانع آغازین عبور کرده اند براي دریافت علوم اسرار و آشنایی به ساز و کار نیروها باید 

یک قربانی (که اغلب یک انسان است) را در مراسم آیینی ویژه اي با دریدن شکم 

iner Rudolf Ste 39 رازورز، معمار، فیلسوف اتریشی اوایل قرن بیست. کھ یکی از اموزگاران حقیقی بود و مطالب بسیاری در مورد علوم
 باطنی نگاشت.
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فرد  براي دانش سريفرد قربانی پیشکش خدایان کنند. و بدون قربانی دستیابی به 
چون قوانین حاکم بر  اول اینکه :رد این مراسم دو وجه داردممکن نمی شود. کارک

علوم باطنی یکسان است این خطر وجود دارد که این افراد پس از تشرف بر علیه 
به به همین خاطر  .استادان خود شوند و از قدرتهایشان در جهت خیر استفاده کنند

که مطلقا بوجود می آورد در فرد احساساتی را ت آیینی به صوریک انسان کشتن 
روح فرد نیز با آن می بخشی از انگار که با کشتن انسانی دیگر  ،غیرانسانی هستند

و پس از آن حتی اگر بخواهد دیگر نمی تواند به راه درست برود. علت دوم این  میرد
است که کسانی که در روي زمین مرتکب قتل می شوند روحشان سنگین شده اجازه 

اما این افراد که براي سفر اختري و استفاده از  .ورود به عوالم باالتر را نمی یابند
باالتر را دارند با کشتن یک انسان و تسخیر روح نیروهاي باطنی نیاز به سفر به عوالم 

او این امکان را می یابند که با استفاده از آن به سفر اثیري بپردازند و پس از مرگ 
  فیزیکی با وصل کردن روح خود به روح قربانی به عوالم باالتر سفر کنند.

ن روح قصد آرخون ها از رواج آیین قربانی براي کسب قدرت روحی به تنزل کشید
 از ورود روح هاي متعالی تر بهانسانی، تحقیر او در مقابل خالق کیهان و ممانعت 

در گذشته آیین هاي متعالی که بدون نیاز به قربانی به فرد اسرار را زمین هستند. 
اما پس از نابودي  .آموزش میدادند بسیار گسترده تر و سهل الوصول تر بودند

 ین آموزه ها و مخلوط کردن آنها باي منحرف کردن اآتالنتیس تالشی نظام یافته برا
که در عصر ما بدون  ،دروغ توسط افراد خودخواه و اساتید دروغین به حدي زیاد شد

یکی  .است تقریبا غیرممکن شده یک استاد حقیقی دستیابی به این دانشها راهنمایی
طی این " ؛د کهحافظ با شعري زیبا این نکته را گوشزد میکن ،از عارفان حقیقی راه

این ظلماتی که  "مرحله بی همرهی خضر مکن/ظلمات است بترس از خطر گمراهی.
حافظ از آن سخن می گوید براي قرن هایی خارج از شماره بر بشر سایه افکنده و هر 

چند منطقه ایران روزگاري یکی از روشن ترین و نورانی ترین مکان ها براي 
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ن و اشعار سالکان و وسیر سلوك واقعی در متجویندگان حقیقی بود و هنوز راه 
رازورزان ایرانی بجاي مانده اما تقریبا کسی براي تفسیر و مهم تر از آن عملی کردن 
این آموزه ها باقی نمانده و بیشترین نیروهاي تاریکی و خادمان آرخون ها هم اکنون 

 پرداخت.این موضوع مفصل تر خواهیم  ، که بعدا بهدر ایران مشغول فعالیتند

 خب پس برگردیم سر داستان خودمان یعنی شروع دوران تاریکی عصر مدرن: 

جادو و هیتلر یکی از اشخاصی بود از ذوق و قریحه بسیاري برخوردار بود و به دنبال 
عالقه هیلتر به جادو و علوم باطنی چیزي است که کمتر کسی  توانایی ها باطنی.

ي که خیلی ها از آن بی اطالعند نحوه به قدرت امروزه از آن بی اطالع باشد اما چیز
رسیدن هیتلر، استفاده او از مواد روانگردان خصوصا پیوت قبل از تشرفش و کال نقش 

 نیروهاي باطنی در رقم زدن تاریخ معاصر بازي کرده اند.و که جادو است عظیمی 
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پس از جنگ جهانی اول هیتلر یک سرباز صفر گمنام بود. که در مدت کوتاهی به 
 شخصیتی مشهور و با اقتدار بدل شد. 

اتفاقی که در این مدت براي هیتلر افتاد و او را تبدیل به هیتلري کرد که ما میشناسیم 
 در ریونزکرافتبود.  مکتبی سريبه  شو تشرف باطنی تاریکاستاد یک مالقات با 

با پیوت و  ش در وین تجاربیبراي تشرفر می نویسد که هیتل 40نیزه سرنوشتکتاب 
ی از تگازخردل داشت که باعث شد مدتی حتی بینایی اش را از دست بدهد و وارد حال

را مالقات میکند. که  41و سپس استاد خود دایتریش اکارت خلسه اجباري شود.
را به او می آموزد.  42بسیاري از تکنیک هاي جادویی از جمله جادوي سکس

و اکارت هر دو به  43تردید اندکی وجود دارد که کراولی"ریونزکرافت ادامه می دهد: 
تمرین می شد.  44مطالعه جادوي ستاره اي عربی می پرداختند که توسط الندولف دوم

ن ارتباطات خائنانه اش با اسالم به سیسیلی گریخت. و در الندولف پس از افشا شد
خشم مخفی گشت. او زمانی شعله برجی تاریک در قسمت جنوب غربی جزیره 

40 Ravenscroft, “Spear of Destiny”  
41 Dietrich Eckart 
42 Sex magic 
43 Aliester Crowley 
44 Landulf II 

 ھیتلر جنگ جھانی اول1 شکل
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 قرار داده بود، که توسط اقوام زن اشراف زاده که مورد تجاوزشعله کشید،  شیدرون
به تمرین مراسم سادیستی شیطانی پرداخت که  پس در برج تاریکشاخته گشت. 

 پیش قراولی براي کوره هاي آدم سوزي آینده نازي ها بودند.

 
 45ھیتلر تشرف یافتھ بھ فرقھ سری تول2شکل   

خب تا اینجا قطعات پازل ما کنار هم قرار گرفته اند درست است؟ شخصی عالقمند 
به نیروهاي سوم مثلث مذهب (شاخه جادو و علوم باطنی) که به خط خونی معتقد 

است و باور دارد که تنها آریایی ها نژاد برتر و الیق حمکرانی هستند. فی الواقع ایده 
از حافظه بشري وجود داشته که گفتیم یکی از شاه جهان و خون پاك از اعصار خارج 

قوي ترین ابزارهاي آرخونی براي کشتار آدمیان بوده است. و همین طور استادي که 
از کسی خط میگرفته که به خاطر خشم درونی به اجراي مراسم هاي شیطانی کشتن 

 با همان شیوه اي که رودولف اشتاینردست میزده و هیتلر تحت آموزش هاي اکارت 
شکی نیست که توانایی به جادو و علوم باطنی مشرف می شود. توضیح می دهد 

45 Thule Society =  اعضای این فرقھ بھ سرزمین آرمانی ای بھ نام تول معتقد بودند کھ از تکنولوژی و دانش پیشرفتھ ای برخوردار بوده و
ای از اعضای آن کھ ھمان استادان ھستند نجات یافتھ اند کھ می توان با اجرای مراسم ھا و مراقبھ ھھمچون آتالنتیس نابود شده اما عده ای 

 خاص با آنھا ارتباط برقرار کرد و از دانش سری شان بھره مند شد.
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هیتلر در اقتدار کالم، اعتماد به نفس و استفاده از نمادهایی جادویین قدرتمند از همین 
جا نشات می گیرد. 

 
همان دانشی است که  ،همان طور که گفتیم دانشی که هیتلر از آن استفاده می کرده

چون قوانین دنیاي معنوي یکسان است اما  .رازورزان واقعی استفاده می کرده اند
بخاطر نفوذ آرخون ها و افکار تاریک آنها هیتلر از این علوم استفاده نادرستی میکرده 

موعود  منجیکه او همان  می شودو متقاعد یا اینکه بعدا به انحراف کشانده می شوند 
یکی دیگر از  منجیایده نوع بشر را از بدبختی نجات می دهد. که است 

که هرچند در ریشه ایده اي صحیح است و  ابزارهاي قدرتمند آرخون هاست
اولین انسان همان طور که روزي با حضورش از وراي ابرها باعث به لرزه افکندن 

گر به اما این نیز همچون بسیاري علوم دی .روزي بازخواهد گشت ،آرخون ها شد
و  .مبدل گشتبدترین شکل توسط آرخون ها تحریف شد و به ابزاري براي کنترل 

هرچند که آنها واقعا می خواستند با این دجال کار انسان ها را یکسر کنند و روح الهی 
را براي همیشه در آنها نابود کنند اما مثل سایر نقشه هاي آنها این طرح هم با 

ن آن را می دانید اما چیزي که احتماال از آن خبر که شما داستا .شکست مواجه شد
دانش عظیمی است که در زمان حکومت رایش سوم در مورد علوم خفیه و ندارید. 
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که به بدترین شکل ممکن براي گمراه کردن و نابودي  ،نیروهاي ماورایی کسب شد
ایش بشریت مورد استفاده قرار گرفت. در این دوران دانشمندان و جادوگرانی به ر

خدمت می کردند که برروي اسراي جنگی تاریک ترین و مخوف ترین آزمایش هاي 
غیر انسانی را انجام می دادند و از آنها در تحقیقات علمی و مراسم هاي جادویی 

تاریکی همچون موش هاي آزمایشگاهی استفاده می کردند. حاصل این دوره، دانش 
اختیار گرفتن ذهن انسان ها و  هایی همچون کنترل خطوط انرژي زمین براي در

اجراي مراسم هایی همراه با قربانی براي آوردن نیروهاي تاریکی برروي زمین، 
ریکی نهفته در ضمیر انسان ها روانشناسی نقاط ضعف انسانی و بیدار کردن نیروي تا

هیتلر در همان جا ظاهري دانش هایی که بهتر بود با سقوط آلمان نازي و مرگ  بود.
شدند. اما نیروهاي تاریکی که از قید جسم و زمان فیزیکی رها هستند نقشه  خاك می

نیروي مخفی آمریکا می  46دیگري داشتند. در پروژه اي تحت عنوان گیره کاغذ
از این دانش بر  و ،ترسید دانشمندان آلمانی و دانش سري آنها بدست روس ها بیافتد

ن آلمانی را تحت عناوین جعلی به تمام دانشمندا ،علیه آمریکایی ها استفاده شود
و فاز جدیدي از تحقیق و اجراي نیروهاي تاریک بروي مردم از همه جا آمریکا بردند. 

بی خبر آمریکا آغاز شد و پایه هاي حکومت وحش یا همان شیطانی که در مکاشفات 
امروزه جامعه آمریکا در مورد این یوحنا در موردش صحبت شده بود ریخته شد. 

و گروههاي که این اهداف را دنبال می کنند همچون ایلومیناتی ها و شیطان اهداف 
پرستان آگاه شده و اطالعات زیادي از آنها در اینترنت هست که شما می توانید با 

هم  47البته اشخاصی همچون دیوید آیک .تحقیق در مورد آنها بیشتر مطالعه کنید
ها هستند و دروغ و حقیقت را براي هستند که دانسته یا نادانسته در خدمت آرخون 

گمراهی و مخدوش کردن اطالعات واقعی با هم ترکیب می کنند. اما چیزي ما 
 میخواهیم در مورد آن در اینجا صحبت کنیم نقش ایران در این بین است.

Project paperclip =  46با اسم مشابھ توسط  در تحقیق بروی این پروژه در اینترنت دقت کنید کھ اسیر دیس اینفورمیشن نشوید چون جنبشی
کودکان آمریکایی برای یادبود کشتگان ھولوکاست راه افتاد و در واقع تالش نیروھای تاریکی برای مخدوش کردن اطالعات موجود در مورد 

 ھمین پروژه تاریک است.
David Icke 47 
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به اینجا که می رسم کتب را می بندم و با خود می اندیشم واقعا چقدر ماورالطبیعه و علوم 
ندگی ما نقش داشته اند. با این نگاه باید تمام تاریخ بشریت را از نو نگاشت تا واقعا خفیه در ز

 بفهمیم چه بر سر ما آمده و بعد از این چه خواهد شد!

