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 مقدمه:

یک رمان خاص است ، شبیه به هیچ داستانی نیست ؛  "ندگی های کالبدی منز"کتاب 

             برگرفته از هیچ کتابی نیست ؛ یک ماجرای شگفت انگیز ، از زبان یک روح است . 

این کتاب ؛ تفکرات و اعتقادات شما را به چالش می کشد ؛ و حقایق بسیاری را برای شما  

                                                                                                                   آشکار می کند.

                                    این کتاب را باید با آرامش خواند و در ارتباط با ماجراهای آن ؛ تعمق نمود. 
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                                                                                         :آغاز ماجرا

سمت منزل بودم و ترافیک در حال مراجعت به  ،که یک شرکت مهندس مشاور بوداز محل کارم 

.                                                                          را به ناچار تحمل می کردم تهرانغروب   

فرزند دوست  احمدی امیداو خودش را ؛ . جواب دادم  شماره ناشناس بود  ، موبایلم زنگ خورد 

ت که پدرش در بیمارستان بستری است و اصرار بر این و گف  ؛ معرفی نمود احمدیدکترقدیمی ام 

                                                                                               دارد که مرا مالقات کند.

یک ساعت بعد جلوی  .  ه سمت بیمارستان تغییر مسیر دادمو ب  ؛آدرس بیمارستان را گرفتم 

                                                                                                       ودم.ن ببیمارستا

با ، محقق در امور عرفانی بودم  و من چون در کنار کارم ، یک  ، یک بوداستاد فیز ، احمدیدکتر

برای  ، علت این وثوق و احترام،  ولی همیشه مورد احترام ایشان بودم ، ایشان اتفاق نظر نداشتم 

                                                                               همیشه تعجب برانگیز بود.  ، شخص خودم نیز

 زنگ زدم او به البی امیدبه  سیدم و وارد البی بیمارستان شدم .یک ساعتی بعد به بیمارستان ر

.                                                                             ه من سالم کرد بو ،  آمد بیمارستان  

                                              . میپیش دکتر بود ، و چند دقیقه بعد، شروع به قدم زدن کردیم  

. با دکتر سالم و احوالپرسی کردم . یکی از پزشکان همین بیمارستان است امیدکه  ،من متوجه شدم   

و خطر ، حالش رو به بهبود است  ، دچار عارضه قلبی شده و در حال حاضر مپدر، گفت که  امید 

                                  طبیعی است. تی او در حال بازگشت به حالم حیاتبرطرف شده است و عالئ

                                                            .    ردند شکر کردم و تشکر کردم که مرا مطلع ک خدا را 

و به بیماران ، که ما دو نفر را تنها بگذارد  ،خواست  امیدو از   سپس دکتر شروع به صحبت کرد ؛ 

                                                                                                             خود سرکشی کند.
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عالمی  ه و واردو برای مدتی از عالم مادی جدا شد ، بهم خورد  مدیشب حال من درمنزلم"او گفت که 

                                                      ."مطرح می کردید عرفانی جلسات در ه شمانظیر آنچه ک،  گردیدم

و به نوعی از ادراک و   از نور و آگاهی و عشق شدم ؛ رد عالمی مملووامن " که داد  ادامه او سپس

که بصورت هاله ، یکی از دانشجویانم را دیدم ، من در آنجا ، که قابل توصیف نیست ، آگاهی رسیدم 

و یک ارتباط ادراکی ، ولی او را درک می کردم   ،من او را بصورت فیزیکی نمی دیدم   ،ای از نور بود 

، دبود و شما هم او را چند بار دیده بودی "یزاهد امیر "او نامش  ، تمند بین ما شکل گرفتبسیار قدر

                                                                     "و از شما سواالتی در مباحث عرفانی پرسیده بود

                                      ."بود اتفاق افتاده پیشسال دو حدود این دیدارها  "او ادامه داد که  

در کالس من حاضر شده بود و سواالتی نیز مطرح کرده بود که من قادر به ، من او را بیاد داشتم 

                                                                                              .        نبودم  آنها پاسخگوئی

ولی متاسفانه بحث بین او و سایر حضار نتیجۀ مطلوب ،  و با افراد حاضر در جلسه نیز بحث کردا

.                                                                                                                   نداشت   

، ادر نبود که منظور خودش را بخوبی بیان کند و ق،  او در تکلم و بیان استدالل مشکل داشت زیرا 

او می خواهد ابراز وجود  ؛ که حضار فکر می کردند، ضمن اینکه بحدی نامفهوم توضیح می داد 

                                                                                                                      کند.

                             .دیگر به محفل ما نیامد "زاهدی امیر"در آن جلسه ،  بعد از بحث ؛  ال به هر ح

                                                                                           .گذشته اهمیت نداشت به هر حال 

گفتم  من  "؟ دهستی"رآی"شما هم اینجا منتظر  ، استاد  "به من گفت امیرسپس دکتر ادامه داد 

                                                                                   "کیست ؟  "رآی"ایشان را نمی شناسم  "که

او راهنما و عاشق   ،و مملو از علم و آگاهی است ، ااو توضیح داد که ایشان مسئول شبکه مادی است 

.                                    من اولین بار او را در ورود به عالم مادی دیدم  ، ار همه استدو دوست  

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

7 

برایم شرح داد ، به صورت انتقال آگاهی  ، ماجرای زندگی های مکرر خود را در عالم مادی او ؛ سپس 

بسیار   نتقال اطالعات درک می کنیما و با آنچه که ما ازاست غیر قابل توصیف  ، تقال اطالعاتاین ان، 

                                                                                                          .متفاوت است

طوری که من شرایط و فضاهای مربوط به ، او جزئیات زندگی های مکرر خود را به من انتقال داد 

انگار که من در   ،و شرایط و جزئیات آن را احساس می نمودم ، می کردم زندگی های او را درک 

                                                                           .             طول این زندگی ها با او همراه بودم

  برای شما شرح دهمصر بصورت مخت،  اطالعاتی را که از او دریافت نمودم ، من میخواهمبه هر حال 

                                                         .به شکل مناسب بهره برداری کنید  شما از این مطالب ،تا 

با شارژر و  گوشی را و  ،که من سیم کارت گوشی خودم را خارج کنم  ،تصمیم گرفتیم عاقبت ما  

                 د.نشان از آن به عنوان ضبط صوت استفاده کنو ای ، قرار دهم  هندزفری در اختیار دکتر

                                     او را آنالیز کنم. و ، دهو ببینم قضیه چه بو؛ بروم  امیرمن هم به دنبال  

   و گفتم که مشکل را به کمک پسرتان حل کنید.، اخذ مجوز نگه داشتن گوشی را به دکتر سپردم  

                                                                                                                 :سرقتیک  وقوع 

موبایل  مشخصات و نشانی و شماره  و از امور دانشجوئی   ،  رفتم  فیزیک  به دانشکده  اول وقت  صبح

                                                                                               .را گرفتم  زاهدی امیر

  .خاموش بود گوشی او ولی   ،به گوشی او زنگ زدم سپس 

به  ، بود تهرانجنوب  منزل او در یکی از محالت .به آدرس منزلش مراجعه کردم   ؛مهم نبود  البته 

        .بود یمی با کوچه های تنگ و خانه های فرسوده؛  آنجا یک محله قدآدرس شان مراجعه کردم 

 امیر"خودم را معرفی کردم و گفتم که با آقای   ،یک خانم مسن در را باز کرد   ؛زدم در را زنگ 

                                                                                                                .کار دارم  "زاهدی

  "هم خاموش است  لشیو موبا امدهیبه منزل ن روزیاز پراو  ، هستم امیرمن مادر بزرگ  "او گفت که 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

8 

                   .    "بسیار نگران نوه اش می باشدزیرا   ؛قصد مراجعه به محل کارش را دارد "او گفت که 

و به ،  او گرفتماز را  امیر آدرس محل کارا لذ، شماره تلفن محل کار او را نداشت ،  امیرمادر بزرگ 

                                                                                                       محل کار او رفتم.

 "زاهدی امیر"به رئیس امور اداری مراجعه کردم و سراغ . بود  تهرانیک کارخانه تولیدی در اطراف  

چه ارتباطی دارم.  "زاهدی امیر ". او از من خواست که خودم را معرفی کنم و بگویم که با رفتمرا گ

شما دارید از من بازجوئی "گفتم که  دم ونموولی از ادامه پاسخ خودداری  ، من خودم را معرفی کردم

                                                                                                             "می کنید؟

، نیز در سرقت انجام شده مشارکت داشته است  زاهدی امیراو پاسخ داد که از شرکت سرقت شده و  

 ، بود کارخانه هایکه نگهبانی انباررا ، خودش  ، پستاز دو شب پیش امیر زاهدی  "ادامه داد که و ا

                                                     .             "تو هیچ خبری از او در دست نیس هترک نمود

گوشی را آنگاه و ، جلوی من تلفنی صحبت کرد ، پلیس افسر با و  ، سپس او با پلیس تماس گرفت 

                   .                                                                                           به من داد

و سپس از من خواستند که برای  ، نیز تلفنی یک بازجوئی مقدماتی از من کردند افسر آگاهی  

که برای کسب حقایق با آنها ، من نیز قول دادم ، خودم به پاسگاه مراجعه کنم  ،تحقیقات بیشتر 

                                                                                                              .همکاری کنم

آدرس منزل و محل کار و شماره  او  ،و عصبانی بنظر می رسید   ، افسر آگاهی صدائی رسا داشت

و سواالتی در ارتباط با رابطه ام   ، پرسید من راکد ملی و  پالک خودرو  شماره موبایل و ثابت منزل و

                                                                                                                   .با امیر زاهدی کرد

به درخواست دوستم دکتر احمدی سراغ امیر زاهدی آمدم "من به سواالتش پاسخ دادم و گفتم که 

                                                              "اوست  نگران امیر زاهدی دانشجوی ایشان است و دکتر  زیرا 

                                     ولی واقعا نمی دانستم که چه جوابی باید می دادم .         ، حرفم منطقی نبود 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

9 

 یشگاهآزمابه دکتر برای یکسری آزمایشات  . تا دکتر را ببینم، من مجددا غروب به بیمارستان برگشتم 

.                                                                                                  بودبیمارستان رفته   

.        دمنمودر آزمایشگاه ، مشاهده ،  امیدو دکتر را به همراه پسرش ، به آزمایشگاه مراجعه کردم    

چه کار کرده "از من پرسید که  دکتر  . با هم داشته باشیممختصر فقط توانستیم یک احوالپرسی  ما 

                                                                                                                 "؟اید

                                                                                         ."ش نکردمیپیداآقای دکتر هنوز  "گفتم 

                              ." است هنوز کارم تمام نشدهمن ، بماند  من پیش فعال   باید گوشی شما "گفت 

 در گوشی دیگری انداختم و با این قضیه مشکلی، را خودم من سیم کارت ، مهم نیست "گفتم

                                                                                                                    ."ندارم

                                                                         و به سمت منزل آمدم.       خداحافظی کردم  

                                                                  شناخت ناصحیح جامعه از یک انسان کامل:     

دکتر که ولی مسئله ای   ، و امور جاری زندگی را پیگیر شدم ، به محل کارم رفتم  ، روز فردای آن 

                                         .  مشغول کرده بودرا فکرم   ، امیرو خالفکار بودن   ،گفته بود  "رآی"  در مورد

         . که چرا به آنجا مراجعه نکردم، و پرسیدند   ، که از پاسگاه تماس گرفتند، آخر وقت اداری بود  

سارق اموال  گویا که، و با من طوری صحبت می کرد  ،  افسر تجسس کمی از دست من دلخور بود 

                                               .                                                   کارخانه من هستم 

اگر فردا به پاسگاه نیائید ، من مامور می فرستم و شما را جلب   "و گفت  حتی مرا تهدید کرد   او 

                                                                                                                  "می کنم 

که فردا به  ،نهایتا به او قول دادم  و، او را آرام کنم ، من تا جائی که می شد سعی کردم ، به هر حال 

                                                                                                               پاسگاه بروم.
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               تا ببینم که به منزل مراجعه کرده یا خیر؟  ، رفتم  امیربه منزل مادر بزرگ  مجددا  غروب 

 امیراز آقای  "من سالم کردم و پرسیدم که  ؛ او در را باز کرد ، و چند لحظه بعد ، زنگ خانه را زدم

                                                                                                                    "؟ خبردارید

                                                 ."خبری از نوه ام بیاورید ، که شما برایم   من انتظار داشتم  نه"او گفت  

و شماره ای از دوستانش  ، که با چه افرادی در ارتباط است، دوستانش پرسیدم   با از او در ارتباط 

                                                                                   شدم.   جواب منفی او روبرو ؟ که با  دارد یا خیر

 سوال کردم .باط اخالقی و رفتاریش میزان تدین و انضاز و  ، پرسیدم  امیر از او در ارتباط با رفتار

                         قید و وظیفه شناس داشت.صحبت هایش حکایت از جوانی پاک و سالم و بسیار م

                                                           .       که کتابهای او را ببینم ، دهد   اجازه  از او خواستم تا

                                                                      .       اتاقش شدم داخل  سپس  و اجازه داد   او نیز

عطار و عرفای پارسی زبان مانند از ی یکتابها در کتابخانۀ کوچک او ،، ولی تمیز بود  ، کوچک اتاقش 

                                                     مشاهده کردم.     شاه نعمت اهلل ولی راموالنا و حافظ و فیض کاشانی و 

.                                                                      بود  برایم شگفت آور  تابها این ک  ۀمشاهد   

استیون هاوکینز و کتاب نسبیت عام  ، مانند جهان در پوست گردوی  کتابهای علمی ،در کتابخانۀ او  

                                                                               پیدا کردم.  کتاب زیست شناسی ،  تعدادی ،و 

.                                                              دیدم اکیستها و کابالیستها  از هائیکتابدر اتاقش   

رمز  به عنوان کتب زیرا بعضی از اینها را ما ، من شگفت زده شده بودم  این کتابها بسیار کمیاب بود . 

                                                        . بودبسیار دشوار  ، هاو درک مطالب آن شناختیم ، می 

بدیهی  ؛ و شخصیت فرهیخته سر و کار داریم که با یک محقق ؛ دلیل بر این بود، این کتابها  وجود 

                                                           است که چنین شخصیتی نمی توانست سارق و دزد باشد.   
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                                                                                                 تشدید بیماری در دکتر:            

                       .       جویای حال پدرش شدم  امیدو با تماس تلفنی از   برگشتم  به منزل خودم

زمانی از بیمارستان مرخص  چه"دکتر احمدی"و من آخرش نفهمیدم که   خیلی مبهم جواب می داد 

.                                                                                                               می شود  

     و می گفت نگران نباشید.؛  است یدر حال بهبودکه حال پدرش ؛ می کرد  امید ؛ مدام تکرارولی  

افسر تجسس از صحبت های من ، و بازجوئی شدم ، صبح اول وقت اداری به پاسگاه مراجعه کردم 

         .                                                                                                       قانع نشد

علت حمایت من   ؛ از سرقت متعجب شده بود زاهدی امیرمبرا بودن  ، مبنی بر   ، از تاکید من او 

                                                                      اعالم کرده بودم .کتابهای او  را امیرخودم از 

من به همراه ، ری که شرکت هماهنگ کرده بود براساس برنامۀ کا؛  مجددا به محل کارم برگشتم 

            شیمیائی بازدید  ه های دفراور  و از یک کارخانۀ تولید ، می رفتیم شیرازباید به ، چهار نفر از همکاران 

                                                                  .نمودیممذاکره می   با مدیران کارخانه و  می کردیم 

. ساعت یک عصر بود ما  پرواز    

یرفنی و مدیرعامل منتظر ما بودند؛ در کارخانه مد ؛ و از فرودگاه به کارخانه رفتیم ، رسیدیم  شیرازبه  

                                                               .   من به همراه دوستانم از کارخانه بازدید کردیم

                                                                                       :می شدشامل این موارد کارخانۀ 

که مساحت  ، بر دو سالن بودمل که مشت . بخش تولید در ضلع غربی محوطۀ کارخانه قرارداشت 

و  ،  گاه ها در سالن فعال بودنددست ؛ می رسید مربعسه هزار متربه اندازۀ  تقریبا؛ از سالنها هرکدام 

                                                                                          .                     همه مشغول کار بودند

که یک لیفتراک ، ضلع شمالی کارخانه وجود داشت دریک انبار به مساحت حدود چهار هزار مترمربع  

                                                         د.دندر آن مشغول کار بوبا پرسنل مربوطه استیکر و چند 
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 متوسط که سه بویلر ، قرار داشت یک سالن تاسیسات مرکزی ، در ضلع شمال غربی محوطۀ کارخانه

                                                  و تعدادی پمپ همراه با تجهیزات مربوطه در آن مستقر بود.   

وجود با نمای کامپوزیت ، یک ساختمان دو طبقۀ زیبا ،  در نزدیک ورودیکارخانه ، در ضلع جنوبی  

دفتر مدیرعامل در طبقۀ دوم این   ؛ و پشتیبانی کارخانه نامیده می شدکه مرکز اداری ؛ داشت 

                                                                                                               ساختمان قرار داشت.    

                                  .   بودند  کارخانه ساخته سبزدر منتهی الیه فضای ، آنها یک تصفیۀ پساب هم  

و معابر       سبز و پیاده روها  امل فضایش بود ، مربع، که حدود بیست هزار مترای کارخانه بقیۀ فض

                                                                                                                    . می شد

یک کارخانه   ،که مورد نظر مدیرعامل و مدیر تولید بود ، برحسب میزان افزایش ظرفیت ، ما نیاز بود  

                        . و هزینه های مربوطه را برآورد کنیم برای آنها طراحی نموده، ات بهتر مشخصبا 

                             م.یدر واقع باید برای کارخانه طرح توسعه ، با هدف افزایش ظرفیت می نوشت 

 ، دیمنمودیریت توافق می و چیدمان اصلی طرح را با م، برای این کار ما باید نیاز سنجی می کردیم 

و طرح تصویب شده را  پروژه را طراحی نموده و   ، و سپس اطالعات را به دفتر مرکزی می بردیم

                               یک روند سه ماهه را شامل می گردید.، که این کار ، می کردیم هزینه برآورد 

موارد و ،  روز دوم برای نیاز سنجی تشکیل شد جلسه در، پس از بازدید های روز اول  ؛ به هرحال

.                                             صورت جلسه گردیدپس از مباحث طوالنی ، درخواستی مدیرعامل   

این ، ما به سالن تولید و انبار و تاسیسات مرکزی رفتیم ؛ به اصرار مدیر تولید ،  در آخر وقت روز دوم 

                                                     .      برداری از اشکاالت موجود بود  اشتیاددما بار هدف 

طراحی کنیم ،  ، ما که قرار بود؛ کارخانه  که در طرح توسعۀ ،صرار بر این داشت ا ، زیرا مدیر تولید

                                                                                               . تکرار نشود فنی کاالت اش

  هازیرا در کانال ها و کف سازی  ،و کار چند ساعت نبود   ،انجام این امور یک روز کامل وقت می گرفت 
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یادداشت که روز سوم را به  ، لذا تصمیم بر آن شد ، مشکالت زیادی مشاهده می شد، و تاسیسات 

                                                              اختصاص دهیم . کارخانه برداری از مشکالت ساختمانی

ما پس از اتمام کارمان مجددا   ، تا ساعت چهار عصر طول کشیدداری از اشکاالت موجود یادداشت بر 

                                                                                 شدیم. تهرانبه فرودگاه رفتیم و عازم 

با  سریع  ؛ ، و تحویل مدیر عامل دادمنوشتم  را فردا همین که به محل کارم رسیدم و گزارش بازدید

.                                                                                             تماس گرفتم  "ددکترامی"  

 .وب به بیمارستان مراجعه کردمغر لذا  .من نگران شده بودم  ،ن مرا جواب نمی داد تلفدکتر امید  

او سالم کردم و خودم را  به، نشسته است  بیمارستان و دیدم در البی ، آقای دکتر را شناختم همسر

                                                                                                     .      دممعرفی نمو

حالش قبل از ظهر بهم خورده و به کما "و گفت که  او بغض کرد، حال دکتر را جویا شدم ، از او  

                                                       ."رفته و حاال در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است

خیلی دلواپسش بودم ، و از پشت شیشه دکتر را دیدم م ، به بخش مراقبت های ویژه مراجعه کرد

.                                  فوت خواهد کرد و  ، حالش خراب استکه او ، کامال احساس می کردم   

.               م اتاق قبلی دکتر بروبه نزد سرپرستار آمدم و از او خواستم که برای برداشتن موبایلم به    

یک بیمار دیگر آنجا بستری شده و مشاهده کردیم که  ، به اتاق مراجعه کردیمسرپرستار  همراه با

.                                                                                                                      است  

با همکارانش  ، در آنجا نبودموبایلم ولی ،  ابینت کنار تخت خواب را نگاه کردداخل کمد و ک پرستارسر 

.                                                                                                          مشورت کرد  

 . شده است احمدی امیدتحویل پسرش دکتر  ،  احمدیدکتروسایل شخصی که  ،یکی از آنها گفت  

                                                               . در دفتر نشسته بوداو  ، جعه کردمبه دفتر او مرا

 ،با ناراحتی سرش را به حالت یاس و نا امیدی تکان داد، پدرش را پرسیدم  حالبه او سالم کردم و  

دهد. به من تحویل  استم که گوشی راسپس از او خو  شرایط تغییر کند ؛و من گفتم  امیدوارم که   
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                                           "؟قضیۀ این گوشی چیست "و گفت،  ناگهان چهره اش دگرگون شد

                                                  " شما با هم چه ارتباطی داشتید که باید از من پنهان می ماند؟ "

که  ، مطالبی را با من در میان بگذارد، دکتر میخواست "و گفتم ، من تالش کردم او را آرام کنم   

.    "و چیز دیگری بین ما نبود ؛ همینفقط و از این گوشی استفاده کرد ،   ، حالت شخصی داشت  

و به من داد ،  گوشی را از کشوی میزش بیرون آوردو سپس ، خشم و نفرت را در نگاهش می دیدم  

                                                    اتاقش بیرون آمدم. و از ، ی کردماو خداحافظ من از سپس ،

کتاب  . مطالب آن نمودم گوش کردنبه  فایل های صوتی را باز کردم و شروع؛ من از همان شب  

                                                                         حاضر مکتوبات این فایل های صوتی است.     
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                                                                                 :  اولین مالقات من با رآی

اوسرشار از محبت و مهربانی و عشق  ورودم به عالم مادی مالقات کردم ؛ را در "رآی"من اولین بار 

                                                   ق و آگاهی و نور به مالقاتش رفتم.     بود و در فضائی مملو از عش

                                                           او به من گفت:                                                

                                                                                                         "سالم دوست من  "

                                                                                                           "من رآی هستم."

                                                                      .      " معالم خلقتسئول شبکه مادی در م من "

، مانی مقدور است که در این بازۀ ز، من تو را وارد عالم ماده می کنم و حداکثر امکانات محیطی را "

                                                                                                     "مبرایت قرار می ده

                                                      .              "این شرایط جانمائی تو را رقم می زند حضور تحت"

                   .        "زندگی در این شرایط ، آزمون توست و به زندگی های بعدی تو جهت خواهد داد"

                       "گاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهیامیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آ"
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                     اول من:                                                        کالبدی زندگی 

                             که دارای چنین مشخصاتی بود:وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

  . بود "یوهای" مادرم  نام . رئیس یک قبیله بود همسراو 

. بود "ینچی"نام روستای ما  ، وهستانی در شرق آسیا بودمحل زندگی آنها در یک منطقۀ ک  

. دارای خانه ای در دشت بود ؛ مامنزل  ولی   ، دندساکنین قبیله درون غارها زندگی می کرخیلی از 

  . بودپوست حیوانات ساخته شده منزل ما از چوب و نی و 

.خوبی داشتیم بسیار  از نظر اقتصادی شرایط ما  

. میکردو باغ داری که در آن برنج کاری  ، پدرم دارای زمین زراعی وسیعی بود   

.شام داشتحبزرگی از ااو دارای کارگران زیادی بود و گله    

.بودم و من اولین فرزند پسرش، ر دوم پدرم بود مادرم همس   

  .شادی می کردندهمه ، من زمانی که بدنیا آمدم  

که در آرزوی داشتن یک فرزند پسر  ،او سالها بود ، پدرم از همسر اول خود سه دختر داشت  زیرا

.                                                                                                   حسرت می کشید  

و نذورات زیادی تقدیم پروردگار  ها ، دعا و نیایش بسیار نمودهدر نزد خداوند آسمان؛ لت به همین ع

  و همه به او تبریک می گفتند.      .بسیار خوشحال بود؛ خود  ی هالذا به علت اجابت دعا . نموده بود

از  زی را و کشاور شکار کردن  ،من در ناز و نعمت رشد کردم و همیشه همراه و همدم پدرم بودم  

.                                                                                                         آموختمپدرم   

ستاره شناسی  رتباط با ارواح ونقاشی و ا  ،قبیله بود و داناترین مرد  و پزشککه جادوگر  "هانگ"از  

                                                                                                  .                یاد گرفتم را
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مطالب آن را سپس و  ،خواندمی برایم  ، قبیلۀ ما بودکتاب مقدس  ،که را  "شانگ تی"الواح  هانگ

                                            .                                                       داد می برایم توضیح 

ارواح مقدس از ما می خواهند که پاک باشیم و پاکی را در میان مردم و حیوانات و  "کهاو می گفت  

".                                                                                     گیاهان و زمین و آب پاس بداریم  

و ، زیرا خداوند آسمانها نیکوکاران را دوست دارد ، به همدیگر نیکی کنیم ما باید  "گفت که  او می

سالی و بیماری و خشم آفریدگار آسمانها بصورت خشک.  در صورتیکه عامل انتشار نیکی ها نباشیم

                                                                               ."زلزله و طوفان برما نازل خواهد شد

.                      می کردم به سایر قبایل هم مسافرتبه همراه پدرم و هانگ از سنین نوجوانی من    

از نظر کیفیت  ، تیروکمان های ما ، آموختم سایر قبایل از  ، را بهتر با کیفیتساخت تیروکمان  من 

                                                                               .             قابل مقایسه با آنها نبود

ونظیر آن ، برای کشاورزی آشنا شدم ، من با پدیدۀ ساخت سد و جمع آوری آب ؛ در یکی از قبایل  

با کمک اهالی ساختم و با این کار اراضی زیر کشت را افزایش  قبیلۀ خودمان  سد را در

                                                                                                                      دادم.

                                                                                      ارتباط با سایر قبایل و کسب تجربه: 

ۀ زیاد من به هم عالق، با مردمان قبایل دیگر هم ارتباط می گرفتم ، م در سفرهائی که می کردمن 

البته آنها نیز از هم  ، عامل مشکالت همیشگی برای من بود ؛ صحبتی با دخترها و خلوت کردن با آنها

                                                                                          صحبتی با من خوششان می آمد.

بدیهی است .  و پدری متمکن و صاحب نفوذ داشتم، به هر حال من جوانی زیبا و خوش اندام بودم 

.                                                                در دختران تاثیرگذار باشم ، به راحتی می توانستم   

علم  کسبکه هدفم ، می گفتم  ، همیشه  به سایر قبایلالبته من برای جلب توافق پدرم برای سفر  

.                                                                می پذیرفت هم و او  ، و تجربه از سایر قبایل است  

تا در سفر ؛ با مشکل مواجه نشوم.. برایم فراهم می نمودچند نوکر و امکانات سفر سپس پدرم ؛    
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قبیله  تالش جدیدی برای ارتقاء، می آمدم  از سفر برمی گشتم و به قبیلۀ خودمان هر بار کهمن هم  

                                                            و با اینکار تحسین پدر را کسب میکردم.،  کردممی 

آنها هم ،  نام داشت"هانو"روستای،  نزدیک دریا بود، که موقعیتش یکی از قبایل مجاور قبیلۀ ما  

                                                               .صیادی می کردند و هم کشاورزی خوبی داشتند

و کمان ونیزه و  ساخت تیر که  ،خواستم که اجازه بدهد از پدرم  ، دآنها دارای زنان زیبائی هم بودن 

                                            . ک ارتش کوچک بسازمو ی،  کنمعملیاتی  شمشیر را در روستا

و من تربیت سربازان و  ، پس از اصرار فراوان من موافقت کرد عالقه مند به این کار نبود ؛ او  پدرم 

              .                                                                           ساخت سالح را انجام دادم

 ها ،که در صورت موفقیت در جنگ؛ و به آنها می گفتم  ، من به سربازانم وعده وعید فراوان می دادم 

.                                                                      آنان را در غنایم جنگی سهیم خواهم نمود   

من کاری کردم که آنها ؛کامال از  . دادم می  افزایش ناندر آرا انگیزۀ تهاجمی ،  صحبتهابا این  من

   من حرف شنوی داشته باشند.                                                                                                     

                                               .من بعد از یک سال توانستم یک ارتش کوچک بسازم ،  به هر حال 

                                                                                                  تصمیم من به توسعه سرزمین: 

دوست نداشتم که بابت کارها و تفریحاتم به ، من دوست داشتم مالک و صاحب روستای هانو باشم   

  و از امکانان موجود در روستای هانو بهره مندشوم. ، میخواستم آزاد و راحت باشم،  پدرم پاسخگو باشم

زمانی ، و در صبح زود  ، رساندم ساحلی هانو بصورت مخفیانه به نزدیک روستای ، را ارتش خودملذا  

                                                      . به قبیله حمله کردم ، که صیادان راهی دریا شده بودند 

.و رئیس قبیله را کشتیم ؛ را اسیر کردیم ما اهالی روستا  

به بند کشیدیم و در مرکز روستا ؛ زندانی کردیم. ،  با ما مقابله کنند؛ افرادی را که در تالش بودند  ما   
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               .زیرا روستا در تصرف ما بود .راهی جز تسلیم نداشتند . برگشته بودندصید مردانی که از  

و زنان و دخترانش را ؛ و اموال رئیس قبلی را تصرف کردم  ؛ دید قبیله معرفی کردمجخودم را رئیس 

                                                                   و حرمسرا برای خودم راه انداختم.؛ در اختیار گرفتم 

که مردان بیشتری ، درخواست کردم ؛ درم ارسال کردم و از پدر برای پ؛ بخشی از اموال تصرف شده را 

ی ساخت ارتش در اختیارم قرار دهد.                                                                      را برا  

. نفرات جدیدی را جذب کردم ؛ نیز از میان افراد قبیلۀ هانومن    

  .کردمبرای حمله به قبیلۀ مجاور آماده  خودم را ، ی هانوپس از تصرف روستا؛ ماه  ششمن  

. بود "ون"نامش روستای  ؛ را شامل می شدکوچک  روستایقبیلۀ فوق یک   

.و از میانشان دوستانی هم پیدا کرده بودم، من طی این مدت با آنها مبادالت کاال داشتم    

و دامداری در  ؛ نها اسب سواری بلد بودندولی آ ؛  کمتر بود هانو آنها تعدادشان از روستای ساحلی 

.                                                                    و بسیار شجاع بودند ؛ داشت میانشان رونق  

روستاهای مجاور خود از جمله روستای هانو  بار نیز به و چند؛ داشتند شمشیر و نیزه های فلزی آنها 

                                                                                                         .حمله کرده بودند

که ماهیت آن برایم  ؛ بین اهالی روستای هانو و روستای ون وجود داشت؛ البته یک کدورت تاریخی 

                                                                                             مشخص نگردیده بود.             

. نمایممعرفی  "ون"و آنان را صاحب و مالک روستای ؛ من میخواستم رضایت مردم هانو را جلب کنم 

                                                                  اقتدارم را به رخ اهالی بکشم. با این کار می توانستم زیرا

من می خواستم د؛ خشم و نفرت را می دیدم و می دانستم که از من متنفرن؛ من در چهرۀ مردمان هانو 

که روستای ون را ؛ به این منظور تصمیم گرفتم ؛  این نفرت را تبدیل به احترام کنمکه ؛ کاری کنم 

                                                              کنم.        و اهالی هانو را در غنایم سهیم  نمودهتصرف 
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هر بخش تصرف و برای  ؛ نفراتم را در حاشیۀ روستا مستقر کردم؛  شب  نیمۀدر  ؛ برای حمله به آنها

      .                                                                                م نمود از روستا یک گروه را مامور

را آتش زدن منازل و اصطبل ها  درصورتیکه اهالی مقاومت کردند. تا؛ م ه بودبه همه توصیه کرد من 

.                                                                                    در برنامۀ کاری خود قرار دهند  

. روستا غافلگیر شدندلی اهاکل ، در همان لحظات اول  حملۀ شبانۀ ما ،با    

ز اینکه بفکر مقابله با ما باشند؛ مردان بیشتر ا ؛ می زدند و به هر سو می دویدند کودکان و زنان فریاد 

.                                                                 در فکر جمع آوری زنان و فرزندان خود بودند  

ولی نفرات ما اندک مقاومت ایجاد شده را با قدرت ؛ ا رخ داده بود درگیری های پراکنده در روست 

                                                                                                      سرکوب می کردند.  

را در مرکز روستا  صبح ادامه داشت و ما همۀ مردان را به بند کشیدیم و زنان و کودکان این روال تا 

                                                                                                    .    جمع آوری کردیم

 .به نفراتم سپردمزنان و دخترانش را  اختیار و,  کشته شدندرئیس قبیله و پسرانش به دستور من ، 

 "ون"در روستای ,  سربازانمرا به همراه تعدادی از  "هانگ"بنام  دمیکی از نفرات وفادار به خوسپس 

.                                                             م از ساکنین اخذ کرد زیادی را اموال  و، گماشتم   

 "گژن"اموال رئیس قبیله را برای پدرم ا به قبیله ساحلی بردم و بخشی ازاسبان ودام و طیور ر 

                                                                                                                 فرستادم.

من با هدایای فراوان نزد   نمایندگان یکی از قبایل  ، بود رسیدهقبایل مجاور  ، بهخبر حمالت من 

                                                                          .          و قرارداد صلح با من نوشت ؛ آمد

و آنها نیز هر سال یک پنجم   ؛ که من حافظ آنها در برابر حمالت احتمالی سایر قبایل باشم، قرار شد 

                                                                                  ارسال کنند. انخود را برایم رآمداز د

بصورت داوطلب به ما معموال این افراد  ؛ می کردمب نفرات جنگی از سایر قبایل هم من اقدام به جذ

                                                                          و بعضا جنگ آوران خوبی هم بودند.  ؛ می پیوستند
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در برنامه کاریم قرار ؛ را  هانو یساحل در روستای؛ یک قرارگاه نظامی و  ، ساخت یک خانه مجلل 

                                                                                                                    دادم.

 از مردان و زنان .بودمبرنامه ریزی کرده تصرف منظم سرزمین های اطراف را  ؛ در سال بعد من 

       می کردم. استفاده رارگاه نظامیبه عنوان برده برای ساخت سالح و توسعه ق سرزمین های جدید

. نمی توانست مستمر باشد ولی ؛ بود آمیز  اگرچه در ظاهر موفقیت ؛  این روند   

توسعه بیماری در  باعث  ؛و اخذ غنایم جنگی   ؛ فشارهای اقتصادی ناشی از پرداخت مالیاتزیرا 

و مردم با بیماری های واگیردار و کمبود های ناشی از بهداشت ؛  مناطق تازه تصرف شده گردیده بود

.                                                                                 و مواد غذائی ، مواجه شده بودند   

 من هم سرایت   بیماری های آنان به نفرات . زیاد شده بود ؛ مرگ و میر در میان ؛  اهالی روستاها 

                                                           و برخی از نفراتم نیز بیمار شده و مرده بودند.   ؛ می کرد

کمک  و از او؛ مطرح کردم " هانگ"یعنی   ؛آگاه ترین مردی که می شناختم با  ؛ مشکل پیش آمده را 

                                                                   برای حل مشکل راهکاری ارائه نماید. تا  خواستم

با این کار تصرف مناطق جدید  بود ؛  که بیماری در آن شیوع یافته؛ قرنطینۀ مناطقی بود پیشنهاد او 

                                                                                 مجددا در برنامۀ کاریم قرار گرفت.

دچار بیماری ، ی را که باید مراودات اجتماعی و تجاری با مناطق بر اساس توصیۀ استاد هانگ ، منزیرا 

                .                                                                  ساندمبه حداقل می ر ،ندشده بود

  بود. هانو در منطقۀ ساحلی؛ تضعیف حکومت مرکزی من  ؛ و این به معنی 

ی زیادی از خشت و چوب در آن و ساختمان ها ؛ در حال توسعه بودبسرعت هانو ؛ طی آن سالها  

و سایر روستاها  بطوریکه از ، و ماهیگیری و مبادالت تجاری در آن رونق گرفته بود ؛ بودشده احداث 

                                      و داد وستد می کردند.به آنجا  می آمدند   ؛قبایل جهت فروش کاالهای خود 

خداوند  در مراسم آئینی ، همۀ مردم بتوانند تا  ؛ساختم بزرگیک عبادتگاه طی آن سالها ، من در هانو   
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. کنند آسمانها را پرستش  

                           بنامند."  خدای آسمان نمایندۀ  وانگ ها"فتم که مرا به همه گدر مراسم افتتاح معبد 

ه آموزش لذا دستور دادم تا  اقدام ب  ؛نیاز به تصرف مناطق جدید داشتم ؛ من برای توسعۀ حکومتم 

                .نمایندرا برای جنگ تربیت  سواره نظامهای جنگی بسازند و گروه و ابزار  ، نفرات جدید کنند

که اگر می خواهید دشمنان تان از شما بترسند الزم ؛  گفتمآموزش می سربازان  ؛ در حال  من به

که همه از  ؛ کنیدباید طوری رفتار ؛ سرآمد روزگار باشید ؛ قساوت قلب تا در بی رحمی و  ؛ است

                              . الزم است تا همه از ما بترسند  ؛ در وحشت باشند  ما شنیدن نام سپاهیان 

ه تشکیل یک سپاه متحد علیه و اقدام ب ؛ با هم متحد شوند ؛ که دشمنان ما   ؛ من نگران بودمزیرا 

.                                                                                                               ند ما کن  

هم  من . و نگران از خشم ما باشند؛ تا از ما بترسند ؛  الزم بود ؛ با ما نشوند جنگارد برای اینکه و  

                                        . پاداش می دادمبه آنها و ؛ افراد جسور و خشن را می ستودم همیشه 

ی قبایلی که با آنها این بار حت؛ را آغاز کردم  اطق تازهحمله به من، پس از شکل گیری ارتش جدید 

و رئیس قبیلۀ جدید برایشان ، را نیز به بهانه های مختلف مورد حمله قرار دادم ، صلح نامه نوشته بودم 

                                                                                                               .   گماردم

 ؛و نگرانی از شیوع بیماری باعث شده بود ، وند عادی برای ارتش من شده بودجنگ و خونریزی یک ر 

                               در ابتدای تصرف مناطق داشته باشیم.؛ که ما تاکید بیشتری در اخذ غنایم 

وق مورد وث، که روسای جدید قبایل ، و آن این بود ؛ این روند یک اشکال دیگری نیز به همراه داشت 

منفور مردم بوده و به هر حال  ؛ مردم نبودند و به واسطۀ زورگویی و ظلمی که به مردم می کردند

                                                                        وجود داشت.مردم شورش از همیشه بیم 

بطوریکه   ؛ جنگی گردیده بود بی رحمی بیشتری در عملیات خشونت وبروز این روند پیشروی موجبات 

                به عنوان سپاهیان دوزخی ؛ و لشکر ما را  ؛ ات من در همه جا زبان زد شده بودبی رحمی نفر

                                                                                                           می شناختند.
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ن تصرف اموال و به آتش کشید؛ وز به کودکان و زنان یک امر عادی تلقی می گردید و تجاکشتن  

به بی رحمانه ترین شکل ممکن ؛ سرزمین های تازه تصرف شده ؛  مزارع و کشتن دام و طیور مردم

                                                                                                         انجام می شد.

                                                                                     شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:

و اشیاء ؛ در تدفین مردگان بودند ؛ و دارای مراسم خاص   ؛ پرستش می کردندمردم پروردگار آسمانها 

.                                        زندگی بعدی با مردگان دفن می کردند قیمتی را برای سهولت در   

و ارواح ؛ خشمگین کردن ارواح بزرگان ، و اعتقاد داشتند   ؛راس بودند همردم از خشم ارواح در 

                                                                                       .   موجب بروز بالیا خواهد شد  ؛مقدس

؛ بیماری و امراض می گرددشیوع باعث  ؛ که احترام نگذاشتن به ارواح مقدس ؛ اعتقاد داشتند  مردم 

       .باید انجام دادمراسم و دعاهای مختلف ؛ و برای جلب ارواح مقدس و دور نمودن ارواح شیطانی 

                                                                                                       یک گفتمان عجیب:          

مراجعه  "ینچی" به قبیلۀ خودممجددا ؛ که تصمیم گرفتم بمنظور دیدار با پدرم و مشاوره با استادم ، 

                                                                 ، و از مشاورۀ استاد هانگ بهره مند شودم.م نمای

.و سایر افراد قبیله قرار گرفتم  مورد استقبال پدردر ورودم به قبیله ،    

من و کاروان ما ، نگاه می کردند . ، و به دید تحسین بهآنها به من افتخار می کردند   

همگی سوار اسب  و ؛ که لباس شان زیور آالت فراوان داشت، زنان متعدد من ، ما کاروان میان در  

                                                                                           .ددنمی کر  خودنمائی؛ بودند 

گران زیور آالت  و   سوار بر اسبی زیبا کرده بودم ؛را  "یوهای "همسر جدیدم  در جلوی کاروان ؛

                                                                                  قیمت به او پوشانده بودم .         

  .و بدون اندک توجه ای به استقبال کنندگان ، به روبرو نگاه می کرد یوهای بسیار مغرور و زیبا بود ؛  

                                          .ابراز احساسات آنها ؛ توجه می نمود و نه لبخندی می زد ؛ و نه به 
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.     و لباس یک دست پوشیده بودند  ؛ و سوار بر اسب بودند  ؛نظامیانم همه نیزه در دست داشتند    

و از  ؛ در چهرۀ پدرو مادرم می دیدم ؛من شوق و تحسین را بود. به نزد پدرم این یک ورود با شکوه 

                                                                                                            این بابت خوشحال بودم.

 استاد"بجز پسر برخورد همه ؛ و همه را دعوت کرد؛ پدرم جشن گرفت  "ینچی"شب اول ورودم به 

                                                                                             .   با من عالی بود  "هانگ

. من و او در کودکی با هم همبازی بودیم؛  بود "جولینگ"نام او   

 ؛را دوست داشتم جولینگمن . و او را بغل کردم ؛ به سمتش رفتم ؛ وقتی در مجلس من او را دیدم  

                                مورد تحسین من بود.                                                   و همیشها

؛ و در دعواهای دوران کودکی  ؛ شجاع و با هوش بودجولینگ سه سال از من بزرگتر بود ؛ جولینگ 

                                                                 .؛ به حساب می آمدو مدافع من  همیشه دوست

              و در کودکی به او شدیدا وابسته بودم.؛ دم می دانستم من جولینگ را مانند برادر بزرگ خو 

     ."و برای قبیله مان افتخار کسب کنیم؛ برویم  هانو  به  با من ئیدبیا"گفتم  به جولینگ

شما با کارهایتان خشم و نفرت و فقر را  کشتن مردم افتخار است؟"و گفت ؛ او در چشمانم خیره شد 

                                                    "من این کارها را نمی پسندم  ؛ ه می دهیدتوسعدر میان مردم 

                       ."ناچارم که تعدادی را بکشم  ؛ برای اینکه بتوانم آنها را بردۀ خودم کنم "من گفتم که

                                "ر دارد؟برده کردن مردم و عذاب دادن آنها و خوردن حق آنها افتخا"او گفت 

من  مانندکه  ؛ دیدارن  دوست شما؛  دارم من اسبان و جواهرات و زنان فراوان"که گفتم من به او 

                                                                                                                "؟دباشی

 ؛ و من هم آنها را دوست دارم، آنها مرا دوست دارند ؛ فرزند دارم  من یک زن و دو" داد کهجواب او 

دست رنج دیگران شمااما اموال   ؛ و حق کسی در زندگی من نیست  ؛ من کشاورزی و دامداری میکنم  

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

25 

.                    "دیادار به آنها نیستوف شمازیرا   ؛ نباشند شماشاید وفادار به   شما ،است و زنان متعدد     

جنگ و چون توان درگیری و ؛ دترسو هستی شما"و من به او گفتم که  ؛ این حرف توهین آمیز بود 

                                                                                       "داین حرف ها را می زنی؛  دنداری

                "بجنگم شمابا حاضرم فردا صبح "پاسخ داد که  سپسو   ؛جولینگ در چشمانم خیره شد 

. هیچ گونه ترسی دیده نمی شد؛ در نگاه او   

و بحث را خاتمه دادم.؛ و من به سمت او رفتم  ؛ مرا صدا کرد؛ پدرم که متوجه من شده بود    

از من عذر خواهی کرد و به نزد من آمد و ؛ استاد هانگ که از صحبتهای جولینگ ناراحت شده بود  

                                       "نیازی به جولینگ ندارید ؛ شما یک سردار بزرگ هستید"گفت که 

فردی احساساتی و یا ؛ هستم  در زندگی موفق انسان یک که آیا من؛ تها در فکر بودم آن شب من مد

                                                                                      ؟و عامل فقر و نکبت برای مردم می باشم

.ناشی از هوش و ذکاوت و شجاعت من است؛ که احترام افراد به من  ؛ فکر می کردممن همیشه    

ناشی ؛ که احترام و تحسین آنها  ؛این احساس را در من شکل داده بود ؛ ولی صحبت با جولینگ  

                                                              باشد.می بد ذاتی و پلیدی من  امل موفقیت من ترس بوده و عاز

رابطۀ ؛ و همیشه نگران از  ؛ من به همسرانم مشکوک بودم ؛ضمن اینکه جولینگ درست می گفت 

                                                                                          آنان با سایر سردارانم بودم.    

                                                                                                           نتیجۀ کینه توزی:            

.نمی کردرها و تصمیم به انتقام مرا ؛ جولینگ مرا تا صبح به فکر فرو برد نفرت از   

 زیرا او مرا تحقیر ضربه بزنم و تحقیرش کنم ؛  جولینگبه هر شکل ممکن ؛ به   ؛دوست داشتم  من

                                                                                                               کرده بود .
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و نماینده  ؛ مرا خداگونه پرستش کنند  ؛ ل گفته بودممن به همۀ قبایمن با خودم می گفتم که ، 

و پدرم نیز با ؛ که در زادگاهم مورد اهانت قرار می گیرم  ؛و اکنون می دیدم   ؛خدای آسمان بنامند 

                                                                                        این موضوع برخورد نمی کند.

توهین می کرد من قطعا فرمان  چون اگر کسی به پدرم ؛ از پدرم بابت سوء مدیریتش ناراحت بودم 

                                                                                                    به قتلش می دادم.

  .خواستم که با من همسفر شودجولینگ  از صبح؛ که صبح به شکار بروم  ؛تصمیم گرفتم به هر حال 

.و در یک فرصت مناسب او را به قتل برسانم؛ برای او ایجاد کنم ؛ میخواستم یک حادثه من    

ولی در صورتیکه تمایل به مسابقۀ تیر اندازی  ، شکار حیوانات مورد پسند من نیست "او گفت که اما 

                                                                              ."مشما مسابقه بده حاضرم با؛  دداشته باشی

ولی خودم را کنترل   ؛ که عامل شعله ور شدن خشم در درون من گردید ؛ این یک توهین جدید بود

                                                                                                    کردم و چیزی نگفتم.

و این رفتار او برایم تحقیر آمیز می نمود. ؛ یک ذره ترس و تردید نمی دیدم  من در چشمان جولینگ

و گفتم که  ؛ کوچکش را از او خواستگاری کردمرفتم و دختر هانگ استادمن به نزد ؛ فردای آن روز 

                                                             .                     میخواهم برایم فرزندان فراوان بیاورد

 ؛ هنوز یک هفته از ازدواج مان نگذشته بود؛ و هدایای فراوان به خانه شان فرستادم ؛ او موافقت کرد  

و دختر نیست و قطعا قبل از من با مردان  ؛ و گفتم که ناپاک و خائن است ؛ که فرمان به قتل او دادم

                                                                                            رتباط داشته است.دیگری ا

  ؛و در صورت خیانت همسر حق داشتند؛ در آن دوره مردان اختیار تام در مورد همسران خود داشتند 

                                                                                                          را بکشند.که او 

او را کشتم. ؛ جولینگ خصوصا برادرش؛  هانگمن برای تحقیر کردن افراد خانواده   

و صبح دستور دادم ؛ تا برای او مراسم تدفین بگیرند ؛ من خودم در مراسم  ؛من شبانه او را گردن زدم 

                                            دم زنان من ؛ در مراسم حاضر شوند. ولی دستور دا  ؛ شرکت نکردم
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.ماندم  در ینچی؛ پس از این واقعه ؛ یک هفته من   

آنها  ؛همگان از من به بدی یاد میکنند   جولینگ نزدو پسرش  هانگکه  ؛طی این مدت می شنیدم  

 "در روان من نفوذ کرده و آن را تسخیر نموده اندو شیاطین  ، دارم روانی بیماریمن "می گفتند که 

       ."و دعوت به مبارزۀ او را از ترس رد کرده ام؛ من ترسو هستم "می گفت  به همه ؛هم  جولینگ

ضمن اینکه در حضور همۀ افراد ؛ به من گفت  ؛ پدرم نیز در برابر این سخنان واکنشی نشان نمی داد

شما نباید دختر او را می کشید ؛ و اگر به او  ؛ ر پاک و منزه هستنددختران استاد هانگ ؛ بسیا "که 

          "مشکوک بودید ؛ باید من و استاد هانگ را مطلع می کردید و سپس او را تنبیه می نمودید

 اوو آن همه هدایائی که برای ؛ کسب کردم  پدرماز این افتخاری که برای  ؛ خوردم می واقعا تاسف

                                                                                                               . فرستادم

.نفراتم را آماده برای جنگ کردم یک ماه بعد برگشتم و  هانو ساحلی منطقۀبه  به هرحال  

. شدم و روز روشن وارد ینچی ؛ دمنموودم هدایت ارتشم را به سمت قبیلۀ خمن   

تصمیم دارم قبیله ام را به روش خودم "من گفتم که  ؛ علت لشکر کشی را پرسید؛ پدرم از من  

.                               قبیله در کنترل من قرار گرفت   ؛درگیری  گونهبدون هیچ"مدیریت کنم  

 از مردان خاندان او و هیچ یک . دادمهانگ استادفرمان به قتل کل مردان خانوادۀ  ؛ در همان روز اول

                                                                                                        .زنده نگذاشتم را

ولی هنوز آتش کینه در من فروکش ؛ در اختیار نظامیانم قرار دادم ؛ همۀ زنان و دختران آنها را سپس  

                                                                                                                  نکرده بود.