 تاریکی گسترش می یابد :ششم فصل

 خاورمیانه، اعراب، ایرانی ها و اسرائیل
زیاد دوست ندارم بخوابم یا فکر کنم. اینجا در خور همه چیز کند و ساکن است و فرصت 

براي فکر کردن زیاد. به همین خاطر اغلب خودم را مشغول میکنم. دیروز رمل نوردي رفتم و 
سري هم به دریاچه نمک خشک شده معروف خور زدم. دریاچه اي تماما سفید که بخشی از 

نده است. انگار نقطه سفر دنیاست وقتی وسطش می ایستی انگار در کویر خشک خور را پوشا
این دنیا نیستی. با یکی از کارکنان هتل بالی که پسر مدیر هتل و مسئول بخش فنی و 

مکانیکی هتل است دوست شده ام و گهگاه با هم به تعمیر موتورهاي چهارچرخ و موتور 
ا دستهایم کار می کنم انگار ذهنم متمرکز می بنزینی هتل و سایر ابزارها می پردازیم. وقتی ب

بزرگی ایده هایی که در کتاب مطرح شده را مزه مزه فرصت پیدا می کنم که  کم کمشود و 
کنم. با اینکه اول از نظر خودم این کتاب تنها رمانی بی خطر بود اما حاال که جلوتر رفته ام 

عه اسالمی ایران را بلزانند، جامعه اي مفاهیم آن می توانند بنیادهاي جاممی بینم که چقدر 
که بر خرافات و یک ایدئولوژي قدیمی بنا شده است. حتی اگر بخواهم صادق باشم به ایده 
پیامبري هم فکر کردم. مگر نه اینکه پیامبر یعنی کسی که پیغام می برد. خب من هم پیام 

ن را براي مردم جامعه فرشتگان سقوط کرده را از پس اعصار فراموش شده یافته بودم و آ
امروز آورده بودم. اینکه آنرا قبول کنند یا استهزائش کنند انتخاب خود آنها بود. وظیفه من 

 فقط انتقال پیام بود. 

 48با این فکرها قدري جرئت می گیرم و به سراغ اینترنت می روم. از مرورگر الیه الیه تور
استفاده می کنم تا مکانم قابل ردیابی نباشن. فیس بوك و ایمیل هایم را چک می کنم. در 

48 Tor web browser 
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فیس بوك چندین پیام تهدید آمیز آمده و کسی روي صفحه ام کلی فحش و ناروا و تهدید 
به مرگ کرده. از طرفی این چیزها مرا تا سر حد جنون خشمگین می کنند که این چه 

بیان دارند. یعنی هر چیزي مطابق میلشان نباشد را می خواهند  برخوردي است که به آزادي
و خب از طرف دیگر ترسی نیز به دلم می افتد. معلوم است که دنبالم  با زور و فشار خفه کنند

هستند. آیا مرا پیدا خواهند کرد؟ و اینکه حتی اگر پیدایم نکنند آیا می توانم همیشه در این 
کنم؟ با این سوال ها به سراغ ایمیل هایم می روم. از همه بچه گمنامی و بی خانمانی زندگی 

هاي ایمیل دارم. اما ایمیل آبان از همه جالب توجه تر است. می گوید آن بخش هایی که از 
کتاب را که با هم بحث کرده بودیم براي بچه هاي دیگر هم تعریف کرده و با استقبال خوبی 

ادامه داستان را بدانند. خصوصا حاال که فهمیده اند  مواجه شده و خیلی ها مشتاق هستند که
اطالعات دنبالم است و این باعث شده فکر کنند موضوع کتاب جدي است. محمد هم 

همچنان عادي رفتار می کند اما راد با او درگیر شده و او را به آدم فروشی متهم کرده اما 
خودش این بال را سر خود آورد نه محمد اتهام را نه رد کرده نه تائید. فقط گفته سیاووش 

 کس دیگر. 

قدري تردید می کنم که آیا بخش دیگري از کتاب را براي آنها بفرستم یا خیر. شاید بهتر 
باشد مدتی آفتابی نشوم. اما بعد فکر می کنم به هر حال این کتاب به پاي من نوشته شده. 

کنم و به دست عده بیشتري برسانم، شاید به حمایت آنها شانس  شاید اگر آن را منتشر
محاکمه عادالنه تري داشته باشم. به این فکرهاست که بخش هاي قبلی کتاب و همین طور 
فصل پنجم که از قضا در مورد خاورمیانه و ایران خودمان است را براي آنها ارسال می کنم. 

  ..ها را بعدا برایم بازگو کنند.و از آنها می خواهم نظر خودشان و واکنش 

. به همین خاطر نیروهاي تاریکی از دیرباز عالقه زیادي به خاورمیانه داشته اند
بسیاري از پیامبران راستین و دروغین از این قسمت مبعوث شده اند و مردم این 

منطقه اتفاقات جادویی بسیاري را شاهد بوده اند و بخاطر حضور آرخون ها رنج هاي 
اري را متحمل شده اند. فالت ایران از دیرباز یه عنوان یکی از نقاط سکونت بسی
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اساتید حقیقی و راهنمایان روحی نقش مهمی در این مبارزه ازلی داشته است و به 
همین خاطر آرخون ها بسیار عالقمند به سیطره بر آن بوده اند. و همان طور که 

ورد عالقه آرخون ها بوده آنها بر گفتیم هر گاه شخصی یا ملتی داراي خصوصیات م
آن شخص یا ملت حلول کرده و با القائات و الهامات شیطانی ذهن آن ملت یا 

اشخاص را تحت کنترل خود درآورده اند. مردم فالت ایران همواره تحت تاخت و تاز 
نیروهاي تاریکی بوده اند و در کمتر دوره اي است که به حال خود رها شده باشند. 

معروفترین داستان هاي اسطوره اي که سیطره آرخون ها بر ایران را بازگو یکی از 
میکند داستان ضحاك ماردوش است که احتماال بسیار از شما خصوصا دوستانی که 

حمله چنگیزخان سنشان باالتر است حتما از پدرانشان داستان آن را شنیده اند یا 
واقعی و از بین بردن نور  دتیاران که هدف اصلیش منهاي کشتار اسمغول به ای

سپس سوزاندن و نابودي و  تابخانه هاي ایران مکتوم بوددزدیدن دانشی بود که در ک
حتی در ابتداي ظهور اسالم باز ایرانی ها شاهد حمله اعراب و از  ها.کتابخانه  تمام

ایرانی ها همه این  زبین رفتن بخش زیادي از فرهنگ و عرفان اصیل خود بودند اما با
 از جمله؛ تجاوز ها را با یک سري خصوصیات مثبتی که داشتند تاب آوردند

آرخون ها بسیار جدي صبر و بردباري و حس شوخ طبعی.  خصوصیاتی همچون
چرا که مردي  .اند و از هر حس شوخ طبعی و شادي و خنده اي بیزارند

ه هاي آنها را پنبه می کند و هر که شهامت خندیدن به آنها را داشته باشد تمام رشت
 هامطلق نیستند و قدرتی باالتر از آن تچند که آرخون ها بسیار قدرتمندند اما آنها قدر

پوچ بودن نقشه ها و قدرت هاي آنها را در سر وجود دارد که همواره به آرخون ها 
ر بزنگاه گوشزد کرده است. هر چند که غرور و خشم آرخون ها را کور کرده و دیگ

قادر به درس گرفتن از حوادث نیستند. به هر حال ایرانی ها هوش و ذکاوت و پیشینه 
فرهنگی و آموزه هاي راستینی که در فرهنگ عامه و اشعار و بناهایشان پنهان بود 
بارها این حمالت را تاب آوردند و همواره کاوه آهنگري پیدا شد که آنها را از دست 

 رین حمله که هنوز ما درگیر آن هستیم:تا آخضحاك ماردوش نجات دهد. 
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نیروهاي  در زمان جنگ جهانی اول بود که علیرغم اعالن بی طرفی توسط ایران
انقالب که بعد از  .متفقین وارد خاك ما شدند و ایران را تحت تصرف خود در آوردند

به عنوان حکمرانان  روس ها از ایران خارج شدند و انگلیسی ها 1917اکتبر 
بر جان و مال و منابع ملی ایران کامال مسلط شدند. در این زمان بود که  بالمنازع،

قحطی و گرسنگی کل بدترین رفتارهاي غیر انسانی در مورد ایرانی ها اعمال شد 
انگلیسی ها هر چه از خوراك و محصوالت کشاورزي که پیدا و کشور را فرا گرفت 
و اگر فکر  .ت باال خریداري و براي سربازان خود احتکار می کردندمی کردند را با قیم

می کنید این یک رفتار طبیعی در دوران جنگ بوده و هیچ ربطی به اهداف شیطانی و 
جالب است بدانید انگلیسی ها از  ،آیین هاي کشتار درنده خویانه آرخون ها نداشته

می  جلوگیريحتی آمریکا به ایران ورود هر نوع مواد غذایی از بین النهرین و هند و 
حشی گري انگلیسی ها به حدي بود در این دوران بیش از نیمی از و. سبعیت و کردند

مردم ایران از گرسنگی یا بیماري ها واگیرداري همچون وبا کشته شدند و از جنازه ها 
 پشته هاي بسیاري انباشته شد. ،در کوچه ها
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ی یدروازه ها ،و کشتار بی سابقه انسانیمی شد  هدایتهر دو گروه توسط آرخون ها 
از جهان موازي را براي ورود نیروهاي پلید که شایسته نیست بر هیچ زمینی گام 

نقاط بسیاري از نیروهاي تاریکی با استفاده از معماري آلمان ها گشوده شد.  ،بگذارند
در  کشتارهاي پس از شکست آلمان باو  .دست گرفتندبرا ایران استراتژیک انرژي 

. خیلی ها معتقدند که اگر آلمان پیروز جنگ براي خود جشن گرفتندجنگ جهانی 
 فی الواقع به ساز و ینهاا .وضع ایرانی ها بسیار بهتر از حاال میشد ،جهانی دوم میشد

کار قدرت و تسلط آرخون ها بر ذهن و روان آدمیان صاحب قدرت بر زمین آگاه 
ه زمانی وجود هآرخون ها در این بر صی از دست. در واقع هیچ راهی براي خالنیستند

پس از پایان جنگ و در نهایت روي کار نداشت و ایران بین بد و بدتر گیر افتاده بود. 
آمدن رضاشاه و عرق و عالقه اي که به میهنش داشت تا حدودي برخی زخم ها و 

 ،اما این التیام بسیار سطحی بود .آسیب هایی که بر ایران وارد آمده بود التیام یافتند
چرا که قدرت واقعی در این عصر توسط علوم خفیه و نیروهاي باطنی تعیین میشد و 

ایرانی ها قرن ها بود که پس از حمله چنگیز جز رمالی و خرافه گري درکی از کارکرد 
ه انرژي ها و نیروهاي تعیین کننده سرنوشت نداشتند و آن زمانی که از گرسنگی جناز
همدیگر را می خوردند در آمریکا والت دیسنی با ساخت اولین انیمیشن هاي سیاه و 

پس ایرانی ها هنوز  تاسیس فرقه سري ایلومیناتی را اعالم کرده بود. 49سفید خود
درگیر نبردهاي سنتی و همان ضلع اول و دوم مثلث یعنی سکس و قدرت بودند که 

بسیاري از مراسم هاي  گاه هاي معنویشانن یکی از آزمایشنیروهاي متخاصم به عنوا
تاریک خود که نیاز به قربانی انسانی داشتند را در ایران اجرا و دیوهاي همچون دیو 

یو عت کورکورانه، درس و زبونی، اطاحرص و طمع، خودخواهی، پول پرستی، ت
ه و با سرکار آوردن عناصر خودفروخت .ایران برانگیختند وحشتناك جهل و خرافه را در

و ساختن بناهاي شیطانی پایه هاي قدرت خود را در ایران مستحکم کردند. هر چند 
که هرگاه انسانی به اراده راستین درون خود دست یابد و براي انگیزه اي فراتر از 

 1931کھ انیمیشنی سیاه و سفید محصول سال   initiation cartoonbimboبرای مالحظھ شاھد مثال این ادعا لطفا در گوگل سرچ کنید 49 
 است کھ نحوه تشرف بھ فرقھ سری ایلومیناتی را نشان می دھد
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ش تالش کند تمام توطئه ها و نیروهاي شیطانی در مقابلش هش هاي نفسانیخوا
از عمال و خادمان قرار بود خودش یکی به همین خاطر رضاشاه که  .زبون می شوند

تاریکی باشد و مسلما به اسرار مذهب باطنی تشرف نیافته بود بر علیه آنها قیام کرد و 
آرخون ها را کند کرد اما خیلی زود از جایگاهش عزل شد و بعدها قدري نقشه هاي 

که باز یادآور همان تکنیک  .شایعات و دروغ هاي بسیار در مورد او پراکنده شد
کهن آرخون ها یعنی جبهه کردن در پشت باورهاي کورکورانه و وارونه 

 جلوه دیدن حقیقت است. 

از سوي دیگر نیروهاي تاریکی که پس از قرن ها آزمون و خطا بسیار کارآزموده شده 
آنها قبال در  .مشغول طرح ریزي بزرگترین نقشه طول تاریخ خود بودند ،بودند

ردهایشان از نیروي سکس و قدرت و مذهب استفاده کرده بودند اما پس از گذشت نب
چندین هزاره دوباره آگاهی بشر به نقطه اي رسیده که نیروهاي درونی و خداي 

وجودش را درك کرده و دریافته که قدرت خلق کردن و رسیدن به خواسته هایش را 
 رزه را ادامه می دهند.دارد و حاال آرخون ها با نیرویی بس عظیم تر مبا

هفت سال پس از برکناري رضا شاه و ریختن پایه هاي حکومت نیروهاي آرخونی در 
ت بریتانیا بر فلسطین دولت اسرائیل اعالم یایران، همزمان با پایان یافتن قیوم

و این اعالم استقالل توسط اکثر کشورهاي دنیا به رسمیت شناخته شد.  استقالل کرد
 ،ایی که تحت سیطره اسالم بودند از این استقالل ناراضی بودنداما اکثر کشوره

همین طور ایران  .خصوصا کشورهاي عربی که جنگ هاي متعددي با اسرائیل داشتند
که هیچ گاه اسرائیل را به رسمیت نشناخت. این اختالف بین یهودیان و مسلمانان 

مذهب به چشم می خورد ریشه اي دیرینه دارد و در داستان هاي آغاز پیدایش هر دو 
که یکی نسب خود را به اسماعیل فرزند ابراهیم و دیگري به اسحاق یکی دیگر از 

شما نباید داستان هاي این تاکید آرخونی بسیار مهم است. فرزندان او می رساند. 
مذهبی و افسانه ها را به صرف اینکه خرافی اند و ریشه اي در واقعیت ندارند رد کنید. 

www.takbook.com



تمثیل ها از دیرباز توسط مکاتب سري خدایان آرخونی و خداي  تان ها وچرا که داس
راستین همواره مورد استفاده قرار گرفته اند. خصوصا داستان هایی که هنوز زنده 

هستند و شما آنها را بارها و بارها در فیلم ها و تبلیغات و نشریات می بینید، داستان 
می خواهند زنده بمانند و شما با آنها آشنا  هایی هستند که آرخون ها یا خداي راستین

شوید. داستان ها و تمثیل ها به شق سوم مثلث یعنی مذهب تعلق دارند و یا اصیلند 
یعنی از گذشته هاي فراموش شده به ما رسیده اند یا محصول تحریف و ابداع آرخون 

ارند. چون نقش عظیمی در رقم زدن آینده د ،ها هستند که در هر دو صورت مهمند
یکی از اصول بسیار مهم آیین هاي جادویین که باید حتما به آن توجه بکنید این 

است که هر مراسم جادویی اي هر چقدر هم که خوب تنظیم و اجرا شود بدون 
و بر خالف تبلیغات . مشارکت نیروهاي خالقه کیهان (روح القدس) انجام نمی پذیرد

کائنات کامال غیر شخصی عمل می کند و ادیان ابراهیمی روح القدس یا روح مقدس 
به همین خاطر به قول شمن ها براي اغوا کردن و  .طرف خیر یا شر را نمی گیرد

دعوت به همکاري او الزم است که با زبان نشانه ها با روح سخن گفت و از او خیلی 
. این یعنی چه؟ گوش کنید تا جرا شود، دعوت کردپیش از اینکه مراسم جادویی اي ا

رایتان توضیح بدهم: فرض بگیرید استادي می خواهد براي شاگردش مراسمی ب
نفی شخصیتیش مثال غرورش آشنا کند. جادویی اجرا کند و او را یکی از جنبه هاي م

صبح وقتی که استاد و شاگرد از خانه خارج می شوند استاد نفس عمیقی می کشد و 
این اولین صحبت  یبی در راهند.آه! چه روز خوبی، حس می کنم اتفاقات عج می گوید

در حالی که احتماال شاگرد  ،به زبان نشانه هاست که روح را مخاطب قرار می دهد
دفعه بعد در حین صرف صبحانه در رستوران  .چندان توجهی به این گفته نمی کند

استاد داستان بامزه اي در مورد فردي را وقتی شاگرد بر سر گارسون داد می کشد. 
کند که خیلی مغرور بوده و یک روز که داشته در کنار رودخانه قدم می تعریف می 

زده، چند دختر جوان را از دور مشاهده می دهد و در حالی که براي آنها دست تکان 
می داده، کمربند شلوارش پاره می شود و او که هل میشود تا شلوارش را نگه دارد و 
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رودخانه می افتد و آب او را با خود  آبرویش را حفظ کند پاهایش سکندري خورده، به
این دومین نشانه به زبان روح است. در اواخر آن روز استاد و شاگرد وارد کافه می برد. 

استاد به بهانه اینه نیاز به دستشوي دارد می اي میشوند و قدري شراب می نوشند. 
نشانه است سپس این سومین گوید حاال باید تو را تنها بگذارم تا کار تمام بشود. 

مراسم اصلی شروع می شود در روزي خوب که اتفاقات عجیبی در آن رخ می دهند 
عده اي دختر غریبه وارد رستوران میشوند شاگرد جذب یکی از آنها می شود و به او 
پیشنهاد خرید یک نوشیدنی را می دهد اما دوست پسر آن دختر از راه می رسد و به 

ي از قبیل اتهام داشتن رابطه جنسی با دختر را می زند و شاگرد اتهامات بیشرمانه ا
شاگرد تا به خودش بیاید غرق در شرم سازي شده و کنترلش از دست رفته که ناگهان 
اوضاع را پس می بیند و سعی میکند از روي صندلی بلند شود که پاهایش به هم پیچ 

نده و تحقیر همه قرار می خورد و به زمین می افتد و در وضعیتی تحقیر آمیز مورد خ
. در میگیرد و دوست پسر آن دختر لگدي به او زده و با تحقیر آنجا را ترك می کند

استاد از صبح با زبانی نمادین ین استاد براي کمک به شاگرد از راه می رسد. این ح
تمام این ماجرا را براي شاگرد یا در واقع روح مقدس افشا کرده بود. صبح خوب و 

یب، دختران در دوردست، پاره شدن کمربند که نشان از دست رفتن اتفاقات عج
همراه شدن کنترل و سپس دستپاچگی و برده شدن توسط آب رودخانه که نماد 

است و دست آخر نیاز به دستشویی که به معناي نیاز  حوادثبا جریان نیرومند اجباري 
اسم تمام بشود ضروري است و هشدار اینکه تا مر به خالص شدن از چیزهاي غیر
استفاده از زبان نمادها و نشانه ها قبل از استاد شاگرد را تنها می گذارد. 

اجراي مراسم اصلی شیوه ایست که استادان حقیقی و آرخون ها 
در عصر ما که تلویزیون و موسیقی به  مشترکا از آن استفاده می کنند.

ران تاریکی که کنترل جادوگران خصوصا جادوگ ،ابزارهایی فراگیر تبدیل شده اند
قبل از اجراي مراسم ها  بخش عمده صنعت موسیقی و رسانه ها را در دست دارند 

عظیم خود براي اغواي روح امیال پنهانی و اهداف مراسم را به صورت نمادها و نشانه 
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در صورتی که ها در برنامه هاي تلویزیون و فیلم ها یا اشعار موسیقی می گنجانند. 
ذهن از افکار بیهوده خالی و قلب انسان متوجه خداي درونیش باشد با افزایش آگاهی 

و هوشیاري این قدرت را می یابد که اوال از وجود چنین نشانه هایی آگاهی یابد و 
ثانیا در مرحله اي باالتر توانایی حدس زدن مراسمی که قرار است اتفاق بیافتد را می 

که هیچ  گونه اياجراي مراسم هاي جادویی به  ،ش آگاهی انسان هابا افزاییابد. 
براي آرخون ها سخت و سخت تر شد تا جایی که دیدند دیگر  ،کس از آن بویی نبرد

اشخاصی مثل عبداهللا  ،به همین خاطر .نند این موضوع را کتمان بکنندانمی تو
کنند و ملغمه اي از  خود استفاده 51را علم کردند تا از تکنیک حقیقت زدایی 50هاشم

اقعیت را در این زمینه به خورد مردم بدهند. و امروزه اکثر اشخاص مشغول ودروغ و 
 ،که قبال اتفاق افتاده و تمام شده اند رمزیابی نشانه هاي سوخته و بی ارزش هستند

در حال پخش در حالی که نشانه هاي واقعی در جایی که اصال فکرش را نمی کنند 
اشخاصی تنها به یافتن نشانه ها اکتفا کرده به معنا و هدف پنهانی  یا شدن هستند

پشت این نشانه ها هیچ نمی اندیشند و نمی دانند که اینها پیش قراوالن مراسم هاي 
هر  بزرگ و کوچکی اند که خود آنها و نزدیکانشان دیر یا زود قربانی آن خواهند بود.

دف پنهانی آنها به تنهایی کافی نیست چند که کشف نشانه ها یا حتی پی بردن به ه
و باید براي خنثی کردن آنها مراسم هاي مشابهی از جنس نور طراحی و به اجرا 

 گذارده شوند. 

خب به بحث اصلی خودمان برگردیم پس داستان ها و تمثیل هاي مذهبی و اسطوره 
راستین براي ا یا رازورزان اي در خیلی از موارد نشانه هایی هستند که آرخون ه

نبرد یهودیان و رخ دهند در بطن تاریخ گذارده اند. قرار است در آینده  که مراسم هایی
مسلمانان یکی از این هاست که از زمان داستان ابراهیم که یکی از اولین معلمین 

، همین طور داستان آرخون ها زد پایه ریزي شده و آسیبهاي زیادي به راستین بود

50 Abdullah Hashem 
Disinformation 51  حقیقت زدایی. تکنیک ترکیب دروغ و واقعیت بھ گونھ ای ماھرانھ، طوری کھ تشخیص دروغ از واقعیت ناممکن =

 شود.

                                                            

www.takbook.com



نبردهاي آخرالزمانی که قرن هاي متمادي براي آن برنامه ریزي  منجی عالم، دجال و
همچون ظرفی است که شکل ن دنیا در وضعیتی قرار گرفته که شده، هم اکنو

د و نقشه هاي پلید آرخون ها ته شوریخبی به خود گرفته تا این حوادث درون آن مناس
تمام قوایشان آماده  و باور کنید این بار آرخون ها با .براي ویرانی بشر عملی شود

نبردند اما اینکه چطور قرار است این اتفاق رخ دهد و نقش شما به عنوان یک 
 جنگجوي نور ایرانی چیست را در فصول بعد خواهید دانست.

جنگجوي نور ایرانی. این کلمات را در ذهنم مزه مزه می کنم. واقعا ایرانی ها هم به جنگجو 
ن کتاب باید به دست من برسد. من که یک آدم عادي و حتی نیاز دارند. ولی چرا من؟ چرا ای

ترسو هستم و اصال با سیاست و نیروهاي حاکم بر کشور کاري نداشته ام باید به این 
تصمیم میگیرم، فصل سرنوشت دچار شوم. حاال حتی اگر نخواهم هم آنها با من کار دارند. 

 .بعد را بخوانم به امید اینکه جواب سوالم را بیابم.