من از "پدرم می گفت که ؛ رابطۀ من با او بسیار خصمانه شده بود  ؛پدرم از دست من ناراحت بود  

                                                    .                              "داشتن فرزندی مانند تو شرمنده هستم

؛ ایست و شیطانی می نامیدو رفتارم را ناش؛  از من انتقاد می کردم ؛ و در حضور؛ پدرم در میان جمع 

                                                                                .   بزرگترین منتقد من پدرم شده بود
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هم فکر   با خود  او دیگران را نیز ؛ اگر رهایش می کردم  ؛ که با او چکار کنم  ؛ من نمی دانستم  

و اگر او را مانند  ،  فراهم می نمود ، ه مردمو موجبات تضعیف شخصیت مرا در میان عام؛ می کرد 

                            .                تبلیغات بدی برعلیه من شکل میگرفت؛ دشمنانم گردن می زدم 

و از اعتبار من نزد  ؛ فرزند خدای آسمان نمی نامیدند، مردم کسی را که پدرش را گردن زده  زیرا 

                                                                                                    .مردم کاسته می شد

                             .  یکی از دوستانم را مامور به قتل رساندن پدرم نمایم عاقبت تصمیم گرفتم که 

اقدام به ریختن سم در غذای پدرم ؛  ی ینچیاز روستا؛ روز پس از مراجعت من  چندبه او گفتم  

                                                                .                              به قتل برسد او نماید تا

کنم ؛ و از قبیله نقل مکان ؛  بگمارمرئیس جدید برای قبیله صالح را در این دیدم ؛ که  ؛ به هر حال 

                                           .که موقع مرگ پدرم ؛ در قبیله حضور داشته باشم زیرا دوست نداشتم ؛

و ارتشم را برای توسعه  ؛ را به ریاست قبیله گماشتم "هو کانگ"نام ب یکی از دوستان وفادار خودم

.                                                                        به سمت شمال هدایت کردم ؛ سرزمینی   

پدرم  و خیالم از سمتبا مهارت انجام گردید ؛  غذای سمی ،توسط ؛ قتل پدرم  در همین بازۀ زمانی ، 

                                                                                                               راحت شد.

اکثرا قبایل و  ، مناطق شمالی سرزمین ما؛ تصرف روستاها و شکست قبایل شمالی کار سختی نبود    

؛ اقدام به ارسال پیک بیشترشان قبل از حمله ما  بطوریکه ؛ ؛ روستاهای کوچک را شامل می گردید

                                                                           صلح می کردند ، و تسلیم می شدند.      

من ثروتمندترین و قدرتمند  .که با فرامین من اداره می شد ؛بسازم یک کشور ؛ من توانسته بودم 

                                                                                                   بودم.منطقه  درترین انسان 
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                                                                                                     :شک به دوستان و نزدیکان

. مصیبت و بدبختی برایم شده بودند آنها عامل ؛ داشتم فرزندان متعددیمن   

دور   که از پاکدامنی .بنظر میرسید؛ نیز  مو دختران ؛ هرزگی بودندو   دنبال عیاشی  اکثرا  مپسران

           .                                                                                                       شده اند

. که تحملش برایم سخت بود ؛ در مورد رابطۀ همسرانم نیز خبر چینان مطالب زیادی می گفتند   

یک هفته پس از ؛ از فرط عصبانیت دستور به قتل سه نفر از زنانم را صادر کردم ؛ تا اینکه یک روز  

                          دم.به علت خیانت صادر نمو؛ فرمان قتل یکی از دوستان قدیمی را  ؛ این اتفاق

بسیار آشفته . و کشتنت را دارند  که پسرانت تصمیم به کنار زدن ؛ تندزمانیکه خبرچینان به من گف

                                                 را به زندان انداختم. "ژنگ زی"و "وولی"و"وی شی ها "شدم و 

به  رزگی آنهاهاخبارکمتری ازعیاشی و؛ وهم اینکه ,  بودندشجاع م ه؛  آنها بهترین فرزندان من بودند 

                                                                                                            می رسید.من 

                                                                         تصمیم مجدد برای توسعۀ سرزمین:                  

من سنین  ؛ به همین منوال گذشت, و سالهای متمادی زندگیم  ؛این روند همینطور ادامه داشت 

.         روحی و روانی نداشتم آرامش ولی ؛ ثروتمند و قدرتمند بودم  ؛ میانسالی را تجربه می کردم  

مصیبت   و موجبات نگرانی و  ؛ برایم خوشبختی نیاورده بود؛ وان داشتن امکانات و ثروت و سپاهیان فرا

.                                                                                                           برایم شده بود   

                                    شورش های مداوم در مناطق تحت امرم ، مرا کالفه کرده بود.  از طرفی  

از حرمسرا و خیانت و عیاشی  ای ؛ اخبار ناراحت کننده ؛ زمانیکه من برای سرکوب شورشیان می رفتم

.                                                                                  زنان و فرزندانم به من می رسید  

را نادیده  ؛ گزارشات و در برخی موارد ، آنان را مجازات کنم  ؛ ی مواقعدر برخ؛ من هم ناچار بودم 

                                                                                                                 . بگیرم 
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.بودم شده من کم حوصله و بسیار شکاک ؛ در این سالها   

انواع جوشانده ها را به   ؛ رضایت و آرامش من را فراهم کند برای اینکه ، "هایهی "وگربزرگ جاد 

.                                                 و برایم مراسم دعا و نیایش برپا می نمود ؛ من می خوراند   

کنند، دعا و نیایش که برایم   می کرد و به آنها دستور می داد ؛و مردم را در مقابل معبد بزرگ جمع ا 

    مراسم دعا و نیایش آنها را نظاره می کردم. ؛ ی نشسته بودمئو من درحالی که برتخت مقدس طال

. اضطراب مرا رها نمی کرد متاسفانه ؛ ولی دعاهای آنان چارۀ درد من نبود    

خدای "گفت کهاو می  ؛ مگرفتیک بار دیگر تصمیم به توسعه سرزمین "هی های"به پیشنهاد تا اینکه   

باید شمشیر به دست شده و ؛ لذا بار دیگر  ؛ آسمانها دوست ندارد که شما شمشیر را زمین بگذارید

.                                                                                             "حکومت را توسعه دهید  

لذا  ؛ به سرداران و بستگانم مشکوک بودمو ؛ ده بود ولی سنم زیاد ش ؛ من حرفهای او را پذیرفتم

که اکنون تبدیل به یک شهر شده ؛ در منطقۀ ساحلی ؛ را "هوکانگ"دوست وفادارم  ؛تصمیم گرفتم 

رم .                                                              ، و ادارۀ امور آنجا را به او بسپام نمستقر ک ؛ بود  

و با هر کسی که شورش ؛ بصورت منظم اخبار قبایل را برایم ارسال کند  ه او فرمان دادم ؛ کهب من 

           به همه نیز اعالم کردم تا مطیع و گوش بفرمان هوکانگ باشند.  شدیدا برخورد نماید. کرد ؛

ینهای جدید و سپاهیانم را به سمت ؛ سرزم؛  شدم فرماندهی نظامیان را عهده دار به هر حال ، من

 حرکت دادم.                                                                                                            

و با کشتن مردان  ، شروع می شدبا به آتش کشیدن خانه ها و مزارع  ، حمله به سرزمین های جدید

؛  یدکار به اتمام می رستاراج اموال مردم آخرین مرحلۀبا و ؛ یافت  به بردگی بردن زنان ادامه میو 

به سمت سرزمین بعدی و ؛ من نماینده و حاکم جدید را مستقر می کردم  برای ایجاد امنیت ؛ سپس

                                                                                                                 م.حرکت می کرد

 .میر افراد زیادی گردیدو موجبات مرگ ؛ دیگر شیوع بیماری بار ؛ در یکی از سرزمین های جدید 

. نبودند این بیماری مستثنیابتال به ت من هم از نفرا  
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لکه ها سیاه  رنگ و سپس ؛ ایجاد لکه های قرمز رنگ در پوست شروع می گردید؛ بیماری بصورت  

                               .     راه شده و موجبات مرگ شخص را فراهم می نمودو با تب شدید هم ؛ می شد

و بیماری در میان ؛  ولی شیوع بیماری زیاد شده بود؛ من ارتشم را از مناطق آلوده سریعا خارج کردم  

                          .                                                 سپاهیان من نیز شیوع پیدا کرده بود 

                     و لکه های قرمز و سر درد شدید را تجربه نمودم.؛ در این میان ، من نیز بیمار شدم  

. در حال افزایش بوددر روی پوست من لکه ها   

و بیماری من در حال توسعه بود.؛ مختلف پاسخگو نبود  یدرمانروش های متاسفانه ؛ بکار بردن   

.ز طغیان و نافرمانی حاکمان داشت حکایت ا "هوکانگ"طرفی اخبار واصله از سوی از   

در که من  ؛ دبودنشایعه کرده  همه جا؛ من ی سهولت دسترسی به مال و اموال وقدرت برا دشمنان ، 

                                                                                                .بیماری از بین رفته ام اثر

 و به سمت شهر ساحلی ؛ فراموش کنم؛ که پیشروی و توسعۀ سرزمینی را ؛ هوکانگ درخواست کرد 

                                                                                                            باز گردم. هانو

  بنشینند.سر جایشان  تا  همه  ، ز فرمانروائی می رساندمرا به مرک  ودمباید خ؛ نبود  چاره ای 

                                                                                                           هدف من در زندگی:

              الیق بهترین نعمات  و خودم را ؛ در دست داشته باشم؛ تمام ارکان قدرت را ؛ من میخواستم  

و دوست ؛ یارای مقاومت در برابر من را ندارد ؛ هیچ انسان دیگری ؛ تصور می کردم  ، من  می دانستم

مورد تحسین ؛ ی فکری من و توانمندی ها ؛ و همه از من بترسند؛ که مورد توجۀ همه باشم  ؛داشتم 

                                                                                                          . همگان باشد

 ؛خوشبخت نیستماصال که , حاال می دیدم و ؛ ت یابی به این موارد میدانستمدر دس؛ من خوشبختی را 

ترین توانم حتی به نزدیکنمی بطوریکه؛ ندارم  یآرامشهیچگونه ، و ؛  قرار گرفته امو مورد نفرت همگان 

                                                                                         بستگان و دوستانم اعتماد کنم.

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

32 

                                                                                                                                  مرگ من:

برخی از ولی مشاهدۀ بیماری در چهره ؛ با استقبال فراوان ساکنین مواجه شد  هانو ؛ورود من به  

که بیماری در میان آنان نیز شیوع یابد  ؛زیرا آنان نگران بودند  . گردید موجبات ترس مردم سربازانم ،

                                                                      و آنان و خانواده هایشان را به کام مرگ بکشد.   

و به آنها گفتم برای تثبیت  ؛ صادر کردمرا فرمان به آزادی پسرانم اول ورودم به هانو ؛ همان روز 

.                  که اطاعت کنند؛ و آنها نیز قول دادند  ؛ یدنمائاقدام به لشکرکشی باید مجددا ؛ مناطق   

را مشخص و منطقه ای خاص ؛  از سربازان را در نظر گرفتمتعداد خاصی ؛ مشان برای هر کدا من 

و توسعه سرزمینی  . د؛ حرکت کنیو به آنان گفتم در اولین فرصت به سمت مناطق مربوطه ؛ کردم 

                  گرفتم.خواهم ادارۀ مرکز را هم خودم به عهده  را انجام داده و قلمرو ما را تثبیت کنید ؛

 ؛ زیرا بیماری من؛  را به هم ریخت هاهمۀ برنامه ؛  طی روزهای بعد، وخامت حال من متاسفانه 

              .و همه انتظار مرگم را داشتند ؛ بودمشده من در بستر بیماری العالج گرفتار ؛  تشدید شد

ی به سایر مناطق ، کومتاز مقر ح ؛ که در صورت انتقال نظامیان تحت امرشان ؛ پسرانم نگران بودند

هوکانگ بیفتد .                                                                         بدست مرکزی  حکومت  

            حاضر نبودند از هانو بیرون بروند. به همین علت آنها 

آنها ؛  ز نمودندجنگ بر سر حکومت مرکزی را آغا ، پسرانم نیز با کمک نظامیان تحت اختیارشان 

                                                          بلکه با همدیگر نیز وارد جنگ شدند.؛ نتنها با هوکانگ 

ن من به پیروی از فرامی کسی حاضر  و  ؛نیز کار ساز نبود  فرامین من   دستورات و  در آن شرایط

                                    بود. شدهگروه ها این گ به میدان جن  تبدیل و شهر ساحلی؛ نمی گردید 

                        از دنیا رفتم. ؛از تحمل یک دوره بیماری سخت پس  هم من 

ایا و جواهرات جسد مرا با هد؛ و در کنار معبد  ؛ همه دست از جنگ کشیدند؛ برای مراسم تدفین من 

                                                                                      وان دفن نمودند.              فرا
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و کسی آغاز گردیده بود ؛  کلیۀ سرزمین ها  زیرا شورش در ؛ آرامش قبل از طوفان بود کار ولی این 

را  سر کسب قدرت و ثروتضمن اینکه فرزندانم نیز جنگ بر . از حکومت مرکزی اطاعت نمی کرد 

                                                                                    شروع کرده بودند .                 

به راحتی از هم  ی ؛ به علت نزاع بین قبیله اساخته بودم  یآنچه که من پس از سالها بطوریکه ،

                                                                                                                      پاشیده شد.
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                                                                                  دیدار دوم من با رآی:        

                                قرار گرفتم.  "رآی"ر حضور رفتم و برای بار دوم دمن بار دیگر به عالم فرا ماده 

                                                                                                  او به من گفت:           

                                                                                                         "سالم دوست من" 

ولی  ؛ و امتیازات و امکانات مادی فراوان در اختیار تو قرار دادم، کردم من تو را وارد عالم ماده "

های انسانی را تو ارزش ، استفاده کردی در جهت تخریب شبکۀ مادی؛  متاسفانه تو از این امکانات

                "با مشکالت فراوان مواجه کردی، در عالم ماده  را ؛خودت و زندگی هم نوعان ، رعایت نکردی 

موارد  باید در این زندگی را پاکسازی نکرده باشی ،, تو تا زمانیکه ، آثارتخریب انجام شده  "او ادامه داد

                   ."و این به معنای عذاب دنیائی توست کنی ؛مشابه تخریبی را که انجام داده ای ، تجربه 

که موظف به  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است "سپس گفت  

تا به عالم مادی بروی و تخریب انجام شده ؛ انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

تخریبی که  به علت وسعتو ؛ ، جبران اصالحات به خودت بستگی دارد  توسط خودت را جبران کنی

حضور جدید  , برایت توزیع می گردد، ، عقوبت آن در کالبدهای متعدد  در این زندگی انجام داده ای

                                     ."بصورت قرینه نسبت به زندگی اول تو شکل خواهد گرفتتو در عالم ماده 

                                                         .       "حضور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند"

                      "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی  "
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                                                              زندگی کالبدی دوم من:        

                        که دارای چنین مشخصاتی بود:         وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ، من

  نام داشت."مانی نو " ود. مادرمیک کشاورز ب او همسر

. بود"کآمی"نام روستای ما ؛ بودآفریقا  شرق در کشاورزیمحل زندگی آنها در یک منطقۀ   

نی و شاخه و برگ منزل ما از . زندگی می کردند نه های خشتیخاخیلی از ساکنین قبیله درون  

                                     .داشتیم و از نظر اقتصادی شرایط بسیار بدی؛ شده بود ساخته  درختان

ما در آن زمین ها گندم و ؛ و در زمین های ارباب کار می کرد , بود  کمی پدرم دارای زمین زراعی  

  .                                                                                                یمردمیک جو کشت

.دختر داشت  یک پسر و یک؛ پدرم از همسر اول خود    

 ؛خوشحال نشد ؛ هیچکس از بدنیا آمدنم ؛ دختری بودم کهمن  ؛ من اولین فرزند همسر دومش بودم 

                                                                                           داشت.و عالقه ای به من ن

ذاری کردند .نام گ "کاتالو"آنان مرا   

و من نیز از کودکی کار کردن و گرسنگی  ؛ ددنمی کر خانوادۀ ما همانند برده ها برای ارباب کار  

                                                                                        . ه بودمرا تجربه کردکشیدن 

به من   تر؛ساده  هایکار معموال؛ خردسال بودن به علت  و؛  رفتممی با مادرم به مزرعه  یکودکازمن 

                                                                                                      می گردید. واگذار 

 وهمیشه مورد تحقیر و استهزاء فرزندان ارباب من  ؛فراموش نمی کنم  رنج آن سالها را هرگز 

                                                                                                           .   داشتمقرار   ، سرکارگرها
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چک بودن اندام ، و ناتوانی من در حمل مشک آب ، معموال وسیله ای برای ابراز عدم رضایت و کو

                                                                                                     ها بود.   گرانتقاد سرکار

 ، با این روندهم من   ؛ مورد اهانت قرار می دادند و من را  ؛ همیشه از من ناراضی بودند؛ سرکارگرها 

                          بخش الینفک زندگی من شده بود.، و شنیدن توهین و تحقیر ؛ عادت کرده بودم 

یکبار هم که  ؛من آرزو داشتم می کردند.ناز من حمایت و ؛ ت نداشتند مرا دوس ، پدر و مادرم نیز 

           یا در حمایت از من به دیگران تذکر دهد.؛ به من بگوید  ت آمیز ،یک جملۀ محبپدرم ، شده 

همیشه مادرم به من   ؛شاهد تجاوز سرکارگرها به کارگران زن بودم ، به دفعات  در نوجوانی ،من 

باز دوری کنم. هوسو از مجاورت و هم صحبتی با مردان  ؛ که از خودم مراقبت کنم   ؛ توصیه می کرد  

متاسفانه با ما مثل انسان   . بودم  من شاهد سختی ها و مشقت بسیار زیاد مردم؛ سالها ن آطی 

                       و سوء استفادۀ جنسی می کردند.  ؛ فقط از ما کار می کشیدند  ؛ برخورد نمی شد

در مرگ رد ؛ و خودکشی ک  ؛ باردار شددر نوجوانی  "آکارا"که خواهر ناتنی من  ؛شرایط بحدی بد بود 

                                                                                                     او من بسیار گریستم.

 ؛و با هیچ پسری دوست و هم صحبت نمی شدم  ؛ من بیشتر مراقب خودم بودم  ؛ بعد از مرگ آکارا

 که بتوانم از سرزمین خودم خارج شوم   ؛ در فکر راه حلی بودمو فقط   ؛  بیزار بودم مردم روستامن از 

زندگی کنم .                                                     ، ی مناسب ترو در منطقه ای دیگر ، با شرایط  

خیلی از اوقات نیایش می کردم و از ارواح مقدس کمک می خواستم. ؛ به این آرزو برای دستیابی من    

                                                                                                    درگیری من با کارگر اصطبل: 

  ؛به عهده داشت  را و اسبهای ارباب  هانگهداری از گاوافت اصطبل و نظکه کار  ؛ یکی از کارگران

                                                                               نام داشت .                       "باراتو"

جنسی قرار دهد . اذیت و آزار کرده بود ؛ تا مرا مورد ؛ قصد ؛ که مدتی بود او  

.دو بار با من درگیر هم شده بود ؛ او حتی برای به طویله بردن من    
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   که به حرف های من گوش کند. ؛ اصال تمایلی نداشت مولی گویا پدر؛ ه را به پدرم گفتم قضیمن  

که ادامۀ زندگی تحت این شرایط  ؛ واقعا فکر میکردممن که مایوس ؛ از حمایت خانواده شده بودم ؛ 

  .                                                                                                       چه معنی دارد

و به ؛ از تو بهره ببرند  ؛ آنهم زندگی با کسانی که میخواهند  ، فقط بدبختی و تحقیر و زجر کشیدن  

                                                                                                  تو چیزی نپردازند.

به اصطبل برای حمل آب ؛ کرد که خواست درسرکارگر  از "باراتو "مجددا ؛  تابستانی یکی از روزهادر 

                                                       ، و به او کمک کنم. در اختیار او قرار بگیرم؛ من آن روز را  ، 

نیت شیطانی او ،   ؛ می دانستم میخواهد مرا مورد اذیت و آزار قرار دهد ؛ از نیت او خبر داشتم  من

                                                                                               ر چشمانش موج می زد.  د

او تالش        ، واقع شدمکه داخل اصطبل مورد حملۀ او  ؛ بعد از ظهربود؛  کامال حواسم به او بود من

ی این منظور ، دستم را می پیچاند و مرا روی زمین می کرد ؛ مرا به زور به آخر اصطبل ببرد ، و برا

                                                                                                             می کشید .

 لباس ، ما کامال با هم گالویز شده بودیم ، و به او مشت و لگد می زدم ؛ کردممی از خودم دفاع  من

                       ولی اجازۀ تجاوز به او ندادم.و دست و صورتم ضرب دیده بود ؛ ؛ هایم پاره شده بود 

باراتو منکر  ؛ و درگیری به اتمام رسید ؛ آمدندبه کمکم  سایر کارگران، من  هایبر اثر داد و فریاد

ه همین علت او نیز اقدام به ب ؛من به او توهین کردم ؛ و گفت که  ؛ حمله  با هدف هتک حرمت شد 

                                                                                                     کتک زدن من نموده است.

قضیه به سرکارگر و سپس نهایتا  د ؛ و حرفم را نپذیرفتند ؛نشمن نیز چاره ساز  قسم ها و گریه های

                     که من در نظافت خانۀ ارباب کمک کنم. ؛ و تصمیم گرفته شد ، دبه ارباب منتقل ش

                                                                                        رمت من توسط پسر ارباب:حهتک 

با رفتن به خانۀ ؛ می کردم و فکر ؛ در ابتدا من این تصمیم را یک مزیت برای زندگیم تلقی کردم 

                                         این تصور من اشتباه بود.  ولی اب ، شرایط زندگیم بهتر خواهد شد ؛ ارب
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در روز  او  ؛ بود موجود حیوان صفت یک  و  ؛ تعادل روانی نداشت"بایونگو"بنام اب پسر بزرگ ارب 

و هر زمان که  ؛را به اتاق خود می برد و به آنها تجاوز می کردبه زور کلفت ها  ؛  روشن جلوی همه 

                                                                 او را شالق می زد. ؛ و از نوکری ناراضی بود   ؛ می کرد اراده

 ؛رفتارهایش را دیدم بعضی از اعمال وو   ؛شنیدم  ف کارهای او را از سایر خدمتکارهاتعریوقتی که من 

                   و با او مواجه نشوم.   ؛ که در چشم انداز او نباشم ؛من سعی می کردم   ؛ترسیدم  از او بسیار

همین بال را سر در خانۀ ارباب ، ؛  موراو در همان هفتۀ اول حضو  ؛ ولی مراقبت های من کارساز نشد 

و شروع به شعر خواندن کرد و گفت ؛ و لباس هایم رادر آورد   ؛ مرا به زور به اتاقش برداو   ؛من آورد 

.                                                                                                              که برقصم   

 ؛می رقصیدم  در حالیکه گریه می کردم ؛ من که خودم را در چنگال یک دیوانه اسیر شده می دیدم 

             و به من تجاوزمی کرد.؛ فحش می داد  مبه پدر و مادرمدام و ا؛ به من حمله کرد او سپس 

باید به اتاقم   ؛ را صدا کردم شماهر وقت که من  "و گفت ؛ نمودروی من پیاده  او نهایت بی حرمتی را

                                                            .                        "دو در اختیارم قرار بگیری دبیایی

  سرم را به حالت اطاعت تکان دادم. ، من هم گریان و ناالن از بدبختی خودم

به نزد  از اتاق او خارج شدم و ؛ بود م بدو حال؛ سرگیجۀ شدید داشتم سر درد و ؛ در حالیکه  سپس

                                                                                         آمدم.         سایر خدمتکارها 

."یدو استراحت کن یدشینندخترم ب"سر آشپز برایم آب آورد و گفت . گریه می کردم من مدام    

و ا برای اینکه؛ ارباب انسانی بدبختی است "میگفت او  ؛ فحش دادن بایونگوو شروع کرد زیر لب به ا 

                                                     "مردم را بیچاره کند هایتا دختر ؛ است یک دیوانه تربیت کرده 

هتک  ؛ توسط این حیوان بچه؛ بیشتر خدمتکاران نوجوان و جوان این خانه ؛ دخترم  "او ادامه داد که 

                                                ."ودب دو آخری هم نخواهی داولی نیستی شما  ؛ حرمت شده اند

این روند را همینطور ادامه ؛ گویا می خواست  ؛ یک بار دیگر همین بال را سرم آورد؛ هفتۀ بعد بایونگو  

                                                                                                                    دهد.
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. "ادامۀ زندگی تحت این شرایط را نمی توانم تحمل کنم "که و به او گفتم   ؛قضیه را به مادرم گفتم   

 .و می گفت کاری از دست من و پدرت ساخته نیست  ؛مرا آرام کند   ؛ ولی او فقط تالش می کرد 

                            . نستممی دا راه نجات تنهاکه خودکشی را  ؛من آن روزها بحدی نا امید بودم 

بایونگو ؛ بودم که ارباب در حال نظافت کف منزل از صحبتهای من با مادرم می گذشت ؛ و من  دو روز

.                                                                                                         وارد خانه شد  

و "کار دارم  تو بیا با"دستم را گرفت و گفت رد منزل شد ؛  بسمت من آمد و سپس او واهمین که 

                                                                           .    برد شمرا کشان کشان به اتاق خود

  ولی او اصال گوش   ؛ دمن بردار که دست از؛ و به او التماس کردم ؛ من دوباره گریه را از سر گرفتم 

.                                                                                                       می داد و فحش های رکیک ؛ اشت در می آوردلباس خود را د؛ و با آرامش کامل ؛ نمی کرد 

و برای تیز کردن   ؛ن تبر متعلق به او بود آ  ؛شدم  دیوارمتوجه تبر کوچک کنار ؛ در یک لحظه من 

.               را در اتاق او گذاشته بود ، تبرپس از تیز کردن ، نیز  سرکارگرو ؛ به سر کارگر داده بود   

 سرشخون از ؛ زدم سرش به  و با آن یک ضربۀ محکم  ؛تبر را برداشتم   ؛ عدر یک حرکت سری 

و  ؛ و سرش را در میان دستانش گرفته بودا شروع به داد زدن کرد ؛ و  ؛و به زمین افتاد ا ؛ جاری شد

                                                          از درد به خود می پیچید.                                 

بحدی  و یک ضربۀ محکم به پشتش زدم   ؛ با تبر به او حمله کردم مجددا ؛   چند لحظه پس از 

.                                         که تیغۀ تبر تا نصفه به داخل بدنش فرو رفت  ؛ محکم بود  ام ضربه  

  بیهوش شد.  ضربه ؛ براثر او ؛ از او جاری شده بود خون بشدت

 

                                                                                                                     فرار من از روستا:

مرا تعقیب   ارباب نفرات و  ؛ بود نشده   مطلعاز ماجرا کسی  هنوز ؛  گریختم  منزل ارباب   من از

                                                                                                            .نمی کردند
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. راهپیمائی می کردم بمدت یک هفته ؛ ه سمت کوهستان رفتم ب   

اصله بگیرم .تا حد امکان از روستا ف  ؛ سعی می کردم من  

. و نمی دانستم که چکار باید کنمو سردرگم بودم   ؛ درختان استفاده می نمودم از میوۀ  من  

بروم و ؛ من و ارباب را نشناسند که ؛ به سمت یکی از روستاهای دور افتاده   ؛نهایتا تصمیم گرفتم 

                                                                                                  کنم. جدید را شروع زندگییک 

                                                                                 :جدید زندگی یک برای ،فراهم شدن شرایط

 جا حرکت کردم.به سمت آن  ؛در دور دست روستائی را مشاهده کردم  ، رفتم هاتپه  یکی از  به باالی

.                         کارگران در حال جمع آوری گندم بودند  ؛که به روستا رسیدم   ؛نزدیک غروب بود   

و  ندبا دست خانمی را نشان داد؛ ینجا کیست و پرسیدم که سرکارگر ا؛ به یکی از آنها نزدیک شدم  

.                                                                          دختر ارباب است  "هنوتو"خانم  گفت  

من کارگر مزرعه  "به او نزدیک شدم و سالم کردم و گفتم که؛ او خانمی هم سن و سال مادرم بود  

                                                                                  "م ندارید؟شما کارگر الز ؛هستم

و بار االغ  ؛  دباید گندم ها را جمع کنی  ؛ممکن است امشب باران بیاید   ؛هوا خراب هست "گفت 

                                                                  "؟داین کار را بلدی؛ تا مردها آن را به انبار ببرند  دکنی

 "هنوتو"سپس خانم   ؛ کارما تا بعد از غروب آفتاب طول کشید؛ و کارم را شروع کردم " بله "گفتم

                                                                                                   .     مرا صدا زد و پرسید

                                                                                                  "؟دفردا هم کار میکنی" 

                                                                             ."ولی من محل خواب ندارم؛ بله "گفتم  

    " ؟دی هستیسکچه دختر  شما؟ دپس اینجا چکار میکنی"و گفت   ؛ نگاه کردبا تعجب فراوان به من 

                                               ."ندارم و از سرنوشت آنها خبر  ؛ پدر و مادرم را گم کرده ام "گفتم 
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                          "دبیانبار بخوا در دنیاشب را هم میتو و ؛ یدبگیر غذا  از آشپزخانه یدبرو"به من گفت 

       .   حرکت کردمکنار چاه رفتم و دست و صورت و لباس هایم را شستم و به سمت آشپزخانه  من

. شام بگیرمو م یگفتند بیا"هنوتو"به آشپز سالم کردم و گفتم کارگر جدید هستم و خانم   

ی روغن حیوانی و کمی عسل و یک و مقدار ؛ شام شامل یک نان محلی که از آردجو ساخته شده بود 

و به   ؛ز او تشکر کردم  اهم من  به من داد وو   ؛همه را درون یک سبد گذاشت   ؛ ظرف شیر بود

                                                                                                               انبار آمدم.

زیرا پس از مدتها احساس امنیت و آرامش به من دست داده  ؛ا شکرگذار بودم آن شب من خداوند ر

که ؛ و مرا یاری نمایند  ؛ و ارواح مقدس را به یاری طلبیدم و از آنان خواستم تا کمکم کنند ؛ بود 

                                                                                  بتوانم زندگی جدیدی را شکل دهم.

که آفریدگار آسمانها ، قطعا حامی یک دختر بی پناهی مانند من است و او مخلوق  ؛من می دانستم 

                                                                    و او را یاری خواهد کرد.؛ خود را دوست دارد 

تا  دباید صبر کنیگفتند که به من ؛ را گرفتم  هنوتوانم سراغ خ ؛ فردا صبح زود جلوی آشپزخانه بودم

                                                                                    بیاید.             بیرون از منزل خود

که  ؛بودم  من نگران ؛ آنها برنامه کاری خودشان را بلد بودند ؛ منتظر ماندم بقیۀ کارگرها هم آمدند

.                                                                                را نبینم و بیکار بمانم هنوتو خانم   

پشت سر االغ ها راه همراه با بقیۀ کارگرها ؛ همراه بقیه در مزرعه مشغول شوم ؛ تصمیم گرفتم که  

                                                                                      .                              م افتاد

 ؛آواز می خواندند در حالی که ابزارشان دستشان بود ؛ و در حال حرکت بسمت مزرعه بودند ؛ زن ها 

.         دادند جواب میدر حالیکه افسار االغ ها دستشان بود ؛ و دنبال زنها راه می رفتند ؛ دها و مر  

 ؛می کردم نگاه رامن مدام برمی گشتم وخانه ؛ ب بودیم ارباخانۀ دورشدن ازحال همینطور که در 

             کردم. ، سریع بلند شدم و لباسم را مرتب یکبار هم پایم به سنگ گیر کرد و زمین خوردم
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.   در حال بازدید از انبار بود  ؛ارگرها او به همراه یکی از سرک؛  دیدماز دور  ؛ راهنوتو ناگهان خانم    

 باید چکار کنم؟ که و پرسیدم ؛ نفس نفس زنان به او سالم کردمسریع برگشتم و به سمت او دویدم ،  

و سپس  ، ن منظور احتیاج به یک کارگر داردو به همی . که مرهم بسازد ، که تصمیم داردگفت  او

                                                                                    رم. و دو زنبیل بیاو که به انبار بروم گفت 

:                                                                              ایجاد فرصت جدید برای آموزش دیدن من  

.و خودم را به خانم رساندم ؛  دو زنبیل حصیری برداشتمو ؛ دوان به سمت انبار رفتم دوان   

. و اینکه چطور شد آنها را گم کردم؛ دربارۀ پدر و مادرم پرسید  از مناو    

و در حین سفر خانواده ام را گم کردم و تصور  ؛ که کارشان کارگری در مزرعه بود ؛ من هم گفتم

                                                                          .که آنها به روستای شما آمده اند ؛کردم 

  "؟دبرای ما کارکنی دیا می خواهی؛  ددر حال حاضر به دنبال آنها می گردی"او از من پرسید که  

                                                                                          "کار می کنم"و من پاسخ دادم که 

ما  "که ادامه دادچیزی نگفت و سپس  ولی  ؛ دروغ می گویم ؛ در مورد خانواده ام ش فهمید که خود

روش ساخت مرهم و  دو دقت کنی داگر باهوش باشی؛ االن میخواهیم برویم و گیاهان داروئی بچینیم 

                                                                                         ."مهدم نوش را به تو یاد مید

                                                                 . من هم از او تشکر کردم

 و هم ساخت مرهم ها؛ سال هم ساخت دم نوش ها را یاد گرفتم  هفتطی "هنوتو "من پیش خانم 

           .ندبه من یاد دادهنوتو دن را خانم خواندن و نوشتن و دعا خوان؛ آموختم و مهمتر از همه  را

و ؛ خودم برای درمان افراد دم نوش می ساختم ؛ که خیلی از اوقات ، بجائی رسید آموزش من ؛ کار 

                                                                                         ی جراحت های آنها مرهم می گذاشتم.برا

بهترین محل برای زندگی من  ؛   نام داشت"آرگا"که این روستای بزرگ که  ؛ من فکر می کردم 

                                                                                                                      خواهد بود.
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                                                                                                                       ازدواج کردن من:

یکی ؛ که برای خرید به بازارچۀ روستا رفته بودم  ،یکی از روزها تا اینکه  ؛ این روند سالها ادامه داشت 

                                                نسبت به من ابراز عالقه کرد.   "تالینو"بناماز شکارچیان روستا 

و او با عشق و عالقه با ؛ من برای خرید اردک به او مراجعه کردم  رگز فراموش نمی کنم ؛آن روز را ه

.                                                                                               من هم صحبت شد   

 .من دوست داشتم شوهر داشته باشم و سر و سامان بگیرم؛ یت زندگی و خانواده ام پرسید و از وضعا 

.                                  که مرده بود ؛قبال یک بار ازدواج کرده بود و همسرش سالها بود تالینو   

او هره بود ؛ او مردی تنومند و خوش چ؛ هم سن و سال هستیم  که من و تالینو؛ می رسید  بنظر  

                                           و دوست داشت با من بیشتر صحبت کند.  ؛ بسیار با محبت صحبت می کرد 

  ؛ ه بودعالقۀ تالینو به من افزایش یافت ؛  که دیدارهای ما به دفعات تکرار شد ؛پس از آن روز بود 

همۀ زندگی و وجود خود را برای  او می گفت حاضر است  ؛ کنیم ازدواجکه با هم  ؛تالینو پیشنهاد داد 

                                                                                                         اهدا کند.      خوشبخت کردنم 

که در هزینۀ ازدواجم  و او نیز نظر مثبت داد و پذیرفت  ؛ درمیان گذاشتمهنوتو موضوع را با خانم  من

 مشارکت نماید ؛ و به عنوان بزرگتر من ، در مراسم حاضر شود.                                                 

به خوبی  ؛ همه چیز داشت تا سالها ؛ ازدواج ما بصورت یک مراسم سادۀ سنتی شکل گرفتنهایتا  

                                 از با هم بودن لذت می بردیم.ولی ؛ هرچند که ما بچه دار نشدیم  پیش می رفت

                                                                              شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:

پرستش ؛ یک یا چند بت را به عنوان نمایندۀ پروردگار ؛ مردم در هر منطقه و هر روستا و هر شهری 

.                                                                                                            می کردند   

که قدمت بتها به معنی ارتباط ؛ بسیار ارزشمند بود زیرا اعتقاد بر این بود  ، بتها در هر خانوادهوجود 

 .او نیز بشمار می رفتتقدس  باال بودن سن هر بتی ، عامل و ارواح پیشینیان با بت مربوطه بوده

.                                                                                                                   
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بسیار برای رفع مشکالت زندگی ؛ و کمک خواستن از آنان ؛ ارتباط با ارواح مقدس  در میان مردم ؛ 

برای ایجاد ارتباط با ارواح مقدس ؛ روش های خاصی از سوی جادوگران و پیشوایان . مرسوم بود

 مذهبی ارائه گردیده بود ؛ و مردم نیز ؛ از همین روش ها بهره می بردند.                                  

که دنیا مملو از صدا و  ؛ ر این بوداعتقاد ب؛ انواع نوحه ها و مرثیه ها رواج داشت  در مراسم آئینی ، 

مشکالت را از سر راه  ، و قادر است؛ را دارد  طبیعتتوان هم نوائی با ، آواز است و آوازهای خاصی 

                                                                                                            .طرف کندزندگی ما بر

                                                                                                             یب دیدن همسرم:آس 

من هم تبدیل به دستیار شماره یک خانم هنوتو شده ؛ پیش می رفت  همه چیز به خوبی داشت  

و  ؛ ی کرد و در بازار روستا می فروختو شوهرم نیز از حیوانات و خصوصا پرندگان صید م؛ بودم 

                                                                             مایحتاج زندگی مان را فراهم می نمود.

مورد ؛ که شوهرم در حین شکار   ؛خبر رسید   ؛ وقتی داشتم مرهم می ساختم ، از روزهاتا اینکه یکی 

    و در منزل مان بستری نمودند. ؛ دوستانش او را به روستا آوردند ؛ گرفته است قراریک شیر حمله 

 . زیادی از ناحیۀ پا و صورت داشت هایجراحت متاسفانه شوهرم؛ و به منزل آمدم ؛ کار را رها کردم 

  ؛مانده بود اوان روی صورت آثار چنگال حیو بطوریکه؛ کامال با حیوان گالویز شده است  ؛ مشخص بود

                                                           .کنده شده بود  ؛و بخشی از گوشت ران پای راستش 

.درمان او کاری نبود که من قادر به انجامش باشم   

                    که درمان فرزند او را به عهده بگیرد.؛ گر قبیله درخواست کرد از جادوتالینو پدر

بسیارمخالف دخالت من در ساخت دم نوش و  و ؛ صاحب نفوذ و مورد وثوق همه بود یشخصجادوگر 

                                                                                                        .تولید مرهم بود

 جادو گر از خانم هنوتو هم انتقاد می کرد.

ولی خانم   ؛ و کارش را بلد نیست ؛  که کیفیت داروهای او خوب نیست  جادوگر همه جا می گفت 

                                         و کارخودش را ادامه می داد.؛ هنوتو به صحبتهای او پاسخ نمی داد 
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را  احترام او  ؛ خانم هنوتو سعی می کرد؛ و به همین علت  ؛ جادوگر از دوستان پدر خانم هنوتو بود 

                                                                                               در روستا حفظ کند.    

                                                                                               کینه توزی جادوگر قبیله با من:

دور کند.شوهرم تا ارواح خبیثه را از  ؛ و تالش نمود ؛ دو گر شروع به کار کرد به هر حال جا  

ولی روشهای درمانی جادوگر کارساز   ؛ از انواع بخورها و مرهم ها برای درمان استفاده کردجادوگر  

                                 .                                                                                    نبود

ولی اعمال و نظرات من شدیدا ؛ من در نظافت و تغذیه و مرهم گذاری تالینو بسیار دقت می کردم  

                                                                                                                   مورد انتقاد جادوگر بود.   

و تا زمانی که من در روستا باشم  ؛ اعالم کرد که من دارای روح پلید و شیطانی هستم جادوگرعاقبت 

                                                                       ارواح پاک و مقدس برای کمک نخواهند آمد.

ارتباط مردم با  که ؛ و باعث شده بود؛ ت این مرد ابله شیطان صفت این صحبت ها را به همه می گف

.                                                                                                          من به حداقل برسد   

مشکل شده بود.دیگر حتی خرید و فروش کردن کاال و ارتباط با کارگران مزرعه برایم    

 .می نمود و حرف های او را تائید ؛تبلیغات او را تشدید می کرد   ؛ نیز شوهر نادان منپدر متاسفانه  

.نموده بود سخت من را بر روزگار حرفهای آنان ؛ در آن روزها   

از این بالهت و نادانی مردم بسیار دلگیر بودم.  من ؛ نیز حرفهای آنان را می پذیرفتندمتاسفانه مردم    

برای خودم کلبه ؛ در کنار جنگل ؛ ارباب  آن سوی مزرعۀدر بیرون روستا  فتم درتصمیم گرعاقبت 

با او  ؛  او هم اینکه پس از بهبودی شوهرم زندگی مشترک ر؛ تا هم بتوانم در مزرعه کار کنم ؛ بسازم 

                                                                                                               از سر بگیرم.

خانم هنوتو یک انسان ؛ کارگران به من کمک کنند ؛ دستور داد هنوتو خانم  برای ساخت کلبۀ جدید ،  

                                                                                       بزرگوار و با شخصیت بود.       
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؛ و دوست داشتم ، شرایط فرهنگی مردم بودم ناراحت از جهالت این مردم ،  آن روزهامن هم که در 

                                                                       .یک تصمیم بزرگ گرفتمرا عوض کنم ؛ لذا 

العاتی که و اط  ؛ به دختران و پسران روستا خواندن و نوشتن بیاموزم؛ تصمیم گرفتم بصورت منظم  

 ؛ و دعا کردن و استمداد از ارواح مقدس را ؛  دهمبه آنها آموزش ؛ وران آموخته بودم از گیاهان و جان

                                                       بدهم. آموزشبه آنها ؛ یاد گرفته بودم هنوتو که از خانم 

ضمن  ؛ و هم در انتشار آگاهی به مردم نقش ایفا کنم ؛ تا هم از ارزش و اعتبار جادوگر کاسته باشم

.                                                                                                          اینکه برایم عامل درآمد هم بود   

جب ارتقاء و پیشرفت من و مو ؛ انجام داده بودکه خانم هنوتو برای من ؛ این درواقع همان کاری بود 

                                   برای دیگران انجام دهم.  ؛و اکنون من تصمیم داشتم همین کار را ؛  ه بودشد

 ؛ و کارم پیشرفت چندانی نداشت؛ این کار نتایج متضادی در روستای ما به همراه داشت متاسفانه 

                                                                                       من مخالفت می کردند.  با  نواده ها اکثر خا

فوت  پس از نزدیک به یک سال بیماری ، در همین زمان بود که شوهرم نیز به علت افزایش عفونت 

                                     .                                                                              کرد 

انگار که شوهرم را من  ؛ می کردند نگاهبا نفرت به من ؛ ۀ شوهرم گر و خانوادجادو؛ در مراسم دفن او 

                                                                                                                  کشته ام.

  ناراحت  شدیدا  و در قبال رفتارهای ابلهانه و کینه جوئی اشخاص  ؛ آرامی نداشتم  شخصیت من 

و کسی  . و پس از چند بار گذشت و خویشتن داری ، سپس اقدام به عکس العمل می کردم؛ می شدم 

بطوریکه ؛ می کردم شدیدا تنبیه   ؛ را که به من آسیب شخصیتی و روحی و روانی وارد کرده بود

                                                                                   طعم زبان تند مرا چشیده بودند. ،   خیلی از افراد

به همین علت من منتظر فرصتی بودم تا عملکرد جادوگر را تالفی کنم . و به او ضربه بزنم و او را نزد 

                                                                                       مردم تحقیر نمایم.               
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                                                                                                                        معلم شدن من:

برای اینکه مردم مورد سوء ؛ و اعتقاد داشتم ؛ انستم من جهالت را بزرگترین دشمن انسان می د

و دانش عمومی آنان  ، در ابتدا باید آگاه شوند ؛ و به آنها ظلم و اجحاف نشود ؛ استفاده قرار نگیرند 

                                                       تا بتوان در مرحلۀ بعد ، حرکتهای اجتماعی را شکل داد.  ؛  ارتقاء یابد

های روستاتصمیم گرفتم به  ؛ چون در روستای خودمان تنها دو شاگرد پیدا کرده بودم ؛ حال به هر

                                                                                                    .   اطراف مراجعه کنم 

و دوست دارد ؛ خواندن و نوشتن است ؛ ه مند به یادگیری که هر کسی که عالق، و به آنها بگویم 

                                          به نزد من بیاید و آموزش ببیند.  ؛ ساخت مرهم و دم نوش را یاد بگیرد

کلبه ام آموزش حیاط آنها در   ؛من به زودی تعداد زیادی شاگرد جمع کردم ؛ این یک تفکر عالی بود 

و دیگر به حرفهای ؛ سرگرم بودم من هم با آنها  ؛  با هم بودن شاد بودندهم صحبتی و و از د میدیدن

                                                                           کینه جویانۀ مردم توجه نمی کردم.         

پس از چند روز حضور در کالس های و بعضی از شاگردان ؛ در آنجا شکل گرفته بود محیط مناسبی  

کلبۀ  "و آوازۀ  ؛که در کالس ها حاضر شوند؛ کردند می من ، بستگان و دوستان خود را نیز ترقیب 

.                                                                         همه جا پخش شده بود  "آموزشی کاتالو  

 ؛و آنانی که منزل شان دور بود ؛ می کردند  رفت آمد  ؛ نزدیک بودشاگردانی که محل سکونت شان  

.                   می شدند  می ساختند و ساکن یبا حصیر و چوب در کنار کلبه ام برای خود سر پناه موقت  

که  ؛طریق آنان به پدرشان پیغام دادم  من از ؛ فرزند رئیس قبیلۀ مجاور بودند ؛ دو تا از شاگردانم  

  ؛تولید مرهممن نیز در درآمد کارگاه  ؛ دنساخت کارگاه تولید مرهم و دمنوش به من کمک کن در اگر

                                                                                               آنان را شریک خواهم نمود .

او به دیدارم آمد. ،به رئیس قبیله ؛ من ارسال پیام پس از سه روز    

هیکل ، و بسیار مودب و منطقی بود. او مردی درشت ؛ بود  "رئیس ناکات"نام او    
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او فهرستی از ؛ که اکیپ اجرائی و مصالح را برایم ارسال کند ؛ سخنانم را شنید و  به من قول داد او 

ن ابزار و وسایل را از شهر که ای ؛و گفت   ؛ ابزار مورد نیاز ساخت دم نوش و مرهم را نیز از من گرفت

                                                                                             .بندری تهیه خواهد کرد

انواع ظروف سفالی و  ؛ ه شدبرایم ساختبزرگ یک ساختمان خشتی ؛ نهایتا به دستور رئیس ناکات  

و یک اجاق در فضای آزاد ؛ و یک اجاق در فضای سرپوشیده ؛  دگردیهم برایم فرا ؛ که ابزار کارم بود

                                                                                                       برایم ساخته شد.

حد حاضر به سرمایه که رئیس ناکات تا این  ؛من هرگز تصور نمی کردم ؛ این امکانات فوق العاده بود  

                                                                                                         گذاری گردد.    

ظروف   ؛ از امکانات خانم هنوتو استفاده می کردمبرای ساخت مرهم و دمنوش ؛ من ؛ ن تا قبل از ای 

                                                                                        .بود قدیمی و از جنس سنگاو 

ضمن اینکه ایجاد تنور برای  طاقت فرسا بود. برایمو جابجایی آنان  هظروف بسیار سنگین بود این 

                                                                داشت.به همراه ظروف سنگی ، مشکالت فراوانی 

و من از تدریس بسیار  . تخم مرغ می آوردندگوشت و گندم و حبوبات و  ؛شاگردانم به عنوان دستمزد 

                                    و آیندۀ درخشانی را برای خودم و شاگردانم متصور بودم. ؛ لذت می بردم 

  .سال ادامه داشت  این روند هشت 

.که مرا در این کار کمک نموده است  ؛ آسمانها را شکر گذار بودم من خالق  

تردد به کلبۀ من زیاد شده بود.   ؛ج به تدری بطوریکه  ؛کلبه مراسم دعا و نیایش هم داشتیم ما در   

من یک شخصیت اجتماعی مقبولی در روستای خودمان و روستاهای اطراف یافته طی آن سالها ، 

به من مراجعه می کردند   ؛ ندی که جادوگر و همکارانش قادر به مداوای آنان نبودخیلی از افراد ؛ بودم

                                                                    . و من نیز صادقانه به درمانشان مشغول می شدم

ا از این افراد حق و من عموم  ؛ بودنیز حضور این گونه بیماران ، کالس آموزشی برای شاگردانم   
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هدیه شان را برای گذران   ؛ و تنها در صورتیکه هدیه ای می آوردند  ؛ الزحمه و دستمزدی نمی گرفتم

.                                                                                             زندگی قبول می نمودم   

او ؛ که بار دیگر جادوگر قبیله حرکاتش را آغاز نمود  ؛می رفت در واقع همه چیز داشت خوب پیش  

و ضرورت دارد که کالس  ؛ می دهم عقیده داشت که من یک آیین شیطانی را به اشخاص آموزش

                                               .و شاگردانم به قبایل خودشان بازگردند  ؛ های من تعطیل شود

در این   ؛و با جادوگران و روسای قبایل صحبت کرد   ؛به قبایل مجاور هم رفت   ؛ظوراو به همین من 

و گفت که من از نسل  ؛ و پیش آنها هم رفت؛ از نظر دور نداشت   ؛ او خانواده ها را هم  ؛ارتباط 

 ؛ اگر حضورم ادامه یابد و؛  می باشم  اخیر سالهای و عامل بدبختی ها و خشکسالی؛ شیطان هستم 

و می گفت این مطالب را ارواح مقدس ا ؛ ما نازل خواهد شد بر  گذشتهبیشتر از  خشم خدای آسمانها 

                                                                                                    گفته اند.  او خودشان به  ؛ و خدایان 

از اطراف من پراکنده  و ؛ تحت فشار والدین خودشان قرار گرفتند  نمبسیاری از شاگردا  ؛ به هر حال

.                                                                                                                شدند  

که من   ؛ ئی رسیدو کار به جا؛  هر روز بیشتر می شد؛ و مریدانش ؛ تهدید و ارعاب دوستان جادوگر  

.                                                           همه نگران امنیت جانی خودمان بودیم ، و شاگردانم  

ن مراحل آخریاینها ، که  ؛علت نرفتن آنها این بود   ؛باقی ماندند  از شاگردانم پنج نفرتنها  در نهایت 

از ادامۀ  آموزش بودند ؛  اال اگر آنان نیز در دوره های مقدماتیاحتم . می کردندآموزش را داشتند طی 

.                                                        می کردند مرا ترک و  ؛ آموزش صرف نظر می نمودند  

و   ؛ ولی آنان درحال گذراندن آخرین مراحل آموزش ساخت مرهم و ارتباط با ارواح مقدس بودند 

                                                       می خواستند آموزش را به اتمام برسانند و بروند. درواقع

                                                                                               درگیری فیزیکی من با جادوگر: 

متاسفانه ؛  فرستادم  یکی از شاگردانم را برای تهیۀ آرد به روستامن ، ی بهاری یکی از روزهادر صبح 

و پس از مراجعت ا  ؛ برداشت خراششدیدا دستش و ؛ مورد ضرب و شتم پسر جادوگر قرارگرفت  او

                                                  و جراحتش را نشان داد. ؛ مطرح کرد من با موضوع را  ، به کلبه 
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 ؛به شما آسیب برسانند من نگرانم که آنها؛ که به روستای ما بیائید  ؛خانم معلم بهتر است "و گفت ا 

و  ما او ؛ است و اگر از اینجا نرود  شیطان صفت کاتالو " ؛ آنان می گفتندسپس او ادامه داد ، که 

                                         .                                               "را خواهیم کشت شاگردانش

 نگرانی و اضطراب در جمالت و چهرۀ او هویدا بود. 

و تصمیم گرفتم نزد جادوگر  ؛ م تمام شدو تحمل صبر، از این همه بالهت و حماقت و جسارت  من

                                                                                             بروم و با او درگیر شوم.      

ولی شاگردانم حاضر  ؛در درگیری من با جادوگر مشارکت کنند من تمایلی نداشتم که شاگردانم  

                                                                              .          من را تنها بگذارند و دنبالم راه افتادند  ؛ نبودند

مردک دیوانه از"و فریاد کشیدم   ؛وارد حیاط منزلش شدم  قرار داشت ،در مرکز روستا  خانۀ جادوگر  

.                                   "درا اذیت می کنیا چرا این همه م  ؛ دجان من و شاگردانم چه میخواهی   

  از داد و فریاد من مردم جمع شدند.

     ؛  و تا زمانی که مردم بی سواد و نادان هستند   ؛ی سواد و نادان است که ب گفتم من به جادوگر 

تا در جلوی مردم وارد   ؛ بخواند ارواح را فرا تا از او خواستم  من . بهره برداری کندمردم ازمی تواند 

              .                                      هستم که من شیطانی  ؛شده و خودشان به مردم بگویند 

. "هستیبی سواد و نادان  تو بیچاره و "به او گفتم کهمن   

بلند  ؛ که جوانی تنومند بود "آینی"شاگردانم بنام خصوصا یکی از   ؛بودند   شاگردانم نیز همراهم

  .            "مرد یک شیطان واقعی است این  ؛ جادوگر دروغگو را باید کشت "و می گفت فریاد می کشید

پسر جادوگر با چوب به من حمله کرد بطوریکه وقتی ،   ؛ ر ما به درگیری فیزیکی هم کشیده شدکا

                                                 .و او را نقش زمین کرد  ؛آینی یک مشت محکم به صورت او زد 

  . ندشد طرفینیشتر بمانع از درگیری ؛ راد روستا و چند تن از افهنوتو دخالت ارباب و خانم 
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شکلک های  و و جمالت نامفهوم می گفت ، و دست به آسمان برده بود گر فقط نفرین می کردجادو

                                                                                                                  .آوردمی در عجیب

  . و بلند میخندیدند؛ کردند شاگردانم او را مسخره می 

که ؛ و در واقع جادوگر شانس آورد ؛ شاگردانم خصوصا آینی متقاضی درگیری با جادوگر بودند همۀ 

                                                                                                             کتک نخورد.

  .از رونق افتاد و مراجعۀ به او ، ؛ بت به جادوگر کم شده بودرف شنوی مردم نسح ؛از آن روز به بعد  

از این  لذا .  از ما خواهد گرفتجادوگر انتقام سختی  که ؛من در آن روزها ، پیش بینی می کردم 

                                     بابت  بسیار نگران بودم.                                                                      

                                                                                                              هدف من در زندگی: 

و می خواهند همۀ ؛ و تمامیت خواه هستند  ؛  افراد به هم ظلم می کنند  من از اینکه می دیدم 

.                                                          متنفر بودم ؛ خداوند را برای خود داشته باشند  نعمات  

و بقیه را در ؛  در حد نیاز استفاده کرد ؛ است که باید آنچه خداوند به ما داده  ؛من فکر می کردم  

                                                             .                           اختیار دیگر انسانها قرار داد 

تا  ؛ باید افراد جامعه را آموزش داد  ؛ بتوان این روش را عمل نمود؛ برای اینکه من معتقد بودم که 

                                                                           برای خودشان و همنوعانشان ارزش قائل شوند.

                                                                                                            مرگ من و شاگردانم:

ادی من و شاگردانم متوجه حضور تعداد زیکه  ؛ نیمه های شب بود  ؛باالخره آن شب کذائی فرا رسید 

.                                                                    شدیم کلبه ماناز دوستان جادوگر در اطراف   

. آنها متعلق به قبیلۀ ما نبودند اکثر   

بعضی  و؛  بود تعدادی از آنها نیزه در دست ، مقابله با آنها فایده ای نداشت   ، شانبه علت تعداد زیاد  

                                                                                                       .    داشتندنیز چوب دستی   از آنها
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چون محل اقامت ما ؛ از روستا کمی فاصله داشت و امکان  ؛داد و فریادهای ما فایده ای نداشت 

                                     درخواست کمک از همسایه ها میسر نبود.                                   

 .را کنار هم روی زمین خواباندند ما  ؛ و درون کلبه ؛ آنها دست و پای من و پنج شاگردم را بستند 

ولی جادوگر میگفت روح پلید شیطانی  ؛ که مرا بکشند و شاگردانم را آزاد کنند ؛من التماس کردم 

                                                          طان صفت شده اند.در آنها هم نفوذ کرده و آنها هم شی ؛ تو

شروع به التماس کردن نمودند و  ؛که به قتل خواهند رسید   ؛ شاگردانم پس از اینکه مطمئن شدند

                                                                            بعضی ها شان بلند گریه می کردند.         

و  دخواندنمی آواز  و دوستان جادوگر بلند؛ صحنۀ وحشتناکی ایجاد شده بود ما گریه می کردیم 

                                                                                                  د.         کردنمی نیایش 

صدای آواز خواندن و نیایش   ؛ و کلبه را به آتش کشیدند کردهمشعل ها را روشن آنان سپس  

                                     تا لحظۀ مرگ می شنیدم. و من صدایشان را ، ؛ شان همچنان بلند بودکردن

                        خوشحال بودند.از این بابت ؛ و ؛ آنان کشتن روح شیطانی مرا سپاسگزاری می کردند  

. فردای آن روز جسد من توسط مردم بخاک سپرده شد  

.و اظهار تاسف کردند  ؛ خانم هنوتو و دوستانم بر مرگ من بسیار گریستند  

و اجساد  ؛ ، به روستا آمدند از واقعۀ آتش سوزی کلبه  مطلع شدن پس از، نیز   والدین شاگردانم 

زیرا والدین و  ؛ولی این پایان ماجرا نبود  ؛  ندو به خاک سپرد ؛ فرزندانشان را به روستای خود بردند

                                                                          . دست بردار نبودند ؛بستگان شاگردانم 

و همۀ افراد  ؛ به منزل جادوگر در مرکز روستا حمله شد ؛ در یکی از شبها بیست روز بعد ؛ حدود  

.                                                                                           و بقتل رسیدندخانوادۀ ا  

نقش داشتند نیز طی هفته های بعد شناسائی شدند و بستگان ؛ افرادی که در قتل من و شاگردانم  

و یا خانه و مزرعۀ شان  ؛ ته شدندتعداد زیادی از آنان کش  ؛ سراغ آنها هم رفتند؛ و والدین مقتولین 

                                                                                                    به آتش کشیده شد.
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و افراد جدیدی  ؛در منطقۀ ما جدی شد  ؛مبحث آموزش عمومی افراد ؛ پس از این اتفاقات بود که 

                                                                                                  مردم نمودند.اقدام به آموزش عمومی 
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                                                                                  دیدار سوم من با رآی:       

                                 قرار گرفتم.  "رآی"را ماده رفتم و برای بار سوم در حضور من بار دیگر به عالم ف

                                                                                  او به من گفت:                        

                                                                                                       "سالم دوست من " 

و هم  ؛ تو هم تالش در جهت ارتقاء افکار را انجام دادی؛ حضور تو در عالم ماده مثبت بود کلیات "

         .                                                             "تالش کردی تا پاکی خود را حفظ کنی 

؛  را پذیرفتیمهاجرت کردی و سختی و رنج ناشی از تغییر شرایط  ، برای تغییر شرایط محیطی  تو "

؛ شده  توانستی بخشی از تخریب انجام؛ و با این کارها  ؛ بود مادیاین ها همه در جهت تقویت شبکۀ 

  "ط تکمیلی قرار بگیریبرای جبران بقیه ، باید در شرای لیو؛  را جبران کنیت اول خوددر زندگی 

که موظف به انجام آن  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"

تا به عالم مادی بروی و تخریب انجام شده توسط خودت  ؛ هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود

                                                                         "و خودت را بیشتر ارتقاء دهی ؛ را جبران کنی 

                   "تو شکل خواهد گرفت دومنسبت به زندگی ،  مکملحضور جدید تو در عالم ماده بصورت "

تجربه کردن بخشی از  ؛ هدف این زندگی ؛  جانمائی تو را رقم می زند؛ حضور تحت این شرایط 

                                                                " بر عالم ماده اعمال نموده بودیکه خودت قبال؛ تخریبی است 

                 "  نی وپاکی و آگاهی را الگوی حضوردر عالم مادی قرار دهی که قدر نعمت بداامیداست  "
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                                   من:                                     سومزندگی کالبدی 

                            که دارای چنین مشخصاتی بود:     وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

. نام داشت "یوتا" مادرم بود . "هانگ "بنام  کشاورزیک  همسراو   

قرار ی در شرق آسیا در یک منطقۀ کوهستان روستای ما؛ بود  "ساچی"روستای  ما محل زندگی 

                                                                                                                  .داشت

؛ مادرم برای او پسری سالم بدنیا آورده  ؛ و پدرم از اینکه می دید   ؛من اولین فرزند خانواده بودم 

                                                                     گذاشتند.    "آیاتا"ام مرابسیار خوشحال بود آنان ن

قرار در اطراف روستای ما ، ؛ کوههای سر به فلک کشیده  ؛ بسیار زیبا قرار داشت درۀیک در  ما خانه

                                             .                               ندزیبا و برفگیر بود بسیارداشت ؛ کوهها 

همیشه پر آب  ؛ که رودخانه ای که از وسط روستا می گذشت ؛ برفگیر بودن کوهها باعث شده بود

                                              .جلوه نمایدو سرسبز  ، زیبا  ساچیباشد و دشت بزرگ روستای 

پدرم دارای ؛ داشتیم  متوسطیاز نظر اقتصادی شرایط ما ؛ شده بود  منزل ما از چوب و نی ساخته

.                                                        که در آن برنج کاری میکرد ؛زمین زراعی وسیعی بود   

و تفریح ساخته یک کلبۀ کوچک برای استراحت  ؛ پدرم در باغ ؛دارای یک باغ مرکبات هم بودیم  ما 

محل استراحت و بازی ؛ در سایر اوقات  لیو بود ، که در روزهای کاری محل استراحت کارگران ؛ بود

                                                                                             .بشمار می رفت کودکان 

                  و از زندگی لذت می بردیم.  ؛ کردیمبا هم بازی می و   ؛ ما در زمان کودکی به کلبه می رفتیم

. نام داشت "یوهای" خواهرم ؛ من یک خواهر هم داشتم   

  .شیرین زبان بود با محبت و زیبا و بسیار ؛ بودفرشته  یک او همانند؛ من او را بسیار دوست داشتم  
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همیشه در مراسم  که آنان ؛یاد دارم از کودکی به من   ؛ی مذهبی و مهربانی بودند پدر و مادرم انسانها

به مالقات او می رفتند و اگر کسی مشکلی   ؛و اگر شخصی بیمار می شد   ؛ مذهبی شرکت می کردند

ای رفع مشکالت او تالش می کردند .                                                                   رب ؛ داشت  

و آنان را بسیار دوست ؛ بسیار خوشحال بودم   ؛ در و مادر مهربانی بودممن از این که دارای چنین پ 

                                                                                                                  .  داشتم

آنان را دوست  ؛ روستا تا جائی که به یاد دارم همۀ اهالی ؛ این عالقه فقط مربوط به من نمی شد

                                                                         احترام می گذاشتند.  ه آنهاو ب  ؛ داشتند

او آموختم. از  شکار کردن و کشاورزی را  ؛ رشد کردم و همیشه همراه و همدم پدرم بودمبخوبی من  

پاکی را در میان مردم و  و  که پاک باشیم  ؛می خواهند  ارواح مقدس از ما "می گفت کهپدرم 

؛ زیرا خداوند آسمانها  ؛و به همدیگر نیکی کنیم  ؛ و آب پاس بداریم خاکو   حیوانات و گیاهان

.                                                                                           نیکوکاران را دوست دارد  

خشم آفریدگار آسمانها بصورت خشک سالی و بیماری و ؛ در صورتیکه عامل انتشار نیکی ها نباشیم 

                                                                               ."زلزله و طوفان برما نازل خواهد شد

از نظر آنها ؛ نام داشت "هانو"شهرد ، که موقعیتش نزدیک دریا بو روستای مامجاور  شهرهاییکی از 

                                                                داشتند .خوبی  اقتصادی و اجتماعی وضعیت بسیار

و باید سالیانه  ؛ منطقۀ ما تحت الحمایۀ شهر هانو بود  ؛نام داشت  "یانگ   "رئیس هانوحاکم شهر

                                                             برای حاکم ارسال می کردیم.    ؛ بیست درصد از محصول را

به همین  ؛ که من درس بخوانم؛ پدرم خیلی دوست داشت   ؛مدرسه وجود نداشت   ؛در منطقۀ ما 

                                                     .و در یک مدرسۀ شبانه روزی ثبت نام کرد  ؛ علت مرا به شهر هانو برد

افراد برحسب اینکه چه دروسی   ؛ مدرسه ما دارای فضای وسیعی بود  ؛ نامیده می شد"ونا"مدرسۀ ما 

و کالس درس شان از  ؛ بندی می شدند رتبه ؛ و در چه مرحله از تحصیل قرار گرفته اند؛ می خوانند 

                                                                                          هم جدا سازی می گردید.  
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این افراد با اینکه جوان  . و هم درس می دادند ؛ هم درس می خواندند  ،برخی از اشخاص در مدرسه  

                                    و اجازه داشتند که تدریس کنند.     ؛بودند به درجۀ استادی رسیده بودند 

من در طی دوران تحصیلم در ونا دوستان   ؛ نظم و نظافت در ونا حرف اول را می زدو برنامه ریزی 

.                                                   و از حضور در این محیط خوشحال بودم  ؛ زیادی پیدا کردم  

تا  ؛ دیدم آموزشیاران تالش می کنندو از اینکه می  ؛ من محصلین و آموزشیاران را دوست داشتم

که بهترین  ؛می بردم و نهایت تالش خودم را می کردم  لذت   ؛ مطالب جدید به ما آموزش دهند

                                                                                         نتایج و نمرات را کسب کنم.

وقتی به   بطوریکه در ایام تعطیلی آموزشگاه ، ؛ وابستگی پیدا کرده بودم بسیار  ؛شهر هانو به من 

و دوست داشتم سریعتر به هانو  ؛ و دوستانم تنگ می شد هانودلم برای شهر ؛ منزل می رفتم

                                                                                                                  برگردم.

با دوستانمان به ورزش و بازی ؛ به ساحل می رفتیم و در ساحل   ،من به همراه دوستانم ؛ آن روزها 

                                                                                                          مشغول می شدیم.

می بردیم  و با خودمان به ساحل  ؛ رینی از مغازه ها خرید می کردیمشینان ؛  خیلی از اوقات ما در 

                                                                                             تا بعد از بازی مصرف کنیم.

ن به واسطۀ دوستی م ؛ بودند  زیرا پدر بعضی از همکالسی هایم صیاد  ؛ما قایق سواری نیز می کردیم 

؛ قایق سواری هم لذت زیادی داشت و هم ورزش خوبی به دفعات از قایق شان استفاده کردم  ؛ با آنها

                 بود.                                                                                                          

   به پدر و مادرم ؛ در شهر هانو را رخ داده ؛  خاطرات و اتفاقات؛ ی آمدم من هر وقت که به منزل م

.                                     در روستا را به من می گفتندرخ داده ، اتفاقات  ؛و آنان نیز  ؛ می گفتم  

  ؛ده می ساختمادرم نان شیرین و جوشان  ، ، بسیار خوشم می آمدخانواده افراد من از هم صحبتی با  

، من در حال ارتقاء علمی و تجربی هستم   ؛از اینکه می دیدیدند  ، آنان و من گرم صحبت می شدم

من هم از اینکه می دیدم ، پدر و مادرم برایم ارزش قائل هستند ومرا دوست  . بسیار خوشحال بودند

                                                                                              لذت می بردم .    ؛ دارند
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                                                                                                تصمیم به توسعه سرزمین:       

عۀ تصمیم به توس "یانگ "رئیس  ؛ خبر رسیدکه  ؛ سال از حضورم در مدرسۀ ونا می گذشت ده

                                                                                                             سرزمین گرفته است .

                                .  ددش درآورکه مناطق کوهستانی شمال را به تصرف خو  ؛ رئیس تصمیم داشت

مل حوزۀ زندگی اقوام بیابانگرد و بادیه نشین می شد.منطقۀ مورد نظر رئیس یانگ شا  

و سرمای بیابانهای ؛ . زمین مناطق شمالی حاصلخیز نبود  آنان مردمانی فقیر و زجر کشیده بودند 

                                                                                                                          آنجا طاقت فرسا بود.

از پیاده  ارتش بزرگیاو برای دستیابی به خواست خود ،   ؛ تصمیم خود را گرفته بود ؛ ولی رئیس 

و سپس خودش فرماندهی نیروها را به  ؛ و تدارکاتی عظیم انجام داد ؛ نمودآماده ؛ نظام و سواره نظام 

                                                                                         . عهده گرفت و برای جنگ عازم شد

نظم در   ؛مشاهده می شد هان خود در جلوی سپاه همراه با فرماند؛ رئیس یانگ ؛  در روز اعزام نیروها

                                                          ایت از عزم باالی رئیس برای پیروزی داشت.حک؛ میان سپاه 

و  ؛ و برای نظامیان هلهله می کردند ؛مردم زیادی جمع شدند  ؛ در مراسم خروج سپاهیان از پادگان

                                                                       نظامیان نیز برای آنها دست تکان می دادند.

. به مراسم بدرقۀ سربازان رفتم؛  "کاین"ه نام ب؛ به همراه یکی از استادانم  ؛ من نیز  

.و عامل ایجاد تخریب و تباهی است   ؛که جنگ کار اشتباهی است  ؛استاد می گفت   

، اموال و زندگی مردم را تخریب خواهند که سپاهیان ما قطعا در حمالت خودشان  ؛عقیده داشت او 

                                       اص خواهند شد.آسیب دیدن بسیار از اشخمیر و و موجب مرگ و   ؛ نمود

ما باید یاد بگیریم که بصورت مسالمت   ؛ دننها را نهی می کای آسمانها و ارواح مقدس این کارخد

                                                   "و از نعمات خداوند بهره ببریم در کنار هم زندگی کنیم ؛آمیز 

. بخشی از زندگی ما شده بود ؛کسب اطالعات مربوط به اخبار جنگ  ؛ تاریخ به بعداز آن   
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و  ؛ که رئیس یانگ مناطق وسیعی را در شمال به تصرف در آورده است  ؛پس از مدتی خبر رسید  

             .                                                                  سپاهیانش در حال پیشروی هستند 

زیرا نفرات  ؛ تدارکات در سطح وسیع به سپاهیان برسد ؛ ضرورت دارد  رئیس یانگ اعالم کرد که 

مشکل تدارک سپاهیان ما را ؛ تا  ؛ مزارع و انبارها را به آتش می کشنددشمن در حین عقب نشینی 

                                                    بیشتر کنند.                                                         

 افزایش مالیات:

    و برای سپاهیان بفرستند. ؛ که از مردم مالیات اخذ کنند؛ مامورانی تعیین شدند ؛ به همین منظور 

مردم به علت ؛ افزایش یافت درآمد سالیانه از بیست درصد به پنجاه درصد  مالیات مربوط به کشاورزان

ولی مامورین به صحبتها و نگرانی های آنان  ؛ الت معیشتی از دادن مالیات خودداری می کردندمشک

.                                   تحت فشار قرار می دادند؛ و مردم را برای اخذ مالیات  ؛ بی توجه بودند  

و اموالشان  ؛ ندانی می کردندمالیات را زپرداخت افراد فراری از  مشاهده می شد ؛ که در برخی از اوقات

                                                                                            را بزور از آنها می گرفتند.

چند روزی   ؛و در این ارتباط  ؛ که در دادن مالیات تحت فشار قرار گرفت  ؛ پدرم از جمله افرادی بود

                                                                                                            ند.را در زندان گذرا

و با دادن رشوه و هدایای بسیار توانست پدرم   ؛از پدر و برادرانش کمک گرفت   ؛مادرم طی آن روزها   

                                                                  .                                را از حبس آزاد کند

و حبس و شکنجۀ طوالنی مدت را متحمل   ؛ وضعیت شان به این گونه نبود ؛ ولی بسیاری از اشخاص 

                                                                                                                    شدند.

که تلفات  ؛ و اخبار ناشی از جنگ حکایت از این داشت  ؛جنگ رئیس یانگ متاسفانه طوالنی شده بود 

جدیدی به سپاهیان  که نفرات؛ به همین منظور قرار شد ؛  سپاهیان در جنگ افزایش یافته است

                                                                                                              ملحق شوند.
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به  ؛ که باید جوانان از روستاها و شهرهای تحت نفوذ رئیس یانگ ؛ برنامه ریزی به این طریق بود

              و به سپاهیان ملحق می گردیدند. ؛و آموزش می دیدند   ؛ پادگان مرکزی شهر هانو می آمدند

. و افراد به مناطق جنگی اعزام شدند؛ چند مرحله صورت گرفت  در؛  یروهاقضیۀ جمع آوری ن  

و تحت   ؛ با هم متحد شده بودند ؛ دشمنان رئیس یانگ، برحسب اطالعات واصله از مناطق جنگی 

.                                                        در حال جنگ  بودند "ایتیو"یک فرمانده بنام رئیس   

که افراد  اردو ضرورت د ؛ دکناین تعداد نیرو اکتفا نمی اعالم کرد ؛ به علت شدت جنگ ؛  رئیس یانگ

                                                                             بیشتری به مناطق جنگی گسیل شوند.

و دانش آموزان نیز آموزش  ؛ طیل شودکه مدارس تع ؛قرار شد  ؛ بر اساس دستور فرمانده نظامی شهر

                                                                                     ببینند و به کمک سپاهیان بروند.

 ؛ به شهر آمد ؛  پدرم پس از اطالع از خبر تعطیلی مدرسۀ ونا ؛ خبر تعطیلی مدارس همه جا پیچید

.                                                                                   د به روستا برد و مرا با اصرار زیا  

 اتو موجب  ؛ ای یک کار اشتباه هستکه جنگ بین رئیس یانگ و رئیس یوت ؛ عقیده داشتپدرم  

بر سر عقل بیایند و با  تا اینها  ؛ و باید مردم جنگ را تحریم کنند  ؛ نابودی مردم را فراهم می آورد

                                                                                                        .هم مذاکره کنند

مردم نباید اختیار خود را به دست افراد نادان و  "استاد کاین نیز همین عقیده را داشت او می گفت  

           "برای آنها به ارمغان خواهند آورد ؛ مصیبت و بدبختی  ؛ ا این اشخاصزیر  ؛ احساساتی بدهند

 نظامی شدن من:

تا به  ؛ و سعی کردم که خودم را از انظار مردم و ماموران مخفی کنم؛ به اصرار پدر به روستا آمدم 

                                                                                                     جنگ اعزام نشوم .

  هم مذاکره  با   و طرفین  ؛ مرور زمان از شدت جنگ کاسته می شود  که به  ؛ما فکر می کردیم  

                                                             ولی شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.  ؛ می کنند
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بسیار ؛ تلفات نفرات رئیس یانگ نیز   ؛ شدت جنگ در مناطق شمالی داشت اخبار جنگ حکایت از

                                                د.گردیمی و اجساد و زخمی های زیادی به بندر هانو حمل   ؛زیاد بود 

. فشار مامورین برای جمع آوری نفرات زیاد شد ؛ به علت وخامت اوضاع  

 با خانواده ام مشورت کردم  ؛که من نیز شناسائی شوم  ؛ باعث شد ما   ها به روستایمراجعات مکرر آن

.                  که صالح در اینست که من نیز خودم را معرفی کنم ؛ و دالیل زیادی برایشان آوردم   

 ؛ زندانی کنندو یا  ؛  که ماموران به سراغ پدرم بروند و او را به زور به جنگ ببرند ؛ زیرا ممکن بود 

که من نیز با فنون نظامی آشنا شوم و یاد بگیرم که از سرزینم در  ؛ ضمن اینکه جنگ فرصتی بود

                                                                                            برابر دشمن حفاظت کنم.

آموزشهای نظامی من از فردای  . اعزام به جنگ شدمو داوطلب ؛ خودم به پادگان مرکزی هانو رفتم 

.                                                                                                          آن روز شروع شد  

  .دش واری و جنگ با نیزه آموزش داده میافراد برای شمشیر زنی و تیراندازی و اسب سدر پادگان  به 

یع به مهارت خیلی سر؛ اتفاقا در این رشته  . من برای تیراندازی آموزش ببینم  ؛قرار بر این شد 

                                                                                    ورزیده و کار بلد شدم. یک تیرانداز و  رسیدم 

       . به مناطق جنگی رفتیم  ؛ ک گروه از سربازان آموزش دیدههمراه با ین دورۀ نظامی ، پس از پایا

یانگ در دو جبهه در که ارتش رئیس  ؛ به ما گفتند ؛ در جلسۀ توجیهی که برای ما گذاشته بودند

                                                                                                                      حال جنگ است.

سپاهیان ؛ است  " شاگانا"با فرمانده ؛ که فرماندهی آن ؛ جبهه اول در مناطق شمال شرقی است 

             توسعه می دهند. ؛ و مناطق تحت نفوذشان را دارند   ؛ همچنان در حال پیشروی هستند شاگانا

سپاهیان  ؛ است "کاسوچی"رمانده که فرماندهی آن با ف ؛جبهه دوم در مناطق شمال غربی است 

زیرا رئیس یوتای که فرماندۀ  ؛ که از پیشروی دشمن جلوگیری کنند ؛ در تالش هستند کاسوچی

و نفرات و امکانات زیادی را برای شکست دادن ؛ در همین منطقه مستقر شده است  ؛دشمنان است 

                                                                              سپاهیان رئیس یانگ فراهم نموده است .

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

62 

و به سمت مناطق  ؛ د نسپاهیانش را شکست ده ان ؛دشمنکه  ؛ ضمنا چون رئیس یانگ نگران است

.                                                                                          دنتحت نفوذش پیشروی کن  

در همین منطقه نموده و خودش نیز در اردوگاه  ؛اقدام به احداث یک اردوگاه بزرگ جنگی ئیس لذا ر

                                                                                                   مستقر گردیده است.

. ملحق شویم شاگانابه سپاهیان فرمانده که ما   ؛قرار بر این شد ؛ به هرحال برحسب دستور فرماندهی 

                      من به مسئول تیراندازان معرفی شدم.؛ که به مرکز تجمع نفرات رسیدیم  ؛ ما غروب بود

 جنگ اول من:

ما را برای یک حمله وسیع توجیه  "شاگانا "که فرمانده؛ یک هفته پس از استقرار من در اردوگاه بود 

                                                          حمله کنیم ."انگوا"د که ما به شهری بنام قرار بو ؛ نمود 

 ؛هدف قرار می دادبا تیرهای آتشین مراکز دشمن را   ؛ گروه تیراندازان در این حمله باید بطور مداوم

پیاده نظام و سوار نظام دشمن  به؛ و سوارکاران و شمشیر زنان  ؛  و امکانات آنان را به آتش می کشید

                                                                         و آنان را بقتل می رساندند. ؛ حمله می کردند

به نفرات دشمن وارد  زیادی تلفات؛ براثر تیر اندازی های ما  ؛ سپیدۀ صبح بود که حملۀ ما آغاز شد 

                                                                                                      .             گردید

شدت تیر اندازی مدافعین شهر در حد   ؛ به آتش کشیده شداز دژ دور شهر  یشهر و بخش ۀدرواز

  ن مقابله با ما را ندارند.و توا ؛ . و مشخص بود که نفرات کمی از شهر دفاع می کنند نفرات مهاجم نبود

 آنان توانستند دروازه؛ حرکت کردند ؛ هلهله کنان در حالی که شمشیر بدست داشتند  ؛ سواره نظام

                                                                                   .  وارد شهر شوند و اصلی را بشکنند

پیاده نظام در حالیکه سپس ،  پرداختندبه جنگ تن به تن  دشمنبا شهر ،  سواره نظام پس از ورود به

                      و شروع به تصرف مناطق مختلف کردند. ؛ به داخل شهر رفتند ؛ نیزه در دست داشتند

  و مناطق مختلف را با تیرهای آتشین به آتش ؛ که به باالی دیوارۀ دژ بروند ؛ تیراندازان موظف بودند
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                                                                                  و از پیاده نظام حمایت کنند.  ؛ بکشند

 ؛و مقاومتهای پراکندۀ مدافعین شهر تا صبح فردا به اتمام رسید  ؛ این کار به شکلی مناسب اتفاق افتاد

.                                                             در حال سوختن در آتش بود ؛نقاط مختلف شهر   

                                              اجساد زیادی از طرفین در نقاط مختلف شهر به زمین افتاده بود.  

لند و فریاد زنان و کودکان از همه جا ب ؛ صدای هلهلۀ سربازان همچنان از نقاط مختلف شنیده می شد

دژ به  هتا از باالی دیوار اتمام رسیده ؛که جنگ به  ؛تا فرمانده اعالم کند   ؛بود من دوست داشتم 

                                                                               و ببینم چه اتفاقی افتاده است. ؛ پائین بروم

 جنایات نفرات ما:

اعالم آزاد باش داد . ؛تیر اندازان  که فرماندۀ ؛و صبح شده بود ؛  هید کامال باال آمدخورش  

 حدودکه  ؛مشاهده کردم  و ؛ به خیابان اصلی شهر رفتم  ؛ ولی بدون فوت وقت؛ با اینکه خسته بودم  

با ؛ در حالیکه دستهای آنها ؛ و در میدان مرکزی شهر   ؛ دشمن اسیر شده اند افراددو هزار نفر از 

                               روی زمین نشسته اند. ؛ ه هم بسته شده است و لباسی به تن ندارندطناب ب

 ؛ چرا لباس شان را در آوردید"و از او پرسیدم که   ؛به یکی از گاردهای محافظ اسرا نزدیک شدم 

                                        "شوند  مریض  هوا  و ممکن است که بر اثر سرمای  ؛ چون هوا بسیار سرد است

تا آوازۀ شقاوت و شجاعت   ؛ اسرا را عذاب داده و شکنجه کنید ؛ فرمانده دستور داده که"او گفت که  

                       "خودداری کنند از جنگیدن با ما   و سایر شهرها همه جا پخش شود  ؛   ما  و خشم نفرات

 ؛زیرا اگر شرایط جنگ تغییر کند  ؛ ن فرمانده غیر انسانی فکر می کندبا خودم فکر کردم که چقدر ای

.                                    قطعا مقابله به مثل خواهند نمود   ؛ و آنان به شهر های ما مسلط شوند  

آنان هرگز شقاوت و  ؛ اداره شوداین شهر تحت الحمایۀ رئیس یانگ   ؛ ضمن اینکه اگر قرار باشد 

                    و در تالش برای تالفی بر خواهند آمد. ؛ جنایت اتفاق افتاده را فراموش نخواهند کرد

تعدادی؛  با صحنه های وحشتناکی مواجه شدم؛ به کوچه ها و حتی منازل مردم سرکشی کردم   
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             فریاد وشیون شان یدر عزا ؛ و خانواده های آنها   ؛از ساکنین غیر نظامی شهر کشته شده بودند زیادی  

                                                                                                              می کردند.

که برهنه در یکی از خیابانها روی زمین  ؛پانصد نفر از زنان و دختران را مشاهده کردم  تعدادی حدود

.                                                                   و اکثرا داشتند گریه می کردند  ؛ نشسته بودند  

به سمت یکی از سربازان رفتم و از   ؛تعدادی از سربازان نیز با شمشیر در حال حفاظت از آنان بودند  

                                                                   "این زنان را چرا اسیر کرده اید  "او پرسیدم که

که برای  ؛ که تصمیم بر این است  ؛ حاکم و نظامیان شهر هستند های خانواده ازاینها "او گفت که 

                                                        ."قرار بگیرند فرمانده شاگانا   نفراتکار در اختیار   تفریح و یا

تا به دست   ؛ خودشان را به داخل چاه انداختند ؛که تعداد زیادی از زنان و دختران ؛ من متوجه شدم 

.                                                                                              نفرات دشمن نیفتند   

  . قابل شرب شود که چاههای آب غیر؛ آنان با این کار باعث شده بودند 

بصورت خانوادگی و سپس   ؛را به آتش کشیدند زندگی شان نیز آذوقه و امکانات  مردم شهربرخی از 

و بدست نفرات ما  ؛ تا امکان استفاده از آذوقه برای سپاهیان ما فراهم نشود؛ ه بودند خودکشی کرد

                                                                                                             .اسیر نشوند

و گریه و داد و فریادکنان در کوچه  ؛ که پدر و مادرشان را از دست داده بودند ؛کودکان زیادی را دیدم 

                                                                                             سرگردان بودند. ؛ های شهر

             و به همه دستور  ؛ کردمی تردد با کبر و غرور در شهر و  ؛ خود بودفرمانده شاگانا سوار بر اسب 

                                                                                           .                          می داد

.ی در حال گریه کردن دادم و به بچه ها ؛ و غذا تهیه کردم من مقداری آب   

من  به که ؛صدا کردم و از آنها خواهش کردم  ؛ چند نفر از اهالی شهر را که دارای سن باالئی بودند

                                       و نجات دهیم.؛ تا کودکان خردسال را جمع آوری کنیم   ؛کمک کنند 
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اگر فرمانده "به من نزدیک شد و گفت که  ؛ که کارهای من را زیر نظر داشت ؛ستان سربازم یکی از دو

                                                           "قطعا شما را خواهد کشت  ؛ شاگانا از عملکرد شما مطلع شود

که نفراتش را  ؛بر این دارد زیرا فرمانده اصرار  ؛ شدم که او درست می گویدمتوجه من ناگهان 

                           .و عملکرد من با سیاست کاری او انطباق ندارد؛ خشمگین و بی رحم نشان دهد 

. و مجددا به باالی دژ رفتم؛ و سعی کردم از چشم انداز همه خارج شوم ؛ ادامه ندادم   کارم را  

دارم برای افرادی کار  بپذیرم که  و نمی توانستم   ؛تا صبح خوابم نبرد   ؛آن شب از فرت ناراحتی  

.                                                                         که بوئی از انسانیت نبرده اند  ؛ می کنم  

  که راهی به ذهنم نرسید. ؛دوست داشتم راه حلی برای جدائی از سپاه پیدا کنم  

سربازان چپاول اموال مردم و تجاوز به زنان و دختران شهر  صرف شهر ، کارپس از ت؛ طی یک هفته 

 ؛انجام بدهندتوانستند و می  ؛ به ذهنشان می رسیدکه  ؛ شیطانی آنان طی این مدت هر کار؛ بود 

                                                                                                                       انجام دادند.

 شکست نفرات ما:

کاسوچی "و گفت حملۀ دشمن به سپاهیان تحت فرمان   ؛ تا اینکه پیکی از سوی رئیس یانگ رسید

  .           به کمک مدافعین بروند"شاگانا"فرمانده نفرات  ؛ و باید هرچه سریعتر   ؛ شدت گرفته است"

. نفرات آغاز شد جمع آوری و حرکت؛ فردای آن روز   

و تحت فرمان او به سپاهیان  ؛ ما باید سریعا خودمان را به مقر فرماندهی رئیس یانگ می رساندیم

                                                                                فرمانده کاسوچی کمک می نمودیم.

بحدی   ؛ ما پس از رسیدن به اردوگاه مطلع شدیم  ؛ دتا رسیدن به مقر فرماندهی بیست روز زمان بر

تعداد زیادی از نفراتش کشته  به همراهکاسوچی شخص فرمانده که  ؛حملۀ دشمن سریع و شدید بود 

                                             و دشمن در حال پیشروی برای کسب پیروزی قطعی است.  ؛ند شد

.                 که سپاهیان دشمن به ما رسیدند؛ ه اروگاه رئیس یانگ بود یک هفته پس از رسیدن ب   
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 که نفراتشان کار ؛ مشخص بود ؛ ولی تجهیزات و نظم مناسبی نداشتند؛ بسیار زیاد بود دشمن  نفرات 

          آمده بودند.با ما ؛ که برای نبرد  ، هستندنفرات مردمی و داوطلبان از و اکثرا   ؛ آزموده نیستند

که  ؛ یوتای درخواست کرده بود، براساس اظهارات او  ؛ به اردوگاه آمد ؛ پیکی از سوی رئیس یوتای

ها و که شهر ؛و رئیس یانگ متعهد شود  ؛جبران شود رئیس یانگ خسارت وارده از سوی سپاهیان 

پایتختش یعنی  و مجددا به محدودۀ سرزمینی خود و ؛ بازسازی نماید ؛ روستاهائی که تخریب کرده 

                                                                                                            هانو بازگردد.

و نمایندۀ او در سرزمینهای  ؛ که تحت نظر او کار کند ؛که یوتای بپذیرد  ؛یانگ نیز متقاضی شد 

                          از مردم اخذ نماید و به هانو بفرستد.  ؛منظم و مالیات را بصورت   ؛شمالی باشد 

مذاکرات خاتمه یافت. ؛ و پس از دو روز مذاکرۀ بی نتیجه   ؛ انجام نشد توافق بین دو طرفبه هر حال   

 ؛ جنگ با تیراندازی طرفین آغاز شدو عاقبت   ؛ خودشان را برای نبرد آماده کردندما ، سپاهیان  

. با هم درگیر شدند ؛ سواره نظام و پیاده نظام  سپس  

 به نبرد  و با هم  می شدند  نبرد اعزام   به میدان  ؛ دسته های مختلف جنگی  ؛ روزهای متمادی 

                                                                                                        می پرداختند. 

ولی تلفات دشمن  ؛ طی این مدت تلفات زیادی به نفرات ما وارد شد  ؛ماه نبرد ما ادامه پیدا کرد  یک

                                                                                               .   خیلی بیشتر از ما بود 

ردمی از شهرها و روستاهای مختلف به منطقه که دسته های م ؛ولی بصورت مداوم ما شاهد بودیم 

                                                . و به کمک سپاهیان رئیس یوتای می روند  ؛ اعزام می شوند

ولی ما نفرات کمکی و جایگذین نداشتیم و   ؛ به همین علت آنان با کمبود نفرات مواجه نمی شدند 

                                                                                        . با کمبود نفرات مواجه شدیم

 جنایات دشمن:

  ما شروع به عقب نشینی کردیم. ؛ تا اینکه عاقبت فرمان عقب نشینی از سوی رئیس یانگ صادر شد
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که جلوی  ؛ می کردیمو تالش  ؛ از خودمان دفاع می کردیم  ما شهر به شهر و روستا به روستا 

                                     ولی قادر به این کار نبودیم. ؛ پیشروی سپاهیان رئیس یوتای را بگیریم

                    نگ به مناطق سرزمینی ما کشیده شده بود.در موضع قدرت قرار گرفته بود و جیوتای 

مقابله به مثل از سوی رئیس یوتای صادر  فرمان،  به مناطق سرزمینی ما  ؛با ورود نفرات دشمن 

                                                                                                                 .  گردید

اقدام به قتل و چپاول   ؛شدند می سپاهیان دشمن وقتی که وارد شهرهای سرزمین ما  ؛ به همین علت

.                                  دادند و به شکل بی رحمانه ای نسل کشی انجام می ؛ وتجاوز می کردند  

از هریک از مناطق سرزمینی خودمان ، منطقۀ مورد نظر در یک بازۀ  ؛ ما بطوریکه پس از خروج  

         ی گردید.آن سلب م ازکه امکان زندگی  ؛ تبدیل به مخروبه ای می شد ؛ ایک هفته زمانی ی

و وارد  ؛ بگذرم دشمناز صفوف نگهبانهای ؛ به دفعات بصورت ناشناس توانستم ؛ من در آن روزها 

                                                                                                  مناطق تصرف شده بشوم .

و در مقابل دیدگان  ؛  دان و زنان را از خانه ها بیرون می آوردندآنان مر  ؛ مشاهدات من وحشتناک بود  

                                                                                             فرزندانشان گردن می زدند.

بدترین شرایط رها و نهایتا آنان را در  ؛ پسرها و دخترها مشغول می شدند و تجاوز بهسپس به تفریح  

                                                                                                            می نمودند .

. و به روستاها و شهرهای خودشان ارسال می نمود  ؛ به غنیمت می گرفترا اموال مردم دشمن   

که   ؛ زیرا رئیس یوتای فرمان داده بود  ؛ مین قضیه بوده  ؛ یکی از دالیل افزایش نفرات دشمن 

                                    اموال مردم شهرهای مغلوب را تصرف کنند.؛ سربازان فاتح حق دارند 

 ؛که به سمت شهر هانو فرار کنند ؛من از خانواده ام خواستم   ؛ عاقبت دشمن به روستای ما هم رسید

پس از یک جنگ سنگین و مقاومت ؛ روستای ما نیز ؛ به دفاع پرداختم ؛ سپاهیان  به همراهو خودم 

                                                                                            .  به دست دشمن افتادده روزه 
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حاضر به ترک روستا ، ه زنان و دختران روستا ک و  ؛ نمودچپاول  ردم راکل اموال مسپس دشمن 

                                                                                        به اسارت گرفت.         نشده بودند 

که در شقاوت   ؛در جلوی چشمانم اتفاقاتی می افتاد زیرا   ؛من از اتفاق پیش آمده خیلی ناراحت بودم 

                                                                                                      .       نظیر نداشت

بیشتر  ؛هر کسی که بیرحمانه تر عمل می کرد  من شاهد بودم که در میان نفرات ما و نفرات دشمن ؛ 

                                                                                     .مورد تائید و تشویق قرار می گرفت

 مرگ من:

بمدت  ؛ جنگ و کشت و کشتار آغاز شد ؛ و شهر را در محاصره گرفت   ؛ عاقبت دشمن به هانو رسید

که رئیس  ؛عاقبت خبر رسید   ؛ و نفرات زیادی از طرفین کشته شدند  ؛ یکماه جنگ طول کشید

                                                                                                      یانگ کشته شده است .

؛ من نیز به دست دشمن اسیر شدم  ؛ دسته دسته نفرات تسلیم شدند ؛ پس از مرگ رئیس یانگ

                                   من نیز از این گروه بودم . ؛دشمن اقدام به گردن زدن اسرای جوان نمود 

و از وجود  ؛ تا در خدمتشان باشند  ؛ پدرو مادر و خواهرم نیز در اختیار سپاهیان شمالی قرار گرفتند

                                                                     آنها برای بازسازی شهرهای شمالی استفاده نمایند.

من که شروع زندگیم با عشق و محبت و ؛ بسیار وحشتناک بود ؛ من  اتفاقات پیش آمده در زندگی

هرگز هیچ  ؛ که آرزو داشتم ؛وارد ماجراهائی شدم ناخواسته  ؛ بود ، شروع شده خدمت به همنوع

                                 ببیند و نه تجربه کند.    نه و من تجربه کردم   ؛ انسانی آنچه که من دیدم

    از هر حیوانی بدتر بودند. عملکرد انسانهائی بودم که در شقاوت و رذالت و درنده خوئی ،  من شاهد

در آن روزها ؛ بطور مدام این پرسش برای من مطرح بود که خداوند چرا هیچگونه عملکرد و کنترلی 

                                روی مخلوقات خود ندارد ؟                                                          

بطوریکه اصال وجود او را حس نمی کردم بنظر می رسید که خداوند چشم خود را بسته و مخلوقات 

                            خود را رها کرده تا هر کار شیطان صفتانه که به ذهن آنها می رسد عمل کنند.
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                                                                  من با رآی:                    چهارمدیدار 

                             قرار گرفتم. "رآی"در حضور  چهارمو برای بار  ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                         او به من گفت:  

                                                                                                       "سالم دوست من" 

تخریبی را که در زندگی های پیشین انجام بخشی از تا  ؛ من تو را وارد عالم ماده کردم"او گفت که 

                                                                                                                 .    "ه کنیتجرب ؛دادی

                   "ینمائدر زندگی های پیشین لمس ؛ توانستی قباحت اعمال خودت را ؛ تو در این زندگی " 

انجام داده در همان مناطق که نظیر آن راقبال ؛ لم ماده بودی شاهد تخریبی از عا تو"سپس ادامه داد

                                                                                                                    "بودی

دت تالش جهت ارتقاء خوباید در پس؛ تجربه کردی ؛ قباحت اعمال پیشین خودت را ، تو اکنون " 

                                                                                                                         "کنی 

                                             ."مشخص می نمائیمرا جانمائی تو  ، این شرایط برای قرارگرفتن در "

               "ر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی امیداست که قد "
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                                                                          من:       چهارمزندگی کالبدی 

                                   که دارای چنین مشخصاتی بود: وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

.  بود "ستری"یک کشاورزبنام  او همسر.  نام داشت"پوآن" مادرم  

. بود جلگه های رودسندرزی بسیار زیبادردر یک منطقۀ کشاو محل زندگی آنان  

. هایا یک منطقۀ بسیار زیبا ، با مردمانی ساده و آرام بود؛  بود "هایا"نام روستای ما    

که این   ؛ که انسان تصورش را نمی توانست بکند ؛غرق شده بودند   مان هایا در سنت هادبحدی مر  

 ؛ روزی تغییر کنند و به سنت ها و ساختار اجتماعی خود پشت پا بزنند ؛ مردم ساده و پاک سرشت 

                                                                      و متقاضی تغییرات در ساختار جامعه شوند.  