 : ایران کنونیهفتمفصل 
هر چند همه حکومت هاي تمامیت خواه آرزو داشته اند که سه ضلع مثلث سکس، 

قدرت و مذهب را در اختیار داشته باشند، اما زمان هاي اندکی وجود داشته که این سه 
تا با هم در دست حکومتی قرار گیرند خصوصا جمع مذهب و قدرت که ترکیب بسیار 

شدن این دو حیطه در ایتالیاي زمان ی یکخطرناکی است. یکی از نمونه هاي تاریخی 
دانته، یعنی اواخر قرون وسطا است که کشیشان و سیاسیون رابطه تنگانگی داشتند و 
روزگار تاریکی را براي نوع بشر رقم زدند. در غیر از این زمان یا مذهب و سیاست به 

اهمیت این کل از هم جدا بوده اند یا اینکه در مقابل هم ایستاده اند. شاید بپرسید 
قدرت  ،موضوع در چیست؟ و این واقعا سوال خوبی است. در سطح فعلی آگاهی بشر

که  ،می شود یتکامل ابتدایی تر سیربه فساد و بازگشت به مراحل  منجر همیشهمطلق 
انسان ها به دنبال ارضا نیازهاي اولیه خود بودند. وقتی سیاست (قدرت) و مذهب از 

دو تقسیم می شود و هر کدام دیگري را تحت شعاع  هم جدا باشند قدرت بین این
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نظارتی بروي  این دو با هم متحد می شوند دیگر قرار می دهد. اما هنگامی که
 . سیاستمداران نخواهد بود

یکی از دالیل سالمت بیشتر نظام حکومتی ایران پیش از انقالب همین مقابله مذهب 
بی به سر برند. اما مردم با تصوراتی و سیاست بود که باعث میشد هر دو در تعادل نس

واهی انقالب کردند و قدرت و مذهب در یک سوي ترازو قرار گرفتند و در سوي 
دیگر مردمی بودند که حاال همچون گوسپندانی می نمودند که چوپان آنها با گرگها 

نفوذ آرخونی بر انقالب زمان سپري شد اما کم  تکمیلهمدست شده. چند سالی براي 
کم یک نظام آرخونی بی نقص زمام امور را در دست گرفت. و این براي نیروهاي 

تاریکی شادي عظیمی را بهمراه داشت، چونکه ایران در تحوالت آخر الزمانی یکی از 
وهاي نقش هاي کلیدي را بر عهده دارد. ما در این فصل در ابتدا با سازوکار نیر

تاریکی و شگردهایشان براي کنترل مردم و سپس پیش بینی حوادث پیش رو 
خواهیم پرداخت. اینکه شما با بینشی که بدست می آورید چه می کنید و تصمیم 

 میگیرد در صف نیروهاي نور مبارزه کنید یا تاریکی با خود شماست. 

بر خالف نظام هاي برده داري آرخونی پیشرفته تر همچون آمریکا که به مردمش 
توهم آزادي می دهد تا بهره وري بیشتري داشته باشند، چرا که مردم در اسارت و 

بدوي  روشرنج عالقه اي به تولید و فعالیت از خود نشان نمی دهد، سیستم ایران از 
تداي و وعهده پاداش و مجازات استفاده می تر یعنی کنترل و محدود کردن نیازهاي اب

 آیا تکنیک آرخونی وعده دادن را بخاطر دارید؟کند. 

حکومت ایران بدرست یا غلط مردم را الیق آزادي ها بیشتر نمی داند به همین خاطر 
به گونه اي وحشیانه و با خشونت هر چه تمام تر برخورد می کند، تا با هر مخالفتی 

ه ایرانی ها بیندازند و هم از ایجاد مقاومت هاي آینده جلوگیري هم ترس را در دل هم
کند. در واقع یک حکومت یا باید با عشق و عالقه مردم آنها را با خود همدل کند یا با 

ایجاد ترس و نفرت. و پر واضح است که قلب هاي سیاه حتی اگر بخواهند هم نمی 
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ر خالف شعارهاي اوایل انقالب و توانند کار درست را انجام دهند. به همین خاطر ب
کم کم چهره واقعی حکومت بر مردم آشکار شد. پس گزینه اول  ،آرزوي خام مردم

یعنی همدلی با عشق کال منتفی است و حکومت تنها از طریق ایجاد رعب و وحشت 
البته این نوع حکومت همان طور که گفته است که می تواند بر مردم حکومت کند. 

بی جامعه را از بین میبرد و باعث رکود و مشکالت عدیده اقتصادي و شد نشاط و شادا
روانی در جامعه می شود. به همین خاطر جوامع پیشرفته تر یاد گرفته اند که برخی 

اما در ایران به خاطر ترس حاکمان  .آزادي ها را ولو به صورت ظاهري به مردم بدهند
شود، بعد از مدتی  برداشتهبه مردم از قدرت مردم حتی اگر قدمی براي آزادي دادن 

قدم توسط باالدستی ها به عقب برداشته می شود و این حرکت پاندول وار در  10
طور سی و چند سال گذشته تقریبا جلوي هر گونه رشد چشمگیري را گرفته. و ایران 

با داشتن این همه منابع اقتصادي و طبیعی فراوان و جمعیت جوان در دنیا هیچ حرفی 
ي گفتن ندارد. بسیاري در تحلیل هاي خود از وضعیت فعلی ایران سوء مدیریت یا برا

دخالت نیروهاي استعماري را علت اصلی عقب ماندگی می دانند. هر چند خصومت و 
دخالت دول استثمارگر یا بی سوادي و سوء مدیریت قابل انکار نیست، اما علت اصلی 

ق و ستانده شدن حق آزادي آنهاست. که عقب ماندگی ایرانی ها سرکوب شور و اشتیا
هیچ انگیزه اي براي رشد و پیشرفت نداشته باشند. خیلی می شود به نوبه خود باعث 

ها نیروهاي حاکم بر ایران را از خود مردم می دانند و بارها شنیده شده که به غلط در 
طوري تحلیل رفتارهاي فالن وزیر یا رئیس جمهور گفته می شود که ما همه همین 

 هستیم یا این رئیس جمهور هم از دل همین مردم برآمده.

در تعیین سرنوشت ما هم نیروهاي ماورایی  بپذیرید که البته عزیزان اگر نخواهید
و آنها را از معادالت خارج کنید جز این تعبیري نمی توان داشت. ولی مگر ما ، دخیلند

ملتی نیستیم که بوعلی سیناها و موالناها و ابوریحان بیرونی ها را پرورش می دادیم؟ 
مگر ما ملتی نبودیم که به راستگویی و راست کرداري شهره بودیم. اگر واقعا حاکمان 
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در تمام طول این سالها همه کسانی که بر سر کار  از بین مردم هستند چطور است که
آمده اند، به فکر پر کردن جیب خود بوده اند و جز آسیب زدن به روح و روان مردم و 
ویرانی منابع طبیعی این کشور کاري نکرده اند. مگر می شود کسی عاشق این کشور 

ابل قبول است که باشد و اینگونه بی محابا آن را به سوي ویرانی سوق دهد. حداقل ق
این جنبه ها مورد غفلت واقع شود اما این خشم  شخصی،وییم تحت سوء مدیریت بگ

ریشه اي طبیعی ندارد. رفتار نیروهاي امنیتی و و نفرت نسبت به مردم این سرزمین 
پدرکشتگی دارند و شاید واقعا اینگونه  آنهااطالعاتی با مردم طوري است که انگار با 

آرخون ها در آغاز آفرینش را بخاطر دارید؟ آیا هنوز فکر می کنید  است. آیا داستان
حکومت ایران حکومتی مقدس و الهی است؟ آیا اصال کوچکترین باور و اعتقادي به 
مصلحت مردم دارد؟ نیروهاي امنیتی و سپاه در هر کاري که از آن پولی حاصل شود 

ت می جوید. در هر پروژه اعم از قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر و انسان شرک
مام صنایع مادر ایران سایه ت عمرانی با تقلب پیروز می شود و برعظیم اقتصادي و 

کنده و با پولی که از این کارها حاصل می شود به اعمال تروریستی در سایر اف
کشورها اقدام می کند که نتیجه اش کشته شدن هزاران بی گناه است. آیا می 

در بیخ گوشتان چه اتفاقی دارد می افتد و علت این کارها  خواهید بدانید اکنون
چیست؟ نه جواب درست حرص و طمع یا پر کردن جیب نیست، داستان خیلی بزرگتر 

 از این هاست. خوب گوش کنید تا برایتان بگویم:

ندازیم می دولت از انقالب تا کنون نظري بی اگر به آمارها و ارقام اقتصادي و عملکرد
هاي مالی ، دزدي ها و فسادکشور بدون در نظر گرفتن اختالسهارآمد سالم بینیم که د

قاچاق مواد مخدر و سالح و... درآمد  مثل ق نامشروعو درآمدهاي جانبی از طر
، ت است و با این همه درآمد و ثروتولی چرا کشور در حال پسرف هنگفتی بوده است

-و به نظر می رسد به بن بستی اقتصادي روزگار مردم روز به روز بدتر می شود
علت تمام این مشکالت و مشکالت ناگفته این کشور و  اجتماعی نزدیک می شویم؟

ی به نام مهدویت (ظهور امام زمان، قیام سید خراسانی) ملت در یک نظریه ایدئولوژیک
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استان از منظر د. نظریه ظهور امام زمان را تقریباً همه میدانند ولی شاید نهفته است
نظام  با اقدامات آخرالزمانی هم پوشانی روایات آفرینش آنگونه که ما تعریف کردیم و
و شاید به استراتژیها و چشم انداز جمهوري  .جمهوري اسالمی توجه نکرده باشند

جمهوري  . به این نکته باید توجه داشت که رهبردنباشنداشته اسالمی وقوف کافی 
و در  .مان نامیده شده و حکومت آن حکومت انتظار استاسالمی از ابتدا نایب امام ز

شعارها همیشه این دولت به دولت امام زمان پیوند می خورد و در تبلیغات همیشه 
و از زمان انقالب تا کنون بر شدت آن  ،فرهنگ انتظار را در جامعه رواج می دهند

 ،ین باور برسانند کهور را به اشدارند همه مردم داخل و خارج از کو سعی  ،افزوده اند
که به امانت در دست  .کومت امام زمان همین حکومت جمهوري اسالمی استح

) وظیفه داریم که با جان و مال خود از آن ما تا زمان ظهور آقا (امام زمان ماست و
و در هنگام ظهور در کنار آقا باشیم و پس از ظهور در پشت سر آقا  .حفاظت کنیم

 ز لوث کافران پاك کنیم و حکومت عدل و عدالت اسالمیحرکت کنیم و دنیا را ا
 .بر دنیا را جشن بگیریم یانشیعه را بر پا کنیم و حکومت شیع

بین ادیان ابراهیمی که ایدئولوژي شیعه در رابطه با سایر فرق و ادیان دیگر این است 
و هیچ دین و آئین و فرقه و  .اسالم آنهم شیعه کاملترین دین استآنها قبول دارند، 

تفکري باالتر از آن نیست و انسانهاي غیر مسلمان شیعه همه در گمراهی بسر می 
 برند و کافرند و حقوق کافر و نحوه برخورد با او نیز متفاوت با بقیه مردم شیعه است

آیا داستان خط خون آرخونی را بخاطر دارید؟ اینکه عده اي از مردم (
و اینکه آرخون ها همیشه دو جبهه یک جنگ را رهبري از بقیه برترند 

در اصل حکومت زمین باید به شیعیان واگذار شود و شیعیان حاکم پس  می کنند؟)
متعلق  ،که هرچه در جهان است بصورتی .بر جان و مال و ناموس غیر مسلمانان شوند

این قشر باشند  و همه باید مطیع و فرمانبردار .به مؤمنین است و مؤمنین یعنی شیعیان
ن نیز کمتر است و غیر مسلمان شیعه از یک حیوا .و براي اینها بردگی و کنیزي کنند

یعنی بر هر  ،است عینی، کافران حربی باشند که کشتن آنها واجب اگر این کافران
 و اگر در این درگیریها .پاداش بهشت در پی داردمسلمان شیعه تکلیف است و 

اگر تا اینجاي  .از حیات ابدي برخوردار است وکشته شود نیز جایش در بهشت است 
کتاب را بدقت با مطالعه و تفکر با ما همراه شده باشید، امضاي واضح و تردید ناپذیر 
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آرخون ها را در ایده هاي حکومت جمهوري اسالمی ایران می بینید. و کسی که با 
قات بنگرد تردیدي در شیطانی بودن این ایده ها چشم باز و بدون تعصب به این اتفا

نمی کند. البته دقت کنید که ما نمی گویم سایر ملت ها از تاثیر نیروهاي شیطانی و 
آرخونی در امان بوده اند بلکه بلعکس آنها نیز تحت تاثیر افکار و دکترین هاي مشابه 

با بازي کردن با ذهن اي با ظاهر متفاوت قرار دارند و فی الواقع آرخون ها دارند 
انسان ها آنها را به نبردي عظیم و کشتار یکدیگر ترغیب می کنند. اما چون رازورزان 

هر ملتی وظیفه بیدار کردن همان ملت را به عهده دارند ما در مورد ملل دیگر صحبت 
نمی کنیم و وظیفه تحلیل آنها را به سالکان همان ملت واگذار میکنیم و فقط بر 

 ان متمرکز می شویم.کشور خودم
 

 :امام زمان چگونه است و چه می کندظهور 
(براي درك بهتر این قسمت توصیه می کنیم سري فیلم هاي ظهور کرده اثر هاشم 

قسمت شرایط  37را مشاهده کنید که مستقیما از ایران خط می گیرد و در  52عبدهللا
 کنونی دنیا که از نظر او در آستانه ظهور امام زمان است را ترسیم می کند)

دنیا را  او و جنگی فراگیر در میگیردامام زمان با ظهور شیعه اعتقاد دارند که  مسلمانان
اما زمینه هاي  را گرفته. زمان فساد دنیا در آن که چرا ،پاك می کند کفاراز وجود 

طبق روایات شیعه از اشخاص خاصی که زمینه ساز  ؟ظهور و روش آن چگونه است
به گونه ظهور امام زمان هستند نام برده شده و نشانه هایی از آنها ذکر شده است و 

به اتفاقات دنیا و نام و کنیه و ملیت و مکان قیام شخص یا اشخاصی که  اي رمزآمیز
قبل از امام زمان حرکت می کنند و به جنگ و پاکسازي کفار می پردازند تا امام زمان 

آیا صحبتی که در مورد اجراي آیین هاي جادویی  .53بیاید اشاراتی شده است
و نشانه ها قبل از استفاده از زبان نمادها  کردیم را بخاطر دارید؟

اجراي مراسم اصلی شیوه ایست که استادان حقیقی و آرخون ها 
بیایید یکی از این حدیث ها را با هم مرور  مشترکا از آن استفاده می کنند. 