ولی  ؛ منزل ما هم حصیری بود  ؛ زندگی می کردنددرون خانه های حصیری ؛  اکنین روستاس عموما

                     .  و از نظر اقتصادی شرایط نسبتا مناسبی داشتیم  ؛دارای طویله وتعدادی گاو هم بودیم 

لی کشاورزی سنتی در آن بازۀ زمانی ، درآمد و ؛ بودوسیعی پدرم دارای زمین زراعی هرچند که  

                                                                                     .    و کم بازده بود چندانی نداشت

. با پدرم کمک می کرد ؛ ولی در کار مزرعه  چیره دست بود ؛ ؛ مادرم حصیر بافی   

از بچه های فامیل ؛ البته عموما کارگرها ؛ کارگر می گرفت  پدرم؛  زیاد بوددر مواقعی که فشار کار  

                                                                                                      انتخاب می شدند.

ت اقدام به ازدواج با به همین عل  ؛فرزندی نداشت   ؛ نام داشت"وینش"که از همسر اول خود پدرم 

                                                         .     کردر عموی همسر اول خود ، که مادر من بود دخت

خودش پیشقدم شده بود. وینشبرای پدرم ، ؛ که در انتخاب همسر دوم   ؛فهمیدم  من بعدها  
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و عالقۀ   ؛ ندشدهمه خوشحال  از بدنیا آمدنم که  ؛بودم  پسری  ؛ بودم من اولین فرزند همسر دوم 

                                                .مداشتهمیشه به همراه   ؛ در طول زندگی ؛مادر را  زیاد پدر و

                 .ذاری کردندنام گ "نارایا"آنان مرا  

                                                                                                                               کودکی من:

خداوند "کنجکاو بودم و بقول مادرم بسیار و   ؛ عشق و عالقۀ زیاد به دانستن داشتم ؛من از طفولیت 

                                                                                 . اه من بوداز طفولیت همر "آگاهی

. سواد ابتدائی داشت  ؛ "وینش". زیرا همسر اول پدرم  من شانس بزرگی آورده بودم  

.  دادمی   زشآمو  کردن را کتاب مقدس ودعاخواندن  مو به مادرا   

                .در روستای ما مدرسه نبودچون ؛ نزد او خواندن و نوشتن را آموختم  ؛ من نیز 

رفتم ."تلنگا"برای درس خواندن به شهر  ؛ وینشبه اصرار ر نوجوانی ، د   

انات الزم برای سکونت برایم خانه ای اجاره کرد و امک  ؛ رسیده بودبه ارث که از پدرش  با پولی وینش 

توسط دیگران مورد اذیت و آزار   ؛ترس اینکه و از  ؛ داشت عالقۀ زیادیمن او به   ؛ دمن فراهم نمو

  شهر  در من   نزد همیشه   خودش  ؛ ویا در شهر از نظر تغذیه با مشکل مواجه شوم  ؛ بگیرم قرار

                                                                                                               . می ماند

و دروس   ؛می نوشت  را   درسی من تکالیف او نیز مانند  ؛ من درس میخواند همراه  وینش  درواقع

                                                             . من او را بیشتر از مادرم دوست داشتم  ؛را با من تمرین می کرد 

و  ؛ گاهی اوقات سینۀ خود را ماساژ می داد.  که از بیماری تنفسی رنج می بردمدتها بود وینش 

و نگران او   ؛ یا کسالت برای او دعا می کردمدر مواقع بیماری و  من  ؛ نفسم باال نمی آید میگفت که

                         بعضی اوقات که بیماری او ؛ شدت می گرفت ؛ گریه می کردم.حتی ؛  من  ؛  بودم

. بود بسیار عالیشرایط  ؛ حالش خوب بود وینش زمانیکه ولی   
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به مردم  ؛ ته بودندو وینش از حصیرهائی که مادرم و خودش باف ؛ رها می رفتیممن و وینش به بازا 

.                                                                 به خرید می پرداختیم و سپس  ؛می فروخت   

میشه او برایم لباس های زیبا می خرید و ه  ؛ بسیار توجه داشت  ؛وینش به وضعیت ظاهری من  

.                                                                 که لباسم تمیز و مرتب باشد   ؛دقت می نمود   

  .با مردم به جشن و پایکوبی می پرداختیمهمراه و ؛ آئینی نیز می رفتیم  با همدیگر به جشن های ما  

  استفاده  اطعام مردم  و و از نذورات   ؛ شتندحضور دا  ؛و مستمند نیز   فقیر افراد   ؛در جشن ها 

.                                                                                                             می کردند   

برای سایر کودکان فراهم   ؛ نظیر امکاناتی که برای من فراهم شده است ؛ من از اینکه می دیدم  

                                                                                                 . رنج می بردم؛ ست نی

و مرا بابت ؛ بسیار خوشحال بود  ؛ من قلبی آکنده از مهر و محبت دارم؛ وینش از اینکه می دید 

                                                                                            تفکراتم تحسین می نمود.

و خدای آسمانها   ؛ که فرزندی همانند من داشته باشد  ؛ وینش می گفت که همیشه آرزو داشت

                                                                                     کرده است.  برآورده  آرزوی او را

                                                                                                                                                                                                                                                                   شدن من:  معلم

سپس به عنوان معلم در   ؛ من تحصیالتم را انجام دادم  ؛ سالهای متمادی ادامه داشتاین روند طی 

.روستا مشغول به کار شدم  

و مذاکره با  ؛ منطقۀ روستاهای پس از بررسی در  ؛ ساخت مدرسه به این طریق شکل گرفت که

محلی برای تحصیل   ؛در روستای مجاور روستای ما که  ؛تصمیم بر این شد  ؛ مالکین و ساکنین 

      ه آنجا بیایند.و عالقه مندان به تحصیل از روستاهای اطراف ب  ؛ کودکان در اختیار من قرار بگیرد

در   ؛همه برای ساخت مدرسه کمک می کردند   ؛ ساخت مدرسه با کمک مالکین و اهالی شروع شد

و به طرق   ؛ او با اربابان مذاکره می کرد  ؛ متعلق به وینش بوداین کار بیشترین فعالیت و پیگیری 
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هیچکدام از اربابان حاضر به کمک ؛  درواقع اگر او نبود ؛مختلف نظر مثبت آنها را جلب می نمود 

                                                                                                             نمی شدند.   رسانی

برای زندگی من ؛ در کنار مدرسه نیز   ؛و یک کلبۀ کوچک ولی زیبا   ؛ عاقبت مدرسه ساخته شد

                                                                                                                  احداث گردید.     

بسیار خوشحال  ؛ امنائل شده یعنی تدریس مردم  ؛ آرزوی دیرین خودم   به من از اینکه می دیدم 

                                                                         و احساس شور و شعف و سر زندگی داشتم.     ؛ بودم

زی را نیز به افراد بلکه مبارزه با خرافات و ظلم ستی  ؛من در مدرسه فقط تدریس علم نمی کردم 

.                                                                                                     آموزش می دادم  

و در دعاوی و  ؛ همیشه در نیایش ها مشارکت می کردم ؛ ممن مورد وثوق اهالی چند روستا بود 

.                                       راحت تر پذیرفته می شد؛ حرفم به علت منطقی بودن ؛ اختالفات   

هرگز ؛  به رعایا ؛ و تبعیض مالکان و اربابان را ؛ بسیار حساس بودم  اجحاف نیز و در مبحث ظلم  من

                                                                                                     تحمل نمی کردم.

                                                                                                                      تشکیل جلسات:

سخن  ؛   و از حق و حقوق انسانی آنها  ؛ با اهالی برگزار می کردم  ؛ جلسات منظمی را مدرسهمن در   

                                                                                                    .          می گفتم 

و به آنها می گفتم  ؛ تا برای خود ارزش قائل شوند؛ که به آنها شخصیت بدهم ؛ من تالش می کردم  

.                 یشرفت کنند و پ ؛ ، کودکان شما هم حق دارند بیاموزند الکینهمانند فرزندان م؛ که   

و  ؛ و خواهان تبعیض بین آنها نیست ؛ خداوند همۀ انسانها را یکسان خلق کرده ؛ من می گفتم که 

اگر خداوند به انسانی ثروت و امکانات بیشتری داده ، به این علت است که دیگران را نیز در ثروت خود 

                                                                               نه اینکه آن را انبار کند.  ؛ مشارکت دهد
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. نوشتمدر جامعه عدالت  باو من کتابی در ارتباط ؛ صحبت های من منجر به نوشتن کتاب هم شد 

و از منطقی  ؛ آموزش می دادم شاگردانم؛ به  نیز رامن کتابم  کتابم مشتمل بر هزار لوح شده بود.

                                   در جامعۀ سخن می گفتم.  ؛ و از ضرورت پیاده شدن مطالب آن ن ،آ بودن

و عقاید  ؛ بازه های زمانی زیادی را در شهر می گذارندم ؛ بابت فعالیتهای اجتماعی که داشتممن 

با ؛ ماعی را یک حرکت اجت ؛ منمودمی کردم و تالش می   مطرح یخودم را با بزرگان مذهبی و علم

.                                                      شکل دهم سرزمینم  در ؛ هدف اصالح ساختار طبقاتی   

و من نیز از مساعدت  ؛ فظ شده بودبا من ح، ارتباطشان ؛ در دورۀ تحصیل یافته بودم دوستانی که  

                                                                                                      آنان بهره می بردم.

 ؛می پسندید البته وینش تفکراتم را؛ را هزینه کردم  "وینش "مالی  اندوخته های راه نشر عقایدم ،در 

                   .                                                            و عقایدم را تائید و تحسین می کرد

. اربابان و ایادی آنها برایم ایجاد کنند  احتمال می داد ؛که  ؛ همیشه نگران مشکالتی بوداو ولی    

که  ؛حتی چند بار اصرار کرد .  در کنارم حضور داشته باشد؛ همیشه و به همین علت سعی می کرد ا 

و  ؛ز نظر شخصیتی برایم مشکل ساز بود زیرا ا ؛ رفتمولی من نپذی  ؛ ات گروه نیز حاضر شوددر جلس

و من بدون اجازۀ او  ؛ وابستگی زیادی به وینش داردکه شخصیتم  ؛که دوستانم بگویند  ؛نگران بودم 

                                                                                            .قادر به تصمیم گیری نیستم 

صالح نبود.   ؛ نگونه سخنان برای من که بنیان گذار گروه بودممطرح شدن ای  

من ؛ در مراسم تدفین او ؛ از دنیا رفت  عزیزتر از جانم  وینش  که ؛پس از معلم شدنم بود ؛ پنج سال 

                           بزرگترین حامی خودم را از دست داده ام.  ؛ احساس می کردمزیرا   ؛ بسیار گریستم

                                                                                                       ازدواج من:                       

نامش او   ؛ با دختر یکی از معتمدین روستا ازدواج کردم  ؛ به اصرار پدرماز مرگ وینش  بعدیکسال 

                                                                                                        . بود "سانگیتا"
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من بسیار احترام   سانگیتا به ؛ ش دوازده سال از من کمتر بودسن  ؛دختر بسیار خوبی بود  سانگیتا

  ده قرار می گیرممورد احترام اشخاص سالخور؛  با اینکه جوان هستم ؛ اینکه می دیداز و  ؛ می گذاشت

.                                                خیلی خوشش می آمد ؛ و گفته هایم در آنها اثربخش است  

مرد ؛ او به بستگانش می گفت که نارایا  ، از من تعریف می کرد مدامو پیش دوستان و بستگانش ا 

                                                                                                       رویاهای من است. 

آنها با محبت و ؛ دوست داشتم  خیلیمن آنها را ؛ دختر شد فرزند دو ،  نتیجۀ ازدواج من با سانگیتا 

                                                                                                                       .دوست داشتنی بودند

. بر این منوال بود ع اوضا ؛ مادیمت سالهای   

 یجلسات منظمروستاها ، من با اهالی   ؛ می کردیم من و چهار تن از دوستانم تدریس، ما در مدرسه   

       .   و حتی مشکالت شخصی اهالی مطرح می شد  هامشکالت روستا، و در این جلسات   ؛ داشتم

و برای حل مشکل او ؛ می شتافتیم  و من و سایر اشخاص حاضر در جلسه ، به کمک شخص نیازمند

                                                                                                     تالش می نمودیم.

و اگر  ؛ باب ها و مالکین مطرح می شدقبل از ساخت مدرسه و تشکیل جلسات ، مشکالت فقط با ار

باید ارباب اعالم نظر   ؛ شخصی نیاز به کمک داشت و یا اختالفی بین اهالی روستا به وجود می آمد

                                                                  قضیه را حل و فصل می نمود. ارباب باید و  ؛ می کرد

؛ در شهر را  ؛جلسات گروه  جلسه برگزار می کردم ؛؛ با دوستان روشنفکرم  ؛ نیزالبته من در شهر  

                                                                               م .ینمودمی  برگزارمن با دوستان دیگری 

.بود "جان گان"م بنام در منزل یکی از دوستان ؛ در جلسات شهری ؛ محل تجمع ما  

در جلسات ما ،  هم نوائی در اندیشه داشت، ولی با من   ؛ بود مالکین معروف او خود فرزند یکی از 

.                                                                   فکرانی از سایر مناطق نیز حضور داشتندمعلمان و روشن  

ود دارای اعتبار بوده و در میان اقشار مردم صاحب نفوذ این افراد عموما در روستاها یا شهر های خ 

                                                                                                                 .  بودند
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کان مورد تهدید مال؛  ندبخاطر تدریس و فعالیت های اجتماعی که داشت، گروه ما افراد  برخی از

و با آنها درگیر می شدند .                                                          ؛ ندمیگرفتروستاهای دور دست قرار   

 ؛می کردندتالش باید دوستانم  می نمودند ، افراد گروه ، در جلسات اتخاذبر اساس تصمیماتی که  زیرا 

 و جامعه را ارتقای فکری دهند.؛  نمایندرا آگاه طق خود منامردم و  ؛ این تصمیمات را اجرائی کنندکه 

این روش عمل ، در خیلی از اوقات ، با سنتهای پیشین همخوانی نداشت ، و منافع اربابان را تهدید 

                                            می نمود.                                                                    

 ؛طاقت فرسا بوددر آنجا در روستاهائی که ظلم اربابان  بر اثر صحبتهای دوستانم ،به همین علت ، 

                                                                                  . گرفتمی شورش هائی هم شکل 

ی به نوع؛ درواقع آنها  ؛ می نامیدند  و ضد خدااربابان را نادان  دوستانم  ؛ در این شورش هامعموال  

                                                                             ند.شخصیت می کرد تخریباربابان را 

ضمن اینکه تحقیر شخصیت اربابان و ایادی آنها ، در برنامۀ کاری گروه قرار داشت ، و همه موظف 

                                                              را ؛ در مناطق شان پیگیری نمایند.  بودند این کار 

                                                                                                                         شورش رعیتها:

   نیز اتفاق  هادر شهر  ؛ولی بدون درگیری و هیاهوی زیاد  ؛ ی وسیعتردر سطح؛ چنین اتفاقاتی  نظیر

                                                                                                                . افتادمی 

مردم  مل درگیری و قتلعا؛ نمی خواستم  ولی ؛بودم  خوشحالدر میان مردم ؛ انتشار آگاهی من از  

                                                                                                   . و اربابان تلقی شوم

اصالح ایا با رع ؛   و رفتار خود را  ؛ عمل کرده بودند  در جهت تغییر رفتار خود بسیاری از اربابان

و حق ا نمی شدند ، رعای انو مانع از تحصیل فرزند ؛  ودندکاسته ب ایاصادی به رعو از فشار اقت نموده ، 

                                     افزایش داده بودند. از محصوالت کشاورزی و دامی ؛  نیز ؛ آنان راالسهم 

بودن ؛ سخنان ولی در بسیاری از مناطق ، شرایط به گونه ای دیگر بود ، و راهبان حکم به شیطانی    
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؛ دوستان  و سعی می کردند  ؛ دوستانم می دادند ، و اربابان و ایادی آنها از فرصت سوء استفاده کرده

                                                                                           ما را مجازات کنند.              

و  ؛ و مدرسه ام یکجا بود؛  موقعیت محل سکونت من؛ برقرار بود  ای ما همچنان آرامشدر روست

آرامش کامل در آنجا سکونت داشتند ؛ و مشکل خاصی برای من و خانواده ام ایجاد خانواده ام در 

            نشده بود.                                                                                                    

  ؛کشته شدند اهالیکه تعدادی از  ؛تا جائی توسعه یافت  شورش رعایا ، کی از روستاهای دور دستدر ی

و دو نفر از ایادی  و ارباب و همسرش ؛ هجوم بردندارباب  به خانۀ ؛ نیز در تالفی قتل رعیتها رعایاو 

                                                               .                                           را کشتندآنان 

در این ؛ و آنها را در میدان روستا دوشقه کردند  ؛ فرزندان ارباب عامالن حوادث را شناسائی کردند 

از شاگردان من  شاندو نفر ؛ شقه شده ؛زیرا از شش نفر ؛می دانستند  ارتباط فرزندان ارباب مرا مقصر

                                                                                                                  . بودند

که من  می گفتند و  زندان ارباب هم نوائی می کردندفر با  نیز   مقتولینخانواده های متاسفانه  

                                                                                          .ام فرزندان آنها را منحرف کرده

                                                                                                                پسر ارباب: انتقام

. ن دیدار کردندبه شهر آمدند و با م  ؛فرزندان ارباب و تعدادی از ایادی آنان   

و در اصالح امور   ؛بیایم  آنها و گفتم حاضرم به روستای  ؛ من از اتفاقات پیش آمده ابراز تاسف کردم

ولی آنها اصرار بر   ؛ و هم خودشان به آرامش برسند ؛ راضی شوندایا هم رع بطوری که ؛ همکاری کنم

                                    عطیل کنم.و تدریس را ت؛ که من روند خودم را عوض کنم  ؛ این داشتند

و جلوی من مدام   ؛ انسان فوق العاده غیر منطقی بود یک  ؛ نام داشت "جای رو"که  پسر بزرگ ارباب

اصال غیر قابل مذاکره بود و مدام  "جای رو" ؛می دانست  و مرا مقصر  ؛ بت می کردبا عصبانیت صح

                                                                                                                   ."تهدید می کرد
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که با هم درگیر  ؛جلسه را به نوعی مدیریت کنم ؛  کردممیو تالش   ؛ های او نگران بودممن از صحبت 

                                                                                                                 . نشویم

عاقبت جای رو در حالیکه به تهدیدهای خود ادامه می داد و می گفت که بزودی نتیجۀ کار خودت  

                                                                                   از جلسه خارج شد.  ؛خواهی دید را 

و هر کسی که بخواهد برای   ؛من آن مدرسه و خانه ات را روی سر تو خراب می کنم  "و گفتا

                                                                      ."بازسازی آن به تو کمک کند او را نیز خواهم کشت

ر شهر می ماندم و آخر هفته به منزل من تا آخر هفته باید د ؛ هیچ نتیجه ای در بر نداشت ؛ جلسۀ ما 

ولی از اتفاق پیش آمده بسیار ،  من تهدید پسر ارباب را خیلی جدی نگرفته بودم . کردممی مراجعت 

                                                                                                               ناراحت بودم.

پس از  که پسر ارباب  ؛متوجه شدم ؛ مواجه شدم  یبا حادثه ای وحشتناک جعه به منزلدر مرا من

عوامل خود را به مدرسه ما  ؛ شب گذشته و ، اقدام به جمع آوری نفرات کرده   ،بازگشت از شهر 

                                ردیده است.و سپس متواری گ و شبانه مدرسه و منزل ما را آتش زده ه آورد

. مشکالت فراوانی را متحمل شده بود ، برای نجات جان دخترها  ؛همسر عزیزم سانگیتا   

و به علت شدت و گستردگی ، حریق   ؛او با کمک همسایه ها برای اطفای حریق تالش زیادی نمود  

                                                                                                          دچار سوختگی فراوان شده بود.

                                                                                                                             مرگ همسرم:

ق با گذاشتن مانع که عاملین حری  ؛می گفتند  همسایه ها ؛  باردار بود سانگیتای عزیزم آن روزها

آنان پس از ایجاد حریق   ؛ تا مانع از خروج ساکنین شوند  ؛تالش کردند   جلوی در خروجی منزل ،

                               .شاهدۀ همسایه ها متواری شدندتا مدتها در محل حضور داشتند و پس از م

بخش هائی از بدن او  و نتیجتا  ؛ ودعمل آورده ب به  نجات فرزندانم   زیادی برای تالشهمسرم  

و به سختی نفس بطوری که ا .  آسیب دیده بودبه علت دود و گرمای آتش ،  ؛ ریۀ او سوخته بود و

                                                                                                             . می کشید

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

79 

  .بستری بود در منزل یکی از همسایگان ده وش بیهوش سانگیتا  

. دنیا رفتمصدومیت از از  بعدروز  سه؛ سانگیتای عزیز تر از جانم   

آنها  ؛  نیز حمله کنند ؛ و دوستانش به منزل پدر و سایر دوستانم"جای رو "من نگران بودم که  

که ما با یک گروه شرور و  به نظر می رسیدزیرا  ؛ به من و فرزندانم ، آسیب برسانند ؛ ممکن بود

                                                                                       .     شیطان صفت مواجه هستیم

شهر ، برای ازو دوستانم از روستاهای دور و نزدیک و  ؛ سانگیتا برگزار شدتدفین مراسم  ؛ به هر حال

.                                                                                      شرکت در مراسم حاضر شدند  

آنان می خواستند بدانند   ؛ در پایان مراسم با من جلسه گذاشتند دوستانم  ؛همه ابراز تاسف کردند  

                                                 که عکس العمل من در قبال قتل همسرم چگونه خواهد بود.

و در واقع با آنان مقابله به ؛ تا انتقام سختی از قاتلین بگیریم  ؛ پیشنهاد کردند  بسیاری از دوستان

.                                                                                                           مثل نمائیم   

و عامل ؛ این حرکت موجب اتحاد بین ارباب ها خواهد شد . زیرا می گفتم ؛ دم ولی من مخالفت کر 

                                                                            جنگ و خونریزی بیشتر خواهد گردید.

جان "دوستم  بهمدیریت گروه را   برای جلوگیری از جنگ و خونریزی ،  ؛ عاقبت خودم پیشنهاد کردم

اقدام به فعالیت اجتماعی ؛ و من نیز از منطقه مهاجرت نموده و در منطقه ای دیگر  ؛ بسپاریم "گان

                                                                                                                    نمایم.

و او سرمایه گذاری  ؛ جلسات شهری ما در منزل او برگزار می شد ؛ افراد جان گان را دوست داشتند

به خطر ؛  راه این در نیز  اده اش را موقعیت اجتماعی خود و خانوو  ؛زیادی در این راه کرده بود 

                                                                                                                                     انداخته بود.

                                                                                                         تصمیم من به مهاجرت: 

زۀ در آن با؛  و از دوستانم استفادۀ ابزاری کنم؛  جان سایر افراد را به خطر بیندازم؛ من نمی خواستم 

تعالیم خودم را برعلیۀ این افراد زورگو و نادانکه ؛ منطقی ترین کار را در این می دیدم  زمانی ، من  
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.                                                                                        دهم  توسعهدر سایر مناطق    

 منزل دوستم را به  "سیتی"و"ریتو "دخترهایم ابتدا  ، تصمیم به مهاجرت گرفتم . دربه همین منظور  

.                                        تا از گزند جای رو و دوستانش در امان باشند ؛ بردم  تلنگا شهردر   

پس از مراجعه و  ؛ دم نموبار گاری و   ؛جمع آوری کردم تمام امکانات و اموال و دارائی هایم را  سپس

منطقه یک روستای بندری در جنوب به سمت او و سایر دوستانم ،   و خداحافظی با  ؛وستم به منزل د

                                                                                         . حرکت کردم"پرانو"بنام  سند

.م یایتا به روستا رسیدو نه ؛ یک هفته زمان برد ؛ ما برای رسیدن به روستای بندری سفر   

و با معتمدین و بزرگان روستا وارد مذاکره  ؛ من شروع به برنامه ریزی کردم  ، در روستا برای اقامتمان 

                                                                                                                    شدم.

و به تدریس اهالی   ؛ یک منزل و یک مدرسه احداث کنم؛ در روستا   ؛کمک اهالی من می خواستم با 

عملیاتی   ؛تای پرانو نیز سدر رو  و همان روندی را که در سالهای پیشین داشتم ،؛  روستا بپردازم

                                                                                                                   نمایم.

من در ابتدا ،  قضیه را  . ؛ و با من همکاری نمی کردند ولی اهالی روستا پذیرای حرفهای من نبودند

؛ و  به مرور زمان ، شرایط فرهنگی روستا تغییر خواهد کرد  ؛ و تصور کردم  واگذار نمودم ؛  به زمان

                             ولی این اتفاق هرگز رخ نداد.  ؛  افراد با من همفکر و هم عقیده خواهند شد

                                                                                شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

؛ می گرفتند  یک الهه را در نظر ؛ بزرگان دینی  برای هر پدیده ای  در آن روزگار ، در منطقۀ سند ، 

و در مرحلۀ بعد برای هر   ؛ و نیایش می کردند  ؛ و سپس بتی را به عنوان نماد آن الهه می ساختند

این ؛ و مردم نیز در تبعیت از آنان   ؛ بت نوحه ها و مرثیه ها و مراسمی خاص طراحی می کردند

                                                                                                         .   می آوردند مراسم را بجا
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الهه علم و دانش ؛ را  "سرسوتی "و   ؛ می دانستندرا مظهر بقا و نماد آفریدگار عالم  "ویشنو"آنان  

که به علم و دانش کائنات دست  ؛ الهه علم و دانش می خواستند ؛ و با کمک گرفتن از نامیدندمی 

                                                                                                               .  د پیدا کنن

؛ آفریدگار تا خود را شیفته و دلباختۀ ؛ چیزهای ارزشمند اهدا می نمودند بتان خود از  برایمردم 

                                                                                                             نشان دهند.

. راهبان و خدمتگذاران معابد بهره برداری می کردند از این هدایا   

و اگر مردم آگاه   ؛ ناشی می شداز این ساده لوحی و کمبود دانش مردم   ؛ بر راهبان فساد حاکم  

                                       .بر جامعه تسلط پیدا کنند ؛ ستندنمی توان ؛ دین معاشان  ؛ می شدند 

از مردم   ؛ بهتر بتوانند اربابان تا  ؛ راهبان وسیله ای بودند  ؛عامل اربابان بودند  ، در واقع راهبان فاسد 

      دۀ ابزاری استفا  و خود نیز از احساسات و عواطف مردم ،  بکشند و ثروت خود را افزایش دهند ؛کار 

                                                                                                                 می کردند.

                                                                                                     شرایط من در محل جدید: 

در روستای منزلی ساختم و آموزش و تعلیم را   ؛از حصیر و پرچین و نی و چوب  خانواده ام ،برای  من

و تالش   ؛ نگردیدبا اقبال مردم مواجه  پرانوتدریس و تعلیم در روستای متاسفانه  ؛ شروع کردم پرانو 

                                                                          . من برای جلب نظر مردم بی نتیجه ماند

های اقدام به کار  ؛هزینه های زندگی  برای تامین ناچار شدم که و  ؛ عاقبت تدریس را رها کردم 

                                                                                                                   .متفرقه نمایم

  دادممی کارگری مزارع و باغات مردم را انجام برخی از مواقع  ؛   صیادی می کردم گاهی از اوقات

 ؛ ر روز شرایط برایمولی ه  ؛ باربری در بار انداز روستا را نیز انجام می دادم ؛  در مواقع بیکاریحتی 

                                                                                                                    .می شد سخت تر

ت اجتماعی مناسبی برخوردار که در میان مردم از شخصی ؛بود  متاسفانه شرایط نا مناسب باعث شده 

                                                           مقبولیت عامه نداشتم.؛ به هیچ وجه بطوریکه  ؛ نشوم 
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ها با تن ؛ سب دانش در میانشان وجود نداشت ه کو هیچ عالقه ای ب ؛ بی سواد بودند  مردم پرانو

.                                                                                         سوادشان راهب روستا بود  

ذهبی و حساب و کتاب های مالی ساکنین را انجام که تقریبا همۀ امور م ؛  بود  "آیتو"  او نامش  

.                                                                                                               می داد   

. خواندن و نوشتن را آموخته بود؛ فرزندان پسر خودش  او به    

مربوط به خرید و فروش کاال و یا خرید و  توافقنامۀ  وشتن امور مربوط به مراسم مذهبی و ن آیتو

داده بود.                                                                     پسرانش آموزش به  ؛ فروش امالک را نیز   

من صحبتهای  ؛و مردم نیز مطیع او بودند ؛ تشکیل کالس برای عموم مردم بود  ؛ او مخالف سرسخت 

                       بیشتر می کرد. را  بین ما   خصومت و فقط  ؛ نداشت  نتیجه ای هیچ "آیتو "با ساکنین و

 ؛ گذشت و من همچنان در شرایط سخت ، روزگار می گذراندم ، زندگی من براین منوال ، پنج سال

        .بود ن در مقابل دخترانم ممسئولیت احساس  ادامۀ زندگی ،  انگیزۀ من برایتنها  ؛ در آن روزها 

       به ذهنم ولی راهی  ؛ بودبرای من مرگ راحت ترین گزینه  ، و در آن شرایط سخت در آن روزها

                                                          . من ناچار به تحمل شرایط سخت بودمو   ؛ نمی رسید

ما همه  ؛ که با سانگیتا و دخترانم در حال سفر هستم   ؛دیدم  شبها خوابتا اینکه در یکی از  

.                درخواب حس می کردم  ؛ ذوق و شوق را  بطوریکه عشق و؛ خوشحال و خندان بودیم   

  برگردم. "هایا" آینده مجددا به زادگاهم هفتۀتصمیم گرفتم که و ؛ شب از خواب بیدار شدم  

و دوستانش دست از کینه   "جای رو "و   ؛ه گذشته ها فراموش شده باشد ک  ؛من احتمال می دادم  

   و هم تدریس را آغاز کنم؛ و من مجددا بتوانم دوستانم را دور خودم جمع کنم  ؛ توزی برداشته باشند 

                                                                          کتاب دوم خودم را بنویسم. ؛ و هم اینکه

که دوست داشتم مکتوب   ؛تجربۀ گران قیمتی بود   ،نادان روستای بندری   حضور در میان مردم 

و باعث شده آنان به یک  ؛ در ذات بسیاری از انسانها نفوذ کرده که جهالت  ؛تا همه بدانند   ؛ کنم
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و ؛ ل های متمادی ادامه دهند در نس؛ و این روند را  ؛ همانند حیوانات راضی شوند  ؛ زندگی غریزی

                                                                                                  ات پرهیز نمایند.تغییراز ایجاد 

. حکایت از منطقی بودن این تصمیم داشت   ؛ همه چیز  

 "جای رو"نمی دانستم که زنده اند یا توسط   و  که از پدر و مادرم خبر نداشتم ؛ ضمنا من مدتها بود

                                                                                           مورد حمله قرار گرفته اند.

نیز  ؛ در منزل او برگزار می کردم  ؛که جلسات شهری را  "جان گان"از طرفی دوست صمیمی من 

                                  و ساخت مدرسه نقش ایفا کند.  ل گیری جدید کالسهامیتوانست در شک

و بسیار  ؛ رقی کنند مردم آنجا نمیخواستند ت ؛   نمی آمد م هم خوش  بی فرهنگ از این روستای  

            .                 لیاقت رشد کردن نداشتند به اعتقاد من مردم روستای پرانو   متحجر بودند ؛

به  ؛ رنجی که بی فکری این مردم ؛ در واقع   ؛   قادر به درک صحبتهای من نبود افکار پوسیدۀ آنها 

می دادم که فرزندانم در این محیط  من نباید اجازه   ؛ قابل توصیف نبود  ؛ من تحمیل کرده بود

                                                                                                         پرورش یابند.

                                                                                                                   هدف من در زندگی:

 و از آنان استمداد   ؛من خدایان را هم دوست داشتم   ؛هدف من در زندگی ارتقاء تفکرات مردم بود 

.                         که خدایان نیز اطاعت کورکورانه را نمی پسندند؛ ولی می دانستم    ؛می جستم   

و سپس از صمیم قلب دوست داشته  ؛ با عقل و دانش بپذیریم؛ آنان نیز دوست دارند که ما آنان را 

                                                                                                                     باشیم.

د ؛ در حالیکه اصال همه به من انتقاد می کردند ، و مرا انسانی محافظه کار و ترسو قلمداد می کردن

                                اینطور نبود .                                                                             

من اگر انسان   از کودکی در ذات من وجود داشت ؛ و این نفرت ؛   من ذاتا از خشونت نفرت داشتم ،

بابان درگیری پیدا  نمی کردم ؛ ترسوئی بودم ؛ متقاضی ایجاد تغییرات در جامعه نمی شدم ؛ و با ار

                                    خشونت تلقی گردم.  مروج ؛ فقط دوست نداشتم  ؛ پس من ترسو نبودم 
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؛ که شرایطی را برای من فراهم  و از او میخواستم ؛ در آن روزها مدام با خداوند راز ونیاز می کردم 

  و ؛ با دیگران به اشتراک بگذارم ؛ مطلوب را  یکه طعم رفاه و آرامش را بچشم و بتوانم شرایط؛  کند

اشم .                                                                                                  الگوی دیگران ب  

  نمی گرفت.  رایط مناسب برای من شکل، و ش  ولی دستیابی به این آرزو ، مقدور نبود 

                                                                                                                         مرگ من:

تا امکان انتقال زندگیم از روستا فراهم ، تا مقدمات کار را فراهم کنم   ؛کردم به فعالیت شروع من 

                                      .و با من همکاری می کردند  ،دخترانم از تصمیم من خوشحال بودند  ، شود

و از  ؛ رفتم و برایشان کار کرده بودم ؛ ها حساب و کتاب مالی داشتم با آنبه سراغ افرادی که  بتدادر ا

.                                   تا هزینۀ سفرم فراهم شود  ؛ کنندحساب آنان خواستم تا با من تسویه   

به نوعی می شد گفت عادت و   ؛ خیلی از آنها از پرداخت بدهی شان به من شانه خالی می کردند 

.                                                                          که دیگران را اذیت کنند ؛ کرده بودند  

با وعده وعید ، پرداختشان را به  آنان   ؛ ببینندکه مردم را در زجر و عذاب  ؛آنان دوست داشتند  

                                                                                                          تعویق می انداختند.     

 در باالدست ؛ باران های سیل آسا   ؛ بسیار ناپایدار بود منطقه ماشرایط آب و هوائی در   ؛آن روزها  

                                     .      می شدبروز سیل کوهستانی باعث  مناطقدر  و ؛ می آمدمنطقه 

و  ، گردید می  پائین دست   دربارش شدید باران در مناطق کوهستانی باعث طغیان رودخانه ها 

                                                                                مناطق را زیر آب می برد. دشت ها و

 طغیان رودخانه ها عامل و  ؛ گرفتمی شکل  منطقۀ ما   در ی های شدید طوفان ؛  ها  آن سالدر 

                                                                                                            . می گردید

 ؛ ئی شروع شدآسا باران سیلکه  ؛ بودگذشته مهاجرت از روستای پرانو  به  تصمیم من  از  روز سه 

، ولی در صبح من متوجۀ شدم   بارش در صبح فروکش کرد ؛ شدت  ؛ت یافادامه  ، بشدت تا صبح و
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؛  است زمین های اطراف جاری شدهبسیاری از و سیل در  ، رودخانۀ نزدیک خانۀ ما طغیان کرده که 

                                     .                که از مسیر سیل فرار کنند  ؛همۀ مردم سعی می کردند 

که خانواده و اموال قیمتی خود را به قایق ؛ می کردند  تالش ؛ که قایق داشتند ؛  بعضی از افراد  

                             توسعۀ سیل و فراگیر شدن آن ، آسیب نبینند.؛  تا در صورت  ؛ منتقل کنند

 باال  ؛ جا سطح آب داشت   و درهمه ؛  کسی نمی رسید  داد کسی به ؛ بود  وحشتناکی  لحظات  

.                                                        ودخانه شدم ناگهان من متوجۀ باال دست ر  ؛ ی آمدم  

این حکایت از آن   ؛ به سمت ساحل در حرکت بود موجی بلند از باالی رودخانه   در دور دست ،

و اکنون آب با سرعت زیاد در حال  ؛ سیل بزرگی شکل گرفته بود   ؛ در باالدست رودخانهکه  ؛ داشت 

.                                                                                      حرکت به سمت ساحل بود   

این به معنی  و ؛ نداشت و امکان گریز از آن وجود  ؛ توسعه بوددر حال   ؛در دشت  سیلمتاسفانه  

                                                                                        پایان کار روستای پرانو بود.

 ؛ رسید روستاسیل به  ؛ چند دقیقه بعد   ؛ و گل والی با سرعت به سمت دریا در حرکت بود  آب 

می برد .                                                       و به دریا  ؛شست می همه چیز را با خود  سیل  

 خانه ها به راحتی از هم  ؛در میان صدای باد و جریان آب گم شده بود ؛ ناله ها و داد و فریاد مردم 

                 .                                          می کرد و سقف و دیوارهای آنان ریزش ؛ می پاشید 

 آب مشاهده در، را و طیور  و دام  ؛ اجساد زیادی از مردم من  ؛ مال و اموال مردم روی آب شناور بود

                                                                                                       کردم.        می 

این سیل  که در دامنۀ کوه قرار داشت ،  ،   باال دستی  به روستای ؛ می شدمربوط  احتماال اجساد 

د به سمت دریا حمل با خو  ؛  اآنان ر و اجساد و مال و اموال و داشت  بود منازل آنان را خراب کرده

                                                                                                                 .دمی نمو

با نیز  ؛  را من و فرزندانمهمۀ افراد روستا از جمله و  ؛ شدت هرچه تمام تر به ما هم رسید  با  آب  

آب دریا غرق شدیم .                                                              درو همه   ؛خود به دریا برد   
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در سرعت زیرا آنق ؛ باعث نجاتشان نشد نیز  ؛ ه آب انداخته بودندقایق هائی که بعضی از ساکنین ب

و به این طریق روستای  و قایق ها واژگون شدند ؛   ؛ها پر از آب و گل شد که درون آن  ؛ سیل باال بود

                                                                                                       پرانو  نابود گردید.
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                                                                       من با رآی:               پنجم  دیدار

                            قرار گرفتم.  "رآی"در حضور  پنجمو برای بار ، من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                 من گفت:              او به

                                                                                                         "سالم دوست من" 

و برای  ؛ عمومی تالش کردیتو در جهت ارتقاء افکار ؛ عالم ماده بسیارمثبت بودکلیات حضور تو در "

دی ، تو رنج ناشی از نموو از مادیات دوری ؛ تغییر شرایط محیطی نیز به وظایف خودت عمل کردی 

                                                ."این ها همه در جهت تقویت شبکۀ مادی بود، را پذیرفتی  مهاجرت

در زندگی ؛ تخریب انجام شده بخش دیگری از  ؛ توانستی ،لطف و عنایت خداوند  باتو "او ادامه داد 

؛ ولی در ارتقای خودت ، به خوبی عمل نکردی ، و ارادۀ الزم برای دستیابی اول خودت را جبران نمائی 

                                                                                                        "    به موفقیت نداشتی 

که موظف به ؛ به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است "و سپس گفت

تا به عالم مادی بروی و روح خودت را بیشتر ؛ انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

                                                                                                              "ارتقاء دهی

           "به زندگی سوم تو شکل خواهد گرفت بصورت قرینه ، نسبت در عالم ماده   حضور جدید تو"

                                                    "          شرایط جانمائی تو را رقم می زند حضور تحت این"

تا در شرایط برخورداری از نعمات ، عملکرد تو ، هدف از این حضور ، شکل گیری یک آزمون است "

                                                                                                       ".سنجش شود

               "در نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهیامیداست که ق"
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                                                                 من:       پنجمزندگی کالبدی 

                           که دارای چنین مشخصاتی بود:       وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

.نزدیک دریای مدیترانه بود ، در غرب آسیا  شهرغزهبود  محل تولد من ، در "دنیه"نام مادرم   

پدرم بهترین  نام داشت"آوی"پدرم  . تلقی می شد"غزه"منزل ما یکی از مجلل ترین خانه های شهر  

                                                                                                         .        پزشک شهر بود

. نددارای باغات زیتون و کارگاه روغن کشی و باغات میوۀ فراوان بودوالدین من    

و یونان و کارتاژ  با سرزمین هایکه در آن به خرید و فروش کاال ، نیز داشت تجارت خانه یک پدرم  

یک کشتی تجاری بزرگ هم   ر سهولت امورات نقل و انتقال کاال ،پدرم بمنظو  ، می پرداختمصر 

                                                         .کردمی  در امر تجارت از آن استفادهکه   ، خریده بود

ار بسی لیو ؛  بود یک اشراف زادهبا اینکه مادرم   ؛ از نظر اقتصادی شرایط مناسبی داشتیم در مجموع 

هر دو از ؛ پدر و مادر من ؛  رفتار و گفتار او در میان فامیل ، نمونه بود ؛ هبی و مبادی آداب بودمذ

                               .و از اشخاص آبرومند شهر به شمار می رفتند   ؛ مقبولیت عام برخوردار بودند

تا  ؛ را در اختیار مادرم قرار داده بود به علت بزرگی منزل مان ، تعدادی خدمتکار و یک باغبانپدرم  

                                                                        .تحت فرمان او باشنددر امور جاری منزل 

که به قول مادرم   ؛ از بستگانش بود و  ؛نام داشت "نفرتی"همسر اول او ؛ دو بار ازدواج کرده بود پدرم 

.                                                                    و مایه آبرو ریزی بود؛ انی میکرد بسیار نافرم  

و با هدایا و ؛ طالق داد  پس از ازدواج شان ا تنها شش ماهو او ر؛ پدرم حضور او را تحمل نکرد  

به خواستگاری مادرم  ؛بعد از دو ماه پدرم سپس  ؛ پدرش بازگرداندجواهرات فراوان به منزل 

                                                                                                                       آمد.
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 ؛ بود و با شخصیت ولی مذهبی  ؛را نداشت  "نفرتی"مادرم زیبائی   ؛ اینطور که عمه هایم می گفتند

.                                                 بیش از خانوادۀ نفرتی بود  ؛مادرم   و تمکن اقتصادی خانوادۀ  

. شکل گرفت پدر و مادرمازدواج به این شکل بود که به هر حال     

رفتار و حرکاتش همانند  مبرادر ؛ و یک برادر بزرگتر از خودم داشتم؛ من فرزند دوم خانواده بودم  

                                                    د.باشکه پدرم را خداوند دوباره خلق کرده انگار   ؛پدرم بود 

همه خوشحال   ؛از بدنیا آمدنم   ؛من دو سال از برادرم کوچکتر بودم   ؛پدرم او را بسیار دوست داشت  

                                          .                                       و مرا بسیار دوست داشتند ؛ شدند

 شیرین زبانی دوران کودکی ، بر و ؛ با من همراه بودهمیشه   ؛زیبائی ذاتی از کودکی جاذبه و یک  

.                                                                                                   محبوبیتم می افزود  

نام گذاری  "سی تی"مرا  پدرم اشتم ؛ زندگی همیشه به همراه د در طول ؛ زیاد پدر را  مایتحمن  

                                                                                                                       د.کر

                                                                                                             روحیات و عالئق من:

هیچ عالقه ای به درس  من ؛ من پزشک و یا نویسنده شوم   ،برخالف عالقۀ پدرم که دوست داشت  

                           .                                                                             خواندن نداشتم 

تار و به خوبی دومن دارای صدای زیبائی هم بودم   ؛ ولی به آرایشگری و خیاطی بسیار عالقه مند بودم

.                                                                                                             می نواختم  

خصوصا پسران جوان را دور خودم جمع ، گوئی می کردم و به راحتی اشخاص  در مجالس بذلهمن 

                                                                                                                 . می کردم

من همیشه یک   ؛تم و خودم را برتر از دیگران می دانس  ؛دوست داشتم خیلی من اشرافی گری را 

دیگران  ؛ و زمانیکه بهخالف و گناهی می کردم که ؛ و از کودکی وقتی ؛ آگاهی ذاتی به رفتارم داشتم 

خودم به  ؛ و یا تحقیرشان می کردم؛ و یا به آنان فخر می فروختم ؛ حسادت می نمودم خیانت و یا 
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که مجددا ،  ؛ ولی از ضعف نفس بود ؛ نمتکرار نک ؛ و با خودم عهد می کردم؛ اشتباهم آگاه بودم 

                                                                                                                     .می کردم تکرار   خطایم را

                                                                                                                  اولین آموزش بد:

 .در کودکی آشنا شدم ؛ با این پدیده؛ اولین بار ؛ یادم هست ؛ من معاشقه را هم بسیار دوست داشتم 

سی "اجازه بدهید که  ؛ به مادرم گفت"ناتیو"منزل ماخدمتکار که  ؛ یکی از روزهای تابستان بوددر

.                                                  و سرگرم شود  ؛ تا بازی کند  ؛را به کنار ساحل ببرم  "تی  

. ر باغبان قرار گذاشته بودبا پس"ناتیو"زیرا ؛ مبحث بازی کردن من یک بهانه بود   

من   ؛ کردندرا جنسی نهایت بهره برداری ؛ و از با هم بودن ؛ نقطۀ خلوتی از ساحل رفتند  آنها به  

.                به آنها نگاه می کردم و با دقت ؛ می رفتم  بعضی اوقات به نزدیک شان؛ بازی در حین   

که خنده های بلند و مکرر  ؛کردم  نها در مورد نوع حرکاتشان سوالاز آ ؛ از پایان کارشان بعدمن  

                                                                                             به همراه داشت.  ؛آنها را 

بعدها به دفعات تکرار شد.  ؛این کار   

ی که هائچیزکه در ارتباط با   ؛مرا مجاب می کرد  دادن به من ، وعید  هم همیشه با وعده  "ناتیو"

وقتی تو هم بزرگ شدی از این  ؛ او می گفت این یک بازی است  ؛ به کسی چیزی نگویم دیده ام ، 

                                                                                                  بازی ها خواهی کرد.

 ،همین بازی را کردم  که پسر همسایه مان بود ؛ "اماتیو"که با  ؛ مبود که هشت ساله ؛من یادم هست 

.                         قع ادای آنها را در می آوردیمو در وا ؛ البته بازی ما در حد حرکات کودکانه بود   

من و ماتیوا از این بازی ها   ؛ و بسیار از من حرف شنوی داشت ؛ماتیوا از من یکسال کوچکتر بود  

ن به م برای دیدن و ؛ تا اینکه یکبار مادرم که نگران حضور من در ساحل بود  ؛ چند بار انجام دادیم

                                . سنگ پیدا کرد هبرهنه پشت یک تخترا ،  "اماتیو" ن وم ؛ساحل آمده بود 

                                                         "شما دارید چکار می کنید؟ "او با دیدن ما فریاد کشید که 
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مادرم یک سیلی   ، دن کردیمو شروع به گریه کر  ؛ از بازی کشیدیم دست  هر دو مادرم  با فریاد 

لباس  "و بعد به او گفت؛ گرفت زیر لگد  ؛ افتاده بودبه زمین  ؛ که را زد و او   "اماتیو"به   محکم

                                                                                                                  "وشرا بپ خودت 

و دستم   ؛ خودش را به من رساندو   ؛دوید بسرعت به دنبالم مادرم   ؛ ه در حال فرار بودمبرهن من 

 ؛لباست را بپوش احمق بیشعور "سنگ آورد و گفت هکنار تختو سپس مرا  ؛ درد بگیرد تا  ؛  پیچاند را

                                                                                           .     "د؟کجا فرار می کنی

تا حاال چند "و پرسید   ؛ یک باز جوئی اساسی از ما کرد؛ ما لباسمان را پوشیدیم  ؛ او بعد از اینکه  

    "                                                                                                بار از این بازی ها کرده ایم 

و بعد   ؛ و مانند پزشکان مرا معاینه کرد  ؛ بردو پاهایم را باال ؛ او دوباره لباس هایم را در آورد  سپس

        .ایجاد نشده است ؛ و خدا را شکر کرد که مشکلی برای دختر بودنم   ؛ دستش را به آسمان گرفت

  "سگهای وحشی شما دو تا را بخورند تا؛   بیرون شهر  من االن شما دو تا را می برم"سپس به ما گفت 

و بعد مادرم  ؛ و به التماس افتادیم؛ را شروع کردیم مجددا گریه  ؛ ما که تازه گریۀ مان قطع شده بود  

که دیگر با هم از این بازی ها نکنید ؛ به شرطی من شما را به پیش سگ های وحشی نمی برم  "گفت

 من می فهمم که یکی از شما دو نفر؛ ر کسی مطلع شود اگ؛ و این ماجرا را هم به هیچکس نگوئید 

           ."گفته است و آنوقت هر دو باید منتظر خورده شدن توسط سگ های وحشی باشید ماجرا را

مادرم را و ترس و نگرانی ناشی از تهدیدهای  ؛ آن روز را من تا پایان عمرم هرگز فراموش نکردم 

                                                                                                    داشتم. همیشه بیاد

احساس گناه   ؛  می کردم بار که کار بدی کودکی هر از و  ؛ شتم آگاهی دا  وجدان  کودکی من از

                                       .                                                                        دممی نمو

که   ؛دادم می بازی را جائی انجام   میکردم ؛ آن بازی را  "ماتیوا "با و   ؛حتی آن روزها که بچه بودم 

در واقع آنچه مرا به  ، ممی کن  که چکارگفتم می نهم و به هیچکس   ؛ در چشم انداز کسی نباشد

                                                            .فقط ضعف نفس بود  ؛  بودنا آگاهی من ن  ؛ گناه می انداخت 
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                                                                                           اشتباه بزرگ ناشی از ضعف نفس:

و او  ؛ شده بودم "ای تب" ر مان بنامشه پارچه فروش  شاگرد   که در نوجوانی عاشق؛ یادم هست  

 پدرم  به باغ زیتون   ؛ چند سال کوچکتر بود و سنش هم از من   ؛ بود زیبا و خجالتی  که نوجوانی

.                                                                              و با او تفریح می کردم   ؛ می آوردم  

به من دست   و  ؛  و از فرط خجالت سرش را باال نمی آورد  ؛ خجالتی بود  بتداکه در ا  "ای تب"

.                     به راحتی دنبالم می آمد  ؛ منکه با یک اشارۀ   ؛کار را به جائی رساندم   ؛نمی زد   

 ان دعوتمن را این هفته به باغت" و میگفت   بذله گوئی می کرد  او در روزهای آخر آشنائی مان ؛ 

                                                                                                            "؟دنمی کنی

تبدیل به یک انسان هوسران  ؛ بسیار خجالتی بودنوجوانی سربه زیر و ؛ من با ضعف نفسم او را که 

                                                                                                                   کرده بودم.

و  ؛ که در نوجوانی مرا شوهر دهد ؛تصمیم گرفت ؛ مادرم که به حرکات و رفتارم مشکوک شده بود  

                                                                 با پدرم صحبت کرد.؛  ن؛ در حضورمدر این ارتباط 

من دوست داشتم او درس ؛ خواستگار زیاد دارد ؛ بخواهد ازدواج کند سی تی اگر  "پدرم گفت که 

                                                                                         "ازدواج کند و سپس بخواند

؟ تو از زندگی با  دارم  باال مگر من تحصیالت   ؛ نمی آورد تحصیالت زیاد خوشبختی "مادرم گفت

                                                                                                        "من راضی نیستی؟

  ؛ مهستپزشک  ، سی تیپدر  من به عنوان  ؛ فرق داردسی تی شرایط تو با "پدرم خندید و گفت 

                                                                                                    ."ولی پدر تو یک تاجر بود

                                                                                                                       ازدواج اول من:

که حرکات و  ؛ و در اینحال نمی خواست به پدرم بگوید؛ داشت  ی به ازدواج منمادرم اصرار زیاد 

                                                                    عامل پیشنهاد ازدواج است. ؛ رفتار مشکوک من 
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. به خواستگاریم آمد "روتمس"مبنا  شاگرد پدرم  که بهترین . نتیجۀ اصرارمادرم این شد  

و  و در مجالس  ؛ بسیار خوش چهره بودم ؛ ضمن اینکه ؛ و بدنم سفید بود؛ من کمی چاق بودم  

.                                  و مجلس گردانی می کردم   تلقی می شدم ؛نقل مجلس  مهمانی ها ؛   

وهیچ گونه جسارتی در  ؛ او مطیع پدرم بود ؛ و الغر و کمرو بود   ؛ قدی کوتاه داشتروتمس  ولی 

                                                                                                     وجودش نمی دیدم.

طی  ؛ و از ازدواج با من خوشحال بود ؛ روتمس خود را برندۀ این ازدواج تلقی می کرد؛ به هر حال  

                                                                                م مجلل ازدواج ما برگزار شد.   یک مراس

باید که  ؛ نمی دانستروتمس اصال انگار   ؛ من از زندگی و خلوت کردن با شوهرم لذت نمی بردم ولی

                                                                 .                                               چکار کند

او را مسخره  بطور مداوم ؛من هم  ؛ زناشوئی یک کودن به تمام معنی بود ارتباط با موضوعات او در   

                                                                                                              .می کردم

 تن نما   لباس های  ، در مجالسهمیشه   بود و یافته  افزایش ؛ قوای شهوانیم   بعد از ازدواج من 

                                                     به همراه داشت.   که شماتت ها و اخم های مادرم را  ؛ می پوشیدم 

که پدرم هنوز مرا به دید یک دختر بچۀ  ؛ بنظر می رسید ؛  نمی گفت  البته پدرم به من چیزی

.                                                                                                شیرین زبان می بیند  

 ههمیش وابطوریکه   ؛ کردم او و ظلم زیادی به   ؛ نمی دانستم  بیچاره را اصال داخل آدمروتمس  من 

                                       د.ولی به احترام پدرم تحمل می نمو  ؛ ودب  از دست من کالفه و عصبی

                                                                                                                     یک گناه بزرگ:

و گل ها حیاط پشتی منزلم را به ؛ من در حیاط خانه داشتم قدم می زدم ؛ انی یک روز گرم تابست

شدم اصلی متوجۀ حضور شخصی در حیاط ناگهان  ؛ و هرس می کردم؛ سلیقۀ خودم نظم می دادم 

                                                                                 "د؟صاحب خانه کجائی"که می گفت 
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در تا ؛ تصمیم داشت مادرم زیرا  ؛ به منزلش فرستاده بودم ، مادرم خدمتکارها را برای کمک بهمن  

و  برادر بزرگم صاحب یک پسر شده بود زیرا ؛ لل برای تولد نوۀ اولش بگیردمجمهمانی  ، یک منزلش

                                                                            .خوشحال بودند از این بابت کل خانواده

گفتم تا به حیاط پشت منزل بیاید . و به او چکار دارید ؟ بلند جواب دادم که   

که گفت   ؛ در دست داشت ییک بستۀ بزرگ نان شیرین ؛ او یک نوجوان خوش سیما و قد بلند بود 

                                                                                               .سفارشی شما را آوردم

و او باید آنها را به منزل   ؛آنها را من سفارش داده بودم   ؛ این شیرینی ها برای مراسم جشن بود

که باید به  ؛تصور کرده بود  ؛ که اشتباها چون سفارش شیرینی ها توسط من بود  ؛مادرم می برد 

                                          تحویل مادرم شود.  ؛ برایش توضیح دادم که باید شیرینی ها  منزل ما بیاورد ؛

آن "به او گفتم  ؛ خانه هم کسی نبود؛ داخل از او خوشم آمده بود  ؛ اندام او را با دقت نگاه کردم 

                                                                                                "به داخل خانه بیاوربسته را 

  او دنبالم راه افتاد و به داخل خانه آمد و بسته را در آشپزخانه گذاشت. 

     "که چه نام زیبائی داری "به او گفتم  ؛ است "ماکان"و او گفت نامش  ؛ اسمش را پرسیدم  او از

از چاه برو ؛ خودم آب بکشم  من میخواهم لباس های  ؛  ارها نیستندخدمتک"سپس به او گفتم که  و

                                                                          "جام بزرگ حمام را پر کنآب بیاور و 

حمام در به جلوی  مجددا  و درون جام بزرگ حمام ریخت و ؛ او سریع رفت و با سطل آب برگشت 

                                                      ."و احتیاج به پر کردن ندارد ؛ ر بودنم جام پخا "آمد و گفت

او از حرکتم بهت زده  "بیا داخل"و به او گفتم   ؛لباسی در تن نداشتم   ؛ من در حمام را باز کردم

                        .تفریح کردم او   بردم و با به داخل حمام  و او را   ؛گرفتم را و سپس دستش   ؛ بود

. اصال به عاقبت کار فکر نمی کردم من  ؛نفس اصال مرا رها نمی کرد   این ضعف   

         .ولی بسیار احمق و ابله بود  ؛ خوش هیکل بود و  زیبا  که آن پسر هر چند 
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که غیر قابل  ؛ ببار آورد افتضاحی؛  با این کار و گفت شماجرا را به دوستان ، در روزهای بعد ماکان

                                                                                                           توصیف است.

وارد با پدرم   ،تا برای جدائی از من ؛ منتظر یک بهانه بود که  و او؛ خبر به گوش روتمس رسید 

و سپس  ؛  من مطرح نمود موضوع را باو در ابتدا ، ؛ غنیمت شمرد  را فرصتاین   ؛مذاکره شود 

                                                                                              موضوع را با پدرم درمیان گذاشت.   

حتی  ؛ را از خودم دور کنم که اتهام؛ و با گریه و زاری سعی کردم   ؛من در ابتدا منکر همه چیز شدم   

                                                              .  که خودکشی خواهم کرد ؛شوهرم را تهدید کردم 

 در رو کند. و می خواست ماکان را با من رو ؛ پیگیر شدرا  شایعهو ا ؛ ولی روتمس دست بردار نبود 

تناقضات من در گفتار و ذهنیتی که مادرم از گذشته ام  د ؛صحبت کرمادرم با من به شکل خصوصی 

.                                                             پی به واقعیت ماجرا ببرد که مادرم   ؛باعث شد   ؛ داشت  

 ، ولی من بخاطر آبروی خودم و پدرت ؛ تو بابت این خرابکاری که کردی باید تنبیه شوی"و گفت ا 

. "دیگر فراهم گردد یتا امکان ازدواجت با شخصشده ، آرامش از روتمس جدا  تا با  ؛ سعی می کنم  

و پدر  ؛ و سپس جلسه ای با حضور من و روتمس  ؛صحبت کرد بصورت خصوصی ، با پدر ابتدا مادرم 

                                          .                                                              و مادرم تشکیل شد 

و به دخترم ؛ ستفاده کرد آن پسرک نادان از خلوت بودن خانه سوء ا"در این جلسه مادرم گفت که  

                                 ولی موفق به این کار نشد. ؛ تا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد؛ د نموحمله 

ولی روتمس  ؛ و پیگیری نمی نمائیم ؛ ی خودمان فعال قضیه را کتمان می کنیمبخاطر آبرو  ما البته

  برودو اجازه نمی دادی تا آبروی دخترمان  ؛ باید از همسرت حمایت می کردی  ، تو به عنوان شوهر

  ."از هم جدا شوید ؛ و ما پیشنهادمی کنیم ؛ تی با تو ادامۀ زندگی دهدلذا ما تمایل نداریم که  سی 

                                                                                                              دائی از همسر اول:ج 

         .می دانستاو نیز جدائی ما دو نفر را منطقی ترین گزینه  زیرا ؛ از این فرصت استفاده کرد روتمس
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 منزل که من مجددا برای زندگی به ؛ هر قدر مادرم تالش کرد ولی ؛ جدا شدمروتمس من از عاقبت 

                                                                                                   بروم من نپذیرفتم. آنها

پدرم شوم .        و باعث سرافکندگی؛ که من با اعمال و رفتارم آبروی آنها را ببرم ؛ مادرم نگران بود   

؛ می خواست شرایط را  ؛ مادرم  و از عالقۀ او به من مطلع بود؛ مادرم بسیار پدرم را دوست داشت  

        و پدرم نیز آزرده خاطر نگردد.  ؛ که درگیری در خانواده ایجاد نشود؛ به گونه ای مدیریت کند 

                                                                                                     خوشگذرانی بعد از جدائی:

 برای ؛ برگزارمی کردم؛ مانی به شکلی که دوست داشتم جلسات مهو؛ من درخانۀ خودم خوش بودم 

   .                                               تار می زدم و می رقصیدم و شراب می خوردم دومهمان ها 

و دوستانم اعم از زن و مرد را به این ؛ به حدی در پوشیدن لباس های نامناسب افراط کرده بودم  من 

از مردم گمان می کردند که من یک خانۀ فساد و یا  بسیاریکه ؛ عیش و عشرت عادت داده بودم 

                                                                                            عشرتکده راه اندازی کردم.

تفریح ، ارتباط نزدیک برقرار کرده بودم و بصورت مخفیانه با آنان  ؛ دوستانم نیز شوهر برخی ازمن با 

و نمی گذاشتند  ؛ البته آنان از بیان نمودن ارتباط شان با من ، خودداری می کردند؛ هم می کردم 

                                                                                                       .کسی مطلع گردد

 در آن سالها ؛ می شدنیاد  در شهر به نیکی که از من ؛ به هر حال شرایط در آن روزها به نوعی بود 

  .را تغییر دهدمسیر زندگیم  ؛ پدرم به دفعات نزد من آمد و تالش کرد ؛مادرم با من قطع ارتباط کرد 

 و صحبت های او هیچ نتیجه ای نداشت.؛  منصایح پدرم را نداشتشنیدن گوش شنوا برای  من ،ولی 

که روش زندگیم را  ؛البته همیشه جلوی پدرم ابراز می کردم و من همین روال را ادامه می دادم ؛ 

 ؛می دانست که حقایق چیست ولی او ؛ و منکر مطالبی می شدم که او بیان می کرد  ؛تغییر خواهم داد 

                                                                                                  و به نصایح خودش ادامه می داد. 

و من ؛ او آبروی مرا برده بود ؛ هم رفتم  به سراغ شاگرد نانوا؛ جدائیم از روتمس از من سه ماه بعد 

.                                                                                       از او انتقام بگیرم میخواستم   
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اجیر ؛  و بسیار مورد اعتماد من بود ؛ که دارای هیکل ورزیده ای بودرا از خدمتکارانم  من یک نفر 

           .او نیز همین کار را کرد ؛ رساندرا به قتل ب "ماکان"کردم تا در مقابل دریافت بیست سکۀ طال 

به او خدمتکارم ؛ ماکان برای شنا به دریا رفته بود ، زمانیکه  بود ، اوایل پائیزی گرم یکی از روزها در 

                                                                                      .و او را غرق نمود ؛ حمله کرد

  ؛فکر می کردنداز جمله روتمس و مادرش همه  و  ؛ هیچکس از جریان بقتل رساندن ماکان مطلع نشد 

                                                         است .   هکه علت مرگ ماکان غرق شدن در دریا بود

      نیز گردیده است. که نصیب ماکان ؛ست بت انسانهای دروغگواین عقو که؛ من به همه می گفتم 

و ماکان توسط خدایان مجازات  ؛ که خشم خدایان ، گریبانگیر ماکان گردیده ؛اعتقاد داشتند  مردم 

                                                                                                                   شده است.  

و اگر فرصتی دست ؛ نمی کردم  تعهدات خودم را مقید به ؛ نیز   که داشتم من در کارهای تجاری 

                            قطعا این کار را می کردم .  ؛ از زیربار تعهدات فرار کنم  ؛ می داد که قادر بودم

  ؛ه نمایندکه هر شخصی را تنبی؛ قادر بودند  ، که به دستور من؛ عواملی بودم من دارای خدمتکاران و 

                                                                               .داز من در برابر آنان حفاظت کنن و

به اختالف  ؛ و با او؛ درگیر می شدم  ؛ زمانیکه با یکی از طرف های تجاری خودم؛ به همین علت 

                                                     . ره می بردمبرای تنبیه او به؛ از خدمتکارانم  ؛ برمی خوردم

زیرا در معامالت کسب کنم ؛  ؛ از کارهای تجاری خودمسود سرشاری ؛ توانسته بودم  ؛ با این روشمن  

              .گردیدو طرف مقابل ناچار به پذیرش شرایط من می   ؛نصیب من می شد  ؛ حداکثر سود 

                                                                                                                    وم من:ازدواج د 

پسر یکی از دوستانش که  ؛ او می گفت که ؛ مجددا ازدواج کنمکه  ؛ قبت پدرم به من پیشنهاد کردعا

او یکبار ازدواج ؛ بود  "هاتور"بنام  ان چاق و قدبلنداو یک جو؛  متقاضی ازدواج با توست  ؛تاجر است 

                                                             . کرده بود و از همسر اولش یک دختر ده ساله داشت
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 ، و مجددا رضایت والدینم را بدست بیاورم؛ من برای اینکه حرف های مردم را از خودم دور کنم 

                                                                                              م را پذیرفتم. پیشنهاد پدر

زندگی شان از هم که  ،موجب شده بود ؛ رابطۀ دوستی من با شوهر بعضی از دوستانم  از طرفی ،

         حال فاصله گرفتن از من بودند. در ، دوستانماکثر نتیجتا  و  ؛برسد  به جدائیآنان  و کار  ؛ بپاشد

و برایشان عشوه گری ؛ می رقصیدم من زمانی که در مجالس با پسران مجرد و یا شوهر دوستانم 

.                   می دانستم که کار زشتی انجام می دهم  ، کردم و لباس های تن نما می پوشیدممی  

با  ؛  کردمبه واسطۀ ارتباط با شوهرانشان مشاهده می ؛ ناراحتی را در چهرۀ دوستانم من ؛ زمانی که 

زیاد  یهاترفند با و؛ حتی به نزد دوستانم می رفتم بطوریکه ،   ؛ می بستم که تکرار نکنم خودم عهد

ایانی این ضعف نفس پولی   ؛ دورت ایجاد شده رابرطرف کنمکه ک ؛کردم سعی می  ، و دادن هدایا

                                                                                     شد.یو بار دیگر تکرار م ؛ نداشت

فعالیت ازدواج من ، مادرم در مراسم   ؛ نیز بسیار مجلل برگزار شد  ؛ به هر حال مراسم ازدواج دوم من 

میگفت که دخترم زیبا  و؛ هاتور و پدر و مادرش از من بسیار تعریف می کرد او در نزد  ؛ بسیار نمود

                                            و بسیار پاکدامن است. ؛ ترین و با شخصیت ترین دختر شهر است

و جواب رد به  ؛ حد دخترمان نمی دیدیم؛ آنها را در ولی من و پدرش ؛ او خواستگاران بسیاری دارد

                که توانسته جواب مثبت ما را کسب کند. ؛ هاتور باید بسیار خوشحال باشد . آنها می دادیم

. زندگی جدید را آغاز کردم به هرحال   

دریائی خود در  هایو از ماجراهای مربوط به سفر  ؛انسانی فوق العاده گزافه گو بود "هاتور" شوهرم

و بعضی   ؛ شدمی  دیگر از کنترل خارج ؛ او وقتی داستان سرائی می کرد ؛ مهمانی ها سخن می گفت 

                                                   . فراهم می آورددروغ های او موجبات تمسخر افراد را اوقات 

اکثرا من   ؛ با من مثل کلفت پدرش صحبت می کرداو  ؛ بسیار بی تربیت و فضول بود؛ بچه اش هم  

                                                                                    با هم مشاجره داشتیم.دخترش ؛ و 
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                                                                                                       شروع اختالف با همسر دوم:

که حق  ؛ داده بوده من تذکر او ب  ؛ بود و شکاک و بسیار عصبانی ؛ یک مرد کم ظرفیتهاتور  شوهرم

.                                                                              دغریبه ای برقصی با هیچ مرد دنداری  

   می رقصیدم. برادرم همسرمن داشتم با ا که در منزل برادرم مهمان  بودیم ؛ در یکی از شبه هکنیتا ا 

من به او  ؛ مرا زن هرزه خطاب نمود حضور پدر و مادرمو در  ؛ من توهین کرددر جمع بلند به هاتور 

و  ؛ ولی او شراب زیادی مصرف کرده بود؛ و کار خالفی انجام نداده ام ؛ گفتم که با یک زن می رقصم 

                                                                                  به فحاشی خود همچنان ادامه داد.     

او با این رفتار به همگان نشان داد که  ؛ آرام شد هاتورو صحبت سایر اشخاص  وساطتبه هرحال با   

                                            و اختالف فکری بین ما بسیار عمیق است.   ؛ برای من ارزش قائل نیست

من در چهرۀ ؛ مجلس را ترک نمود ؛ بدون اینکه چیزی بگوید  و؛ پدرم از رفتار او بسیار ناراحت شد 

                                                             را مشاهده کردم. یپدرم غم و غصه و ناراحتی عمیق

او سن زیادی داشت و اینگونه حوادث و غم و غصۀ زیاد می توانست باعث  ؛ من نگران پدرم نیز بودم

                                                                                                            ود. مرگش ش

ناچارا به نیز هر بار و من ؛ زد می به دفعات مرا کتک ؛ به بهانه های مختلف ؛  هاتور در آن روزها 

.                                                م درمیان می گذاشت آنها منزل پدرم می رفتم و قضیه را با  

اگر  "و به او گفت ؛ از من شدیدا حمایت می کرد حتی پدرم هاتور را تهدید هم نمود؛ پدرم نیز  

.                                                                     "تو را شدیدا تنبیه می کنم داینطور ادامه دهی  

پدرم واقعا می توانست هاتور یا هر شخص دیگری را  ؛ بودغزه به هر حال پدرم از دوستان حاکم   

                                                                                                           گوشمالی دهد.

از افراد ؛ را ن شایعات گذشته در مورد م و تمام ا بسیار کینه جو بود ؛ ؛ اوولی هاتور دست بردار نبود 

، در و با تند خوئی و لحن اهانت آمیز  ؛ دو سپس من و پدرم را صدا می نمو ؛ کردمی   پرس و جو
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 تخریباو قصد که  ؛من کامال احساس می کردم   ؛ توضیح می خواستاز ما ارتباط با آن شایعات 

                                                                                                  دارد. شخصیت پدرم را

 بلکه در روز روشن ،ه بود و دیگر نتنها محل خواب خود را جدا کرد ه بوداو وقاحت را از حد گذراند 

         .می نمودرگیری بیشتر بین من و خودش فراهم و موجبات دزنان بدکاره را به منزل می آورد ؛ 

         مقایسه  "روتمس "من وقتی او را با شوهر اول خودم ادامۀ این زندگی مقدور نبود ؛؛ به هر حال 

                                 می فهمیدم که از دست دادن همسر اولم چه اشتباه بزرگی بود.؛ می کردم 

او  ؛ من بسیار آزرده خاطر شده بود پدرم از دست ؛از هم جداشدیم هاتور به درخواست پدرم من و 

                                    می نمود.مرا راهنمائی ،  مدیگر نه مرا نصیحت می کرد و نه بابت مشکالت

در حال مرگ  ؛ که من برایش فراهم کرده ام؛ احساس می کردم که پدرم از غم و غصۀ زیادی من 

و  ؛ که فرزندش را دوست دارد؛ تنها گناه او این بود ؛ ت من دلم برای پدرم می سوخ؛ تدریجی است 

                                                                                          می خواهد از او حمایت کند.

ریه و کمک به مستمندان و در امور خی؛ را تغییر دهم  مشکل زندگی خود ؛ تصمیم گرفتممن عاقبت 

                                                                                       و از گناه فاصله بگیرم.مشغول شوم ؛ 

                                                                              شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:  

در  و؛ و نیایش می کردند  ؛ ر منطقه بتی را به عنوان نماد آفریدگار می ساختندبزرگان دینی  برای ه

و مردم نیز در تبعیت از  ؛ و مراسمی خاص طراحی می کردند برای هر بت نوحه و مرثیه ؛ مرحلۀ بعد

 نهایتا زیر نظر خدای خدایان؛ خدای هر منطقه  ؛ در سرزمین ما ،این مراسم را بجا می آوردند  ؛ آنان

                                     .، نیز موثر بودقرار داشت ؛ و همین موضوع در رده بندی معابد و کاهنان 

راهبان هر خواستی که  برتر از کاهنان محلی می دانستند ؛ کاهنان عبادتگاه مرکزی ، خودشان را 

                                 .      در چهارچوب خواست خدایان به مردم تحمیل می کردند  ؛ داشتند

و عقیده داشتند که ستارگان نمادی از  ارواح مقدس و  ؛ خدای آسمانها را نیایش می نمودند مردم  

                             .احترام و تقدس قائل بودند  آسمانی و برای آسمان و اجرام ؛ الهه ها هستند
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در واقع راهبان فاسد عامل ؛ انش مردم سو استفاده می کردند راهبان از این ساده لوحی و کمبود د 

بودند.  با همدیگر متحد، در چپاول مردم و دستیابی به مطامع دنیوی دو قشر  نایو  ؛ بودند حاکمان

بطوریکه موجبات نزاع  ؛ می نمودند م شدیدا انتقاداز هراهبان مناطق مختلف  ؛اوقات  از در بعضی

نیز  بین مناطق ، این درگیری ها بعضی اوقات به جنگ و خونریزی ؛ گردید طرفدارانشان فراهم می

                                                                                                              .منجر می شد

مردم نیز بدون  و ؛ می کردندو برای مردم نقل  ؛ راهبان انواع داستان سرائی ها را طراحی کرده بودند 

.                                                         هیچ گونه تفکر و تعمق ، این حرفها را می پذیرفتند  

.که چرا این داستانها را باور می کنید ؛ ش می کردیدوقتی که از مردم پرس   

   دروغ  که هم  راهبان  ؛  ن گفته اندخدایان و ارواح مقدس خودشان به راهبا "  که   می گفتند 

.                                                                                                           "نمی گویند  

، با ساخت و باور افسانه های جدید   .ساخته می شد ، که افسانه های بسیار  ؛به این طریق بود  

     .را فراهم می نمودموجبات افزایش جهل و گمراهی مردم و ؛ جهت می گرفت ؛ نیز فرهنگ عامه 

ه ها ، حالت و نوشت و این کتب ؛ این افسانه ها در الواح مختلف درج می گردید   ؛ در بسیاری از مواقع

                                و به این طریق نسل به نسل خرافات ادامه می یافت. تقدس به خود می گرفت ؛ 

 ،اعتقادات دینی و مذهبی در من ؛ وجود نداشت من که از اهداف و ماهیت واقعی کاهنان مطلع بودم ؛ 

 زیرا می دانستم که هدف کاهنان از بیان موارد دینی ، کسب مطامع دنیوی و مادی است.               

                                                                                                                  هدف من در زندگی:

در  ؛ از لذایذ دنیوی بهره ببرم ؛ من دوست داشتم ؛ من دوست داشتم مورد توجۀ همگان قرار بگیرم

از دید اشتباهات و خطاهایم را و همین که قادر بودم   ؛ این ارتباط چهارچوبی برایم وجود نداشت

                                   .برایم اکتفا می کرد  ؛ و از دید آنان تخریب شخصیت نشوم  ؛ پنهان نگه دارم مردم

سختی های ؛ ولی دوست نداشتم ؛ ناراحت بودم ؛ ها هوسدر این ارتباط از ناتوانی خودم در قبال  

                                                                                               .  تهذیب نفس را بپذیرم
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برای دستیابی به   ؛ راهبان های من فکر می کردم که همۀ این داستان سرائی ها و نوحه خوانی 

                        یک چشم نگاه می کردم. به   وهمۀ راهبان و مذهبیون را  ؛ مطامع دنیوی است

و  ؛اعالم می کنم  روش زندگی خودم را  تو با صراح ؛ من شجاعت دارمکه  ؛من دیدگاهم این بود  

                                                                        همه می دانند که انسانی طالب دنیا هستم.

علت به همین به همین خواسته ها برسند ؛  ؛ می فریبند و سعی می کنند را   ولی آنان مردم

                                                                                      نبود. قبول   قابل و دلنشین   برایم  سخنانشان

                                                                                              تصمیم به اصالح روش زندگی:

صحبتهای مکرر مادرم به تدریج ، م ه بودسرخورده و ناراحت شددر زندگیم ، از اتفاقات پیش آمده  من

       کمک بگیرم.مادرم  که برای تغییر روش زندگیم از ؛ تصمیم گرفتمو نهایتا  ؛ در من تاثیر گذار شد 

. که به عبادت و درستکاری شهرت داشت ؛او مرا نزد یکی از دوستان خود برد   

و در طول زندگی ؛ همه می گفتند که ناتاسی با ارواح مقدس در ارتباط است ؛ بود  "ناتاسی"نام او  

                                                                                                   هرگز مرتکب هیچ خالفی نگردیده است.

که همه چیز  ؛او اصرار بر این داشت ؛ از گذشته ام برایش بگویم که  ؛از من خواست  در ابتدا ناتاسی 

.                                                                                                       را صادقانه بگویم  

ی بین ما دو نفر صحبتها کسی ازهیچ تا ؛ من با ناتاسی به تنهائی برگزار شود  لساتکه ج ؛قرار شد 

                                                                                                           مطلع نگردد.

بت و یا روش جبران اعالم و او نیز بابت هر گناه یک عقو؛ گفتم می زندگیم را به ناتاسیمن واقعیات  

                                                                                           .                      میکرد 

جلب رضایت افرادی را  ، برای شروع کار"گفت که در ارتباط با رفتارم در مهمانی ها و مجالس مثال  

                                    "دم پاشیده شدن زندگی شان نقش داشتیکه در از ه ؛ دکنیباید کسب 
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که  موجب  ؛ و اینبار به نوعی رفتار می کردم؛ یعنی من باید نزد دوستان قدیمی خودم می رفتم 

که عامل جدائی آنها شده  ؛بطوریکه رفتا ناشایست من  ؛ ایجاد عشق و عالقه در خانواده شان شوم

                                                                                                                کامال فراموش شود.     ؛بود

آن  "می گفت که ؛ بودممنحرف کرده ؛ و عشوه گری هایم  با هوسبازی ها؛ اشخاصی که در مورد 

                              . "کنیدهدایت به راه راست  و مجددا آنان را  ؛ کنید پیدا دوباره باید را اشخاص 

از خداوند ؛ واندن نیایش های زیاد و با خ ؛ بگیریدباید روزه  "می گفت که  بابت شراب خواری هایم

                                                                                          ."بخواهید تا شما را ببخشد

می گفت که ؛ با دغل بازی و زور و تهدید کسب نموده بودم  ؛ در مورد مال و اموالی که در کار تجاریم

و  دادهعودت  باید به صاحبانشبا سودش  ایدمال و اموالی که با خیانت در معامالت کسب نموده  "

                                                                                          .  "نمائیدرضایتشان را اخذ 

و رضایتشان  ؛ شویدمقتول وارد مذاکره  با اولیاءباید "می گفت که  ؛بابت قتلی که مرتکب شده بودم  

                       ."دهیدکمک زیادی به مستمندان انجام  ؛و برای شادی روح مقتول  ؛ نمائیدرا اخذ 

شدنی نبود و اصال در ،  می گفت که ناتاسی این اعمال ؛ همینطور ادامه می داد ناتاسی در جلسات ،  

                                                                     .که بتوانم آنها را عملی کنم ؛ توان من نبود

. شود گذشته جبرانتا  ؛ می کردم من باید حداقل چندبار زندگی ، برای انجام این کارها   

و با خودم خلوت کردم  و به  ؛ و دیگر با او هم صحبت نشدم ؛با ناتاسی را خاتمه دادم  من جلسات

                                                                                تفکر فرو رفتم و ارتباطم را با مردم به حداقل رساندم.

و از ابتدای زندگی   ؛قادر بودم زندگی کنم   ؛ می خواستم که ای کاش یکبار دیگر خداوند من از 

تا ؛ ا می شدم بجای در اختیار داشتن این حجم از رفاه و نعمات مادی ، با نعمات معنوی هم آشن

                                                                                                              نمی کردم.اینقدر خطا 
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                                                                                         ی و مرگ من:آخرین روزهای زندگ

ولی  ؛ تالش می کردم رضایت مردم را اخذ نمایم؛  من تا آخر عمرم شرمندۀ اعمال گذشته ام بودم

.          من یادآور شدند به دفعات به ،این واقعیت را  بطوریکه ؛ ؛ خشیدندمرا از ته دل نمی بمردم   

و یا  "سبب بدبختی ما گردیدی "یا و "ما بوده ایتخریب زندگی  عامل تو "کهجمالتی از این گونه  

                             را من به دفعات شنیدم. "آیا تو می توانی عمر و آبروی ما را دوباره برگردانی؟"اینکه

من ی جبران اعمال گذشته ام نمی دیدم ؛ ولی چاره ای برا؛ دم از اعمال گذشته ام تاسف می خور من

                                                       و نمی توانستم این نفرت را کاهش دهم.   ؛ منفور مردم بودم

 ؛ یجاد نمی شدنتنها حس ترحم در آنها ا مردم چار بیماری و کسالت شدید می شدم ؛که دمن زمانی

خوشحال  ؛ و از اینکه مرا در عذاب مشاهده می کردند ؛ که کسالت و بیماری را حقم می دانستندبل

                                                                                                             .         بودند

به مرور زمان افزایش یافت ؛ داشتم  سینه و معده ، از ناحیۀ کسالت و بیماری مداومی که ؛به هر حال  

                                                                              و درمانهای پدرم نیز چاره ساز نشد.   

و  ؛ موجب مرگ من شدبیماریم  عاقبتو ؛ در بستر بیماری گذراندم ؛ آخر زندگیم را  من سه سال

                                                                                                         ز دنیا رفتم.انیز من 

پدر و مادرم صدقۀ فراوان به مستمندان دادند و در مراسم  ؛مراسم تدفین من با شکوه برگزار شد 

                                                                                     تدفین من مادرم بسیار گریست.   

و  ؛ و مادرم نیز پس از مرگ او به بستر بیماری افتاد؛ پدرم تنها دو ماه پس از مرگم از دنیا رفت 

                                            تا اینکه او نیز نهایتا فوت نمود.   ؛ یکسال را در بیماری و سختی سپری نمود

من لیاقت  ؛ آنها خدمات بسیاری به مردم شهر کرده بودند؛ همه از پدر و مادرم به نیکی یاد می کردند 

                 چنین پدر و مادری را نداشتم و در طول زندگیم نتوانستم از این نعمت بزرگ بهره ببرم.
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                                                               م من با رآی:                             ششدیدار 

                              قرار گرفتم.  "رآی"م در حضور ششو برای بار ، من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                         او به من گفت:   

                                                                                                        "سالم دوست من "

 ، عوامل محیطی بسیار خوبی داشتی، تو در این زندگی ، کلیات حضور تو در عالم ماده منفی بود "

قدر نعمت  ولی متاسفانه، بهره برداری کنی ، ه از آنها در جهت ارتقاء خودت و جامعه ک ،وقادر بودی 

عامل نزول ارزشهای  ، این فرصت را از دست دادی ، تو به علت تابعیت از تمایالت نفسانی و، ندانستی 

                            "                                شبکۀ مادی را تخریب کردی، و با این کار ، انسانی شدی 

که به  ،روح آگاهی داشتی به علت کسب تجربه ؛ در زندگی های پیشین خودت ، تو  "او ادامه داد 

                      "امکان بهره برداری از این تجربیات فراهم نگردید ، به مادی گری ، علت عالقۀ زیاد

نجام شده در این زندگی را پاکسازی نکرده باشی ، تخریب ا تو تا زمانیکه ، آثار"کهسپس او گفت 

                                                          .   "موارد مشابه تخریبی را که انجام داده ای ، تجربه خواهی کرد

که  ، بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است؛ به هر حال "سپس او ادامه داد که 

تا به عالم مادی بروی و روح خودت  ،بار دیگر به تو فرصت داده می شود  به انجام آن هستم ؛ موظف

                                                    "یکنجبران  ، و تخریبی را که انجام داده ای را ارتقاء دهی

                         ."خواهد بودتو  قبلیحضور جدید تو در عالم ماده بصورت قرینه ، نسبت به زندگی "

امیداست که قدر نعمت بدانی و کسب پاکی و حضور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند. "

                                                                    "الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی ، آگاهی را
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                                                                   :    من ششمزندگی کالبدی 

                                که دارای چنین مشخصاتی بود:  وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

. دبو "اسحاق"نام پدرم  و  "اینیا"بود. نام مادرم عبادتگاه یهودیان یکی از خادمان  همسراو   

. درس میخواند و آموزش می دیدهم در صومعه  لیو ،می کرد و کشاورزی پدرم دامداری   

از طریق نذورات  ، که مایحتاج زندگی را ، و عالقه مند نبود ، پدرم دارای یک شخصیت مستقل بود 

متحد و ، و در مطالعۀ کتب مقدس  ، پدر و مادرم هردو با سواد بودند ، و امکانات صومعه تامین نماید

                                                                                                                   .متفق بودند

ه قرار صومع ی در نزدیکمنزل ما  ،محل زندگی ما در یک منطقۀ کوهستانی در شمال غرب آفریقا بود 

                                                                                      .                             داشت

، ولی تمیز و با سلیقه ساخته شده بود،  بود یمحقر هر چند که خانه منزل ما    

 بزرگ یک آبشخور، و در نزدیک طویله ، یک طویله هم ساخته بود ، پدرم در محوطۀ حیاط منزل  

بیشتر شبیه به استخر بود .   ،  آبشخور حیواناتشکل   ، احداث نموده بود، ن و شترها برای گوسفندا  

  نگهداری  ، می شد  اهدا به صومعه  ،  ات و گوسفندانی که بصورت نذور  گوسفندان دیگران  ما از

                                                                                                           . یممی کرد

 خوراک دامدر بسیاری از اوقات و حتی  ، بابت گوسفندان صومعه هیچ درآمدی نداشت البته پدرم 

                                                                               می گردید.را نیز خود متقبل  صومعه

دامهای مربوط به صومعه ؛ هدف از نگهداری  . نمی برد نیز هرگز بهره ای از شیر و یا گوشت آنان  پدرم

                                                                                     .بود  اعظم  به خاخام  صرفا خدمت

.نام داشت  " موسی "که  که پیامبر بزرگ خداوند ؛می گفت  خاخام اعظم   
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پیروان او مورد اذیت و آزار قرار   ، یکتا در مصر کرد پروردگار  اقدام به تبلیغ دین ینکه اپس از  

.                                                                                                                گرفتند  

 .انجام شود،  مصر به سمت شرق  ، بنی اسرائیل مهاجرت بزرگ قوماینکه ، قبل از   به فرمان خداوند ؛

و در این مکان که ؛ اقدام به مهاجرت به سمت غرب نمودند ، چهار خانواده از پیروان موسی  تعداد

                                                                           .مستقر شدند  ؛ جای امنی تلقی می گردید

شدند  در محدودۀ ما ساکن  ؛ یهودی هم نبودند؛ که  یی دیگراشخاص و خانواده ها؛ ن به مرور زما

 مرور زمان با کمک اهالی احداث گردید. و این صومعه نیز به؛ شد و اینجا تبدیل به یک روستای بزرگ 

تحت تعقیب ؛ که سرپرست این خانواده ها  ؛علت مهاجرت زود هنگام خانواده های فوق این بود 

                                                                                   . ددنقرار گرفته بو  فرعونورین مام

از مصر خارج  ؛  برخی از لوحه ها و کتب رمز ؛ ضرورت دارد  ؛بزرگ می گفت  ضمن اینکه پیامبر 

                                        قرار نگیرد.  نانو مورد سوء استفادۀ آ  ؛ تا به دست افراد فرعون نیفتد  شود

و هر  ؛ ولی در کنار یهودیان همزیستی مسالمت آمیز داشتند   ؛اکثر ساکنین روستا بت پرست بودند 

از وجود یهودیان ، خصوصا خاخام اعظم ؛ و یا احتیاج به مشاوره داشتند  ؛وقت مشکل اقتصادی 

                                                                                                      برخوردار می شدند.

                                                                                                                  شرایط زندگی من:

ساشی یا یک نام محلی بود ؛ و معنی پاک نیت می داد . شتند ؛ گذا "ساشی یا"نام مرا  پدر و مادرم  

  ؛ از ابتدا خیلی مورد عالقۀ مادرم نبودممن که  ؛ حقیقت این بود

از  بزرگترو یک برادر کوچکتر از خودم و چهار برادر و یک خواهر ؛ من فرزند ششم این خانواده بودم 

                                                                           .                                م داشتم خود

 پسر دوم خانواده عالقه مند ولی من و؛  با پدرم کمک میکردند و کشاورزی آنان در کارهای دامداری 

                                                                                                  .بودیمبه کسب علم 

 من در نوجوانی ؛ دختری چاق و قد کوتاه بودم ؛ و جاذبۀ زیادی برای دیگران نداشتم.                   
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                                                                                              پرسش گری در من شکل گرفت: 

و پذیرش مطالب را به صورت سنتی  ؛ بودم دینی و خداشناسیدر امور  ک پرسشگر، یمن از کودکی 

.                                                                                           و تحمیلی نمی پذیرفتم   

. دهدبه سواالت من پاسخ ؛ و تالش می کرد  ؛ پدرم از پرسشگر بودن من خوشش می آمد   

من را نزد خاخام ها می برد و من با آنها  ؛ به سواالت من پاسخ دهد ؛ پدرم قادر نبود ولی وقتیکه 

                                                                                                     .صحبت می کردم

سواالت زیادی برایم مطرح ، و ماهیت وجودی او ؛  در مورد عدالت خداوند؛ در ارتباط با اخذ پاسخ 

                                  اکتفا نمی کرد.پاسخ خاخام ها نیز برایم ؛ که در بسیاری از این موارد  ؛ بود

نداشت.   سازگاری با منطق آنان   پاسخاز دید من   

او به پرسش و پاسخ پرداختم.و با ؛ هم رفتم "بنی یان"پیش خاخام اعظم برای کسب نتیجه من   

                  به پرسش های من پاسخ دهد. ؛و سعی می کرد  ؛ او با صبر و حوصله به سواالتم گوش می داد 

.                                          خیلی منطقی نمی دیدم؛ نیز های او را  پاسخ ، کهحقیقت این بود   

که به کتب رمز او دسترسی   ؛ من قانع نشده ام اجازه می داد  ؛رد که احساس می کخاخام اعظم ؛ 

          ."یافت دهمۀ پاسخ ها را خواهی داین کتب را درک کنی داگر بتوانی "زیرا میگفت ؛ داشته باشم

و زمانی که در ارتباط با   ؛ولی آنطور که باید و شاید درک نمی کردم   ؛من آن کتابها را خواندم 

                     می دیدم که آنها هم سردرگم هستند. ؛ پرسش می نمودم اب از خاخام هامطالب کت

که در کار خودم تبدیل به یک  ؛سالهای متمادی درس در صومعه و مطالعۀ کتب رمز باعث شده بود 

نظر عالم ادر امور آئینی و مذهبی بخوانم و  که دعا ها را از حفظ ، ؛ یگر قادر بودممن د؛ استاد شوم 

                                                                                                                          . کنم

از روی چهره و خطوط که من قادر بودم ؛ یک مرجع تلقی می شدم ؛ نیز  در ارتباط با علوم غریبه من 

      کنم.تعبیر  نیز را و خواب آنان؛ اخالقی و گذشتۀ اشخاص ببرم  پی به خصوصیات  کف دست افراد ،
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                                                                                                                       حسادت مردم:

این روند در ؛  آموزش دیدمرا  و خواص بسیاری از آنها؛  یادگرفتممن ساخت داروهای گیاهی را نیز  

هم سن وسال  دخترهای  ؛ و امتیاز مهمی محسوب نمی شد ؛ ماعی ما نتیجۀ مثبتی نداشتمحیط اجت

                                                       شان بچه داشتند.هااکثرا ازدواج کرده بودند و بعضی من 

احساس می کردم که و   ؛فراد مسن نشست و برخواست داشتم اکثرا با ا من مجرد مانده بودم منولی 

                                                                                       .   گی عقب افتاده اماز قافلۀ زند

انداز از چشم ؛ توانسته بودند  شخصیتم با تخریب ؛ برتری علمی من را ، روستا  متاسفانه دخترهای 

.                                                                                                            مردم دور کنند  

اتفاق نظر  ، که همه در این واقعیت ؛ این چیزی بود؛ ولی بسیار باهوش و آگاه بودم ؛ من زیبا نبودم   

                                                                                        .                         داشتند

با اجنه و شیاطین در ارتباط است."ساشی یا"می گفتند که ؛ روستا  دخترهایبعضی از ولی    

بت که من با شیطان صح ؛که دیده است  ؛  گفته بود "ناتیال " بنام روستا  از دختران   یکی حتی 

و برای اثبات حرفش به ا ؛ هم از شیطان توصیف می کرد و وحشتناک و یک شکل عجیب   ؛ می کنم

                                                                                                      می خورد. هم قسم کتاب مقدس

و مرا حتی به از من گریزان شوند ؛  که پسرها ؛ ده بودباعث ش ؛ ه کرده بودبا این کاری ک؛ آن ابله 

                                                                                                  .نپذیرندهم  معنوان همسر دو

وضع ظاهر به ؛ بهتر است  دبجای اینکه این همه کتاب بخوانی "که  با صراحت می گفت مادرم اینیا  

                                     . "شما را جابجا کنیمشاید خدا خواست و توانستیم   ؛ دتوجه کنی انخودت

  ؛که آنها انسانهای هوسبازی هستند ؛ولی احساس می کردم   ؛من در میان پسران دوستانی هم داشتم 

دور آنگاه را می چینند و بو می کشند و گلهای سر راه خود  ؛ گونه اشخاص تلقی می شوند کهو از آن 

                                         به همین علت به آنها دل نبستم و از آنها فاصله گرفتم.می اندازند ؛ 
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نتیجۀ عکس  ؛ شخصیت من می شد تخریبشایعاتی که موجب متاسفانه برخورد من و خانواده ام با 

         و به شایعات پشت سرم بیشتر دامن می زد. ؛ سادت شده و عاملی در جهت تشدید ح  ؛ داشت

            مطالعه ؛ ستم می رسید در ارتباط با علم پزشکی به د؛ هر کتاب یا لوح گلی که ؛ در آن سالها 

                    .                                                                                           می کردم 

و تاثیر داده درد بیماران را تسکین ؛ با استفاده از القاعات ذهنی  ؛ به تدریج یاد گرفته بودم من 

.                                                                                            داروهایم را افزایش دهم  

    آموخته بودم. ؛ که خاخام اعظم به من داده بود از رمز گشائی الواحیکه من  ؛ بود این کار بزرگی 

که مواجه با معده درد شدید و در مورد یکی از بیماران ؛ من این توانمندی را به خاخام اعظم گفتم 

                       .                                                                             شده بود , نشان دادم 

  ولی خاخام اعظم از من خواست که این توانمندی را از بقیۀ افراد پنهان نمایم. 

که خانواده ام مرا دوست  ؛ردم احساس می ک که؛ قرار داشت در شرایطی من زندگی ، به هر حال  

                             .              مزاحم شان هستم  که ؛و این حس در من ایجاد شده بود  ؛ دندار

که برای آیندۀ خودم نگران  ؛ باعث شد ؛ ساکنان دهکدهفزایندۀ برخی حسادت و دشمنی از طرفی 

                                                                                                                    .باشم

عازم  ، که با یکی از کاروان های تجاریگرفتم من تصمیم  ؛ ه ذهن من رسیدنهایتا یک تصمیم مهم ب

  و هم اینکه زندگی جدیدی را آغاز کنم.دهم ا هم در رشتۀ پزشکی ادامه تحصیل و در آنج؛ مصر شوم 

                                                                                                                  اقدام به مهاجرت: 

که  ؛کار سختی بود  ؛جلب رضایت شان ولی   ؛ اگرچه با مخالفت پدر و مادرم همراه بود تصمیم این

                             رضایت آنها را جلب کنم. توانستم  و ؛  شکل گرفتباالخره   خاخام اعظم با کمک 
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و پول و سفارشات الزم را به ؛ صحبت کرد  ؛ که از دوستانش بود  "آشلون"پدرم با کاروان داری بنام 

و نگذارد که هیچ  ؛ همراهی کند ، تا مرحلۀ شروع به تحصیلم در مصر ؛ که مرا  ؛ و قرار شد ؛ او داد

                                                                                                                    گزندی به من وارد شود.