 کنیم:

Arrived, by HashemstudiosThe  52 
 کتب بسیاری ھمچون اصول کافی و بحاراالنوار پر از چنین حدیث ھایی است.53 
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آنگاه که او (حضرت قائم «...ابان بن تغلب می گوید امام صادق علیه السالم فرمود:
به اهتزاز در آورد سیزده هزار و سیزده فرشته که پرچم رسول خدا را  علیه السالم)

همان فرشتگانی که با ، سالها منتظر ظهورش بوده اند به زیر پرچمش گرد می آیند
نوح پیامبر در کشتی، با ابراهیم خلیل در آتش و با عیسی هنگام عروج به آسمان 

 54.همراه بودند
 

اي بسیاري در این حدیث می اگر فصل هاي اول کتاب را بخاطر داشته باشید نشانه ه
و اشاره به آنهایی در طوفان نوح همراهش بودند. آیا هنوز فکر  13013بینید. عدد 

می کنید همه اینها اتفاقی است و آرخون ها تنها اسطوره اي بودند که در تاریخ محو 
 شدند؟ باز هم به خواندن ادامه دهید.

 
(که حاصل  امام زمان می داند نظام جمهوري اسالمی خود را حکومت قبل از ظهور

است. در صورتی که اگر بخاطر داشته باشید  القائات آرخونی تنها به یک شخص
گفتیم صوفیان و رازورزان حقیقی براي تشخیص الهامات الهی و شیطانی بسیار 

خامنه اي خود  سختگیر بودند و هرگز به صحبت هاي یک شخص اکتفا نمی کردند.)
ند که از ایران قیام می کند و زمینه ظهور امام زمان را فراهم را سید خراسانی می دا

ند و به سید خراسانی می می سازد و سردارانی نیز از سایر نقاط جهان نیز قیام می کن
این سرداران در کشورهایی قرار گرفته اند که جمهوري اسالمی به آنها کمک  .پیوندند

ام این درآمدهاي قاچاق مواد تم. آن کشورها را مرتب تشدید می کند می کند و تنش
به کشورهاي ، سالح و فروش نفت ایران و سایر درآمدهاي داخل ایران مخدر

، هند ، افغانستان، پاکستان ،س، اعراب حاشیه خلیج فارعراق، سودان، یمن ،فلسطین
براي وزش هاي نظامی الزم و آمسالح و مهمات  آنها به و منتقل می شود. آفریقا و...

واضح است که این عملیات بسیار  پر از آن داده می شود.زمان ظهور و جنگهاي قبل 
و اگر منطقی نگاه کنیم نه اسالم ریشه در ایران دارد و نه نبردهاي  پرهزینه است

آرخون ها طوري ایده شان را در ذهن انسان ها اما  مسلمانان و یهودي ها. 
من  که فرد فکر میکند این ایده به خود او تعلق دارد.جاسازي می کنند 
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بارها تکرار می کنم و اصرار دارم که معنویت را از این داستان حذف نکنید. نبرد براي 
روح انسان ها نبردي بسیار جدي است و همه این بازي ها در جهت تصاحب 

از بشر کوتاه قلمروهاي جبهه مقابل و پیروزي کامل است. وگرنه اگر دست آرخون ها 
میشد هیچ نبرد و درگیري رخ نمی داد و همه در صلح و صفا در کنار هم زندگی می 

 اما دست تقدیر طور دیگري رقم خورد.  ،کردند
نظام جمهوري والیت فقیه و سپاه پاسداران کلیه برنامه هاي خود را دقیقاً پس، 

و  دیگربرنامه ریزي کرده اند و اگر کشورهاي (=نشانه هاي آرخونی) براساس روایت 
برنامه چند ساله که دارند انگار  ،دنسازمان ملل و شوراي امنیت این روایات را بخوان

می خوانند. (البته همان طور در که در ابتداي این فصل گفته شد  جمهوري اسالمی را
به پشتیبانی  56و ظهور کرده 55مجموع این باورها در دو سري مجموعه پیش از ظهور

مالی جمهوري اسالمی ساخته شده و روایت تصویري حوادث از دید جمهوري 
 اسالمی است)

بعد از مطالب فوق در خصوص تجهیز ملل مسلمان شیعه از نظر مالی و سالح و 
د. آیا می رس دشمنبت به قیام علیه ادوات جنگی و دسترسی به سالح هسته اي نو

رونه اي دارد؟ ایران خودش را میزبان منجی بشر و جالب نیست که دشمن هم ایده وا
جبهه مقابل (آمریکا و اسرائیل) را نماینده دجال می داند و آنها طوري مردمشان را 

مسیح موعود در کتب دارند برنامه ریزي می کنند که مسلمانان یا پیامبر اسالم را ضد 
تاد. آیا فکر نمی کنید کسی که جلوي مسیح در روز واپسین خواهد ایس آسمانی بدانند،

است که می خواهد دو  نیروي واحدهدایت این دو جریان فکري دقیقا در دست یک 
گروه واحد را در مقابل هم قرار دهد و از کشتارها به عنوان قربانی آیینی براي ایجاد 

 تحولی بزرگ در دنیا استفاده کنید؟
نهاده شده. و  57ودیعهواقعیت این است که روح الهی از ازل در درون هر انسانی به 

هر کسی که واقعا بخواهد و به قدري کافی همت بخرج دهد می تواند نور الهی 
منجی در درون او ظهور خواهد کرد و از درونش را بیدار کند و آن وقت به اصطالح 

ت. وگرنه ایده ظهور منجی اي بیرونی آن پس دنیا براي او شکل دیگري خواهد داش

55 The Arrivals, by noreagaa (نور آقا؟) 
56 The Arrived, by hashem abdullah 

سپارد تا او بھ طور رایگان از آن است کھ در آن شخصی مال خود را نزد دیگری مییا ِسپُرده نوعی امانت در قالب قراردادی  َودیعھ57 
 م. ویکی پدیای فارسی .نگاھداری کند

                                                            

www.takbook.com



و پر کردن دنیا از عدل و داد منهاي اینکه ایده اي کودکانه است، حتی با فرض 
امکان رخداد چنین وضعیتی، به شادي واقعی نمی انجامد. شادي و صلح واقعی در 

 آرام بودن همه جا و همه چیز نیست، اگر چنین بود ما اصال به این دنیا نمی آمدیم... 
اما بقاي حکومت در تبلیغ و حفظ تصویري زشت و بلکه تحریف شده از حقیقتی 

درونی است. که به هیچ وجه حاضر  به رها کردن آن نیست. با این دید اگر نگاه کنید 
 مسائل خیلی روشن می شوند:

هم اکنون حکومت با تمام قدرت و با استفاده از کلیه امکانات چرا  حاال می فهمید
و براي حفظ  .ارتباطی شایعه نزدیکتر شدن زمان ظهور را پخش می کند رسانه اي و

ذهنها را براي ظهور و  .بقاي خود هر روز بر این شایعه پافشاري بیشتري می کند
که خود را نائب امام زمان می داند و در روایات  58. ماجراي احمدالحسنآماده می کند

ظهور او جزو نشانه هاي قطعی ظهور است نیز یکی از برنامه هاي کارگردانی شده 
توسط جمهوري اسالمی ایران و اطالعات است که دو هدف عمده را دنبال می کند. 

ی کند و هم زمینه را براي ظهور مهدي موعود فراهم می کند و ذهن مردم را آماده م
هم واکنش مردم به چنین حادثه اي را می سنجد می خواهد ببینید تا چه حد بین 

 شیعیان طرفدار دارد. شیعیان ایران و عراق و سایر 
همان طور که می بینید سردمداران این حکومت کامال دیوانه اند و تمام برنامه هایی 

ست. هیچ برنامه اي براي که دارند بر پایه جنگ و خونریزي و دشمن تراشی استوار ا
آبادانی مملکت، باال بردن شادي و نشاط یا سالمتی ایرانیان در دستور کار آنها نیست. 

بلکه می خواهند نفرت و ترسی خود را به مرزهاي دیگر هم گسترش دهند. شاید 
حاال بفهمید که چرا مذاکره و توافق با آمریکا اینقدر براي دلواپسان ترسناك است. 

فه وجودي این نظام در داشتن دشمنانی بیرون از آن است که نظام قصد چون فلس
کشتن و ویرانی آنها را دارد. در صورتی که با آمریکا صلحی پایدار برقرار شود. دیگر 

گوش کسی به داستان هاي دروغین آخرالزمانی و تهدید و ویرانی قریب الوقوع 
 ن را حفظ کرد.بدهکار نخواهد بود. پس هر طور شده باید این دشم

 صفحھ ویکی پدیای احمدالحسن معروف بھ سید یمانی: 58
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8
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قداست نیم بند رهبري و  88سال پس از جنبش سبز و سرکوبی وحشیانه مردم در 
ري اسالمی کامال ریخت و همه فهمیدند که پادشاه لخت است. البته هنوز هیچ جمهو

کودکی به وسط میدان ندویده تا داد بزند پادشاه لخت است و معلوم هم نیست کی و 
ن اگر شما جزو آن دسته انسان هاي شجاع هستید که لکچطوري این اتفاق رخ دهد. 

د که به گونه اي متفاوت تا اینجاي کتاب به خواندن ادامه دادید، از شما انتظار می رو
عمل کنید. آیا فکر می کنید شما را دعوت به مبارزه و تبلیغ و روشنگري و غیره می 

شما این است که با دیدي کنیم؟ خیر! همه اینها تصمیم هایی شخصیند. توصیه ما به 
اول اینکه مسیر رشد و آگاهی را  ،روشن که نسبت به علل حوادث پیرامون خود یافتید

بخش دوم  بپیمایید و سعی کنید روز به روز به آگاهی خود بیفزایید. دوم اینکه به
الزم رزم آوران نور آورده  رجوع کنید. در این بخش درسها، تمرینها و نکاتی کتاب
بتوانند ذهن و روح خود را براي مقابله با شر و پلیدي که آخرالزمان را  تا شده.

این کتاب نه سیاسی است و نه اجتماعی بلکه کتابی  فراگرفته آماده کنند.
کامال معنوي و ماورایی است اما باور کنید که هیچ گاه معنویت و رشد 

صطالح . اگر به اروحی جدا از حوادثی که در جامعه رخ می دهند نبوده
اساتید معنوي که شما به آنها گوش می دهید این را به شما نگفته اند بخاطر این 

است که آنها نیز جزوي از نظام آرخونی هستند که می خواهند شما را با خرافات و 
دروغ برده خود نگهدارند. پس، اگر می خواهید به مرتبه اي واالتر در معنویتتان برسید 

عه ادا کنید. من با نوشتن این کتاب دین خودم را ادا کردم. باید دین خود را به جام
ولی اینکه شما با دانشی که در این کتاب کسب می کنید، چه کنید بسته به خودتان 

 است. 