 ؛ آشلون در منزل یکی از دوستان خود برایم اتاقی اجاره کرد  ؛ من به تبس رفتم ؛ او نیز چنین کرد 

توانست  ؛ به تدریس مشغول بود ؛ بزرگ  بدکه در مع ؛و با کمک یکی از دوستان صمیمی خود 

.                                                                که من مشغول به تحصیل شوم  ؛ شرایطی را فراهم کند  

و من توانستم در رشته های جانبی اقدام به ؛ البته تحصیل در رشتۀ پزشکی برای زنان مقدور نبود  

               .                                                                                      تحصیل علم کنم

 معبد به؛ همراه بقیه  و؛ من نیز چنین کردم  ؛دارم  که دینم را مخفی نگه ؛آنجا ضرورت داشت  در 

                                                                         .می کردمپرستش را  "آمون" می رفتم و

 روش ساخت که ؛ و به من اجازه داده شد ؛ زشمند بودبسیار ار؛  در ارتباط علم پزشکی تعالیم آنان 

                                        . یاد بگیرم بیشتر و خواص گیاهان داروئی را؛ مرهم ها را آموزش ببینم  انواع

وگیاهان داروئی  ؛ که به زمین های اطراف شهر بروم؛ ناچار بودم   ؛من برای تامین هزینه های زندگی  

                                       .  پس از توضیح خواص شان به مردم بفروشم، بچینم و در بازار شهر  را

 ؛و از من کمک می خواستند ؛ بیماری خود را برای من توضیح می دادند؛ بسیاری از مردم در بازار ،  

آنان را  ؛ ال رفت و آمد بودنددر بازار و در جائی که مردم در ح ؛ می شدم حتی در مواردی من ناچار

                                                                        .و سپس اقدام به تجویز دارو نمایم  نممعاینۀ ک

                              .من مورد اعتمادشان قرار گرفتمو   ؛ ندشناختبیشتر مردم شهر مرا  ؛ به تدریج  

فروش مرهم و گیاهان داروئی   ؛ ند بودبسیار ارزشم؛ ال رفتن به معبد و آموزش علوم برایم به هر ح

                                                          .که من بخوبی به آن مسلط شده بودم ؛ ی بودنیز کار

به مطالعۀ  لذا ؛ ردیدشرایطش برایم فراهم نگمتاسفانه ؛ شوم  پزشکیک ؛ من دوست داشتم البته  

                                                                                         غیر رسمی کتب پزشکی اکتفا نمودم.
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.و سعی می کردم دانش خودم را ارتقاء دهم ؛  را می آموختم دروس، من با عالقۀ زیاد    

؛ پزشکان معبد بزرگ ؛ که اگرچه ؛ من می دیدم  ن مدت، طی ایاین روند شش سال ادامه داشت  

القاعات ذهنی خود در ولی آنها قادر به بهره برداری از  ؛ دارای دانش بیشتری نسبت به من هستند

.                                                                                                  نیستند  دردها درمان  

آنان جراحی ؛ آنان بیماری ها را بخوبی تشخیص می دادند و درمان بسیاری از بیماری ها را بلد بودند  

         برای درمان دردها ، بهره ببرند.؛ از القاعات ذهنی خود که  ؛ ولی قادر نبودند ؛ نیز می کردند

زندگی  که ؛ عاملی شد  ؛ یتوان من در القاعات ذهن  بود ؛ این موضوع برتری من بر سایر پزشکان 

                                                                             را دگرگون نمود و مسیر آن را عوض کرد.من 

                                                                                            در مصر: من تغییرشرایط زندگی

. بود "های تیس" شخص بیمار یک پسر خردسال بنام  ؛ بیمار شد د یکی از سرداران بزرگ مصرفرزن

                                                        .ه بودپای مرگ رساند  تا کار او را ، و تب شدید  سر درد

که ضرورت  ؛که پزشک اعظم پیشنهاد کرد تا این  ؛  ه بودمختلف نتیجه نداد پزشکان   مراجعۀ راهبان و

    . تا بخارات سمی از سر او خارج گردد و حالش بهبود یابد ؛ جراحی شود "های تیس"که مغز ؛دارد 

اجازه دهد که فرزندش جراحی شود . تبه هیچ وجه نمی خواس"های تیس"مادر    

همسر  "مانیس" گر هم بود ؛دارای دو همسر دی "سارگون"الزم به ذکر است که سردار مصری بنام  

.                                                                                  فرعون مصر بود اول وی و خواهر  

زیرا از وی افتخاری بزرگ محسوب می شد ؛  ازدواج و داشتن فرزند"سارگون"برای سردار بزرگ مصر

و دختران فرعون موظف   ؛ در بدن خاندان فرعون جاری استکه خون خدایان  ؛اعتقاد براین بود 

فرعون ، یک افتخار بزرگ محسوب  خواهرو ازدواج سارگون با  ؛ که تنها ازدواج فامیلی کنند ؛ بودند

                                                                        که نصیب اشخاص دیگر نشده بود.  ؛می شد 

وبرای مانیس و سارگون   ؛ دوازده سال پس از ازدواج سارگون و مانیس متولد شده بود "تیس های"

.                                                                                                        بسیار عزیز بود  
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   .یه فرق می کردبا بق"های تیس "جایگاه ولی  ؛ سارگون از سایر زنان خود مجموعا پنج فرزند داشت 

   .  اقدام کنم "های تیس"و می خواستم برای درمان ؛ من تصمیم خودم را گرفته بودم به هر حال 

را درمان  "های تیس"و گفتم که قادرم تا فرزندش؛ و با همسرش صحبت کردم  ؛ سردار رفتم  قصربه  

                                                                                .                                   کنم 

ولی  ؛ من اعتماد نماید این راحتی به و به ؛ اینگونه برخورد کند"مانیس"که ؛ من انتظار نداشتم  

؛ را  انپایتسر تا ؛  داین کار را بکنی داگر بتوانی "گفت یو الوصف زاید اشتیاق او با، برعکس تصور من 

                                                                       ."میدهم شمابه  دجواهر می گیرم و هرچه بخواهی

                                                                                                  ازدواج من با سردار بزرگ: 

ساخت جوشانده و دارو را در   ؛ و وضعیت او را ارزیابی کردم  ؛م به بالین بیمار رفت انیسمن با م

.                                                      خوراندم  "های تیس" و به؛ آشپزخانۀ منزل انجام دادم   

ذهن بیمار ، مانع از من با تمرکز در مغز و   ؛برایش قصه گفتم  و  صحبت کردم  "های تیس "من

                                               این روند را برای سه روز ادامه دادم. من  ؛ بروز درد برای او شدم

دور از شهر  ؛ و برای نظارت بر ساخت یک دژ ساحلی ؛ در شهر نبودسارگون ، بزرگ آن روزها سردار 

                                                                         مستقر بود و از درمان من آگاهی نداشت.

غذا خوردن و  "های تیس"؛ بازگشت  عادی و او به زندگی؛ به خوبی پیش رفت  "های تیس" درمان

         کردم. می ش یهمراه ، من هم با بازی کردن و شادکردن؛ بازی کردن با من را دوست داشت 

قصه تعریف   و برایش ؛ من کنارش بودم؛ و شبها هم   ؛  هم در حیاط بازی می کردیمبا  ما  روزها

                                                                                                                      .  بخوابد تا   می کردم

      و فریاد  داد ؛ و درصورت نبود من؛ مرا کنار خود می دید  باید  ؛ او زمانی که از خواب بیدار می شد 

                        که برایم بسیار دلنشین بود.؛ او نام مرا هم به شکلی خاص صدا می زد   ؛می کرد 
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 و ؛ ولی نیمۀ شب بود ؛ من متوجۀ حضور او شدم  ؛ آمد  قصرسردار به ؛ یکی از شبها در تا اینکه  

های " هر شب کنار  روال   لذا طبقسردار برسم ،   ن صالح ندیدم که خدمتم  ؛خواب بود  های تیس

                                                                                                             ماندم. "تیس

ولی مانیس مانع  ؛ یس را ببیندکه می گفت می خواهد های ت ؛آن شب من صدای سردار را شنیدم 

                                                                                        او شد و اجازه نداد که به اتاق ما بیاید.

که متوجه شدم  ؛و بازی می کردیم  ؛ داشتیم قدم می زدیم قصردر حیاط های تیس صبح من و 

                                                    در حال نگاه کردن به ماست.؛ خودش  سردار از پنجره اتاق

من برایش توضیح دادم سپس به او  ؛ یدپرسرا  پسرش  و روش درمان و از من  ؛ او به حیاط آمد 

        .دبازگشت نمای،  او احتمال دارد که بیماری  ؛  وقفه بیفتد های تیس   اگر در درمان  گفتم که

 . و من برایش توضیح دادم ؛ و خانواده و تحصیالتم پرسش کرد ؛ و محل زندگی   ؛او سپس از من  

ر مانند همسران دیگ دحق داری شما ؛ کنم شما را پرستار و یکی از بانوان کاخمن میخواهم  "او گفت

                                        .                  دهمراه من باشیو در بسترم  ؛ دمن زندگی کنی با  من 

  ."درا فراهم آوریهای تیس  و فرزند عزیزممانیس  ؛ مشروط بر اینکه همیشه رضایت همسر محبوبم 

که  ؛ولی تمایلی هم نداشتم ؛ و من نمیخواستم آن را از دست بدهم ؛ این یک پیشنهاد عالی بود  

 "مانیس"که سردار بزرگ اجازه بدهند تا با بانو ؛ ت گفتم به همین عل  ؛ سریعا به وی پاسخ مثبت بدهم

                                                           "یدتا فردا به من جواب بده"او گفت   مشورت کنم ؛

     .                               بود  این پیشنهاد خود من "و او گفت که  ؛ صحبت کردم "مانیس"با بانو 

 ؛ دو از دسترس من دور شوی ؛ دممکن است با شخص دیگری ازدواج کنی شما"سپس او ادامه داد  

                               ."ضرورت دارد که چنین اتفاقی بیفتد ؛ ملذا برای کاهش نگرانی های زندگی

دور  من  و از   ،بود  بر من و دور  "های تیس"  مدام؛ در طول مراسم  ؛ برگزار شد  مراسم ازدواج

من برایش قصه بگویم و   عروسی ؛در روز مراسم ؛ او خوشحال بود و حتی دوست داشت ؛   نمی شد

                                                                                                                         با او بازی کنم.
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. بابت اتفاق پیش آمده شکرگزاری کردم ؛ من خداوند را   

ولی این  ؛ که من حاضر بودم همسر یکی از مردان ساکن در روستا شوم  ؛ با خودم می اندیشیدممن 

                                                         و اکنون همسر سردار بزرگ مصر هستم.؛ اتفاق نیفتاد 

به  تمایلیدر واقع او ؛ من از او بچه دار نشدم ؛ کردم  صر سردار زندگیدر ق  ؛های متمادی من سال

.                                 که چیست  ؛و علت این کار هم معلوم بود   ؛داد می بچه دار کردن من نشان ن  

                              و سرگرم فرزند خودم شوم. . کم شود "های تیس"توجه من از  که ؛نگران بود او  

                                                                                               رقابت جاهالنه در قصر سردار: 

 . منزل نگاه می کردندمرا به چشم پرستار؛ مانیس  بجز بانو ، و خدمتکاران زنان قصر؛ هر حال به 

.                                              نباشم من از حضور در آنجا راضی هک ؛رفتار آنها سبب شده بود   

علم "ساشی یا  "حتی چند بار به سایر زنان گفت که شما بهترین فرصت را دارید تا از؛ بانوی بزرگ 

                                      از او می آموزم. ؛ همانطور که من دانش دارو شناسی را دارم ؛ بیاموزید

و  ؛ و پس از هر تذکر ، تا چند روز سکوت می کردند ؛ ولی آنان گوششان بدهکار حرفهای بانو نبود

                                            بی احترامی ها را از سر می گرفتند. و طعنهپس از چند روز مجددا 

                                                                                             شروع مجدد تدریس و مطالعه: 

که مجددا رمزگشائی کتب  ؛تصمیم گرفتم و کم کردن برخوردها ، ؛ من با هدف مشغول کردن خودم 

نیز ؛ دادن دارو سازی به دیگران را آموزش  . من از سر بگیرم ؛ بودمشروع کرده را که قبال قدیمی 

                                                                                                                       دم.شروع کر

من و  ؛ در حال شکل گیری است ؛که چشمۀ جوشان حقیقت در من  ؛آن سالها احساس می کردم 

حاضر به  کاهنان بطوریکه ؛هستم  اه تراز دیگران آگ ؛ خداشناسی و مباحث پایۀ ؛در شناخت خداوند 

                                                                                                      .دندبا من نبوکردن بحث 
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 ؛و مورد پذیرش اهل علم و دانش قرارمی گرفت ؛ منطبق بر استدالل و منطق بود سخنان من زیرا  

و هیچ انطباقی با منطق برگرفته از تعصب بوده  ؛ ری از موارددر بسیا؛ یم کاهنان لدات و تعااعتقا لیو

                                                                                                                   نداشت.

خواهان ایجاد  و آنان ؛ متعصب نبود  متاسفانه سخنرانی ها و آموزش هایم مورد پسند کاهنان

  و نهایتا به دستور کاهن بزرگ ، امکان تدریس در معبد از من سلب گردید.  ؛ دندمحدودیت برایم ش

کاهن که ت و می گف  ؛می کرد  همچنان از من حمایتمانیس  ولی بانو  ؛ این قضیه مرا آزار می داد

                                                                    .                  استبی سوادی  بزرگ انسان

برای  ؛ و می گفت که کاهن بزرگ گفته بود ؛ نام می برد "های تیس"به عنوان مثال همیشه از  بانو 

با روش درمانی خودش توانست او را  "ساشی یا"ولی  ؛ باید سر او جراحی شود "های تیس"درمان 

                                                                                               ماید.   بخوبی درمان ن

 کاهنانکه  ؛ولی واقعیت غیر قابل انکار این بود  ؛ باعث دلگرمی من بود؛ صحبت های بانو اگرچه  

                                    ودند.و افراد زیادی مرید آنان ب ؛ اعمال نفوذ می کردند و ؛ قدرت داشتند

من سخت بر؛ کار را ، برخوردها و این   ؛ توهین در اطرافم در حال افزایش بود حسادت و و نفرت  

                                                           بودم.نامناسب در زندگی  از پذیرش شرایط و من ناچار   کرده بود ؛

                                                                                                   ت به سرزمین مادری:بازگش 

که فتح مناطق غرب  ؛ و به سردار بزرگ ماموریت داده شد ؛افتاد  جدیدیک اتفاق ؛ در این زمان 

                                                               .                             امپراطوری را شروع کند 

.نیز از جملۀ این مناطق بود که زادگاه من ؛داشت  ه معنای عزیمت سردار به مناطقی این ب    

من هم دوست داشتم که سرزمینم   ؛ و بیماریش بهبود یافته بود  ؛دیگر نوجوان شده بود  "های تیس"

                                                                                                          .را دوباره ببینم

آن زیرا هم به  ،چه کسی بهتر از من  ؛و همراه داشت همدم  در سفر نیاز به ؛از طرفی سردارهم  

                                                                      .همسر سردار بودم و هم  ؛ مناطق آشنا بودم
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پس از نزدیک به  به علت اینکه و من؛ مورد تائید سردار قرار گرفت ، پیشنهاد همراهی من با لشکر  

                                                  . خوشحال بودم ؛ گشتممی به وطنم باز داشتم  بیست سال

؛ از پیاده نظام و  از تبس آغاز شد ، آنها شامل یک سپاه شصت هزار نفره ؛ حرکت سپاهیان مصر 

                                                                             ؛ بودند. سواره نظام و ارابه های جنگی

. سرزمینهای غربی قادر به مقابله با این ارتش نیرومند نبودند  

اگر مقاومتی از سوی قبایل و طوایف و شهرها و  ، سپاهیان پیشروی در مسیر کهمن شاهد بودم  

و سردار با کشتار و  ؛با واکنش سخت سردار و سپاهیانش مواجه می گردید  ؛ اتفاق می افتادروستاها 

                                                                  .   تخریب اقدام به مطیع کردن دشمن می کرد

به  را بدون جنگ و خونریزیبسیاری از مناطق  ؛ سردار توانسته بود که  ؛بود  این خشونت به علت 

.                                                                                                           وادار کندتسلیم   

ولی برخی دیگر   ؛ از بروز جنگ شدند مانع   ؛پیک و هدایای بسیار با ارسال برخی از اقوام و قبایل ، 

                              .و متحمل خسارت بسیار شدند  ؛ از قبایل ، روش جنگیدن را انتخاب کردند

تغییرات  ؛ که من به روستایم رسیدم ؛به هر حال  هشت ماه پس از حرکت سپاهیان از تبس بود  

و صومعه نیز توسعه یافته  ؛ و جمعیت روستا بسیار زیاد شده بود ؛ا شکل گرفته بود زیادی در روست

                                                                                                                       .بود

. دار شده بودند بعضی از آنان نوه ، دیدممجددا دوستان دوران کودکیم را  من   

 ، ومن هم با حوصله ؛ به کردندمی از اتفاقات سالهای گذشته سخنان بسیاری برایم تعریف  آنان  

 سخنان آنها گوش می کردم .                                                                                     

و مقبولیت خودم را در  یع سالهای اخیر قرار بگیرممن سعی می کردم ؛ به این طریق درجریان وقا 

 میان اهالی افزایش دهم.                                                                                           

با   وقتی ماجرای آشنائیم ؛  و من  ازدواج سردار بزرگ مصر با من ، برای همه معمای بزرگ بود ؛

.          با اشتیاق گوش کردند  دوستانمکردم ، می تعریف برای دوستان دوران نوجوانیم   ؛را سردار   
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نقل کردند ،  و برای دیگران ؛   ؛ افزودندمی به حرفهایم شاخ و بال و حاشیه  سپس دوستانم ؛  

ایعات و صحبت های من ؛  بحدی ش ؛ و نقل قول گردیدن باز گو شدن  ؛ بطوریکه ، پس از چند بار 

برایم خنده دار و تعجب آور بود.  ن؛ که شنیدن آ گردیدمی آن اضافه   به عجیب و غریب ؛  یماجراها  

 این صحبت هاو براحتی از کنار  نشان نمی دادم واکنشی  و شایعات  نسبت به حرفها   ؛من البته  

                                                                                                           می گذشتم. 

من انتظار داشتم در واقع ؛ مردم با دید مثبت به کارهای من نگاه می کنند  من تصور می کردم 

ولی  ؛ باشد با مصری ها ؛ سرزمینم حضورم به عنوان همسر سردار عامل دوستی و مودت بین مردم

                                                                                                   .                       اینطور نشد 

ملزم به دادن  و  ؛ می دیدند از دست رفتهحالت خودمختاری خود را ما ؛ مردم  با توجه به اینکه ؛ رازی

                                                                .     داز سپاهیان مصر ناراضی بودن  ؛ می شدندبه مصر مالیات 

 تا بدون خونریزی ؛ عملکرد من که باعث شدم از  می دانستند و برای خود ، بدبختی مرا عامل  مردم

   .                                                 نشد  استقبالمتاسفانه   ؛ شوند وارد  سپاهیان مصر در منطقه

ولی  ؛و برای حفظ جان و مال آنان تالش بسیار نمودم   ؛ من مجوزهای زیادی برای مردم اخذ کردم

.                                                              و از من قدر دانی نگردید  ؛ خدمات من دیده نشد  

  .گردیدمی بود که نصیبم  شایعات و صحبتها و تهمت های فراوان توسط عده ای  ضمن اینکه 

. نیز مرا از همراهی با مصریان نهی  می کردند، پدر و مادرم ؛ در این میان    

سپاهیان  ؛ ندفتپذیرمی که اگر خواسته های امپراطوری مصر را ن ؛ نمی کردند  متاسفانه مردم درک 

               .ها تحمیل کنندبه آن ؛ به زور ، موارد درخواستی امپراطوری را رگون قادر بودندسردار سا

که مالیاتی  ؛حتی موافقت سردار را اخذ کردم ؛ من عامل جلوگیری از جنگ و خونریزی شده بودم 

.                                   نصف مالیات سایر مناطق باشد   ؛ از مردم اخذ شود کند ، تا که مقرر می   

 ؛ و در پرستش خدایان محلی  ؛که دین خود را حفظ نموده   ؛ضمن اینکه سردار به مردم اجازه داد  

                                                              توسط یهودیان آزاد باشند.  ؛ و یا پرستش خداوند یکتا
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 ؛که من با سردار توافق کنم   ؛ و انتظار داشتند  ؛ ولی این خدمات را هم وطنانم درک نمی کردند 

                                                                                             که اصال وارد منطقه نشود.  

.دارای مقر و پایگاه بودند   ؛در مناطق تصرف شده  ؛ به هر حال  سپاهیان مصر  

در محالت و  ؛ده نفره  اکیپ های شش نفره و و بشکل ؛ یشبانه روزبصورت  نفرات گشتی مصری ؛  

                                           تا امنیت منطقه را حفظ کنند. ؛ در حال گشت زنی بودند؛ جاده ها 

بحدی حمالت دقیق برنامه   ؛ در منطقۀ ما ، به سه گروه گشت حمله شد  ؛ طی یک هفتهمتاسفانه  

. مهاجمین نیز تلفات نداده بودند، از طرفی   ؛ماندند نکه هیچ کدام از گشتی ها زنده  ؛ریزی شده بود   

به سمت  ؛ زیادی تیر و ناگهان تعداد  ؛در نقاط مناسب کمین می کردند ؛ مهاجمین با تعداد زیاد  

                                                                                .   اکیپ گشتی مصری پرتاب می نمودند

بیشتر  ؛ و مردم جسارتشان داشت؛ داشت شیوع می یافت ؛ ترس در میان نظامیان مصری  ؛ تدریج ب 

                                    .  که حمالت را یهودیان برنامه ریزی نموده اند ؛ شایعه شده بودمی شد 

. نداشتدنیز حضورراهب متعصب ، چند سپاهیان مصر در میان که  ؛الزم به ذکر است   

در ؛ سایر ادیان را ؛ و عبادت گاههای مربوط به  و بتکده ها ها دستور به تخریب صومعهان راهب 

ولی در ارتباط با سرزمین ما ، هیچگونه تخریبی   ؛ کردندمی صادر  ؛ سرزمین های تازه تصرف شده

                                                                                                           .    انجام نشد

و آنان نیز چون   ؛من اقدام به مذاکره با بزرگان نموده بودم   قبل از هر اقدامی از سوی نظامیان ، زیرا 

                                                                           .    شدند  تسلیم ؛ نداشتند  سپاه مصر را  با مقابله  توان 

         بودند. عموما از افراد دانا و پرهیزگاریهودیان ولی  ؛ خیلی زیاد نبودتعداد یهودیان  در منطقۀ ما  

که با این کار خدمت  ؛و فکر می کردم  ؛ که برای مردم امان نامه صادر شود ؛من باعث شده بودم 

                                                                                                       بزرگی به مردم انجام داده ام.
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                                                                                سرکوب طوایف و اقوام توسط مصری ها: 

.تصمیمات جدید اتخاذ شد ، گشتی های مصری به تالفی حمالت شورشیان به به هر حال    

و قتل خاخام  فرمان تخریب صومعه یهودیان، بود که   برای مردم؛  سه هفته پس از صدور امان نامه

تحت تعقیب قرار گرفتند و اینبار ،  ؛ امان نامه گرفته بودند  ؛ و یهودیان که در ابتدا؛  صادر شد ها 

                                                                                                                 .    متواری شدند

کتابهای مقدس را نیز سوزاندند . نظامیان  ؛ ها برایم غیر قابل تحمل بود قتل خاخامدستور    

ی لو؛ تالش بسیار کردم ؛ و منازل مردم ؛ به عبادت گاهها ، من برای جلوگیری از حملۀ مصری ها  

                                                                                                       تالشم هیچ نتیجه ای نداشت.  

و هرچه بلدم از همین کتب و ؛ یک یهودی هستم "و به او گفتم که  ؛ عاقبت من نزد سردار رفتم

کرده  ؛مایل به ادامۀ زندگی با کسی که چنین کاری من ت  ؛ متونی بود که شما به آتش کشیدید

  .                                                                                                                            "ندارم

. اشک در چشمانش حلقه زد  ؛ عصبانیت و خشم مرا دید  سردار که   

من راضی به این کارها  ؛  دفکر می کنی شماعزیزم ساشی یای  "و بوسید و گفت  ؛  او مرا بغل کرد  

"                                                                                                                       هستم؟  

"ید مرا تنها نگذار و  ؛ یدهم مرا درک کن  شماولی   ؛ را درک می کنم شمامن "   

و تصرف سرزمین انجام ؛  نخواهم بودقادر به حفظ سپاهیانم  ؛ من اگر این کار را نکنم"او ادامه داد  

؛ ضمن اینکه من در موقع مذاکرات با بزرگان این سرزمین ؛  و ما شکست می خوریم ؛ نمی شود

من اینست که همسرم کلیمی  که افتخار به همه گفتم ؛و من  ؛ که تو کلیمی هستی ؛متوجه شدم 

  ؛و در کنار من بمان ؛ زیرا سایر هم کیشانت احترام مرا نگه نداشتند  است ؛ پس احترام مرا حفظ کن

                                                                                               "و به نفراتم حمله کردند

                                       "یدمن می روم پس من را هم بکش"ب زدم و گفتم من با دستم او را عق 
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                                   "یدانجام بده دو سپس هر کاری دوست داری یدتا فردا صبر کن"ه من گفتاو ب 

                                                                    م.         من از اتاقش به حالت عصبانی خارج شد 

رفتم و  نزد سردار که  ؛بود  صبح اول وقت ؛تا بار شتر کنم و بروم  ؛ من شب وسایلم را آماده کردم

                                                                                                  .  "من میخواهم بروم"گفتم 

و اسب و گاری و  سکهاعم از ؛  دو هر امکاناتی که الزم داری ئیدبیا دحاال که اصرار می کنی"و گفت ا

هم جوابی  و دکه به سالمت می روی ؛تا من هم خیالم راحت باشد  ؛ یدنفرات نظامی و ندیمان بردار

                                                                                      ."داشته باشم مانیس  برای بانو

                                                                                "هیچ چیزی از شما نمیخواهم"من گفتم  

                                 "بیا اینجاپاتا "و معاونش را بلند صدا کرد و گفت  ؛ ولی او به حرفم توجه نکرد

                                                           .       به سرعت وارد شد ؛ ق سردار بوداکه بیرون از ات "پاتا" 

خوراک و وسایل و ده گاری و پنج آشپز و امکانات مالی و ؛ و صد سرباز  یداالن برو"سپس سردارگفت  

                                                           ."یدتدارک کن را افراد این راحتی و زندگی مورد نیاز ،

و  ؛ و هرجا که او اقامت میکند از او پاسداری کنند ؛ باشندساشی یا   اینها باید همراه بانوی من " 

                                                                                         ."هرچه نیاز دارد تامین نمایند

ی که مسیرحرکت نمود ،  ؛ و در مسیری که من دستور دادمبه راه افتاد ؛ فردای آن روز کاروان ما 

ادامه دادند. به سمت غرب ؛ سپاهیان مصری هم به پیشروی خود  من دستور دادم سمت شمال بود ؛  

از ؛ و با سردار مواجه نشوم ؛ نبینم  که سپاهیان مصری را ؛من می خواستم در مسیری قرار بگیرم 

                                                         طرفی می خواستم تا حد امکان از هم وطنانم دور شوم.

که   ؛ اقامت کردمجائی من   ؛ برای اقامت انتخاب کردم  ؛ نقطه ای در کنار ساحل مدیترانه رامن 

نخواهم   ؛ آنها آزرده خاطرهستم افرادی که من ازو   ؛ ا نمی شناسدکسی مرهیچ  ؛ تصور می کردم

                                                                                                                      دید.
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.به نوشتن دانسته هایم مشغول شدم  آن سرزمین ؛ من در   

 ؛مانند یک پایگاه و مقر نظامی اداره می گردیدو   ؛ شد میط امپراطوری تدارک توس؛ امت من محل اق 

از و هم اینکه ؛ تا هم سالمتم حفظ شود   تحت نظر بودم ؛ سرداردر واقع من در این پایگاه به دستور 

                                                                             .جلوگیری گردد ارتباط ساکنین با من

                                                                                                              هدف من در زندگی:  

و در کنار هم و بدون حسادت و رقابت   ؛ که همۀ انسانها با هم دوست باشند ؛من عالقه مند بودم 

                                                                   .  رتقاء شخصیت هم تالش کنندبرای ا ؛ غیر اصولی 

من دستوراتی که توسط   ؛ برایم قابل پذیرش نبود ؛ بود  دستورهای دینی که در دین یهود یاری ازبس 

با آنها جرات مخالفت  ولی  ؛ نمی توانستم بپذیرم  ؛ نیز  را کاهنان از سوی خدای آمون نقل می شد

                                                                                                                .هم نداشتمرا 

این نداشتن   ؛و صراحت نداشت  ؛در بسیاری موارد رمز آلود بود  ؛ دستورات دین خودم نیز  از طرفی 

و در موارد   ؛ برخورد سلیقه ای شود ، در کتب رمز ؛ با مطالب درج شدهکه  ؛ صراحت باعث شده بود

                                                                       . از این مطالب سوء استفاده گردد  ؛ زیادی نیز

با صراحت ؛ وردگار که فرامین پر  ؛ پس الزم است  ؛داریم همه یک خالق که  ؛من عقیده داشتم  

برای عموم  ؛ و روش صحیح برقراری ، ارتباط با خداوند؛ لقت مانند علت خ و پرسش هائی  ؛بیان شود 

                                                                                                                     بازگو گردد.

و خداوند  ؛ عده ای در انحصار خود گرفته اند  ؛ارتباط و اتصال به پروردگار را   ؛ در حالی که می دیدم 

با خالق خود ، از ارتباط ؛ که مردم برای برقراری  ؛ و انتظار دارند  ؛ را فقط متعلق به خود می دانند

                                                                                                                      .آنان پیروی کنند

  کاری که و تنها   ؛نبودند  مردم  پرسش های  قادر به پاسخگوئی به   رهبران دینی ، ضمن اینکه 

                                                                 این بود که ، مردم را از پرسشگری باز می داشتند.   می کردند 
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                                                         در موقعیت جدید و از دنیا رفتنم در غربت: سکونت من 

این  ؛ عمرمدر سالهای آخر بطوری که سالها زندگی کردم ؛  منطقۀ ساحلی ،در این من ؛ به هر حال    

 ؛ از نقاط مختلف به آنجا آمده بودند بیابانگرد ، قبایلو  ؛ شده بود تبدیل به یک شهر؛ نظامی پایگاه 

نداشتم ولی حق اکنین جدید و سربازان مشغول بودم ؛ سدرمان  من هم به در آنجا ساکن شدند ؛و 

                                                                                                              .کالس برگزار کنم

ولی کاری از بار ناشی از شورش ها را می شنیدم ؛ اخ  ؛تا آخر عمرم از گوشه کنار سرزمینم  من 

                                                                                                             دستم بر نمی آمد.

و این جامعه را با نظرات ؛ اطوری مصر را در دست داشتم قدرت امپر  ؛ در آن روزها من آرزو داشتم 

                                                                                                  خودم شکل می دادم.

نگران و دلواپس من  تا ؛در حالی که هیچ یار و همدمی نداشتم ؛ در غربت و تنهائی   ؛ عاقبت من 

                                                                           . از دنیا رفتمبه علت ناراحتی قلبی   ؛باشد 

. انجام شدمن مراسم تدفین من توسط یکی از خادمین   

و از من به نیکی یاد می کردند.  ؛ تقریبا همۀ ساکنین شهر حضور داشتند؛ در مراسم تدفین من   

به های تیس   ؛ خبر فوت من دو ماه بعد؛  شد  داده به نیازمندان  برحسب وصیتم   لی که داشتماموا

                           برایم احداث شود.  زیبا  بسیار ولی   ؛مقبره ای کوچک   و او دستور داد  ؛ رسید
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                                                                                م من با رآی:         هفتدیدار 

                           قرار گرفتم.    "رآی"م در حضور هفتو برای بار  ؛عالم فرا ماده رفتم من بار دیگر به 

                                                                                                      او به من گفت:       

                                                                                                       "سالم دوست من "

ولی  ؛ عوامل محیطی مناسبی نداشتی؛ تو در این زندگی  ؛ کلیات حضور تو در عالم ماده مثبت بود"

"                          به نتایج مثبتی برسی ؛ در جهت ارتقاء خودت؛ وان توانستی با اراده و زحمات فرا  

ایجاد باعث ؛ رنج ومشکالت  ؛ بطوریکه ،ی نفرصت ها را شناسائی ک ؛ توانستی ، تو با کسب آگاهی "

                                                                                       ."انتقام گیری در تو نشدحس 

که موظف به انجام آن  ؛ به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"

                                                                                                                 هستم .

تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی و تخریبی را  ؛ بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

                                                              "جبران نمائی ی انجام داد در دوره های پیشین که

و نعمات تو شکل خواهد گرفت ؛  قبلی، نسبت به زندگی  مکملحضور جدید تو در عالم ماده بصورت "

                                    "          ؛ تا آزمون شوی در اختیار تو قرار خواهد گرفتفراوان ؛ ی ماد

                                                                 "    حضور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند"

                   "هی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهیاست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگا امید" 
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                                                            من:            هفتمزندگی کالبدی 

                               که دارای چنین مشخصاتی بود:  وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

. نام داشت "ماهونفر"پدرم  و "هپاتی"بود. نام مادرم  دهاشراف زا زن یک او  

و هم اینکه یک تاجر  ؛که هم در امپراطوری نفوذ سیاسی زیادی داشت  ؛پدرم از اشراف زادگانی بود  

                                                                                                              .موفق بود

را شامل می گردید. امکانات فراوانی که  ؛ زندگی می کردیم یک قصر مجلل درما    

و امکانات اقتصادی و  ؛ ما در رفاه بودیم،  بطوریکه وضعیت زندگی من همانند فرزندان فرعون بود

                                                                            .فرصت های اجتماعی برای ما فراهم بود

موقعیت آن  و ؛ قصر محل زندگی ما ، توسط پدرم ساخته شده بود پدر و مادرم هردو با سواد بودند ؛  

                                                                            .بود  شهر تبس در سرزمین مصر در مرکز

در منزلمان ساختمان دیگری نیز وجود  ؛ ا شامل یک قصر و یک باغ زیبا می شدمحل سکونت م 

                                                                       که محل زندگی خدمتکاران قصر بود. ؛ داشت

و تدریس که محل آموزش  ؛ ساختمان دیگری هم ساختم،  مان  باغ حاشیۀدر من در دورۀ جوانی ، 

                              . این مکان در مسیر زندگی من بسیار تاثیر گذار بود؛ و برگزاری جلسات من شد 

در  ؛ کار می کردند در کارگاه مادرم دختران زیادی یک کارگاه پارچه بافی بزرگ بود ؛ دارای ممادر

و  بابل به سرزمین های یا ؛ شدعرضه می  در بازار مصریا  ؛ آنچه که تولید می گردیدکارگاه مادرم ؛ 

                                                                                                        .می گردیدیونان صادر

از ؛ را مس آنان سنگ  ؛ هزاران برده مشغول به کار بودند ؛که در آنها  ؛پدرم دارای معادن مس بود 

 ؛و سپس در کوره های ذوب مس ، اقدام به حرارت دادن آن می کردند ؛ دن استخراج می کردندمعا

                           .کردندو نهایتا شمش مس تولید می  ؛ ندنمودو ناخاصی های آن را جدا سازی می 
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  ساخته مشیرشهمه چیز اعم ، از ظروف مسی گرفته تا نیزه و  ؛ معادن بدست می آمدبا مسی که از 

 مصر هم داخل یا در کارگاهها ساخته می شد ؛  ؛ ه در معادن بدست می آوردپدرم آنچه کمی شد ؛ 

                                        . صادر می کرد ، از جمله بابل و هم به سایر سرزمین ها ؛ می فروخت

توسط  ؛را که در توسعه سرزمینی  او افرادی ؛ یک تاجر بزرگ برده بود "پاکتا"عموی بزرگ من  

می خرید  ؛ شدندمی  هو سیاه پوستانی که توسط قبایل آفریقائی برد ؛ ندشداسیر می  مصر نظامیان

  کردند.کاری میهم او   با پسرعموهایم نیز؛  این کار در ، تو می فروخ ؛ به بازار برده فروشان می آورد و

                                                                                                                شرایط زندگی من:  

من شدیدا  بودم . پسری خوش سیما و با هوش و ذکاوت من   ؛ گذاشت "آمنوتیس"نام مرا  پدرم

                               .                                                      مورد حمایت پدر و مادرم بودم

کار اداره کردن رآنان د ؛ خواهر بزرگتر از خودم داشتم سهو   ؛ این خانواده بودم چهارممن فرزند  

                                                                     کمک میکردند.به مادرم   ؛ کارگاه پارچه بافی

زیادی داشتم ؛ و انسانی شیطنت  ؛ولی از نوجوانی ؛و ذکاوت زیادی بودم  هوش چند که دارای من هر

                                                                                              .پر انرژی تلقی می شدم

                                                                                                      هم صحبتی من با برده ها: 

مجالس عیش ، که پسر عموهایم با برده های زنی که داشتند  ؛من از کودکی شاهد این قضیه بودم  

                                            .  تفریحی را انجام می دادند ع و با آنها همه نو  ؛ و عشرت راه می انداختند

این مجالس چند بار  به؛ ولی من با اینکه   ؛ در مجالس آنها دوستان شان هم مشارکت می کردند 

ولی به دفعات با آنها در ارتباط شرایط   ؛ تمایلی به بهره برداری جنسی از آنها نداشتم  ؛ رفته بودم

                               صحبت می کردم.و روش برده شدنشان  ، زندگی شان در سرزمین های دور

 خدایان ، خشکسالی و بیماریکه به واسطۀ نفرین  "می گفتند این بود.  آنچه که برده هاخالصه 

.                    "با مشکل مواجه شد، بسیاری از مناطق   دردامداری و کشاورزی و  یافت  توسعه   
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را تصاحب  دیگربتوانند منابع اقتصادی همتا  ؛ در اثر فقر و گرسنگی قبیله ها به نزاع با هم پرداختند" 

ه در بازار برد؛ و نفرات اسیر شده را  ؛ این جنگ ها نفرات همدیگر را نیز اسیر می کردندو در  ؛ کنند

                                                                            . "می رساندند به فروش  مصر فروشان

که منابع  ؛ که هم اکنون گروههائی تشکیل شده اند ؛ کرد پیشرفتحدی ب درآمد کسباین روند  "

و در   ؛ و اسیر می گیرند ؛ به روستاها حمله می کنند  فقط همین است و آنان  ؛ تامین مالی شان

                                                                               ."فروشان اقدام به فروش می کنندبازار برده 

در این  ، در واقع برده گیری و برده فروشی تبدیل به یک روش درآمدی برای بسیاری از قبایل شده"

و فقط کار برده گیری و برده فروشی انجام  ؛ قبایل ، مردان کار کشاورزی و دامداری را رها کرده اند

                                                                                                               ."می دهند

                                                                                               رابطۀ من با دختران خدمتکار:

آنان همگی از اهالی شهر  ؛ بودبه نوعی دیگر  ، ولی وضعیت خدمتکارها و کارگران دختر کارگاه مادرم 

                                              و تفریح می کردم .  ؛ دوست می شدم آنها من با ؛ تبس بودند

که با  ؛تمایل داشتند ؛ بخاطر خوش چهره بودن و پولدار بودنم نیز خودشان ،  البته دخترهای کارگاه

    .                            کانات و شرایط زندگی من بودندآنان همگی در حسرت اممن دوست شوند. 

. آنان فریب می خوردند؛ و با این حرف ؛ قول ازدواج می دادم   ؛ دخترهامن به    

من هرگز دوستی و  ؛ بین ما برقرار می شد؛ دوستی صمیمانه ای  می کردند و آنان به من اعتماد 

دست رد هم به  می دیدم ،ولی اگر دختر زیبائی  ؛ ل نکردمبه هیچ دختری تحمی؛ رابطۀ جنسی را 

با هم ، در صورت عالقۀ او و سپس  ؛ برای دستیابی به او ، برنامه ریزی می کردمو ؛  سینۀ او نمی زدم

                                                                                                      تفریح می کردیم.

مادر و خواهرانم  موجب برخورد ،و  ؛ به دفعات کار دستم داد دوستی من با دخترها ،؛ ر دورۀ جوانیم د

                                                                                                                شد.من با 
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و اینگونه  ؛ زیرا او درگیر مسائل اقتصادی خود بود ؛ نمی کرد پدرم با هرزگی و کارهای من برخورد 

                                                                                     امور را به مادرم واگذار می نمود.

عصبانی می شد ، ر پدرم یا تنبیه نمی کرد و یا اگسه بار پدرم مرا تنبیه نمود ؛ ، مادرم   با اصرارولی 

                                                                                                  شدیدا تنبیه می کرد. 

که من هرگز به سمت دوست شدن با دختران  ؛باعث شد  ؛ پدرم سومین باری که مرا تنبیه نمود

                                                                                    .                         کارگاه نروم 

، در جلوی کارگاه پارچه مرا به درخت گردوی داخل حیاط و سپس  ؛ پدرم خودش مرا برهنه کرد 

                                                  به من آب و یا غذا بدهند. ؛ نداد روز اجازه یکو  ؛ بستبافی 

 ؛ و به دخترانی که از دست من شکایت می کردند؛ البته پدرم رضایت شاکیان را نیز ، اخذ می نمود 

                                                                         .می گرفترضایت ، زر وسیم و هدایا دادن با 

نصیحت و سپس ؛ همیشه پس از تنبیه من ، مرا صدا می کرد  او ؛ پدرم قلبا مرا بسیار دوست داشت

م ؛ تا کدورت ایجاد شده را فراموش کن؛ با دادن هدایای بسیار ، تالش می کرد  آنگاه ؛و  ؛ می نمود

                                             و برایش احترام بسیار قائل بودم .؛ من نیز پدرم را خیلی دوست داشتم 

                                                                                                                            موزش من:آ

به مرحله ای  هو در این را؛ ستاره شناسی و تاریخ را آموختم  مانند؛ انواع علوم ؛ کاهنان  درنزدمن  

ستاره شناسی را به توانستم ، به عنوان معلم م و خود؛  روع کردمشتدریس را نیز کار که  ؛رسیدم 

                                   من کار تدریس را بخاطر خانواده ام انجام می دادم . ،  آموزش دهمشاگردانم 

 ؛ولی من خودم به کار سیاسی عالقه مند بودم ؛ که افراد مرا استاد صدا کنند ؛پدرم دوست داشت 

که لیاقت من از همۀ  ؛ و به همه اثبات کنم ؛ارکان قدرت را در مصر بدست بگیرم  ؛ ت داشتمدوس

                                                                                                                آنها بیشتر است .
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و مرا بابت  ؛ مادر و خواهرانم مرا تحقیر نکنند که ؛شرایط را به نوعی تغییر دهم ؛ دوست داشتم 

و کسی ؛ و آنچه دوست دارم بتوانم عملی کنم  ؛ و پدرم به من افتخار کند؛ تفریحاتم شماتت ننمایند 

                                                                                         توان درگیری با من را نداشته باشد.

                                                                                                آشنائی با یک انسان فرهیخته:

من با ، یکی از روزها  در؛  باعث ایجاد تغییرات زیادی در زندگی من شد ، انگیز یک اتفاق شگفت

                                                                        .             آشنا شدم "آهونی "شخصی بنام 

سخن  یجدیدتفکرات او از  ؛ به مصر آمده بود یونان که از ؛  بود ییک کشتی تجار کارگران از  او 

                                                     .مردمان مصر تفاوت داشتو تفکر ، که با دین  ؛ می گفت

؛ داشت به همراهبا خود  ؛ بعضی از الواح گلی و کتبی را که روی پوست نوشته شده بود  ؛ حتیآهونی   

.                                                                   بود و منطقی صحبت های او بسیار دلنشین  

او ؛  آموزش می دادندسه و ستاره شناسی مدارس شان هندکه در ؛ ی بوداساتیدشاگردان  از اوخود 

                                        .ولی یک معلم حاذق و هوشمند بود ؛ هر چند یک کارگر کشتی بود

مجالس عیش  بهرا  من آهونی ؛ از آموزه های او بهره بردم  و ؛ با او دوستی داشتم؛ من برای سه ماه  

                                                            تا عکس العمل او را ببینم. ؛ و نوش پسرعموهایم نیز بردم

که گویا سالهاست  ؛ او با آنها به نوعی برخورد می کرد ؛ با زنها شگفت آور بود  ؛برخورد دوستم آهونی 

                                                                                                  .      آنان را می شناسد

؛ و بهداشت شان را رعایت نمایند ؛ کنند و به آنها می گفت حمام؛ با آنها با محبت صحبت می کرد  

                                        معالجه کنم. ؛ که بیماران را با کمک دوستان پزشکم ؛ ملزم کرد  او مرا

و صحبتهایش لحن دستوری  ؛ که انگار ارباب من است ؛باط طوری با من حرف می زد او در این ارت 

                                                                                                                     داشت. 
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انسانهای با شخصیتی  ؛ ها و زنهاکه این مرد"او به آنها گفت  ، کردنیز صحبت  و با پسر عموهایم ا

".                           و زندگی آرامی داشتند ؛ کشاورزی می کردند، که در روستا های خود  ؛ بودند  

                   ."که آرامش زندگی آنها از بین برود ؛ یک عده انسان ابله و نادان موجب شدحملۀ  اما" 

که  ؛ شماستبیش از ؛ برای این اشخاص قائل است   ؛ وند آسمانهاارزشی که خدا"سپس ادامه داد 

.                                                                                                     "درا برده ساخته ایآنها   

و  ؛ داستفاده کنی؛  ستا قرار داده شمادر اختیار ؛  انکه آفریدگارت ؛ باید از امکانات مالی شما "

                                                     . " آوریدرا فراهم  اندر روش زندگی پدرت ؛ موجبات تغییر

                                                     صحبت های او روی یکی از پسر عموهایم موثر واقع شد.

بنیان نهضتی را در مصر ؛ تاهوت و من با کمک  ؛ ونی همفکر شدبا من و آه "تاهوت"پسر عمویم

        .کل  مصر و سرزمین های اطراف را تحت تاثیر قرار داد  ؛که در بازۀ زمانی چند سال  گذاشتیم ،

و متن آنان را ؛ ولی من از روی کتابهایش نسخه برداری کرده بودم  ؛ البته آهونی از ما جدا شده بود 

                                                            کتابهای او الگوی نهضت ما بود.         س نوشتم ؛روی پاپیرو

                                                                                                            شروع نهضت فکری:

و روند فکری  ؛ به دیگران آموزش دهیم؛ آهونی به ما آموخته بود   ما تصمیم گرفتیم تعالیمی که

                                                اندیشۀ نو بسازیم.  با  و جامعه ای ؛ جامعۀ مصر را عوض کنیم

ساخته  پدرم که در مجاورت باغ خانۀ ؛این آموزش ها بصورت منظم در ساختمانی برگزار می گردید  

                                                                                                                    ودم. ب

بلکه مطالبی فراتر از   ؛نمی دادیم  ما فقط مطالب و گفته های آهونی را آموزش ؛ در این کالس ها 

                                                                          .                       آن را بیان می کردیم 

و ساختار اجتماعی   ؛ که منطبق بر تفکرات ما باشد ؛ ما دیگر میخواستیم حکومتی را بنیان نهیم 

                                     نمائیم.و ارکان قدرت را در امپراطوری تصاحب   ؛ مصر را عوض کنیم
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و همه منتظر   ؛ برده ها نیز از تعالیم ما برخوردار می شدند  ، تعداد پیروان ما در حال افزایش بود 

                                                        .     یک حرکت از سوی ما بودند که وارد کارزار شوند

 ولی ؛ ت شکل گرفته بودبه دفعا ؛ امپراطوری مدافعینبا  ؛ ما؛ در درگیری بین طرفداران این اتفاق  

                                                                  نمی گردید.و فراگیر  ؛ نمی یافتتوسعه  هرگز

زیرا حاکمان محلی و  ؛ توسط حکومت مدیریت می گردید؛ در واقع درگیری ها و اختالف نظرها 

                                                                             مش بودند.فرعون ، متقاضی ایجاد آرا

مامورین مالحظات زیادی را به واسطۀ دوستی   ؛ بود یصاحب نفوذ پدرم انسان  ؛ با توجه به اینکه 

                           .                                       به عمل می آوردند "مصرفرعون آپریس "او با 

اقتدار الزم جهت پاکسازی ما و  ؛ خیلی مناسب نبودوضعیت امپراطوری نیز در آن دوره  ضمن اینکه

                                                                                                                  .را نداشت

و ؛  و در مواقعی نیز اعمال قدرت می نمودم ؛ تبلیغ ادامه می دادم آموزش و ارهمچنان به ک نیزمن 

و یا به برخی از اربابان ، بابت ظلم شان به  ؛ از همفکرانم می خواستم مراسم آئینی را تحریم کنند

                                                                                                 .ه ها تذکر می دادمدبر

                                   به همه جا رسید. ؛ و آوازۀ عقاید ما  ؛ این روند به مدت چهار سال ادامه یافت

                                                                                                 ازدواج من:                               

 ؛داشت که همه کماالت را ؛ اقدام به ازدواج با دختری کردم "آسی تی"آن دوره به پیشنهاد خواهرم در

               .بود ورشهمو نزد همگان به نیکوکاری   ؛او پاک طینت و اندیشمند بود   ؛ بود "میتانی"نام او

 ای کرده انسانهای متشخص و تحصیل، یز وادۀ او نبقیۀ افراد خان ؛ او چهره و اندام زیبائی داشت  

                                                                  .ارتباط نزدیکی برقرار شد "میتانی"بین من و برادر   ؛ بودند

که قیام و بعدها  ؛من و تای تومس اتفاق فکری داشتیم   ؛ نام داشت "تای تومس"برادر همسرم  

                                                                            معاون من شد. او تبدیل به مشاور ول گرفت شک

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

132 

                                                                            توضیحاتی در مورد شرایط سیاسی آن روزها: 

و این اختالفات در بسیاری موارد   ؛ آتنی ها اختالفات زیادی بروز کرده بود میان اسپارتها و، در یونان 

                                                                . منجر به درگیری بین اقوام تحت نفوذ آنها شده بود

با سرکوب شدید  و قیام متعدد یهودیان ؛شورش کرده بودند  ، مختلفدر بابل قومیت ها و اقوام  

و اشراف  ؛ فاصلۀ طبقاتی در حد اعالی خود شکل گرفته بود در آنجا اشرافی گری و   ؛مواجه شده بود 

تشکیل گروههای نظامی نموده اقدام به ؛ بمنظور حفظ اموال و امالک خود  ؛در بسیاری از مناطق 

                                                           .                                                        بودند

؛ از طرفی جامعه نیز فوق العاده  .بود فراهم کرده  تضعیف حکومت مرکزی راموجبات  ؛این قضیه 

                                                        .جاری بود و ظلم مضاعف اربابان در آن  ؛رفته گ سرمایه داریشکل 

  در حال وقوع بود؛ آنان به شکلی شگرف و عشرت حاکمان و سوء مدیریت  در سرزمین لیدی عیش 

            .درحالیکه این یک اندیشۀ غلط بود ؛ آنها دلشان را به حمایت یونانی ها خوش کرده بودند

نان بر سایر اقوام آریائی و تبعیضی که آ ؛ اختالف افتاده بود؛ میان رودان در آن سوی ؛ در میان مادها  

و سرزمین آنها دچار  ؛ که پارسها و سایر اقوام ، بر مادها بشورند ؛موجب شده بود  ؛ می داشتند روا

                                                                                                       اغتشاش شده بود.