کتاب را می بندم. تا اینجا بخش اول کتاب تمام می شود. متاسفانه قادر نیستم بخش دوم 
ودي دستگیر می شوم و دیگر قصد فرار کردن کتاب شما را همراهی کنم چرا که می دانم بز

ندارم. می خواهم به عنوان پیامبري که آخرین ندایش را در داد اجراي وظیفه کنم، چه اینکه 
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حیات واقعی هر کس در انجام کاریست که براي آن ساخته شده. می خواهم به دانشگاهمان 
بت کنم تا زمانی که برگردم و در این مورد براي هر کسی که حاضر است گوش کند صح

بیایید و مرا با خودشان ببرند. باقی داستان را برایتان می گذارم. در قسمت دوم مراسم ارتباط 
با ایشتار و داستان کامل او آمده. اگر از دور دستی بر آتش دارید حتما توصیه می کنم آن را 

القات کردیم و باز نیز بخوانید و تمرین کنید. شاید روزي، جایی، به طریقی همدیگر با م
 شناختیم. 

 پس به امید دیدار...
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 "ایشتار و مراسم ارتباط با او فرشتگان هبوط کرده بر زمین، بانوبازگشت "
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 فصل صفرم: خدا شدن
پس از در بند کشیده شدن سرداران آسمانی، تمام فرزندان آنها که قابل کشتن بودند کشته 

محکوم شدند که پس از محاکمه اي ناعادالنه  که قابل کشتن نبودند، و خود سردارانشدند 
را در زندان به سر ببرند. زندان آنها در اعماق تاریک زمین تعیین شد جایی سالهاي بیشماري 

 که ارشکیگال خداي مردگان بر آن حکم می راند.

ایشتار پس از مشاهده دربند شدن محبوبش و از پس ناله ها و مویه هاي بسیار سر انجام 
تصمیم گرفت که از دانش خود براي کمک به دلداده اش استفاده کند. به همین خاطر به 
سراغ بالهاي سمیآزار که هنوز در جایی پنهان بود رفت و با این بالها به سوي آسمان اوج 

ر رفت بیشتر از بند این عالم خاکی رها شد و احساس سبکی و شادي گرفت و هر چه باالت
سرتاسر وجودش را فراگرفت تا اینکه وارد قلمروي خدایان شد. در آنجا همه سرمست از 

عشق و شادي و خنده بودند و با مشاهده او، او را دعوت کردند که به آنها ملحق شود. در 
بپذیرد اما با خود اندیشید شاید جرعه اي شراب  ابتدا اون قصد نداشت فورا پیشنهادشان را

خستگی راه از تنش بدر کند به همین خاطر دعوت آنها را پذیرفت و جامی در کشید. اما 
خوردن شراب همان و مست می الهی شدن همان. چنان این جرعه او را غرق در وجد و 

د و به یکباره تمام غم و سرور کرد که تا بحال نظیر این شادي را حتی به خواب هم ندیده بو
روزها یکی پس از دیگري سپري می شد و اندوه و خاطرات معشوق در بند را از یاد ببرد. 

ایشتار غرق در شادي ها و خوشی هاي بهشتی گذشته اش را به طور کامل از یاد برده بود. 
 خوردن و نوشیدن طعام ها و شراب هاي بهشتی وگاهی به رقص مشغول میشد، گاهی به 

 همه از سو نواهاي موسیقی روان بود که هوش از سر هرکسی می پراند. 

چند روز به همین شیوه سپري شد که معادل هزاران هزاران سال زمینی بود و دیگر داستان 
واقعی فرشتگان هبوط کرده از حافظه بشر فراموش شده بود و آدمها آنها را صرفا افسانه و 

که بانو ایشتار در بهشت مشغول قدم زدن بود، دو دلداده را  خیال می دانستند. تا اینکه روزي
دید که دست در دستان هم مشغول گشت و گذار در بهشت بودند ناگهان این تصویر 
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همچون صاعقه اي بر او فرود آمد و خاطرات گذشته و یاران دربند و معشوق قدسی اش را 
در بند بودند. پس مصمم شد که بخاطر آورد که هنوز بروي زمین به ظلم و جور آرخون ها 

اما براي این کار نیاز به قدرت خدایی داشت. به همین خاطر در براي نجات آنها کاري بکند. 
ابتدا به مالقات خداي آبها انکی رفت و به پیشنهاد غذاي لذیذ و شرابی سکرآور را داد. انکی 

یشتار براي او غذایی لذیذ نیز که از خدایش بود پیشنهاد این بانوي زیبا را پذیرفت. پس ا
را از او ربود و آن ، مهتمدن ها، فراهم آورد و وقتی که انکی به خواب رفت، بن مایه ي تمام 

را شهر اوروك بود و خود تبدیل به خدابانوي اوروك شد. حاال او اقتدار کافی براي سفر را 
ش رفت و از او داشت اما هنوز نیازمند دانش بیشتري بود پس به نظر خداي خورشید شم

گیاهی را طلب کرد که راز سکس و باروري و اسرار حیات را می آموخت. با خوردن این گیاه 
او بر راز حیات مسلط شد و احساس کرد حاال آمده است که دوباره به جهان اضداد، دنیاي 
خوب و بد هبوط کند و براي رها کردن معشوقش، سمیآزاز از چنگال زندان نیستی تالش 

 کند. 

 .کرد زمین به نظر آسمانی، بانوي آن پس ایشتار

 . زمین نام به روزگاري او آنچه با که زمینی

 بود متفاوت بس میشناخت.

 این قلب تاریکی. است شیر او خود نماد که برگزید هبوط براي را پارسی شیران سرزمین پس
 .بود نور حامل بانو و میفشرد را سرزمین

 این انرژي و کرد گم را انگشترش انحا در و امد فرود اناهیتا معبد سلیمان، تخت به اول پس
 .نیامد خوش او بر آنجا و یافت سنگین را مکان

 .شد روان یزد سوي به ایرانی رازداران و رازورزان دنبال به پس
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 سنایش و اند ستوده آناهیتا و شهربانو بی بی همچون هایی اسم با را ایشتار ایرانیان دیرباز از
 همواره با آنها براي هستی، ناشدنی تمام معشوق این ازلی، بانوي این خاطره و یاد و اند کرده

 .است خورده گره درخت و است زایندگی نماد که چشمه و آب با

 مکانی عنوان به است داشته نهفته خود دل در را او انرژي از اي ذره که مکانی هر همواره
 .است بوده مردم توجه و تحریم مورد مقدس

 را انجا شد چک چک به معروف شهربانو بی بی ارامگاه وارد و شد اردکان و یزد به پس
 اندیشه حالت به و شد ازرده دل پس. نبود هنوز خرد نگهبانان از اثري اما یافت سبک و خنک

  .زد چمباتمه

 را ضخاك پلیدي دیو فریدون که آنجا هم. دید را دماوند خواب و شد سنگین چشمانش پس
 بر و گرفت پیش در را شهرها راه و شد رها بندش از ضحاك که دید پس. بود کشیده بند به

 و بود شده کشیده بند به روزگاري که بود ها آرخون از یکی ماردوش ضحاك. لرزید خود
 .میدید آزاد دوباره را او بانو حاال

 به زرتشت دین علمی همه. بود سرزمین این بزرگ ضحاك زمانی اما آید نمی یادتان شما
 منادي، او. میداند مردم خورد به خدا امر حاي به را رو امر و بودند کرده دوتا کمر او خدمت

 بر که ماري دو رنج و درد شدن خاموش براي هروز. بود خردي بی و جهل و سیاهی غم،
 قدرت بر عطشش و نشدنی تمام حرص حاصل و بودند روییده اهریمن بوسه از او دوش
 .ساختند می خورش مارانش براي آنها مغز از و میشد کشته بابد جوان دو بودند،

 علما و مهتران همه و ناالن و عزادار همه. شماست مادري سرزمین داستان این عزیزان اري
 و ایستاد او جلوي که شد پیدا آهنکري کاوه اینکه تا میزدند تایید مهر صحاك عپالت بر

 دیو این شر که کرد راهبري نهاد پاك فریدون سوي به را مردم و کرد پاره را اش نامه عدالت
. کشیدند بند به دماوند در را او نیستند کشتن قتبل ها ارخون چون اما. کرد کم مردم سر از را
 این بر را اهریمنیش حکومت دوباره تا بود حلول براي کالبدهایی دنبال و شده آزاد او حاال و

www.takbook.com



 از آرخونی نفرت علت و دلیل باشید داشته بخاطر خوب را اول فصل اگر و بگستراند سرزمین
 تخمه که بود جاهاي اولین از و تمدن مهدهاي از یکی ابران و میدانید خوب را ابوالبشر ادم
 ..چرخاند چشم باز و گرفت اینها دیدن از بانو دل پس. شد پراکنده آن در آدم

 الوند، کوه دامنه بر و لغزید زاگرس یعنی ایران، دیگر مهم کوه رشته بر او هاي چشم پس
 از پس انسانها اولین پذیراي که دنیا هاي شهر ترین کهن از یکی همدان در آنجا. ماند ثابت

 بروي که دید قرمز لباس با را پسري و نگریست تر دقیق پس. دید نوري بود، هبوط
 سوي به..یالدابائوث..فراخواند خود سوي به کهن واژگان با را او پس بود، نشسته شیرسنگی

 که باش من راز افشاگر تو..بازگو مردمان به مرا داستان تو و بیاموزم تو به را چیز همه تا آ من
 .شود برمال رازم میخواهم

 که طور همان شوم، کشته راه این در یا دهم نجات آرخونی چنگال از را زمین که ام آمده من
 تاریکی بند از را ام ازلی معشوق تم آمده. شد خواهم این از بعد یا ام شده کشته از قبل

 بوده، همین همواره شدیم پیمان هم و کردیم هبوط زمین به آسمان از که ما همه راه. برهانم
.. ما دوام است ثبت عالم جریده بر که دار قوي دل اما بگذاري آن در را سرت باید که راهی

 و میآورد بر سر دیگر جایی از و میرود آب زیر به  که بود خواهی مرغابی همچون بمیري اگر
 در همواره دور، همواره نزدیک همواره حادث، دو قدیم، دو. بود خواهم تو ازاي معشوق من

 .منی تو توام، من. هم دور به تابیدن و پیچیدن و بازي عشق و رقص حال

 که من. منم شما همه دیگر نصف. منم دیگرت نصف اي، نصفه تو. کاملی خودت نکن فکر
 اشتیاق در حال عین در و کاملم هودم در زن، هم مردم، هم. عشقم و بانویم شه خداییم،
. انسان نیمی خدایی، نیمی که تو اي. میخواهم آزاد و شاد را تو. انسان ام، چشمی نور وصال

 در و گفت را این! خداست تو همزاد شنوي می! انسان اي منم، همزادت. توام با روي کجا هر
 .شد پنهان پسر قلب
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 بر را ایشتاربانو آواهاي او میشد، مستولی ایران بر تاریکی که بعدها. بود سیاوش پسر نام
 را او داستان قبل از شما اما میگذاشت، راهش سر بر را جانش و خواند می سرزمینش مردمان

 .دانید می

براي هرکس که مشتاق به دیدار ایشتار/آناهیتا/بی بی  و اما آداب و مراسم هاي ستایش بانو
 ...شهربانو/صنم/سیمرغ/زنخداي ایران باستان باشد
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 مراسم ایشتار:

اساس جادو بر محدودیت استوار است. بدین معنا که باید نیازي درونی بدانید و آگاه باشید که 
کرد (قربانی کرد) تا به هدف بوجود آید و قدرت گیرد سپس آن را بدون برآورده کردن، انکار 

بزرگتري دست یافت. در واقع یکی از تفاوت هاي عمده بین کسانی که جادویشان واقعا کار 
میکند و کسانی که صرفا دچار توهمند اجراي چله هاي درست براي رسیدن به هر نوع 

 چله نشینی براي همین است که خواسته در شما به غایت نیرومندي رسد، خواسته ایست.
سپس قربانی گردد تا به چیزي بزرگتر دست یابید. اکنون چله نشینی خودم را به شما می 

هر کس  آموزم. شما این را به نام چله نشینی بانو به هر کس که مشتاق و آماده بود بیاموزید.
که این چله را به انجام برساند در خواب ها یا بیداري به مالقات او می روم و هرچه که 

 هر سوالی که داشته باشد را پاسخ خواهم داد.بخواهد و 

هر روز در یک روزه است که باید پشت سر هم و  42شامل یک چله  بانومراسم 
. در صورتی که روزي وقفه بیوفتد مراسم خراب مکان و زمان مشخص انجام شود

 شده و باید دوباره از روز اول شروع کنید.

روز در زمان مشخصی با خودتان  42مراسم به این صورت است که شما بمدت 
پر با نقطه اي در وسط) هر چقدر که  5ر (ستاره اخلوت می کنید و بروي نماد ایشت
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احساس کردید الزم است مراقبه می کنید.