                                                                                               کسب قدرت:تصمیم غلط جهت  اولین

بهترین فرصت تاریخی  ؛ با خودم اندیشیدم که ؛ من که از وضعیت سرزمین های مختلف مطلع بودم

                                 .                           برای تصرف سرزمینهای مختلف شکل گرفته است

و یک   ؛ اقوام مختلف وارد مذاکره شوم و پیمان دوستی با آنان ببندمکه با  ؛من تصمیم گرفتم  

و سپس لیدی و بابل و یونان و سرزمین مادها وپارسها ، و در ابتدا مصر   ؛شورای مدیریت تشکیل دهم 

                                                                                         .زیر تسلط خود قرار دهم؛ را 

و مذاکره با اقوام را در   ؛ساماندهی کردم  یک شورای فرماندهی را ؛ برای دستیابی به این هدف

                             .                                                       منمود آغاز  سرزمین سریانی ها و بابلی ها
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به همکاری  شان تمایل ؛ مصر هستمیعنی خواهان تصرف وطنم ،  ؛ که از من می شنیدندوقتی آنان  

که پس از پیروزی خواهان سهیم شدن در غنایم و حکومت ؛ می گفتند  آنها ؛ شدمی با من جلب 

                                                                                                             .جدید هستند

و سپس یک حکومت ؛ بهره ببرم  که ابتدا از توان متحدانم ؛ کرده بودم من اینطور هدف گذاری 

                                                                             .و بر مبنای عدالت را شکل دهم ؛  طقیمن

                                                                                                                دومین تصمیم غلط:

با قبایل و حاکمان کوچک و بزرگ سریانی "تای تومس"و  "تاهوت"در مذاکراتی که من و پسرعمویم 

و یک ارتش  ؛ از آنان کم کنیم؛ را  مانکه باید اتکای خود ؛ به این نتیجه رسیدیم ؛ و بابلی داشتیم

                                                                                                            .مستقل داشته باشیم

که  ؛را راضی کند  و آنان؛ با برادر بزرگ و پدرش صحبت کند  ؛ قرار شد که تاهوت؛ به این منظور  

                       د.نیک ارتش از سیاه پوستان برایمان تدارک دیده و از راه دریا به اردوگاه ما برسان

از آنجا نهضت را  ؛ این بود که و تصمیم بر؛ آن روزها اردوگاه مرکزی ما در بابل مستقر شده بود 

                                                                                                              مدیریت کنیم.        

به هر حال جلب رضایت آنان  ؛ انجام شدبا برادر و پدرش  مذاکرۀ او و؛ رفت به مصر از بابل تاهوت 

                                                            . اتفاق افتادتحت شرایط خاصی که  ؛کار سختی بود 

                    ورود فرماندهان ارتش سیاه پوستان ، به اردوگاه مرکزی ما در بابل یکسال زمان برد.

و این امکان برایش فراهم باشد  ؛ که در حکومت آینده سهیم گردد ؛عمویم پاکتا شرط گذاشته بود  

                                                                               که اسرا را در بازار برده فروشان بفروشد.

 ؛را که یک انسان هوسران و عیاش بود "آراهاتی"او پسر بزرگ خودش  ؛ دیگری نیز کرد اقدامعمویم 

                                   نمود. سیاهان را ملزم به اطاعت از او و ؛ در راس سپاه سیاه پوستان گمارد

برادر "تای تومس"  انجام شده مورد رضایت  ولی توافق وت هم شرایط آنان را پذیرفته بود ؛ تاه

.                                                                                                         همسرم نبود  
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که نتواند از   ؛ را به ماموریتهائی می فرستم "تیآراها"گفتم که  پسر عمویم  "تای تومس"من به  

                                           .یم کرداز سر راهمان به زودی حذف خواه را او  و ؛  ر ببردآنها جان سالم د

                                                                                                             شورش در داخل مصر:

 ؛شورش کردند ؛ و طرفداران ما در شهرها   ؛ خبر اتحاد من با سایر اقوام به داخل مصر هم رسیده بود

آغاز  و قتل شورشیان را نیز ؛ دما را خائن به مردم مصر اعالم کردن ؛ نظامیان فرعون و کاهنان

                                                                                                                      دند.نمو

 ؛شامل سیاه پوستان و عرب زبانان می شدند ،بخش جنوبی  ؛ من سپاهیانم را سه بخش کرده بودم 

                               .بودخودم  فرماندهی اردوگاه جنوبی با ؛ ندکه قوی ترین بخش سپاهیانم بود

دیان و و یهو بابلی ها نفرات او شامل گروههائی ازکه  ؛پرده بودم بخش مرکزی را به تای تومس س

                                                                                                          .می شدمصریان 

                             سریانی ها تشکیل شده بود. از  ماکه عمو ؛ تاهوت هدایت می کرد بخش شمالی را

                                                                                            عملکرد سپاهیان:

. که حمالت سپاهیان ما نیز آغاز شود  ؛باعث شد   ؛ خبر درگیری های داخل مصر  

  نابود می کردند؛  شان بوددر سر راهکه و هر چیزی را    ؛وحشیانه حمله می کردند  اقوام سیاه پوست 

و ؛ می کردند  و به زنان تجاوز؛ مزارع را آتش می زدند ؛ آنان وقتی که وارد یک منطقه می شدند 

                                                                .       مردان را می کشتند یا به بردگی می گرفتند

آراهاتی در همان شرایط  ؛ ایجاد نمی کرد شانهیچ تغییری در رفتار ، برای آنها؛ بیان اهدافمان  

او همچنان ادامه داشت.                              ؛ و تفریحبود   نموده برپا   نیز عشرتکدۀ خود را  ؛ جنگی  

زیرا سریانی ؛ بود  یز همانند سپاه جنوبنی ؛ گردیدمی  لبرخورد سپاه شمالی که سریانی ها را شام 

از فرصت ایجاد شده استفاده  ؛از مصریان کینه داشتند و می خواستند که؛ ی متمادی بود سالها ها

                                                                                    و انتقام گذشته را بگیرند. ؛ کنند
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 ؛ با دیگر سپاهیان متفاوت بود ؛ فرماندهی آن را تای تومس داشت ؛ در این میان سپاه مرکزی که

تا ناچار  آنها ؛ و مذاکره مناطق را وادار به تسلیم می کردند  با سخنرانی آنان در بسیاری از مواقع 

                                                     .                                             نمی شدند وارد جنگ   نبودند

انجام  مزارع را  و تخریب   ؛ غیر نظامیان خودداری میکردند  از کشتن ؛  حین جنگ نیز آنان در  

با سپاه شمالی و جنوبی متفاوت  عملکرد سپاه مرکزی ؛ و غنیمت جنگی نمی گرفتند ؛ نمی دادند

                                                                                                                        .بود

.تای تومس شدیدا منتقد عملکرد من بود به علت فجایع سپاه جنوبی ،    

از مصر حرکت کرده و چند  "میتانی"که همسرم  ؛ضمنا شورش های داخل مصر سبب شده بود  

                                                     .   رادرش در منطقۀ بابل زندگی می کردد بماهی بود که نز

فجایع سپاهیان سریانی در شمال و نظامیان ما در  ،حرکتش از مصر مسیر در ؛ متاسفانه میتانی  

                    .              شده بود  بسیاری از صدمه دیدگان هم صحبت و با   ؛را شنیده بود جنوب 

بسیار ناراحت ،  اعمال و رفتار و از بابت این؛   بود  آنان قرار گرفتهصحبت های تحت تاثیر میتانی  

.                                                                                                                    بود  

  .          با ارسال پیک خواهان مالقات با من بود و ؛ شده بود ترین منتقد منتبدیل به بزرگ میتانی 

و ارسال پیک های ؛ ولی اصرار و تاکید مکرر او  ؛ در آن شرایط همسرم را ببینم؛ من تمایلی نداشتم 

                                                            . برومتای تومس  به اردوگاه  که ؛باعث شد  ی ؛متوال

کردم و تای تومس را مالقات کردم .من به سمت بابل حرکت   

.و صورتم را بوسید ؛ او مرا در آغوش گرفت  ؛ داشتمن برخورد صمیمانه ای با  تای تومس   

 سپس وا ؛ احترام زیادی برایم می گذاشت ؛ و نزد اشخاص ؛ تای تومس مرا فرمانده خطاب می کرد 

                                                                                                    برد. را نزد میتانیم
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                                                                                                               مالقات من با همسرم: 

تای تومس نهایت تالش خود که  ؛مشخص بود  ؛ در چادر مرکزی اردوگاه بود ؛ محل زندگی میتانی

                                                   تا امکانات رفاهی مناسب برای خواهرش فراهم نماید.   ؛ را انجام داده 

 ؛و از من درخواست کرد ؛ود ابراز ناراحتی نم  ؛ و از اتفاقاتی که رخ داده بود ؛ میتانی به من سالم کرد 

و با امپراطوری  ؛ اه پوستان را به سرزمین شان باز گردانمو سی ؛د با سریانی ها را خاتمه دهم که اتحا

                                                                   و در سرزمین بابل زندگی نمایم. ؛ مصرصلح کنم

.مقدور نبود  انجام خواستۀ میتانی برایم  

و خرابی ها را باز  ؛ اشتباهات را جبران می کنم؛ که پس از تصرف مصر ؛ من برای او توضیح دادم 

.                                                                                                             سازی می نمایم  

آنان فجایع و جنایات بیشتری ببار ؛ با ورود سپاهیانت به داخل مصر که  ؛ولی میتانی اصرار داشت   

                                       متوقف نمود.و می گفت جنگ را باید هرچه سریعتر ؛ خواهند آورد 

                                                                                                                    انتقاد از عملکرد من:

 ؛ و من با آنان به توافق نرسیدم؛ و تای تومس یک هفته طول کشید  ؛ صحبت های من با میتانی

                                                            . که من از اهدافم دور افتاده ام ؛ عقیده داشت "تای تومس"

 "آهونی یونانی"و آن تعالیمی که از نوشته های ؛ می دادیم  کهآموزش هائی  بینکه  ؛ او می گفت 

.                          داردوجود  یتفاوت بسیار ؛ با آنچه که امروز انجام می دهیم ؛ ناشی می گردید  

  .بودتعالیم آموزش و آغاز مجدد  ی جنگکامل عملیات توقف ، منطقی ترین گزینه  تای تومساز نظر  

در روحیات مردم و اهداف ما ؛ و اثرات مخرب جنگ را  ؛ اعتقاد به کار فرهنگی داشت  او شدیدا 

                                                                                                                تشریح می نمود.

  ؛ میتانی خواهان جدائی از من گردید؛ ر روز آخر مذاکراتمان د و؛ متاسفانه مذاکرات ما نتیجه نداد  
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گذشته را ، و تو میتانی عزیز  ؛ که پس از فتح مصر با افتخار تو را به تبس خواهم برد ؛من به او گفتم 

                                                                                                    .فراموش خواهی کرد

                                                                                                آغاز جنگ بین من و تای تومس:

از حرکتم یک هفته  ؛ مجنوب به راه افتادبه سمت  ؛ و من همراه با گارد محافظم؛ ما از هم جدا شدیم 

که  ؛ نزدیکی صبح بود؛  یمه بودما در کنار یک برکۀ آب اردو زد و ؛ شتاز اردوگاه تای تومس می گذ

.                                                              با سرو صدای محافظین خودم از خواب بیدار شدم  

                                .استقرار گرفته در محاصرۀ نفرات تای تومس ؛ متوجه شدم که اردوگاه  من 

و خواهان استعفای من از فرماندهی  ؛ تای تومس یکی از افراد خود را نزد من فرستادصبح بود که  

.                                                                                                               گردید   

و گفتم که  ؛ من پیشنهاد او را نپذیرفتم ؛ و اعالم صلح کند ؛ یرداو میخواست فرماندهی را به عهده بگ

                    .و بزودی سزای اعمالت را خواهی دید؛  داز امروز از نظر من عزل شده تلقی می گردی

و خودشان  ؛ تا از حلقۀ نگهبانان بگریزند؛ پنج نفر از افراد زبدۀ خودم را مامور کردم ؛ من همان شب 

سپاهیانش  باکه  ؛ ، او را ملزم کنند "آراهاتی " برای ؛ و پس از شرح ماجرا؛  به سپاه جنوبی برسانندرا 

                                                             شکست دهم.را"تومستای "تابتوانم  ؛ یندبیا مکمکبه 

دو نفر توانستند از نگهبانان عبور ؛ ر اعزامی ج نفاز پن ؛ با نگهبانان؛ درگیری نفراتم  آن شب بر اثر 

صبح وقتی که تای تومس از کشته شدن تعدادی از نگهبانان و در مسیر جنوب قرار بگیرند ؛ کنند ؛ 

                                                                                           حمله را آغاز کرد. ؛ مطلع شد

و در  ؛ ولی جانانه می جنگیدند ؛متر از یک پنجم نفرات مهاجم بود نفراتشان ک؛ حافظ من گارد م

.                                                                           مقابل حمالت آنها مقاومت می کردند  

  .ایجاد کنم ،دن نفرات کمکی برای رسی ، تا بتوانم زمان کافی ؛در روز دوم من متقاضی مذاکره شدم  

  نتیجه نداد. ولی ؛مذاکرات ما سه روز به طول انجامید که با هم مذاکره کنیم ؛ ؛ تای تومس پذیرفت 
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من و تلفات طرفین زیاد بود ؛  ؛ یدتر بوداین بار حمالت شد  ؛ مجددا حملۀ نفرات تای تومس آغاز شد

نیمۀ شب آنان را با هدف ایجاد شبیخون به چادر تای و در  ؛ آماده کردم را یک گروه از نفرات زبده

                                                  .و تای تومس زنده ماند ؛ ولی شبیخون موفق نبود  ؛ تومس اعزام نمودم

از اردوگاه خود ؛ و اقدام به درخواست کمک ؛ تای تومس حلقۀ محاصره را تنگ تر کرد  ؛ روز بعد 

.                                      ده روز بعد به محل درگیری رسید؛  سپاه کمکی تای تومس  ؛ نمود  

و متقاضی شدم تا شرایط صلح بین ؛ و من اقدام به اعزام پیک نمودم  ؛ دیگر مقاومت معنی نداشت 

                                                                                    دو گروه را مجددا ارزیابی نماییم.

 تسلیم تای تومس خواهان ؛ و دو روز مذاکره ادامه پیدا کرد؛ تای تومس مجددا مذاکره را پذیرفت 

ناچارا ؛  نگ باقی نمانده بودی بجز جراه ؛ و این برای من قابل قبول نبود ؛ بود بدون قید وشرط من

                                                                                        م.یسپاهیان را برای جنگ فردا آماده کرد

                                                                                                                ورود نفرات کمکی:

ناگهان از ؛ نفراتم بشدت مقاومت می کردند ؛ آغاز شد حملۀ نفرات تای تومس که  ؛ قبل ازظهربود

                                                                 شدیم. آراهاتیما متوجه هل هلۀ سپاهیان ؛ دور دست 

نفرات ما با مشاهدۀ  ؛ در حال نزدیک شدن به محل درگیری بودند ؛ سیاه پوستان با داد و فریاد زیاد

                                                   .  روحیه گرفته و جنگ شدت بیشتری گرفت ؛رات کمکی نف

ما همچنان در محاصرۀ  یولی اردو ؛ کمکی در نزدیک محل استقرار ما مستقر شدند آن روز نفرات 

سپاه تای تومس پوستان ، ارتش سیاه که فردا با حملۀ همزمان ما و  ؛ما امیدوار بودیم  ؛ تای تومس بود

                        .جدید همۀ معادالت را بهم زد یک اتفاقکه  ؛ و جنگ خاتمه یابد ؛ متالشی شود

و توانست تا  ؛ به نفرات تحت محاصرۀ من کرد ؛ تای تومس با همۀ نفرات خود اقدام به شبیخون  

                                                                                                     .چادر من پیشروی کند

 در حین درگیری؛ با شمشیر از جان خودم دفاع می کردم  ؛ را در خطر می دیدم ممن که جان خود

                                                     شدیدا مجروح شدم.دشمن ، یکی از نفرات ؛ گرزخاردار  بر اثر ضربۀ 
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                                                                                                               هدف من در زندگی:

از  ؛ در این ارتباط هم می خواستم ؛ می خواستم برترین باشم ؛هدف من در زندگی کسب قدرت بود 

در انظار مردم روشنفکرترین و عاقل و دانشمندترین اشخاص ؛ داشتم  من دوست ؛ هر ابزاری بهره ببرم 

                                                                                    ولی از اهدافم دور افتادم. ؛ جلوه کنم

                                                                                                                              مرگ من:

دیگر  و ؛ این اقدام آنان دیر هنگام بود ولی ؛ وارد معرکۀ جنگ شدند آراهاتینفرات ؛ با طلوع آفتاب  

                .بودندبه اردوگاه تای تومس برده و نیمه جان مجروح  چون مرا درحالت ؛فایده ای نداشت 

که کار  ؛ دآیا هرگز تصور می کردی؛ عزیز  آمنوتیس "و به من گفت  ؛ صحبت کرد ومس با منتای ت 

.                 "ما به چنین روزی ختم شود؟ من واقعا از اینکه تو را در این شرایط می بینم متاسفم  

  .درمان مرا به پزشکان سپرد و خود وارد کارزار شدو سپس ا 

کار بزرگی انجام  دیاگر میخواه" او همیشه می گفت که؛ افتادم  "آهونی"م من آن روزها بیاد تعالی

 آنگاه ؛ دشخصیت بزرگ شوییک صاحب  انو خودت ؛ درا  تهذیب نفس کنی انخودتابتدا باید ؛  ددهی

".                            دچه مسیری هدایت کنی باید به ؛ که تغییرات در جامعه را ؛ دبفکر این باشی  

و جلب اعتماد ؛ پس از دستیابی به قدرت  ؛ انسانی که وابستگی های نفسانی زیادی داشته باشد" 

                                                         ."عامه ، موجبات یک فاجعۀ انسانی را رقم خواهد زد 

مورد وثوق عامه قرار  ،معه در جا انو اگر به واسطۀ اعمال و گفتارت ؛ یدرا اصالح کن انپس خودت" 

                       ."و اصالح خواهد شد ؛ که جامعه نیز ارتقاء خواهد یافت ؛ ، آن وقت استگرفتید 

و گروهی  ؛من عده ای را به امید ساخت جامعه ای بهتر فریفتم ؛ من از عملکرد خودم متاسفم بودم   

هدفم تنها ولی من  ؛ یشتر ، با خودم هم پیمان نمودمبا وسوسۀ دستیابی به مال و اموال ب را ، دیگر

                                                                                      قبضه کردن قدرت در عالم بود. 

و می دانستم که جنگ  ؛ من صدای جنگ و درگیری ها را طی سه روز پس از جراحتم می شنیدم 

  از دنیا رفتم.؛ و عاقبت بر اثر شدت جراحت و عفونت و تب شدید  ؛ ین در گرفته استسختی بین طرف
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.                                  با مرگ من فروکش کرد ؛ ه بودقیامی که توسط من آغاز شد، به هر حال   

تای  اقبت و ع؛ بیش از بیست روز طول کشید   ؛ تای تومس و آراهاتی در گرفته بودنبردی که بین  

                           .  و سپاهیان تای تومس از جلوی نفرات آراهاتی گریختند  ؛ تومس کشته شد

پس از این جنگ ، سریانی ها از حمایت   ؛ ه بوددر همه جا پخش شد؛ خبر جنگ بین سپاهیانم 

 ؛ مصر قرار گرفته بودتحت تعقیب سپاهیان  که تاهوت، او را تنها گذاشتند  و ؛ تاهوت دست کشیدند

                                                                   با تعداد اندک نفرات خود آوارۀ سرزمین های دور شد.

زیرا مردم پس از اطالع از شکست قیام   ؛ بدترین وضعیت نصیب آراهاتی و نفرات او شد؛ در این میان 

                              . ور انتقام ، به سپاهیان آراهاتی حمله ور شدندو به منظ ؛ جسارت یافته بودند

 ؛دهها جنگ بزرگ و کوچک رخ داد تحت فرمان آراهاتی ،؛ بین مردم و سپاهیان سیاه پوست و عرب 

               .به فجیع ترین شکل ممکن به قتل می رساندند ، مردم نفراتی را که به اسارت می گرفتند

که تعداد  ؛و این باعث شده بود  ؛ با مناطق امن در غرب آسیا بسیار زیاد بود؛ آراهاتی اصلۀ سپاه ف

.و به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسید ؛ عاقبت آراهاتی نیز اسیر شد ؛ درگیری ها ، افزایش یابد  

، فرعون  بوده ولی شورش های متعدد در شهرهای مصر آغاز گردید ؛ ه بودرسید آخرشقیام ما به 

و اسرا را  ؛ او شورشیان را به قتل می رساند ؛ نمودمی برای سرکوب مردم از هر وسیله ای استفاده 

                                                                      شکنجه می نمود و اموال مخالفین را تصرف می کرد.

   عامه در مصر ایجاد گردیده بود.مقبولیت دم رضایت و عدم یک ع در نتیجۀ اعمال فرعون و ایادی او ،

که می توان ، این  ؛ ، احساس کننددولت های بزرگ ، که  مصر این شدجنگ های داخلی عاقبت 

                       . به سوی سرزمین مصر باز کنند؛ چشم طمع و  ؛ امپراطوری قدرتمند را شکست داد

امپراطوری پارسیان به سرزمین لی ، حمالت امپراطوری روم و سپس ، پس از فروکش شورش های داخ

                         . و دیگر هیچوقت ، سرزمین مصر قدرت پیشین خود را کسب ننمود؛ آغاز شد  ما 
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                                                   م من با رآی:                                   تشهدیدار 

           او به من گفت:قرار گرفتم ،  "رآی"م در حضور تشهو برای بار ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                  "سالم دوست من    "

  تو ، داشتی  ر این زندگی عوامل محیطی مناسبیتو د، بود نثبت کلیات حضور تو در عالم ماده م"

 کسب آگاهی حتی شرایط تو، در جهت ارتقاء خودت و جامعه به نتایج مثبتی برسی ؛ توانستی می 

 داشتی ضعف نفس چون لی و ، شناسائی کردی؛ را  فرصت این ؛ نیزتو  و ؛ نیز برایت فراهم گردیده بود

 ؛عاقبت زندگی کالبدی تو ، به این شکل شد،   در تو بسیار زیاد بود؛  مادی و اشتیاق در کسب قدرت

                                          "و منفور همگان شدی رنج و مصیبت به بار آوردیکه برای انسانها ، 

به  کهوافری  ولی به علت اشتیاق ، تو می توانستی مروج آگاهی و نیکی باشی "و سپس ادامه دادا 

                                               ."، عشق و ایمان و آگاهی در تو فروکش نمودداشتی کسب قدرت 

تو تا زمانیکه ، آثارتخریب انجام شده در این زندگی را پاکسازی نکرده باشی  "رآی در ادامه گفت که 

در زندگی ؛ تو عقوبت تخریبی که  ؛ ودنمموارد مشابه تخریبی را که انجام داده ای ، تجربه خواهی 

                                               .      "کردی ه خواهداشتی ، در زندگی های بعدی تجرب دیگران

که موظف به  ؛ بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است؛ به هر حال "او ادامه داد

                                                                                                         ."انجام آن هستم 

تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی ؛ بار دیگر به تو فرصت داده می شود  "او گفت که

                                                               "         و تخریبی را که انجام داده ای جبران نمائی

تو شکل  قبلی بصورت قرینه ، نسبت به زندگی ؛ جدید تو در عالم ماده حضور"رآی اعالم کرد که

                                                                                                           . خواهد گرفت

                                                    .     "جانمائی تو را رقم می زند؛ شرایط  تحت این حضور "

                   "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی "

 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

142 

 

                                                                    من:    هشتمزندگی کالبدی 

                                که دارای چنین مشخصاتی بود:وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

آور  نشئهلید گیاهان داروئی و ساخت مواد پدرم در تو؛ بود  "دای کو"و نام پدرم  "کواتلی"نام مادرم 

                                                                                              . فعالیت می نمودو شراب 

.آور در طول روز استفاده می کرد  نشئهاز انواع مواد پدرم   

زنان و فرزندان پدرم ،  ؛ که توسط پدرم مدیریت می شد ؛ یک برنامۀ کاری در زندگی ما حاکم بود

و برای مصرف  ؛ ندده ت انواع شیره ها و داروهای مخدر را انجامساخ که در طول روز ؛ موظف بودند 

                                                                                 و یا فروش در اختیار او قرار دهند.

.         یکی از اقوام آزتک بودند؛ مردمان روستای ما نیز  ؛ در آمریکای شمالی بود مامحل زندگی   

برای آبیاری ما  ؛ که از چوب و نی و ساقۀ برنج ساخته شده بود ؛ ما در خانه ای زندگی می کردیم 

.                                   استفاده می کردیم آب رودخانه  مزرعه و شستشوی ظروف و لباس از  

اران استفاده می کردیم .از آب بباید الزاما برای آب خوردن و ساخت گیاهان داروئی ،  ولی   

  .که از آن استفاده می شد ؛ بود طراحی کردهپدرم یک روش جمع آوری آب باران  

که درآمد پدرم  ؛ سواد بودندپدر و مادرم هردو بی   ؛ قرارداشت حاشیۀ شرقی روستامنزل ما در 

بمنظور دستیابی به درآمد ؛ برنامه ریزی کرده بود   ؛آور  نشئهخانواده را از طریق ساخت و توزیع مواد 

من و همسر اول وی ؛ در آن کلبه ؛ حیاط با چوب ساخته بود  انتهایدر؛ یک کلبۀ بزرگ نیز  ؛ بیشتر

                                                                                  . موظف بودیم که از مشتریان پذیرائی کنیم

و هم از  ؛ و هم استراحت می کردند ؛ به کلبه می آمدند؛  و یا روستاهای مجاور ؛افراد از روستای ما  

                                                                            .  شراب یا سایر امکانات استفاده می کردند 
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و به عنوان حق ،  ندرا می آورد ا پوست انواع چهارپایان و پرندگان، آنان گوشت ی در قبال این پذیرائی

                                                                                        الزحمه پرداخت می نمودند.    

و پدرم نیز ؛ به پدرم مراجعه می نمودند  ؛ شانیدرمان بیماری ها؛  افراد به منظور؛ خیلی از اوقات 

                                                                      درمان آنان می نمود. ام بهبرحسب تجربه ، اقد

                                                                                                                   شرایط زندگی من:  

بر همه آشکار ؛ کند ذهنی من  ؛که از ابتدا  ؛من دختری بودم ؛  تگذاش "هاناتوسیس"نام مرا  پدرم

 ؛قدرت برقراری ارتباط با دیگران؛ و مطالب را هم دیر می آموختم ؛ دم ممن خیلی دیر به حرف آ ؛ شد

                                                                                                    در من بسیار ضعیف بود.  

و  ؛ و سر مسائل مختلف به راحتی مرا فریب می دادند؛ با من بازی کنند ؛ بچه ها دوست نداشتند  

                                                                                    وسیله و ابزار تفریح آنها می شدم.

ولی ؛ یا دعوا نمی کردم  ؛از آنها کینه به دل نمی گرفتم  ؛ کردندمسخره می  من وقتی که دیگران مرا

                                      اشتباهم را تکرار نکنم.  تا دیگر ؛ که حواسم را جمع کنم ؛ سعی می کردم 

؛  دل پاکی دارد "هاناتوسیس"که  ؛ روی این قضیه تاکید داشتند ؛ همۀ افراد روستا، به همین علت  

به مرور ؛ وآنچه که قبال کند ذهنی من بیان می شد  ؛ و دل کسی را نمی رنجاند ؛ و محرم اسرار است

                                .  که یک موفقیت بود  ؛ جای خود را به الفاظی مانند سادگی و دل پاکی داد؛ زمان 

هرگز ؛ مورد تمسخر قرار می دادند ؛  وقتی بچه ها شخصی را ؛من که طعم استهزاء را چشیده بودم  

میان بچه ها که  ؛ این خصوصیت در من ، باعث شده بود مشارکت نمی کردم ؛در رفتار و اعمال آنها 

                                           مقبولیت پیدا کنم ؛ و مورد عالقۀ خیلی از افراد هم سن و سالم باشم.

من عالقه مند به من نگاه می کردند ؛  و آنان به دید سربار؛ مادرم نبودم  من هرگز مورد توجه پدر یا 

                                            ولی این خواست من هرگز محقق نشد. ؛ که نظر آنان را جلب کنم ؛بودم 

وقتی  "ناکوسیس"نامم بمثال برادر ؛ بهتر از من نبود؛ نیز  با سایر افراد خانواده؛ البته برخورد پدرم   
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برای مدت طوالنی به و  ؛ روستاهای مجاور ترک کرداهالی یکی از  برای کار در مزرعۀ ؛ منزل راکه 

                                                                                       .   پدرم سراغ او را نگرفت  ؛ نیامد منزل 

پدرم به نگرانی رم گفت که ؛ به دنبال ناکوسیس برود و او را پیدا کند ؛ ولی مادرم به دفعات به پد

پس از بیست روز به ؛ خود ناکوسیس ؛ تا وقتی که ؛ منتظر ماند و آنقدر ؛ های مادرم بی اعتنائی کرد 

                           .                                                                                منزل برگشت

؛ و ابراز نگرانی کردند  ؛ همه از علت تاخیرش پرسیدند؛ به منزل آمد ناکوسیس  برادرم ؛ زمانی که 

و سپس به کلبه رفت و از شراب  ؛ که فقط چوب دستی خود را برداشت و او را تنبیه کرد؛ بجز پدرم 

                                                                                      آور استفاده نمود. نشئهو مواد 

که طی این مدت بر ؛ حوادث ناگواری بود ؛ بیانگر  "کواتلی"با مادرم  "ناکوسیس"صحبتهای برادرم

               وی گذشته بود .                                                                                       

یک عده از اوباش  ؛ مورد شکنجه و اذیت و آزار جنسی؛ که برادرم طی این مدت ؛ بنظر می رسید  

                                     بدنش شدیدا صدمه دیده است.     و  ؛ روستای مجاور قرار گرفته است

در منزل و  ؛ و روزمرۀ زندگی ما بود یک امر عادی؛ فقر و نداری و حسادت و دعوای بین زنان پدرم 

                                  .همیشه برقرار بود  ؛دعوای بین بچه ها نیز ؛ ضمن اینکه  ؛ همیشه جاری بودما ، 

. دارای وضعیتی مشابه وضعیت ما باشند، بقیۀ اهالی روستا  ؛ البته اینطور نبود که   

این ما بودیم که وضعیت مان بسیار و منظم و مرتبی داشتند ؛ زندگی خوب ، خیلی از افراد روستا  

                                                                                                           ناهنجار بود.

بین  او بین زنان خود و ؛ فردی اهل تبعیض هم بود، در همین شرایط بد اقتصادی که داشت پدرم 

.                                                                             بسیار تفاوت قائل بود ؛ فرزندان آنان  

  فرق و تبعیض قائل می شود؛ در مورد تغذیه و لباس بچه ها ؛ حتی او که ؛ ما به دفعات شاهد بودیم  

                                       فراهم می آورد. ؛ دبین فرزندان خو؛ و موجبات اختالف و درگیری را 
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            او هرگز خودش را برای فرزندانش به مشکل  ؛ حاضر به درگیری و دفاع از من نبود؛ مادرم نیز 

                                        بخاطر ما بهم بزند.   ؛ روابط خودش را با دیگران؛ نمی انداخت و نمی خواست 

        و هیچ پناهگاهی برای ما وجود ندارد.؛ که بدون پشتیبان هستیم ؛ در واقع ما احساس می کردیم 

که از این شرایط  ؛ که روزی خواهد رسید؛ و هرگز تصور نمی کردیم ؛ ما به آینده نیز امیدوار نبودیم 

                                                                                          نامساعد و بدبختی رها گردیم.

                                                                                 شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

دگرگون  مالک و معیارها در جامعه؛ یک فساد و تباهی عمومی در جامعه شیوع داشت در جامعۀ ما ،   

.                                                                                                                   شده بود   

و در این راه کشت و کشتار و نابودی و تباهی ببار ؛ اگر قومی اقدام به حمله به قومی دیگر می کرد 

؛ و  مورد نکوهش نبود؛ درواقع ظلم به قوم شکست خورده ؛ گرفت مورد نکوهش قرار نمی ؛  می آورد

                                                                 ظلم انجام شده ؛ مورد افتخار قرار می گرفت .  

از بطوریکه بسیاری ؛ در میان اقوام شیوع یافته بود ؛ استفاده از مواد مخدر و رابطۀ جنسی ناصحیح 

                 از بیماری های مقاربتی و عفونی رنج می بردند.؛ در سنین پائین نوجوانان ، حتی ؛ اشخاص 

 ؛متاسفانه در بسیاری از مواقع ؛ دانشمندان و کاهنان جایگاه ویژه داشتند، در میان اقوام مختلف 

از طریق ؛ کسب نموده اند ه که دانشی را ک ؛با صراحت بیان می نمودند  ؛ دانشمندان اقوام مختلف

                                                         توسل به روش های شیطانی و اعمال ناصحیح بوده است.   

بیان اینگونه صحبتها ؛ موجب می شد که ؛ افراد برای دستیابی به برخی دانشها ؛ به سمت کارهای 

کثیف و غیر انسانی پرهیز نکنند.                                   شیطانی کشیده شوند و از انجام اعمال   

و برده داری ، بصورت فرامین ؛ مانند قربانی کردن اشخاص  ؛ بسیاری از اعمال زننده و غیر انسانی

   ؛ و برده ها انجام      عموما در مورد اقوام تحت نفوذ قوم آزتک ؛  دستوراتالبته این ؛ دینی ابالغ می شد 

                                                                                                                    گردید.می 
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؛ نتنها احساس پشیمانی از اعمال خودش را نداشت ؛ شخص ظالم  اوقات ؛در بسیاری از  ؛ در واقع

                                                        و نیایش است.  حصحیکه در حال انجام کار  ؛ بلکه فکر می کرد

راحی راهبان ط ؛ و مراسم و نیایش های مختلف که ؛ مردم شدیدا تحت تاثیر فرامین راهبان بودند

                                                                                                       .کرده بودند انجام می دادند

       قربانی و در این مراسم  ؛ مراسم برگزار می کردند "تنوشتیتالن"در محل معبد بزرگ در  راهبان 

به حدی   ؛ نداز گوشت قربانیان مصرف می نمود؛ هبی و به عنوان تقدس و اعتقادات مذ ؛ می کردند

                                      . تلقی می گردیدمراسم که بخشی از  ؛ خوردن گوشت انسان عادی شده بود

گسترۀ سنی ،  هاو استفاده از آن ؛ رواج پیدا کرده بود؛ آور  استفاده از مواد مخدر و نشئهاز طرفی  

                                                                                           .زیادی را شامل می گردید

 عامل   و آزتک تضعیف شود ؛   واده در میان قومخان که بنیان  ؛ ناصحیح باعث شده بود  عملاین 

                                                           و ضعف نفس در میان مردان و زنان شده بود.  بی ارادگی

قبل از شروع یک   و در خیلی از مناطق ؛ ی شداستفاده از مواد مخدر در مراسم مذهبی نیز انجام م

تا بهتر بتوانند مراسم آئینی  تفاده از مواد نشئه آور می کردند ؛ مراسم آئینی ، کلیۀ افراد اقدام به اس

                                                             و ارتباط بهتری بتوانند با ارواح برقرار کنند.؛ آورند   را بجا

                                                                                            فساد و روابط ناصحیح در خانۀ ما:

 ؛  برای مادرم کهتعداد بچه ها ؛ دو پسر و یک دختر و ؛ سه نفر بود ؛ زن اول پدرم  ؛ یتعداد بچه ها 

نام داشت؛ "هامی ساتان"پدرم که و همسر سوم  "ناکوسیس"برادرم من و ؛ دو نفر بود  ؛ همسردوم بود

                                                   ؛ همه با هم در یک حیاط زندگی می کردیم . دارای دو پسر بود

هامی ساتان می گفت که ؛ پدرش بمنظور تامین مواد نشئه آور ، اقدام به فروش او به پدرم نموده  

                                                                                                                   ت.اس
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مشغول می شدیم ؛ اگر مهمان  در کلبۀ مهمان پذیر ،؛  "هی سی کاشو"بناممن و زن اول پدرم   روزها

نظافت کلبه و حیاط و ساخت   ؛ ن نداشتیم و اگر مهما وجود داشت  ؛ از او پذیرائی می کردیم ؛ 

                                                                                                      . شراب را انجام می دادیم 

       و مرهم را انجام نشئه آور ساخت انواع شیره ها و مواد"هامی ساتان"و زن سوم  "کواتلی"مادرم 

و یا در مزرعه دیگران   ؛یا در مزرعۀ کوچک خودمان کار می کردند ؛ سایر بچه ها هم   ؛ می دادند

                                                                                                                   کار می کردند.

 "و من و زن اولش؛ که حسابی از آنها پذیرائی شود  ؛ند بود پدرم عالقه م ؛ که می آمدوقتی مهمان 

                                                                             کم نگذاریم.برای مهمانان  "هی سی کا شو

که را کتک هم می زد ؛ "هی سی کاشو "من و ؛ بعضی اوقات که مست می کرد ؛ او جلوی مهمانها 

   و یا دیر وسایل را برای یکی از مهمانان فراهم نموده ایم.  ؛ کیفیت الزم را ندارد پذیرائی  ا بساطچر

و بعضی ؛ دیگر با ما خودمانی شده بودند ؛ رفت آمد هر روزه به کلبه داشتند ؛ بعضی از مهمان ها که   

                  نیزهای رکیک با ما شوخی ؛ و یا مصرف موادشان زیاد می شد  ؛ اوقات که مست می کردند

                                                                                                            دند.نمومی 

ولی هی سی کاشو   واکنش نشان می دادم و ناراحت می شدم ،  من در مقابل شوخی های آنها ؛

                                               و به راحتی از کنار قضیه می گذشت .      لبخند می زد ؛ فقط  معموال 

برای باید شام   ما ، در این مواقع؛ در کلبه می ماندند ، مهمان ها تا پاسی از شب   ؛بعضی اوقات 

                   م.بساط و لوازم استفاده از مواد مخدر را جابجا می نمودیو ؛ فراهم می کردیم  مهمانها

چنین در، ؛ و در آنجا استراحت می کردند  شب نیز در کلبه می ماندند  ؛بعضی اوقات مهمان ها 

سایل خواب برایشان و و؛ م چون باید بساط شان راجمع می کرد  ،کار من بیشتر می شد  مواقعی

                                                                                                                    م.نمودفراهم می 

هیچ ؛ و تحمل می کردم   ؛را سختی و عذاب مضاعف من ؛ و   ؛سالها ادامه داشت ، این روند زندگی 

سخت تر و  ؛ از روز قبل؛ و هر روز من ؛ در زندگی مشاهده نمی کردم ؛ بخشی را  امید ؛ چشم انداز
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به ؛ ضمن اینکه راه حلی هم  ؛ برایم  مقدور نبود؛ پذیرش آن شرایط اسفبار  ؛ می شد تلخ تر سپری

                                                                                                        ذهنم نمی رسید .

او یک  ؛ می شد یدهنام "واکوهارا" ؛ ضوری هر روزه در کلبه داشتکه ح؛ یکی از مردان روستا 

.                                                                                   شکارچی حرفه ای پرندگان بود  

و به زنان و فرزندان ؛ و وقتی بیدار می شد داد و فریاد می کشید  ؛ برعکس پدرم که اکثرا خواب بود 

 او با من و؛ همه بگو و بخند داشت  و با؛ یک مرد قوی هیکل بود و هاراواک؛ خودش فحش می داد 

                  .از خودش بروز می داد یو حرکات زشت ؛ شوخی های رکیک می کرد "هی سی کاشو"

و می خندید  نمی شد ؛ اصال ناراحتهی سی کاشو ولی ؛ و حرکاتش ناراحت می شدم  من از حرفها

                                    کرده بود ؛ به شوخی های او جواب می داد.  و در بعضی اوقات که مست 

از مواد نشئه  او و هی سی کاشو ؛  ؛ تنها مهمان کلبه استوقتی هاراواکو   که  ؛ من چندبار شاهد بودم

  .نندهای رکیک می کشوخی ؛ و با هم ؛ کنار هم می نشستند  آنها   ؛و سپس  ؛د نمی کن آور استفاده

که در کار بقیه  مرا نصیحت کرد ؛و اولی ؛ گفتم  ممن به مادر؛ این دوستی نزدیک بین این دو را 

                                                                                                            دخالت نکنم.

و به من حمله ؛ او چوب دستی اش را برداشت   م ؛مطرح کرد  با پدرم نیز ؛ سپس من موضوع را ؛ 

و من فرار کردم .                                                                                                 ؛ کرد  

آنگاه   ولی او نیز از دستش گریخت ،  و خواست او را کتک بزند ،  ؛ سپس سراغ هی سی کاشو رفت 

  مواد  از  استفاده  به  شروع و  رفت سر بساط  سپسو  چند دقیقه ای به همه فحش داد ؛  پدرم

                                                                                                               نشئه آور کرد .

و در مورد چه چیزی می خواهم ،   می گویمچه چیزی   فکر می کنم که او اصال نفهمید که من من 

برخورد او عجیب و غیر منطقی بود.                                                                  کنم ، آگاه   را  او  

چرا برای "؛ و به من گفتند که  و کارم را نکوهش کردند  بقیۀ افراد خانواده به سمت من آمدند ؛  
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بهتر است ؛ آرام بگیرید و زندگی   ؛ ت ایجاد می کنید و همه را به جان هم می اندازیدخودتان مشکال

                                                                                                             "تان را انجام دهید

از من و  ؛ بسیار ناراحت بود؛ به پدرم گفتم ، ا از اینکه ماجرای دوستی بین این دو ر؛ هی سی کاشو  

                          .  گرفتو با من دعوا می  ؛ و سر هر چیزی بهانه گیری نموده؛ شدیدا انتقاد می کرد 

به من  ؛ او برای اینکه مرا بیشتر تحقیر کند مورد انتقاد او بود ؛  ؛اری می کردم هر ک من؛ به هر حال 

                                                  که در جلوی مهمانها شعر بخوانم و برقصم. ؛ بود دستور داده

و من زمانیکه می رقصیدم ؛ و حالت طبیعی نداشتند  ؛ مهمانها در خیلی از اوقات مست می کردند

                                                                 اهانت و دست اندازی آنها قرار می گرفتم .  مورد 

و هیچ  ؛ هیچ نتیجه ای نداشت ، در کلبه، در ارتباط با مشکالتم با پدر و مادرم ، صحبت های من  

                                                                                 .را در اطرافم نمی دیدمفریاد رسی 

و هم مورد  ؛ که هم باید کار می کردم؛ ای من تبدیل به یک شکنجه گاه شده بود بر؛ در واقع کلبه 

                                                                                                اذیت آزار قرار می گرفتم.

هرچه سریعتر بمیریم تا او پدرم که مدام من و هی سی کاشو را نفرین می کرد و آرزو می نمود که   

                                                                                                                راحت شود.

به اذیت های خودش  ؛ه است به جائی نرسید؛ من و انتقادهای که می دید اعتراضات هی سی کاشو 

                                               افزایش داده بود.    ؛ و رفتار زشت خودش راو توهین ها ؛ افزوده بود 

رفتار بهتری با من گذشته را فراموش کند ؛ و تا ؛ که نظر او را جلب کنم ؛ من خیلی سعی می کردم  

                               .                                  ولی تالش های من نتیجه نمی داد  ؛ انجام دهد

، از دوستانش که از سایر قبایل بودند ؛ با یازده تن همراه هاراواکو ؛ تا اینکه آن شب کذائی فرا رسید 

                                                                       .به کلبۀ مهمانان آمدند؛ پس از یک شکار موفق 
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در ؛ پذیرای پرندگان مهاجر بود ، که در بعضی از اوقات سال ؛ یک دریاچه وجود داشت ؛ در ناحیۀ ما 

اقدام ؛  یا تیر و کمانو صیادان با تور و ؛ اردک های زیادی به دریاچه مهاجرت می کردند ؛ اواخر پاییز 

                                  .                                                            به صید آنان می کردند

با ؛ و پاهای آنان را  ، پرهای پرواز آنان را می چیدند شکارچیان ، ؛اگر پرنده ها زنده صید می شدند  

                                         .و بصورت زنده به مردم می فروختند؛ می بستند  الیاف نازک بامبو

 ؛برایش صحبت کردند ؛ و آنان نیز از شکار موفقی که داشتند ؛ فتگو نشستپدرم  ابتدا با آنان به گ 

و چهار اردک را  ؛ به پدرم دادند؛ را تعداد هفت اردک زنده  ؛ ک هائی که صید کرده بودنددآنان از ار

            .                                             ت کندکه برایشان شام درس ؛دادند  هی سی کاشونیز به 

  .مشغول شدمو دوستانش هاراواکو پذیرائی از به و من ؛  این کار را هی سی کاشو انجام داد 

سپس یک حالت ذوق و  ؛ انجام دادندو مصرف مواد مخدر را  ؛ نوشیدند یآنها با پدرم شراب زیاد 

              .  قصیدندمی خواندند و می ر آنان بلند بلند شعر ؛ شوق و انرژی کاذب به آنها دست داد 

  آماده گردید. شام   ساعت بعد از حضورشان ، چند

هی من و ؛ همگی مشغول شام خوردن شدند ؛ جات معطر و سبزی ؛ دن اردک های کباب شدهبا آور 

                    مشغول خوردن شدیم.  ؛که پس از اتمام شام آنها   ؛ نیز غذایمان مانند بقیه بودسی کاشو 

پذیرائی  از مهمانها ؛ و به من گفت که؛ دش رفت خو کلبه به پدرم ازجمع جدا شد و  ، از شام پس

د بمانند .                                                                    زیرا آنها شب در کلبه می خواستن؛  کنم  

به شعر خواندن و رقصیدن  و شروع  ؛د شدند بلنهاراواکو سه نفر از دوستان  ، پس از جدائی پدرم از ما 

                                                                                                                 نمودند.

؛ که با نان شیرین مصرف کنند  ؛ و برایشان دمنوش ساخته بودم   ؛ من مشغول پذیرائی از آنها بودم 

                      .با آنها همراهی کردم اکه با آنها برقصم ، من هم به ناچار  ؛را وادار کردند آنها مولی 

جبات خندۀ آنان را فراهم که مو؛ حرکات زشت و بی ادبانه نیز انجام می دادند ؛ آنها در حین رقصیدن 

                   دند .نموندازی می و به بدنم دست ا ؛ می کردند رکیک مدام شوخی ؛ با من و می آورد ؛ 
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او ظروف را به   ؛را صدا کردم  "هی سی کاشو "؛ من که شرایط را نامساعد و خطرناک می دیدم 

                                                                        و داشت آنها را تمیز می کرد.  ؛ بیرون کلبه برده بود

هی سی "و به ؛ و به بیرون کلبه رفتم   ؛ آغوش یکی از مردان خودم را جدا کردماز برای یک لحظه 

                                            و آنها حالت طبیعی ندارند.      ؛ شرایط مناسب نیست؛ گفتم که   "کاشو

و بار دیگر رقص و   ؛ ملبه شدیو مجددا با همدیگر وارد ک ؛ و گفت نگران نباش ؛ او دستم را گرفت 

                                                                                                                   شروع شد.آواز 

                                                                                                                                مرگ من:

به خوردن شراب شروع ا هم و ب ؛ و کنار او نشست   ؛ رفتهاراواکو  نزد  هی سی کاشودر این هنگام  

                                                                                                                      . کردند

  .ولی به تدریج کارشان جدی تر شد  ؛همدیگر شروع شد   شوخی های رکیک با با  ار آنهاک؛ در ابتدا 

هی سی "تجاوز به  تصمیم به  "هاراواکو"  دیدگان همه ،  که در جلوی  ؛توجه شدم مناکهان من  

ین قادر به ا  ؛ را از خود جدا کندهاراواکو که   ؛هر قدر سعی می کند هی سی کاشو  و ؛ دارد "کاشو

                                                                                                              .کار نیست

که  ؛ رها نمایمهاراواکو و او را از دست  ؛ کمک کنم  "هی سی کاشو"تا به ؛ من به سمت آنان رفتم  

و  ؛ لباسم را درآوردندو سپس   ؛ وی دهانم را گرفتندآنان جل  ؛مواجه شدم   با حملۀ سایر مهمانها

                                                                            اقدام به تجاوز دستجمعی و وحشیانه به من کردند.

که در  ؛ انند بچه خرگوشی بودممن هم ؛ دادند و این کار را ساعتها ادامه  ؛داشتند آنها حالت عادی ن  

                                                                                  .  یک گله گرگ گرفتار شده بود میان

. با من می کردند ؛ و هر تفریحی که به ذهنشان می رسیدطبیعی نداشتند ؛  تحال؛ آنان   

 ؛ و از درد به خودم می پیچیدم؛   ردمک خود احساس می زیر شکم و لگن ناحیۀ من درد زیاد را در 

که بیشتر به من آسیب  ؛ و همدیگر را تشویق هم می کردند ؛ صدایم بلند شود  نمی گذاشتند آنها  
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.                                                                                                             وارد کنند  

پس از چند و  ؛ ولی آنان همچنان به کار خودشان ادامه دادند  ؛از درد زیاد ازحال رفتم من عاقبت  

                                                                                                 در کلبه خوابیدند.همه  ساعت تفریح ؛ 

. زود تر از همه بیدار شد صبح  ؛هی سی کاشو   

.که من نفس نمی کشم  ؛ متوجه شد پس مدتیاو  لی من بیدار نشدم ،و ؛ مرا صدا کرد او   

را "هانا توسیس "و به او گفت که این کثافتها  ؛ نمودرا از خواب بیدار هاراواکو او گریه کنان  

                                                                                       .                            کشتند

سپس بقیه را با  ؛ که قلبم کار نمی کند  ؛ و متوجه شد   ؛گوشش را روی سینه ام گذاشت  هاراواکو

  .   "ببینید که چه بالئی به سر این دختر آوردید؟"و به آنها گفت که ؛ ر کردلگد زدن از خواب بیدا

نمی پذیرفتند.                 ؛ و هیچکدام مسئولیت این قتل را تند انداخ  گرییکد  به گردن  را  همه ماجرا  

پیش آمده  مشکلاز  تا  ؛ بیابند این اتفاق به پدرم  تا راه حلی برای بیان   ؛ می کردند آنها تالش

                                                                                                                      رهائی یابند.