 

ر را صدا می زنید و خواسته تان را مطرح می ابعد چشم هایتان را می بندید و ایشت 
 جواب دهد.کنید یا فقط منتظر می مانید که او به شما 

عالوه بر نمادي که هرروز بروي آن مراقبه می کنید باید طلسمی از جنس مس 
درست کنید که یک طرف آن مربع ونوس و طرف دیگر آن نشان ایشتار حک شده 

نماد  باشد. اندازه مربع دست خودتان است، باید اندازه اي انتخاب کنید که مربع و
. می شودسانت توصیه  10در  10یا  7ر د 7شوند. اندازه  کشیدهبراحتی روي آن 

و همراه با سوزاندن  سیاره زهره، سیاره ایشتار،عمل حک کردن باید در روز و ساعت 
 همچون نعنا انجام گیرد. زهره ايبخورات خوش 
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خودت را از انجام یا مشارکت در هر عمل خالفی مبرا کن. همین طور خودت  .1
را وقف حل مشکالت پیش رویت بکن، فرار کردن یا دور زدن مشکالت 

 ممنوع است.

ارزش هر چیزي که می یابی را بسنج. این اصل براي این است که بخاطر  .2
ري و خرافات خودت را گول نزنی بلکه به گونه اي عینی ارزش هر پیش داو

چیزي از جمله همین مراسم را باید بسنجی و چیزي که بی فایده است را دور 
 بریزي.

. این بیشتر براي نه طرح و نقشه ذهنیاز روي قصد قلبی دست به خلق بزن،  .3
در زندگی کسانی که مشغول به حرفه و هنر خاصی هستند کاربرد دارد اما 

روزمره نیز زمانهایی پیش میاید که میتوانید از روي طرح و فکر قبلی عمل 
کنید یا از قلبتان پیروي کنید. این اصل به شما می گوید که همیشه گزینه 

 دوم را برگزینید.

ایشتار در حین مراسم حضور یابد و با شما صحبت کنید. یا اینکه بانو ممکن است 
بسته بودن چشم معنوي و پایین بودن ارتعاش روحتان حضور حضور یابد اما به علت 

او را احساس نکنید یا اینکه نتوانید ارتباط معناداري برقرار کنید، در این صورت شب 
هنگام موقع خواب به سراغ شما می آید و از طریق رویایتان با شما سخن خواهد 

زه از رو 42ینید در این گفت. در این صورت توجه به رویاها و ثبت خوابهایی که می ب
 اهمیت بسزایی برخوردار است.

پس از آموختن این مراسم ایشتار قصد سفر به جهانهاي زیرین را کرد. و رو سالکین و 
رازورزان گفت به زودي فرشته هاي هبوط کرده از بند رها می شوند و صف آرائی نوینی در 

کنید که دور جدیدي از بازي در حال  راه است. سالح هاي خود را آماده و قلبتان را پر عشق
شروع شدن است. هر کدامتان که ارتباط قلبی خالصی با من برقرار کند و سه اصلم را نگه 

 دارد با او در ارتباط خواهم بود و راهنماییش خواهم کرد.
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اکنون که شما این سطور را می خوانید بانو در سفر به جهان زیرین است و وعده داده شده 
گان هبوط کرده، آن سرداران رشید آسمان، بزودي آزاد شده و بروي زمین بر که فرشت

  ..میگردند. و دوباره دو نیرو در مقابل هم صف آرائی می کنند.

 : حقیقتِ دروغ اولفصل 

حقیقت شبیه یک پازل هزار تکه است. این حقیقت می تواند یک حقیقت کلی باشد یا در 
مورد هر چیز کوچک و جزئی اي مورد استفاده قرار گیرد. اگر تا بحال پازل درست کرده 

باشید این تمثیل را خوب می فهمید. بعضی اوقات تکه هایی هستند که به نظر به هیچ کجا 
تکه هایی هستند که به نظر متعلق به جایی می رسند و ما آنها را در تعلق ندارند، در مقابل 

 مکانشان قرار میدهیم اما با جلوتر رفتن در میابیم که جاي آنها اشتباه بوده. 

اگر مایلید که حقیقت را در مورد کسی یا چیزي بدانید یا سوالی ذهنتان را به خودش مشغول 
ید اگر چیزي چیز دیگري را نقض میکند یا قطعه اي کرده تمام قطعات پازل را کنار هم بچین

جور در نمی آیند روي آن ماله نکشید یا فراموشش نکنید پازل تا کامل شدن نهاییش تمام 
حقیقت را برمال نمی کند و گاهی تنها یک قطعه کوچک کل پرسپکتیو تصویر را تغییر می 

ر در نمی آید پازل را به هم دهد. اگر چیزي با تمام حقیقت قبلی چه ذهنی چه واقعی جو
بریزید و از نو بسازید تا زمانی که همه قطعات با هم چفت شوند اما نباید ایستا باشید یا فکر 

کنید کار پایان یافته. تصویر پازل دنیا یک تصویر دینامیک است یک تصویر پویا که مدام 
 تغییر می کند و شما باید با آن تغییر کنید.

عادي هم نیست. تغییر جزو اساسی دنیاست. تغییر را بپذیرید و بعد حرکت تغییر بد نیست، غیر
 کنید.

شما باید یک وضعیت دورانی ذهنی داشته باشید. دو گوي چرخنده یکی سرخ یکی آبی. در 
جهت یا خالف جهت عقربه هاي ساعت. بعضی اوقات با پیشروي می شود مشکالت را بر 
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دور بزنید و با پذیرش جلو بروید. اما مقاومت یک  طرف کرد گاهی باید بچرخید و مشکل را
 انتخاب نیست.

زندگی همچون دوچرخه سواري است. اگر بایستید زمین می خورید. قطار دنیا با یا بدون شما 
به حرکتش ادامه می دهد اگر با آن ادامه دهید درس می آموزید اگر نه سقوط می کنید و 

 همه چیز از نو شروع می شود.

خه مرگ و زندگی از سر گرفته می شود. تولد، رشد، بلوغ و مرگ و دوباره تولد. همیشه چر
فرد با دیدن چرخه فصل ها باید به حقیقت وجودي خود پی ببرد اگر بهار را می بیند و 

نیز از این  تابستان را و خزان را و پایان زمستان و از نو بهار را باید بداند بدنش و آگاهیش
ا این درك مسائل نباید خیلی جدي گرفته شود. نباید به چیزي گیر کرد چرخه عبور میکند. ب

باید درستان را بگیرید و حرکت کنید شما باید یک وضعیت دورانی ذهن داشته باشید، دو 
گوي چرخنده یکی سرخ یکی آبی. در جهت یا خالف جهت عقربه هاي ساعت. بعضی اوقات 

اهی باید بچرخید و مشکل را دور بزنید و با با پیشروي می شود مشکالت را بر طرف کرد گ
پذیرش جلو بروید. اما مقاومت یک انتخاب نیست. مقاومت به تعویق انداختن درس و 

 سرپیچی از نظام کیهان است.

همه چیز یا سیاه است یا سپید اگر چیزي براي شما خاکستري است به این خاطراست که 
نکرده اید، به این خاطر است که به اندازه کافی تعداد پیکسل هایتان را به قدر کافی درشت 

از نزدیک به قضیه نگاه نمی کنید. آگاهی شبیه چشم ها، عدسی دوربین، ذره بین و دوربین 
عکسبرداري است قابلیت فوکوس شدن، متمرکز شدن و دور شدن را دارد اما بسیار قوي تر 

ید فوکوس آگاهیتان روي عکس و از همه آنها این کار را انجام میدهد. اگر شما عکاس باش
هر چیزي مربوط به آن بسیار است اگر فردي ناشی در مورد عکاسی اظهار نظر کند به 

سرعت می فهمید چرا که فوکوستان بسیار نزدیک است. اگر پزشک، روانشناس، مکانیک یا 
باغبان باشید همین طور است. سطح آگاهی شما همچون یک کوهستان با پستی و بلندي 

ي بسیار همراه است اما روي هر چیزي می توان فوکوس کرد تا جایی که چهارخانه هاي ها
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کوچک، مربع هاي بی نهایت سیاه و سفید را دید. هر چند که درون هر مکعب سیاه یا سفید 
خود یک مکعب سیاه و سفید هست و درون هر کدام از آنها یک مکعب سیاه و سفید دیگر 

ي بسیار مشخص بود با پیشروي مبهم می شود و دوباره واضح به همین خاطر چیزي که روز
می شود و دوباره مبهم. هنر در حفظ تعادل است و دانستن اینکه آگاهیتان در هر زمان چقدر 

به شما اجازه فوکوس کردن را می دهد. فوکوس کردن بر روي یک حیطه یا آگاهی بدون 
ی به اندازه کافی رشد کردید آماده اید رشد جنبه هاي دیگر آگاهی مناسب نیست هر چند وقت

که تا حداکثر ممکن تا بی نهایت فوکوس را بر روي یک حیطه ادامه دهید تا حقیقت را در 
یابید و از صحنه نبرد خانه هاي سفید و سیاه نجات یابید، تا آن زمان تقوا پیشه کنید و در هر 

هاي دیگر نگاه کنید. این اصل اگر با حیطه به قدر کفایت جلو بروید، بعد برگردید و به جنبه 
 اصل پازل سازي ترکیب شود اصلی قدرتمند براي یافتن حقیقت است.

ارزش هرچه می یابید را امتحان کنید. از سوال کردن و شک کردن به عقاید و باورهایتان 
نترسید از شک کردن به کسانی که فکر می کنید از شما باالترند نترسید، هیچ کس و هیچ 

 مقدس نیست. چیز

مقدس زندگی است. مقدس روح است، مقدس عشق براي زندگی است. مقدس تالش براي 
یافتن حقیقت نهایی است. حقیقت وراي صورت است. اگر در صورت بمانید مقدس تبدیل به 
شیطان می شود. شیطان براي تحریک و تست شما آماده است. اگر با او زورآزمایی کنید بعد 

حمله کنید، همه چیز را به سوال بکشید و آنچه واقعی و کارآمد برگردید و از طرف دیگر به او 
است را نگه دارید و آنچه بی فایده است را دور بریزید می تواند از پسش بر بیایید. حقیقت 

امروز دروغ فرداست. اگر چیزي بخشکد و سفت شود و مورد تست قرار نگیرد شیطان در آن 
ر کشفش کنید زود از بین می رود اما اگر النه می کند. شیطان شبیه سوسک است. اگ

پیدایش نکنید در تاریکی تخم می گذارد و تا به خودتان بیایید هزاران سوسک دور و برتان را 
پر می کنند. شیطان همچون سوسک قدیمی است و به همه جا سرك می کشد. گفته شده 

زمین سوسک ها  اگر جنگ اتمی رخ دهد یکی از بهترین کاندیدا ها براي به ارث بردن

www.takbook.com



هستند. آنها مقاوم و غیر اخالقی اند در عین حال از نور آگاهی می ترسند و خود را پنهان می 
کنند. سوسک ها روابط اجتماعی پیچیده دارند حتی نحوه آرایش گروهی آنها از نظم خاصی 

پیروي می کند. ما چیز زیادي در موردشان نمی دانیم چون کسی دوست ندارد در مورد 
سک ها تحقیق کند اما باید دشمنت را بشناسی. باید وضعیت ذهنی دورانی داشته باشی. سو

زندگی همچون دوچرخه سواري است اگر چیزي براي تو کار نمی کند حتما براي دیگران هم 
کار نمی کند. به دست هاي دیگران نگاه نکن ذهن کس دیگري را به عاریت نگیر با فکر 

خودت عمل. اگر چیزي براي تو کار نمی کند حتی اگر تمام  خودت فکر کن و با دست هاي
جامعه جمع شود که آن را باور کنی، تو آن را کنار بگذار. حتی نسبت به چیزهایی که روزي 

 براي تو کار می کرده هم بدبین باش و دوباره آن را تست کن و ارزشش را بسنج.

ه قدم می زنیم. چیزي که روي ما روي یک صفحه شطرنج متشکل از خانه هاي سفید و سیا
صفحه سفید مستقیم است روي صفحه سیاه برعکس است و برعکس روي رنگ مقابل 

مستقیم است. چیزي که االن براي شما کار می کند اگر روي خانه مقابل بروید دیگر عملی 
 نیست اما اگر دوباره برگردید آن چیز دوباره کار می کند. پس داشتن وضعیت ذهنی دورانی و

دینامیک و همیشه تست کردن همه چیز و باور نکردن هیچ چیز به طور مسلم کلید موفق 
 است. شما روي این صفحات سیاه و سفید به دنبال یک چیز هستید..قطعات پازل سرنوشت.

هر کس سرنوشتی دارد که از او مخفی است درست مثل بازي مار و پله بر روي صفحه 
طان خوابیده که شما را خواهد گزید بر روي برخی از آنها شطرنج. بر روي بعضی خانه ها شی

قطعات واقعی پازل قرار گرفته شما باید قطعات واقعی را بیابید و آنها را بر روي صفحه 
سرنوشت خود قرار دهید هر قطعه در جاي مناسب خود. گاهی مجبور می شوید برخی از 

دستتان بگذارید. اما این سفر ابدي است.  قطعات را جابجا کنید یا آنها را تا زمان درست کنار
ما در یک هزار توي بی سر و ته گیر افتاده ایم. هیچ کس آغاز بازي را بخاطر نمی آورد. هر 
کس چنین می گوید شیادي بیش نیست که از فرط ترس از نادانستگی داستانی ابلهانه سر 

گی اعظم برابریم. حاال باید سر داده. بعضی بیشتر می دانند و بعضی کمتر اما همه در نادانست
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نخ ها را پیدا کنیم در عین حال که مراقبیم گزیده نشویم نباید از ترس گزش بایستیم و 
کاري انجام ندهیم، چون زندگی همچون دوچرخه سواري است و مقاومت یک انتخاب 

ئل نیست، مقاومت به تعویق انداختن درس و سرپیچی از نظام کیهان است. با این درك مسا
نباید خیلی جدي گرفته شود. نباید به چیزي گیر کرد باید درستان را بگیرید و حرکت کنید 
شما باید یک وضعیت دورانی ذهن داشته باشید، دو گوي چرخنده یکی سرخ یکی آبی. در 
جهت یا خالف جهت عقربه هاي ساعت. بعضی اوقات با پیشروي می شود مشکالت را بر 

ید و مشکل را دور بزنید و با پذیرش جلو بروید. اما مقاومت یک طرف کرد گاهی باید بچرخ
 انتخاب نیست.

زندگی یک رقابت از خط شروع تا خط پایان نیست. همه ما در یک دنیاي دایره وار گیر افتاده 
ایم که مدام می چرخیم و می چرخیم و دوباره به نقطه اول برمی گردیم..فقط هر بار باید 

تر. اگر کسی فکر کند که از دیگران جلوتر است مثال با ازدواج یا جمع قدري به مرکز نزدیک 
مال یا خریدن خانه، خواهد مرد و همه چیز از او گرفته می شود، جلوبودن همان عقب بودن 

است و عقب بودن همان جلو بودن؛ به همین خاطر است که در ذن، گفته می شود آدمی 
بوده و تا پایان بی انتها نیز همین جا خواهد ماند. تنها جایی براي رفتن ندارد از اول همین جا 

راه فرار از زندان است، فرار از این چرخه وگرنه بازي تا آینده بدون پایان ادامه خواهد یافت. 
چیزي به نام رستاخیز یا اخر الزمان وجود ندارد این تنها دروغی است که شما در چرخه نگه 

خودش را براي خودش یا دیگران رقم بزند اما بدون تصمیم دارد. هر کسی می تواند رستاخیز 
شخصی بدون عزم و اراده همچون توپی در گردونه دنیا تا ابد خواهد چرخید و چرخید و باور 

کنید دستی که این گردونه را می چرخاند هرگز خسته نمی شود چرا که به انرژي بی منتهاي 
القی نیست و کسی را انتخاب نمی کند و مرکز کیهان دست یافته. انرژي اي که اصال اخ

 براي هر کسی که قادر به کشف و دریافتش باشد بی منتها می بخشد.

داستان خدا به یکی از بزرگترین دروغ هاي بشریت تبدیل شده. اگر خدا همه چیز باشد به 
 طور مساوي هیچ چیز نیست. اگر خدا یک برگ گل باشد می تواند یک انسان یا تمام دنیا یا
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یک قطره آب باشد اما باور به خداي عادل هوشمند که هدایت دنیا را در دست دارد هر چند 
می تواند مفید باشد اما در نهایت باعث اغتشاش می شود. این فاکتور باید از معادله دنیا خارج 

شود و فرد در درون خود به جستجوي بپردازد و سعی کند در هر زندگی تا جایی که برایش 
ت و تعادل روحش را بر هم نمی زند حداکثر فوکوس را بر روي درونش متمرکز ممکن اس

کند و بیشترین پیسکل هایی که ممکن است را مشاهده کند. اگر واقعا خدایی باید چون در 
همه کس و همه چیز است باید در مرکز وجودش آنرا بیابد اما اگر درون وجودش، نشسته بر 

ا نباید هیچ جاي دیگر هم به دنبالش بگردد چرا که این مرکز درونش خدایی نیابد طبیعت
قطعه پازل جزو قطعات قالبی است. حقیقت شبیه یک پازل هزار تکه است. این حقیقت می 
تواند یک حقیقت کلی باشد یا در مورد هر چیز کوچک و جزئی اي مورد استفاده قرار گیرد. 

وب می فهمید. بعضی اوقات تکه هایی اگر تا بحال پازل درست کرده باشید این تمثیل را خ
هستند که به نظر به هیچ کجا تعلق ندارند، در مقابل تکه هایی هستند که به نظر متعلق به 

جایی می رسند و ما آنها را در مکانشان قرار میدهیم اما با جلوتر رفتن در میابیم که جاي آنها 
 اشتباه بوده. 

چیزي بدانید یا سوالی ذهنتان را به خودش مشغول  اگر مایلید که حقیقت را در مورد کسی یا
کرده تمام قطعات پازل را کنار هم بچینید اگر چیزي چیز دیگري را نقض میکند یا قطعه اي 

جور در نمی آیند روي آن ماله نکشید یا فراموشش نکنید پازل تا کامل شدن نهاییش تمام 
کل پرسپکتیو تصویر را تغییر می حقیقت را برمال نمی کند و گاهی تنها یک قطعه کوچک 

 دهد.

کارما اما یک حقیقت است. که گاهی گستره اش به فراتر از آگاهی محدود یک جاندار در 
یک به اصطالح تولد و مرگ می رسد به همین خاطر موجوداتی با آگاهی کمتر حتی تا جایی 

ند. در دنیا نمی پیش می روند که آن را انکار می کنند و هر کار دلشان می خواهد می کن
توانید که هر کاري دلتان خواست بکنید. طبیعت همان طور که مادري مهربان است موقع 
آزمون کردن شما بسیار بی رحم است. شیرهاي درنده را در نظر بگیرید که چطور با بازي 
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گوشی توله هاي خود کنار می آیند، توله از سر و گوش آنها باال می رود و دم مادرش را گاز 
می گیرد اما پاسخ مادر تنها بردباري است. همین مادر اما زمان رها کردن توله ها که شد 

بسیار خشن عمل می کند یعنی طبیعت او را اینطور ساخته چرا که دیگر قادر به حمایت از 
آنها نیست. حاال توله اي که بازي گوشی می کرد خودش باید شکارش را بیابد وگرنه توسط 

ز هم درید می شود یا از گرسنگی جان خواهد داد و طعمه کفتار ها خواهد شیران قوي تر ا
شد. دنیا وقتی کودکید و ابلهید به شما فرصت اشتباه و بازي گوشی می دهد اما وقتی 

درستان را گرفتید و بالغ شدید، سخت، باور کنید، سخت امتحانتان می کند و اگر اشتباه کنید 
خ بینی تان بیرون می کشد که از شدت درد حتی نمی توانید طوري جانتان را از هر دو سورا

ناله کنید و کسانی که چنین تجربه اي داشتند می دانند یعنی چه از شدت درد حتی نتوانی 
ناله کنی. پس قانون کارما را جدي بگیرید. از شیادي و اوباش گري و کاله سر دیگران 

کنید دنیا در مقیاس بزرگتر و به گونه اي گذاشتن دست بردارید، چرا که هر چه با دیگران ب
ظریف تر بر سر خودتان می آورد. همچون کودکان باشید در زیر نور آفتاب، شاد و سرخوش 
و بی گناه. کارماي مثبت سفید و سبک است و همچون نور ردي از خود بجا نمی گذارد اما 

اگر زیاد می ترسید  کارماي منفی سنگین و غلیط است و در دلتان ترس ایجاد می کند پس
بدانید که بد کارمایی براي خود فراهم کردید و پس دادنش با رنج اغلب جسمی و سپس 
ذهنی و احساسی همراه است اما روح همیشه از هر گزندي از امان است  و همیشه براي 

شروع دوباره فرصت هست. همیشه چرخه مرگ و زندگی از سر گرفته می شود. تولد، رشد، 
گ و دوباره تولد. فرد با دیدن چرخه فصل ها باید به حقیقت وجودي خود پی ببرد بلوغ و مر

اگر بهار را می بیند و تابستان را و خزان را و پایان زمستان و از نو بهار را باید بداند بدنش و 
آگاهیش این از این چرخه عبور میکند. البته این فرصت دوباره براي حرکت و درس گیري 

ه تعویق انداختن، یک انتخاب نیست. اگر درسی را به تعویق بیندازید به امید است مقاومت، ب
اینکه بعدا آن را پس بدهید مطمئن باشید آینده درسهاي خودش را خواهد داشت و همواره در 

وضعیتی پیچیده تر و بغرنج تر مجبور می شوید با مشکلی که فکر می کردید از آن عبور 
ها این درس را از راه دشوارش می آموزند. پس درس هاي  کرده اید روبرو شوید. خیلی
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خودتان را پس دهید و اگر دنیا شما در بن بست قرار می دهد به این معناست که وقت 
امتحان پس دادن و آموختن درس است از آن فرار نکنید. می توانید مثل مار محیل باشید و 

وار داشته باشید نباید روي چیزي  با پیچ و تاب حرکت کنید. باید یک وضعیت ذهنی دایره
قفل کنید. برگردید بچرخید و از زاویه اي دیگر به مشکل حمله ور شوید اما فرار یک انتخاب 
نیست، تنها عقب نشینی آگاهانه براي جمع آوري نیروها ممکن است. باالخره باید شهرهاي 

ن شما پا پس نمی وجود یکی پس از دیگري فتح شوند این یک نبرد تمام عیار است. دشم
کشد و تا فتح آخرین سنگر وجودتان جلو می آیند اگر یک یا دو شهر را به او بدهید به عنوان 

آوانس یا مصالحه به امید اینکه دست از سرتان بردارد او این کار نمی کند باز هم پیشروي 
ر میخواهد میکند. اگر یکی از حقوق مسلمتان همچون آزادي یا حق انتخاب را بدهید او بیشت

حاال باید به میل او رفتار کنید اول در چند چیز مختصر بعد در تمام چیزها تا جایی که تمام 
 انسانیتتان به تاراج برود و با تمام وجود به زانو در بیایید.

اما این پایان داستان نیست. همه ما در یک دنیاي دایره اي گیر افتاده ایم که مدام می 
چرخیم و می چرخیم و دوباره به نقطه اول برمی گردیم..دوباره مهره ها چیده می شوند و 

نیروهاي مخالف در مقابل هم صف آرایی می کنند. هدف شکست دادن دشمن در تمام خانه 
اوست و آزاد کردن بخش هایی از خاطرات و افسانه شخصی تان  هایی است که در تصرف

که از شما دزدیده شده و در جایی پنهان شده تا تمام پازل سرنوشت کامل شود. این راز دنیا 
و تکرار هاي مداوم است. بعضی اقات راهنما و مشاوره و نشانه هایی براي شما فرستاده 

وان سردار جنگ در نهایت این شمایید که باید خواهند شد اما به عنوان افسر ارتش به عن
تصمیم بگیرید و به پیش برانید و مسئولیت تصمیم هاي خود را بپذیرید و از اشتباهاتتان 

درس بگیرید. کسی که چیزي را می خواهد اما حاضر نیست بهاي آن را بپردازید، همچون 
سختی به او پاسخی دندان  کسی است که راه و روش دنیا را به ریشخند می گیرد و دنیا به

شکن می دهد. گاهی اوقات باید مهره هایی را قربانی کرد گاهی اوقات باید عقب نشست یا 
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حتی شکست در یک دور را پذیرفت اما آرامش نهایی در تسلیم نیست تنها در پیروزي و در 
 ش حقیقی بر فرد طلوع می کند.فرار از زندان دنیاست که آرام

www.takbook.com



در آینده ایشتار 
پیامبران بیشتري 

خواهد داشت، کسانی که 
راسم او را انجام می م

دهند و به داستانش 
بازي ایمان می آورند و 

شطرنج عشق را با خون 
 خودشان امضا می کنند!
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