.بیان شد  "هی سی کاشو"راه حلی از سوی   ؛نهایتا   

؛  هاناتوسیس با مردان دوست شد"؛ و به او می گویم که  ، می روم "دای کو"او گفت که من به نزد  

در مصرف  روی و بر اثر این زیادها و نهایتا ؛ ه استآور زیاده روی نمود نشئهو مواد  و در مصرف شراب

ولی صبح  ؛نداده رخ  که مشکلی برایش ؛همه فکر کردند  و   ؛ دیشب از حال رفت؛ مواد نشئه آور 

و سایر شکارچیان از اتفاق پیش  هاراواکوو در حال حاضر   ؛مرده است  هاناتوسیسکه    ؛مطلع شدیم 

    ."بدهندپدرم دای کو به  ، ربعی از شکار انجام شده را؛ و برای جبران آن حاضرند ؛ آمده ناراحتند 

و داستان ساختۀ خودش را به ؛ و او نزد پدرم رفت ؛ موافقت کردند "هی سی کاشو "همگی با طرح 

                    و بدنم را معاینه کرد .؛ و گوشش را روی قلبم گذاشت ؛ پدرم به کلبه آمد  ؛ او گفت

ولی ؛ به او دروغ گفته است هی سی کاشوه ک ؛تشخیص داده بود  از روی کبودی های بدنمپدرم    
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  "خودش مرده؟ دخترمحرام زاده "و گفت  ؛ به بیرون کلبه رفتهاراواکو چیزی نگفت و با  

                         به پدرم نگاه میکرد.؛ و مات و مبهوت  ؛ نمی دانست که چه جوابی بدهدهاراواکو 

               " درا گم کنی انگورت، دوستانتو با بقیۀ  دگذاریب اینجاباید   ؛را  انهمۀ شکارت"پدرم گفت 

  ؛به آنها ماجرا را گفت هاراواکوو سپس ؛  و آنها به بیرون کلبه آمدند ؛ ا کرد دوستانش را صدهاراواکو 

و مجددا اردک صید ؛ دوباره می توانیم به شکارگاه برگردیم " که ؛  گفت هاراواکووستان یکی از د

                                                                            ."اینجا را ترک کنیم ا موافقم که سریع منکنیم 

بیائید این توله سگ را دفن "و گفت  ؛ را صدا کرد ممادر,  و پدرم نیز, از منزل پدرم دور شدند  آنان

ولی مگر ؛  یکمتر مصرف کن و باید؛  را نداریتوان مصرف مواد تو که  ؛ گفتم او این همه به ؛ کنید

                                                                                                .  " ؟حرف گوش می کرد

و هم اینکه از دست من خالص  ، زیرا هم تعداد زیادی اردک بدست آورده بود ، خوشحال بودقلبا پدرم 

                                                                                                                   . شده بود

                                                                                                               هدف من در زندگی:

و اگرچه بخاطر شرایط  ؛ دگی خودم همیشه از فساد و بی احترامی و استهزاء بیزار بودممن در طول زن

                    ولی هرگز در اینگونه رفتارها مشارکت ؛ قادر به مقابله با این رفتارها نبودم ؛ خاص خودم 

                                                                                                                نمی کردم.

 ،وقتی که مورد تهاجم یک عده افراد حیوان صفت قرار گرفته بودم؛ من در لحظات آخر زندگی خودم 

.                                                                                              و داشتم درد می کشیدم  

من هرگز یک روز خوش در ؛ چنین سرنوشتی برای من عادالنه نیست "م فکر می کردم که خودا ب 

من این را ناعادالنه و دور  ؛ در حال مرگ هستم ؛ و اکنون در بدترین شرایط ممکن ؛ زندگی نداشتم

                                                                                                ."دانستم از عدالت می
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                                                                                           م من با رآی:  نهدیدار 

                                                                      قرار گرفتم. او به من گفت:                        "رآی"م در حضور نهو برای بار  ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                        "سالم دوست من  "

که در زندگی های  ؛ود و تجربه کردن ، آن چیزی ب، با هدف رنج کشیدن حضور تو در عالم ماده  "

 محیط اطراف در؛ اد تغییرات تو امکانات کافی جهت ایج البته، ی ودپیشین بر دیگران ، تحمیل نم

                                                                                                       " را نداشتیخودت 

داده بودی  ؛ انجام  ی را که ؛ در زندگی های پیشینتخریب مشابه ؛ د؛ بایتو در طول زندگی خودت  "

                                            "تا قباحت و پستی اینگونه اعمال را لمس می کردی تجربه می کردی ؛ 

که موظف  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است "سپس ادامه داد

                                                                                                  نجام آن هستم . به ا

و تخریبی را ؛ بار دیگر به تو فرصت داده می شود تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی 

                                                                  " جبران نمائی؛ انجام داده ای  در زندگی های پیشین که

              "تو شکل خواهد گرفت.قبلی بصورت مکمل ، نسبت به زندگی   ؛جدید تو در عالم ماده حضور "

امیداست که قدر نعمت بدانی و  جانمائی تو را رقم می زند ؛؛ حضور تحت این شرایط "آنگاه گفت که

                                                     "    حضور در عالم مادی قرار دهیآگاهی را الگوی  پاکی و
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                                                                     م من:     نهزندگی کالبدی 

                                که دارای چنین مشخصاتی بود: شدم ،وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن من 

  همسر یک فروشندۀ پوست بود .و ا  ؛ نام داشت "اولیا"مادرم 

و استادکاران کفاشی و  ؛ در فروشگاه پدرم پوست حیوانات به فروش می رسید ؛ بود "آداد"پدرم  نام 

                                                                                  چرم دوزی ، از او خرید می کردند.

و از آنها  ؛ همۀ مردم شهر می شناختند ؛ بطوریکه خانوادۀ مادرم را  ؛ مادرم از زنان خوشنام شهر بود

                                                                                               به نیکی یاد می کردند.

و زندگی ؛ که شوهر کرده بود  ؛ و با اینکه سالها بود ؛ مادرم احترام فراوانی برای پدرش قائل بود

 تا جائی که   و و احترام گوش می کرد    با دقت  ؛ را بزرگصحبتها و نصایح پدر  ؛مستقلی داشت 

                                                                                              می توانست عمل می نمود.  

 ؛ خصوصا کتب تاریخی بود ، عالقه مند به مطالعۀ کتب پدرمولی   ؛ سواد بودندبی   پدر و مادرم هردو 

                                                                   .   تاکید بر باسواد شدن فرزندانش داشت  ؛ به همین علت

.می خرید و به خواهر بزرگم می داد تا برایش بخواند کتاب از بازار شهر پدرم برخی از اوقات   

و مادرم ؛ این کار را من انجام می دادم ؛ یاد گرفتم  خواندن و نوشتنو ؛ زمانی که من بزرگ شدم  

برای همۀ افراد خانواده نان ؛ ب بود و متن کتا؛ از شیرین زبانی من  ؛ که شاهد لذت بردن  پدرم

                                                                                    لذت مصرف می کردند. شیرین می آورد و همه با 

؛ خانواده ما ؛ اگرچه یک خانواده سنتی تلقی  بودآسیای مرکزی  در  در شهربخارا زندگی ما  محل 

   مشاهده می شد.                خانواده ؛  در همۀ افراد ولی شوق کسب پیشرفت و ایجاد تحول ؛  ؛  می شد
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                                                                                                                        شرایط زندگی من: 

ولی بصورت مادر ش سیما و با هوش و ذکاوت  بودم ؛ من پسری خوند ؛ گذاشت "هرمز"آنان نام مرا 

.                                                                   دارای نقص عضو بودم ؛ از ناحیۀ دو پا  ؛ زاد   

  ؛رفتمبه سختی راه می ؛ و به علت معلولیت  ؛ هر دو پای من در محل زانو به داخل خمیدگی داشت 

           و قادر به دویدن و اسب سواری نبودم.  ؛ به هم سائیده می شد  ؛و زانوهایم در حین حرکت 

ودر اسب سواری و ورزش  ؛ که همگی آنها سالم بودند   ؛ی سه برادر و دو خواهر نیز بودم امن دار

                                                                                                         .زبده بودند  ؛ های محلی

 ؛در یکی از روزهای بارداری؛ برای پای من این بود که   ؛علت مشکل پیش آمده ؛ مادرم می گفت 

 ؛از جمع فاصله گرفتم ؛ کیاو من برای چیدن سبزی های خور؛ همراه خانواده به جنگل رفته بودم 

و چند ساعتی اضطراب و نگرانی تمام ؛ راه را گم کردم ، افراد خانواده   بقیۀدر حین بازگشت به سمت 

.                                                                                                  وجود مرا فراگرفت   

که  ؛ ان مشاهده می کردمدر میان درخت؛ طی این مدت اشباح را ؛ تنها ماندم  مدتیتا زمان بازگشت 

آسیب دیدگی مادر ؛ به همین علت   ؛ و می خواستند مرا با خود ببرند ؛ مدام مرا صدا می کردند

                                                                                         برای پای تو ایجاد شد.  ؛زادی

و   ؛ مقصر در نقص عضو مادر زادی من می دانست  ؛خودش را بر اساس همین تصور ، همیشه او 

                    به آرزوهایم ، گذشته را جبران نماید.  با ابراز محبت و عمل نمودن ،  ؛ سعی می کرد

و در  ؛ و می گفت آن شخصی که مدام تو را صدا می کرد  ؛ولی پدرم حرف او را نمی پذیرفت 

                                                                                                          م .من بود ؛ جستجوی تو بود

و نمیشد برایش ؛ مشکل مادر زادی داشت ؛ که پاهایم به هر علتی  ؛ واقعیت این بود؛ به هر حال 

                                                                                                                                کاری کرد.

دقت  پوست از دامدارانخرید  در آنان ؛ در کار تجارت پوست کمک کار پدر بودند، دو برادر بزرگم 

                                                       .که اکثرا تحسین پدر را به همراه داشت ؛ باالئی داشتند
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پدرم می گفت که ، آنان بحدی در کار خبره شده اند ؛ که با یک نگاه می توانند زدگی و لکه را ،  

و روی کاال ، قیمت گذاری نمایند.                                                                     تشخیص دهند ؛  

      در تهیۀ نخ ابریشم به او کمک  آنها ؛ که کمک کار مادر بودند ؛دو خواهر بزرگتر از خودم داشتم  من

.                                                                                                             می کردند   

دارای کیفیت مناسبی  ؛ ندمادر و خواهرانم می بافت؛ هائی که  ولی قالی ؛ آنان قالی بافی هم بلد بودند 

اصال ؛ که فروش آنها ؛ عنوان می کرد  ؛ در بازار انجام می داد؛ و پدرم که کار فروش آنان را ؛ نبود 

 ؛ گردیددر بازار عرضه  کمتر ؛ که قالی های بافته شده؛ و به همین علت بود ؛ صرفه اقتصادی ندارد 

                                  .     شدمی گهداری در منزل جهت جهیزیۀ دخترها ن؛ بیشتر قالی ها و 

.که لوس و ناز پروردۀ پدر بود ؛ من یک برادر کوچکتر نیز داشتم   

که از عالقۀ پدرم سوء استفاده ؛ و او نیز یاد گرفته بود  ؛ می کرد حمایت غیر منطقی  ؛پدرم از او  

                                                               .کند و خواسته هایش را به دیگران تحمیل کند

                                                                به همین علت هر روز به شیطنتش اضافه می شد. 

دوستان فراوانی ؛ به همین علت و  ؛ خوبی بودندنسبتا دارای روابط عمومی ؛ خواهران و برادران من 

البته در تصاحب  ؛ جایگاه ویژه ای برای خود فراهم می نمودند؛ در مهمانی ها و مجالس  لذا ؛ ندداشت

                                                                     بسیار موثر بود.، روابط عمومی مادرم ، این شرایط 

که کسی ؛ به نوعی عمل می کرد  ؛ ا اشخاصو در صحبت ب؛ زیرا مادرم ذاتا انسانی مبادی آداب بود 

.                                                                                        از او رنجیده خاطر نمی شد  

ی می کرد در اولین فرصت ، مشکل باعث آزردگی کسی شده است ، سع؛ و اگر احساس می کرد ا

                                                اختالف پیش آمده عمیق تر نشود. تا  ؛ش آمده را حل کند پی

بسیار ، مادرم برای حل مشکل  وقتی افراد مشکالت زندگی خود را مطرح می کردند ،   ؛ضمن اینکه 

و سپس ؛  کردو او را به آینده امیدوار می ؛ روحیه می داد  ؛ و به شخص هوشمندانه عمل می نمود

                                                                              .با او همراهی می نمود  ، ای حل مشکلبر
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فرزندان خود را مشارکت می داد ؛ و از آنها می خواست ؛ که برای حل   مادرم در صحبت با مردم ؛

؛ و در دل  ا نیز تجربه کسب می کردندمشکالت مردم ، او را همراهی کنند ؛ و به این طریق ؛ بچه ه

                       مردم ؛ جا می گرفتند .                                                                                                        

، تباط با مردم ایجاد ار ؛ متاسفانه به علت نقص عضوی که من داشتم ؛ وضعیت من برعکس آنها بود

.                                                                              به سختی شکل می گرفت  ای من ،بر  

و زمانی که ؛ و کسی از من چیزی نمی پرسید   ؛ محوریت نداشتم  ؛ من در مهمانی ها و جشن ها 

کسی تمایل به ادامۀ بحث و یا هم ؛ کردم و مشارکت می ؛ وارد می شدم  در بحث های دیگران 

بلکه در ذهن من  ، که معلولیت نه تنها در جسم من؛ گویا  فکر می کردند ؛ صحبتی با من نداشت 

                                                                                                                    .  نیز وجود دارد 

در من شکل گرفته بود .؛ که ، یک عقدۀ حقارت  به علت این برخوردها بود  

و همه ؛ به همه به دید حقارت نگاه کنم ؛ که بتوانم  ؛ در موقعیتی قرار بگیرم؛ من دوست داشتم  

               سرآمد خانواده و فامیل شوم. که؛ به همین علت با خودم عهد بستم  ؛ نیازمند من باشند 

بیشتر در مورد اسب و مسابقات تیراندازی   ؛ مطرح می کردنددر مهمانی ها ؛  دبته صحبتهائی که افراال

.                                              که من عالقۀ چندانی به آنها نداشتم ؛نظیر آن بود  و چیزهای   

جشنها و عروسی ها مطرح می شد در مورد ، صحبتهای مطروحه در مهمانی ها   ؛در خیلی از اوقات  

.                                                    من تجربۀ کمی داشتم ؛ در این مورد نیز ؛ که متاسفانه   

ولی بقیه بگو ؛ می نشستم  در گوشه ای ساکت، و یا وقتی می رفتم ، چون یا به عروسی نمی رفتم  

                        می کردند.  ابراز وجود ؛ به اشکال مختلف و یا؛ و می رقصیدند ؛ و بخند داشتند 

                                                                                                      تصمیم من به ادامه تحصیل:

و پزشکی ؛ بروم  "مرو"در ،  به مدرسۀ بزرگ  ؛که  برای من اینستبهترین گزینه   ؛ با خودم اندیشیدم

                  . من باشند  با   تا دیگران خواهان هم صحبتی  ؛همه شوم   و در این رشته سرآمد  ؛بخوانم 
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و در نوجوانی  مطالعۀ کتب تاریخی و  ؛ آموخته بودم خواندن و نوشتن را   ؛من در دوره کودکی 

        .ه بودز آنها باعث ایجاد تغییرات در زندگی من نشدولی هیچکدام ا  ؛مذهبی را انجام داده بودم 

موافق  ولی او با این کار؛ هزینۀ تحصیلم را بپذیرد که ؛ و اصرار براین کردم   ؛با پدرم صحبت کردم 

                 .                                                                                                      نبود

، ازدواج برادران و خواهرانم  تامین مخارج  و ؛ ، کساد شده بودکه بازار کار ؛ چند سالی بود زیرا  

می خواستم هزینۀ ؛  و حاال من در این شرایط، بود  شدهبرای خانواده ، موجبات مشکالت مالی 

                                                                      به خانواده تحمیل کنم.  ؛عالی را نیز  تتحصیال

و یا راه حلی برای مشکلم پیدا   ؛که پدر را راضی کند ؛ و از او خواهش کردم   ؛با مادرم صحبت کردم 

.                   و کارشان به مشاجره هم کشید ؛ نبودمادرم قادر به راضی کردن پدر متاسفانه ؛ کند   

و بامن بسیار کم صحبت ؛  کاهش یافته بودعالقۀپدرم به من بسیار ه بین پدر و مادرم ،مشاجرپس از 

                                                                                                                  می کرد.

                                                                                                                  :ممتقاعد شدن مادر

بنام  ؛  دوستان خودیکی از زمانیکه مادرم به همراه ،  کرد تا اینکه یک اتفاق جالب همه چیز را عوض   

 دوستشموضوع من را با  ؛ برای حضور در مراسم جشن و نیایش مهرگان هم صحبت شد"سامیا"

.                                                                                                           دمطرح کر  

در صورتیکه  ؛ به او قول همکاری داد و گفت ؛ او که فرزندش در حال درس خواندن در مرو بود 

حتی قادر خواهد ؛ کمک کند خانواده شما ؛ خواهد توانست در امور اقتصادی ؛ فرزندت پزشک شود 

.                                         شخصیت اجتماعی و سیاسی یافته و در حکومت نیز نقش ایفا کند؛ بود   

که در بلند مدت ؛ بلکه حرکتی است   ؛یک هزینۀ اضافه نیست ؛ کردن برای تحصیل فرزند  هزینهلذا  

                                                                       .نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت

؛ که خواهان تحصیل فرزندانشان در رشتۀ پزشکی هستند  ؛اشخاص زیادی را می شناسد ؛ او گفت    
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و در  ؛در این ارتباط به نتیجه نرسیدند؛ دارای استعداد و هوش کافی نیستند ؛ ولی چون فرزندانشان 

                                                                                            .ن آرزو بسر می برندحسرت ای

تا قالی های اضافۀ منزل و بخشی ؛ و او تصمیم گرفت  ؛ مادرم را متحول کرد ؛ "سامیا"صحبت های 

تحصیل من را فراهم  مخارجو ؛ روشد که پدرم برای او خریداری کرده بود را بف، از جواهرات زینتی 

                                                                                                                        .نماید

  ؛با او همکاری نمود؛ ولی وقتی که اصرار مادرم را دید ؛ بود کار مادرم مخالف  ، پدرم اگرچه در ابتدا 

زیر ؛ با مبلغی ، وشگاه با فروش کاالهای داخل فر، و هزینۀ مربوطه را  ؛ و مانع از فروش جواهرات شد

                                                                                          تامین کرد.      ؛ قیمت بازار

 دوست مادرم؛  به آنجا اعزام شدم ؛ می رفت ه مروکه ب؛ ری ک کاروان تجابه همراه یباالخره من  

                                                     .   دهم"آشا"تا تحویل پسرش ؛ به من داد  نامهیک  ؛  سامیا

، و سپس نامه را به او می دادم ، در نامه ؛ به مدرسۀ محل تحصیل ، آشا می رفتم  ، در مرومن باید 

نام نویسی در مدرسه ، و  مشکالت مربوط بهتا ؛ با من همکاری کند که  ؛ز او خواسته بود مادر آشا ا

               حل کند و نگذارد که در دیار غربت ، با مشکل مواجه شوم.  ؛ در مرو را محل سکونت من

                                                                                                        آشنائی با یک انسان خاص:

و زمانی ؛ حرکت می کردم ؛ شهر صد دروازه بود   ؛من باید با کاروانی که در حال مراجعه به سمت 

                 و خودم را به آشا می رساندم. ؛  از کاروان جدا می شدم  ؛  که کاروان به شهر مرو می رسید

شهرها و جاده ها از امنیت نسبی برخوردار ، به واسطۀ حضور سرداران اشکانی   ؛ سالهای سال بود که

                                                                                                               .   شده بود

بطوریکه ؛ کرده بودند احداث   ، کاروان سراهائی در جاده ها مسافرانبرای بیتوته حاکمان اشکانی ، 

.        و دستبرد به کاروانها به ندرت رخ می داد؛ مردم احساس آرامش و امنیت داشتند ، در سفرها   

که سارقین  ؛ حاکم منطقه موظف بود؛ هر زمان که خبر یک سرقت و حمله به کاروانی منتشر می شد 

                       و خسارت وارده را جبران نماید.؛  و شدیدا مجازات کند  ؛و عوامل آنها را پیدا کرده 
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و در  ؛ تا با اشخاصی از قومیتهای مختلف آشنا شوم؛ حضور من در کاروان فرصتی بود ؛ هر حال به 

                                                                                     میانشان دوستانی پیدا کنم.          

 ؛ داشت را و توانائی ارتباط با ارواح؛ او بسیار عالم بود  ؛ آشنا شدم "ایلیا"بنام  پیرمردیدر کاروان با  

.                                     و از گذشته و آیندۀ اشخاص سخن می گفت؛ و تعبیر خواب می کرد   

.را زیر نظر گرفتم حرفهای او ؛ من که هیچ اعتقادی به پیشگوئی  نداشتم    

  من به دیدۀ شک به حرفهای او گوش می کردم. 

گذشتۀ   و زمانیکه ایلیا دربارۀ ؛ حرفهای او را تایید می کنند ،افراد  بیشتر مشاهده می کردم که  لیو

و بیان می کنند ؛ می نمایند ،  ؛ حرفهایش را تاییدهمگی با بهت و حیرت  ؛ صحبت می کند ؛ آنها 

                                                                                    منطبق با واقعیت است. ؛ ایلیا  حرف های که

که او را مورد  ؛تصمیم گرفتم و عاقبت   ؛حس کنجکاوی را در من تحریک نمود  ، صحبت های او 

                                                                                                           آزمون قرار دهم.  

ولی همیشه  ؛ به بهانه های مختلف ، با او هم صحبت شوم؛ سعی کردم  و  با او دوست شدممن  

                    که در ارتباط با خودم ، هیچگونه اطالعاتی به او ندهم. ؛ صحبت هایم بود به   حواسم

که اورا  ؛ گرفتممن تصمیم   ؛که برای صرف شام با همدیگر خلوت کردیم  ه در یکی از شبها ،تا اینک

  که حرفهای او حدس و گمان است.  ؛ و پس از یک بحث و چالش اثبات کنم  ؛مورد آزمون قرار دهم 

 "که به حرف آمد و گفت؛ او بدون هیچ مقدمه ای  ؛قبل از اینکه من حرفی به او بزنم موقع شام ، 

                                                              "  د؟چرا حرفهای من را قبول نداری شما  ؛ هرمزدوست من 

                                                                              "     .تاجر پوست است من می دانم پدرشما"

                                                              "   دبروی به مدرسۀ بزرگ مرو   دداری من می دانم که تصمیم"

                                             "  دهستی اندر حال فرار از گذشته و مردم خودت من می دانم که شما" 

                                     "را دوست ندارند ماشکه  ؛ دمن می دانم که دارای برادر و خواهرانی هستی"
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"دو سیاست کمی داریعقالنیت  ، دکه داریدی من می دانم که برعکس هوش و ذکاوت زیا"  

تائید من ابتدا سعی کردم حرفهای او را  ؛ مرا شگفت زده کرده بود؛  ایلیاصحبت های بدون مقدمۀ  

از کجا این حرفها را  شما " نهایتا من گفتم کهو  ؛  کان پذیر نبودنکنم ؛ ولی دروغ گفتن به ایلیا ؛ ام

                                                                                                                  "؟دمی زنی

، خواهم گفت  ماشمن روش آموزش دیدن را به   ، دآموزش ببینی دهر وقت خواستی"گفت که ایلیا 

که  کنید ،تحمل ؛ و مشکالت فراوانی را  بروید "ندسسرزمین  "برای آموزش این علوم باید بهشما 

                                                                                     .  "نیست  شمادر حد و اندازۀ ، این کار 

                                  "قبول دارم و اصال قصد آزار شما را نداشتم  شما رامن "من به ایلیا گفتم که 

                            "حرف نزنید و شامتان را بخورید"ولی او به حرف های من توجه نمی کرد و می گفت 

صد که من ق  ؛که من دارم دروغ می گویم ، با خودم فکر می کردم  ؛مشخص بود که می دانست 

بزرگوارانه ، با من برخورد  و با اینکه او از نیت من مطلع بود ، خیلی تحقیر شخصیت او را داشتم ، 

                                                    که من مجذوب او شوم. ؛ این حرکت ایلیا باعث شد  نمود ؛

ایلیا  که برایم بسیار مفید بود ؛ ؛آموختم ایلیا با   چیزهای زیادی از هم صحبتی ؛ منطی سفر  

                                                                                                       : نصیحتی هم به من کرد و گفت

                                                  "را فرا خواهد گرفت شمانکبت  دبپیوندی انروزی که با دشمنانت" 

و من از  ؛به هر حال به مرو رسیدیم؛ منظور او چیست ؛ و من نتوانستم بفهمم ؛ صحبت او مبهم بود  

                                    .خداحافظی کردمایلیا از جمله   ؛و با دوستانم در کاروان   ؛ کاروان جدا شدم

                                                                                                                            زندگی در مرو:

مدرسه دارای ، و به داخل مدرسه رفتم ؛ مدرسۀ بزرگ مرو را پیدا کردم ، با پرس و جو از مردم  

                                                                     . حیاطی زیبا  با درختان تنومند و کهنسال بود
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            در آن مشاهده ؛ و انواع حجاری ها و گچ بری های زینتی  ؛ مدرسه در دو طبقه ساخته شده بود 

                                                                                                                    . می شد

با سنگ فرشی زیبا که از سنگ و ساروج این ساختمانها ؛ که ؛ دارای سه ساختمان بزرگ بود  مدرسه

                                                                                             .   به هم متصل می گردید  ؛ ساخته شده بود

با کف سنگ ، یک نهر آب ؛ ای سبز بسیار زیبا وجود داشت در فضای حد فاصل ساختمانها یک فض

.                                                                 احداث شده بوددر فضای سبز  مدرسه ؛ چین   

کف  ؛استخر خارج می گردید   ؛ وارد می شد و از سمت دیگر؛ نهر از یک طرف به داخل یک استخر  

           من در بخارا ندیده بودم.؛ که نظیر آن را   ؛شفافی ساخته شده بود  گ سائیدۀ سن  استخر از

افرادی که در حیاط مدرسه در حال تردد  ؛ حجاری شده بوداهورامزدا تصاویر   ؛ روی همۀ ساختمانها 

                           .                                      لباس های تمیز و زیبا به تن داشتند  ؛ بودند 

او مرا  ؛ را از یکی از افراد درون حیاط گرفتم"آشا "سراغ  ؛ من از فضای مدرسه بسیار خوشم آمد 

                                                           .بودمآشا و چند دقیقه بعد من نزد ؛ راهنمائی کرد 

و مشتاقانه از من دربارۀ رابطۀ ؛ نوشته را از من گرفت ؛ دی بود قامت و بسیار جقد و او جوانی خوش  

و  ؛ کردو سواالتی در ارتباط با میزان سواد و کتابهائی که خوانده بودم ؛ مادرش با مادر من پرسید 

                                                                                               .  بردمنزلش مرا به نهایتا 

.بیرون مدرسه بود ؛ محل زندگی او    

او گفت داخل مدرسه نیز برای ؛ که تعداد زیادی اتاق داشت ؛ داخل یک خانۀ قدیمی بود  او منزل

 .در اینجا سکونت نمودم؛ ولی من از ابتدای تحصیلم به پیشنهاد پدرم ؛ محصلین خوابگاه وجود دارد 

.                              جاره کردم و در همان خانه ساکن شدممن هم در منزل آشا اتاقی ا  

یک پیرزن ؛ صاحب خانۀ ما   ؛ در این خانه ساکن بودند ؛بجز من و آشا و صاحب خانه دو نفر دیگر نیز 

؛ چاهی که در وسط آن  ؛ منزل ما یک حیاط مرکزی داشت؛ که به تنهائی زندگی می کرد ؛ بود 

                                                                                                        ساخته شده بود .
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با کمک صاحب خانه و آشا من  ؛ برای آشا بسیار احترام قائل بودند  ؛صاحب خانه و سایر مستاجرین  

م تهیه نمودم.                   ی سکونتبرا  ؛و وسایل اولیۀ زندگی  ؛ م ؛ اتاقم را مرتب کردهمان روز ؛   

که او را در مسیر زندگی من  ؛و خدا را شکر گزار بودم   ؛ لذت می بردم  من از هم صحبتی با آشا 

                                                                                                               قرار داده است.  

و شهریه را  ؛ ثبت نام کردم در مدرسه  منو  برای نامنویسی به مدرسه رفتیم ،  ی آنروز ؛اما فرد 

                                                              از همان روز آغاز کردم .   راکالس  حضور در  ؛ پرداخت نمودم

من مدت زمان تحصیلم  ؛ بود مدرسه اساتید وآشا مورد ستایش ، عشق و عالقۀ من به کسب علم 

 برای معاینه بیماران و هم  ؛ ، هم درس می خواندمو طی این مدت   ؛نزدیک به ده سال طول کشید 

.                                                                         بالین بیماران می رفتم  به درمانگاه و یا  

تا در رکاب یکی ؛ و موظف بودم ؛ را نداشتم , بیماران من حق درمان انفرادی ت ، البته طی این مد 

                                                        .و در درمان بیماران ، زیر نظر او کار کنم  ؛از اساتید باشم 

و با درباریان ، آشنا  ؛ رفتم چند بار به دارالحکومه، درمان درباریان  بمنظوردر سالهای آخر تحصیل ، 

.                                                                                                                    شدم  

تا با اینگونه افراد   من خیلی دوست داشتم ؛ برایم جالب بود ؛  آشنائی با درباریان و بزرگان شهر ؛ 

چون احساس بزرگی و با شخصیت بودن به من دست   داشته باشم ؛  مراوده و با آنان  ؛  آشنا شوم

                                                                                                                 می داد. 

 ی که می آوردند.ر بار با هدایا و امکاناتو ه ؛ پدر و مادرم به نزد من آمدند ، به دفعات   ،طی این مدت 

.                                                              ، جبران می نمودندرا مکمبودهای محل زندگی   

تا با مشکالت کمتری مواجه  ؛ کنندتا شرایط حضورم در مرو را سهل و آسان   ؛ کردندمی تالش  آنان 

                                                                                                                    شوم.

.دوستان زیادی پیدا کردم ؛ مرو من نیز در میان مردم   
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و با اسب سواری و کارهای  ؛ بسیار ورزیده تر هستندبا اینکه نسبت به مردم بخارا ؛ می دیدم من  

.                                                                                         ی دارندرزمی بیشتر آشنائ  

من رفتار   به دیدۀ تحقیر نگاه نمی کنند ؛  ؛و مشکلی که در راه رفتن دارم ، هرگز به نقص عضو من  

برایم  ؛تم در مدرسۀ عالی مرو به واسطۀ تحصیال  ؛ضمن اینکه بسیاری از آنان   ؛ آنان را می پسندیدم

                                                                     و مرا استاد می نامیدند. ؛ احترام می گذاشتند

                                                                                                           عاشق شدن من در مرو:

.                                                     من یک بار در مرو عاشق دختر یکی از همسایه ها شدم   

و گفت   ؛ به من مراجعه کرد؛ که مرد لحاف دوزی که همسایۀ ما بود  ؛ ماجرا به این شکل رقم خورد  

                .  "یماریش ما را نگران کرده استو ب؛ که دارای تب شدید است  ؛فرزندش دو روز است  "که

او دارای  ؛ بود در کوچۀ ما؛ محل زندگی او یک خانۀ قدیمی ؛ مراجعه کردم  لحاف دوز من به منزل

 "اهورا"نام پسرش  ؛  تنها پسر او بود ؛ و فرزند آخرش  ؛ ندکه هفت بچۀ او دختر بود ؛هشت فرزند بود 

                                                                                                        .                     بود

که بدنش به علت مشکالت گوارشی ؛ و متوجه شدم  ؛ او را معاینه کردم  من به بالینش رفتم ؛ و

                                                  .                                                   عفونت کرده است

ئی غذاهاو ؛ صحبت کردم ؛ نام داشت "آبا  "، که مادر خانواده  و با ؛ برای او جوشانده تجویز کردم 

که رختخواب او و سپس گفتم ؛  که بپزد و به اهورا بدهد ؛ توضیح دادم برایش ؛ بود که مناسب بیمار

                                           .        د تا آفتاب بخوردیدر آفتاب قرار ده؛ ا و سایر افراد خانواده ر

ولی خیلی دقت ؛ در منزل شده بودم ؛ دختر بزرگ لحاف دوز ؛ آن روز من متوجۀ رفت آمدهای  

                                                                                                             . نکرده بودم

که دختر نوجوانی با موهای صاف  ؛ متوجه شدم ، وقتی که از مدرسه به منزل آمدم  ی آن روز ؛ فردا 

احتمال دادم که دختر   ؛ در حال جارو زدن جلوی در منزل لحاف دوز است؛ و زیبا و اندامی ظریف 

می کردم .                                                             به او نگاه زیر چشمی   ؛ در حالیکه ؛اوست   
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سینه های سفید و بخشی از  ؛ از پیراهن گشادی که پوشیده بود ؛ به او نزدیک شدم به آهستگی , 

                 .                                                                                 بدنش دیده می شد 

 ؛نمود خودش را مرتب پیراهن  سالم کرد و؛ من شده بود  او که ناگهان متوجۀ؛ او سالم کردم  به 

                                           .عذر خواهی نمودبابت اینکه متوجۀ حضور من نشده است  سپس 

                                                                         "؟برادرتان حالش بهتر شد "از او پرسیدم که  

                                             "نکرده و پدرم از این بابت نگران است هنوز خیلی تغییر"گفت که او 

ت صورچشمان درشت عسلی و ؛ واقعا چقدر این دختر زیبا بود  ؛ به چهره اش بسیار با دقت نگریستم 

 گونه؛  بخاطر خجالت یا جارو زدن؛ داشت  یگرد و بینی باریک و لبهای  پهن و قرمز و دهان کوچک

                                                                 . که به زیبائی او اضافه می کرد ؛های او قرمز شده بود 

                                                                                   "چیست ؟ نام شما "از او پرسیدم که 

                                                                                                          "ان تسامی"گفت  

. "دشوی و مانند من طبیب ددرس بخوانی د کهداری دوست"گفتم چه اسم زیبائی و گفتم   

. و سپس خندیدم او هم با من لبخند زد؛ حرفم حالت طنز و شوخی داشت   

و یا  ؛ باید به او چه چیزی بگویم؛ حقیقت این بود که من بلد نبودم که وقتی دختری را می بینم 

                                                                                          چگونه با او ارتباط برقرار کنم.

و از  ؛ ولی اکنون می دیدم که سامین تا را دوست دارم؛ تا به آن روز عاشق نشده بودم ؛ ضمن اینکه   

                                                                           دیدن و صحبت کردن با او لذت می برم.

در چشمانش   و با او صحبت کنم ؛  ؛و ساعتها او را نگاه کنم ؛  کنارش بنشینم؛ من دوست داشتم 

                                                                                         .حیا و محبت را با هم میشد دید
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که  ؛م و من هم دوست داشت ؛ دهدبکه به سواالتم پاسخ های کوتاه  ؛سعی می کرد  "سامین تا" 

  .او سالم و احوالپرسی کردم  من با  ؛ ناگهان مادرش از خانه بیرون آمد ؛ با او ادامه دهم   صحبتم را

                                                                    "بیایید داخل   ؛ پسرم چرا دم در هستید "او گفت

دونفری   ؛من هم به داخل رفتم  ؛ او اصرار کرد لیو"نمیخواهم مزاحمت ایجاد کنم "من گفتم که 

           "را ادامه دهندجوشانده  "را مجددا معاینه کردم و گفتم کهمن او   ؛ م یرفت اهوراپسرش  نزد

و یک  ؛ او لباسش را عوض کرده بود؛ را دیدم ا ن تسامیدر حین خروج از منزلشان یک بار دیگر 

.                                                                                 بود  پیراهن بلند زرد رنگ پوشیده  

.و به بدنش می چسبید  ؛ لباسش کمی برایش تنگ بود   

و هر روز او را  ؛ در خانه ام حضور داشته باشد؛ که من آرزو داشتم  ؛ این همان چهره و اندامی بود 

.                                                                                          لمس نمایم و هر شب او را   ؛تماشا کنم   

  ؛را دیدما ن تسامیو ؛ به منزل لحاف دوز رفتم  ؛ به بهانه های مختلف من بعد از آن روز ، به دفعات ، 

که دختر ؛ولی فکر می کردم ؛ روم دوست داشتم به خواستگاریش ب ؛ مرا رها نمی کرد او شبها فکر 

.                                                                      و اندازۀ من نیست  در حد ؛ یک لحاف دوز  

گزینه های بهتری برایم رقم ؛  ممکن است ؛ که در صورت بازگشت به بخارا  ؛ از طرفی فکر می کردم 

 پله های ترقی را، پس از ازدواج با دختر یکی از ثروتمندان شهر  را ،ممکن است در بخاو  ؛ بخورد 

                                                                                                         طی کنم. بهتر

 ؛ازدواج کنم ا ن تیساممی دانستم که اگر با  من ، نزدیک سه ماه طول کشید ، این ماجرا و تردید من 

توقع چندانی از   ؛ و او که دختری از یک خانوادۀ ضعیف است ؛ لذت فراوان خواهم برد،  او بودن بااز 

                                                     . پیشرفت نخواهم کرد که  ؛ولی میدانستم ؛  داشتمن نخواهد 

.ا در ذهنم مرور می کردم ها و خواهرها و فامیل رحرفهای برادر   

 برای تخریب شخصیت من خواهد شد؛ دی ابزار جدی "ان تسامی "ازدواج با،  من احتمال می دادم 

                                          . 
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سامین "و احتمال می دادم از عالقۀ من به  ؛ شده ام اوکه من عاشق  ؛ فهمیده بودا ن تسامیالبته  

.                                                             ولی پدرش مطلع نبود  د ؛بومطلع شده  شمادر  "تا  

.در من دیده بود؛ تردید و دو دلی را  ان تسامی   

. آمد لحاف دوز به در منزل من، تا اینکه در یکی از روزها    

از او پرسیدم  ؛ بدون اینکه تبریک بگویم به حالت ناراحتی و؛ دعوت کرد ا ن تسامیاو مرا برای عروسی  

                                                                                                       "داماد کیست؟"

. ستشاگرد نانوا؛ او است "آداش" دگفت داماد را می شناسی  ؛ لحافدوز که تعجب کرده بود  

از  و سپس؛ واقعا تاسف خوردم   ؛ وسباز بودیک جوان بی ادب و بی سواد و ه؛  ختممن او را می شنا 

                            .  مآرزوی خوشبختی نمودا ن تسامیبرای  و؛ لحافدوز بابت دعوتش تشکر کردم 

. مانند پنجۀ آفتاب زیبا بود؛ در لباس عروس  "ان تسامی"من به مراسم عروسی آنها هم رفتم   

و همسرش  ان تسامیدیدن ، آن روزها   ؛ خانه گرفتند  ؛ نان در همان کوچۀ محل سکونت ماآ 

                                                                                                         .  بزرگترین غم زندگی من بود

مرا صدا کرد و  ؛ که مدیریت مدرسه را داشت"یادا"که  تا روزی؛ این روند ادامه داشت  ؛ به هر حال  

              .من دو پیشنهاد دارم شمابرای  ؛  دستیدانش آموختۀ با سواد و خوب ما ه شما "گفت که

و پیشنهاد دوم   ؛ دو به دانش آموزان جدید درس بدهی ؛ ددر مدرسه بمانی؛ پیشنهاد اول اینست که   

 ، داعزام شوی؛ از مدرسۀ ما شده اند ؛  ز مناطقی که متقاضی اعزام طبیبی ابه یک ؛ من اینست که

ولی پیشنهادات خوبی از ؛ ولی موجبات خوشنودی ما خواهد بود ؛ درآمد پیشنهاد اول خوب نیست 

                                                      که متقاضی اعزام طبیب هستند. ؛شهرهای خراسان داریم 

     . "درا به من اعالم کنی انت باید تا فردا تصمیم شما ؛ ست شمابا   ؛ ال انتخاب هر یک از این مواردح

تا ؛ میخواهم به بخارا بروم  "به او گفتم که ؛و ادای احترام نمودم  ؛ رفتم یادا  نزدمن فردای آنروز , 

                                                                                              "در کنار خانواده زندگی کنم
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و این یک ؛ شما می خواهید در خدمت همشهریان خودتان باشید ؛  دتصمیم خوبی گرفتی"او گفت 

                                                                                                 "حرکت انسانی است

تحصیالتم ؛ توسط مدرسۀ عالی پزشکی مرو   ؛که روی آن ؛ از جنس چرم اعال  ای برگه  ؛همان هفته 

.                                                                  به من دادند ؛ در رشتۀ پزشکی تایید شده بود  

به شکلی بسیار زیبا  ؛ ب گردوو بوسیلۀ یک قاب چوبی از جنس چو ؛ برگه دارای مهر مخصوص بود 

                                                                                                       تزئین شده بود.

همسفر  ؛ و با یک کاروان تجاری که راهی بخارا بود؛ و بار گاری نمودم ؛ وسایل منزل را جمع کردم 

                                                                                                                      .شدم

                                                                                          بازگشت من به بخارا و ازدواج من:

من یک پزشک فارغ التحصیل از مدرسۀ عالی مرو  ؛ رسیدمخارا ب به ؛ من بار دیگر ماه ، یکپس از 

ت داشتند که با من هم صحبت شوند .                                                   بودم و همگان دوس  

دانش من و نجات بیمارانی که سایر  از بیشتر و ؛ دیگر مبحث معلولیت من خیلی مورد توجه افراد نبود

                                                            .می شد صحبت ؛ از درمان آنها عاجز بودند ؛پزشکان 

    و مشاهده  ؛ نی که در مرو درمان نموده بودم صحبت می کردمااز بیمار ؛ من با ذوق و شوق بسیار

       گ نمائی به مردم بازگوو پس از بزر ؛ مشتاقانه گوش می کنند ؛ خانواده و بستگانم ؛می کردم که 

                                                                                                               می نمایند.

بیماری اشخاص گزافه گوئی هم می کردم ؛ و بیماری آنان را بسیار زیاد  میزانمن البته در بیان ؛ 

؛ و سرآمد سایر پزشکان  که من پزشک بسیار حاذقی هستم اینطور تلقی شود ؛ جلوه می دادم ، تا

                                                                                            حاضر در بخارا می باشم.

را به  ش و تجربیاتمو دان ؛ زیاد صحبت می کردم ؛ با همکاران خودم داشتم  ؛هائی که  من در مالقات

؛ ولی  ؛ و من با دانش روز آشنا بودم به هر حال علم پزشکی پیشرفت کرده بود ؛ رخ آنها می کشیدم

                                                                                    آنان دانش شان در حد من نبود.
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ر ارتباط دشهر بخارا ، و با بزرگان ؛ ثروت خوبی اندوختم ؛  من طی سه سالی که در بخارا کار کردم 

 ؛که از بستگان شوهرش بود ؛به خواستگاری دختری رفتیم  ما به پیشنهاد خواهرم ،؛ و عاقبت ، بودم 

                                                                                                  .         بود"آنا"اونامش 

. بود "بهمن"بنام دختر یکی از خوانین منطقه  آنا   

پیش خرید محصوالت کشاورزی و دامی از ؛ بهمن یکی از منابع مالی  ؛ انسان خوشنامی نبود بهمن

          .                                                                   بود  به قیمت بسیار نازل؛ تولید کنندگان 

به مناطق سپس محصوالت فوق را ، و  آنان را پیش خرید می کرد ؛   محصوالت و فراورده های ؛او  

.   و به قیمت گزاف به آنان می فروخت  ؛ بودند انتقال می دادمواجه با خشکسالی   و شهرهائی که  

تلقی   مشکالت مردم از  استفاده  و به نوعی سوء  ؛ نداشت  مناسبی  مردم جلوۀدید   از این کار  

و نظرات مردم روی او تاثیری  ؛ از این روش مال اندوخته بود؛ که سالها بود ولی بهمن ،  می گردید

                                                                                                                  نداشت.

. پدرش با ازدواج ما موافقت کردو   ؛م یرفتآنا ستگاری به خوا ما  ؛ به هر حال  

و بدن سفیدی  و پرپشت سیاه موی بلند؛ قدش از من بلند تر بود   ؛و فربه بود  دختری خوش چهرهآنا 

                                                                              .بسیار خنده رو و بذله گو بود ؛ داشت

.بسیار مجلل برگزار شد  ازدواج ما  مراسم   

   .زندگی مان را شروع کردیم ؛ بود آنا ی که متعلق به پدر ئخانه ها  ؛در یکی از  پس از ازدواج ، ما

 بطور مدام مشتاق حضور در مهمانی دوستان و بستگانش بود، او بسیار بد تربیت شده بود آنا همسرم  

با همه ، و بسیار می رقصید و   ؛می خندید  در مهمانی ها بلند او  ؛ من خوش نبودبا همسرم اصال 

                                                                                        .  شوخی های بی ادبانه می کرد

 عموی خودش خصوصا پسر  ، و در مهمانی ها با دیگر مردان  ؛ او احترام مرا در جمع حفظ نمی کرد 

                                                 . می رقصید و شوخی می کرد   ؛بود  اوکه جوانی کم سن تر از 
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آنا  و ؛ می شدناشی آنا به درگیری لفظی و قهر  عموما صحبتهای ما ؛تذکرات من هم نتیجه نمی داد 

آنگاه پس از چند روز پدر و مادر  ؛  می نمودمراجعت   ، به منزل پدرشجر و بحثهای ما دو نفر پس از

                                             و ما را آشتی می دادند.    ؛ من یا پدر و مادر او ، دخالت می کردند

آنا من و ؛ درگیری ها و بحث های از طرفی ؛ یم ما بچه دار نشد ؛ سه سال از ازدواج ما می گذشت  

شتر می شد .                                                                                       ، هر روز بینیز   

و نه  ؛ خوردمی نه زیبائی آنا به درد ما  ؛ و من نیز از او دل زده شده بودم؛ او مرا دوست نداشت  

                                                       . اخالق هم که نداشت ؛  آمدمی ثروت پدرش به کار ما 

داشت  ،شهرهای مختلف در ، مقبولیت علمی من  ؛  در بخارا کارم رونق داشت من؛ به هر حال  

و من به ؛ به من مراجعه می کردند  و،  ندبه بخارا می آمداز شهرهای دیگر بیماران  ، فراگیر می شد

                                                                                                      درمان آنها ، اقدام می نمودم.  

 موفق و شکست خورده جلوهنا خانوادگی خودم ،در امور ؛ اریم موفق بودم موارد ک ؛ من هر قدر که در 

                                                                                                                  . می کردم 

نقش ایفا  آنا  بجای اینکه در آرام و عاقل کردن  ، همسرم و خواهرهای من و افراد خانوادۀ برادرها

                                                               .  و تخریب من می شدند  ؛  او تحریک عامل  متاسفانه   ؛ کنند

 ؛تا اینکه یک روز آن خبر شرم آور به من رسید، این روند امان و آرامشی برایم باقی نگذاشته بود  

                                           "کجاست؟آنا همسرت  "و از من پرسید که  ؛ مادرم به منزل من آمد

  ."منزل پدرش رفته است او قهر کرده و بهو   ؛ بحث کرده ایم که با هم جر و؛ چند روزی است "گفتم 

                                                                                                           جدائی من از همسرم:

                                                                "به منزل پدرش برویمباید همین االن "مادرم گفت 

منزل پدرش در که او ؛ با تعجب دیدیم ؛ را گرفتیم  "آنا"رفتیم و سراغ آنا من و مادرم به منزل پدر 

       "کجاست؟د همسرتان نمی دانی شما "و از من پرسید که ؛ بسیار متعجب بود  پدر زن من ؛  نیست
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و من پدر آنا  "موی خودش هست او در منزل ع؛ من می دانم کجاست  "مادرم به حرف آمد و گفت

                                                                       " ؟می کند   آنجا چه کار"پرسیدیم  ماز مادر

                                                                                     "االن به نزد او برویم"که مادرم گفت 

آنجا در او را ؛ با شگفتی  ؛  که عموی همسرم بود رفتیم "هوشنگ"و مادرم به منزل  "آنا"من و پدر 

.                                                                                                                 یافتیم   

. "تو اینجا چه کار می کنی؟"که و سرش داد زدم ؛ من با دیدنش عصبانی شدم   

وگرنه ما درک ؛ ما میزبان او شدیم "آنا"که به اصرار  ؛افراد خانوادۀ عمو دورمان جمع شدند و گفتند

                                                             .  باید در خانۀ خودش زندگی کندآنا که  ؛ می کنیم

 مرا دوست ندارد شوهرم"  و گفت کهکرد گریه  ،مگان می دید به ناگاه محکوم ه که خودش را آنا  

                                                                       "من نشان نمی دهدتمایل و عالقه ای به   هیچو 

ندین بار تصمیم ل چو تا بحا، و او را کتک می زنم ، نیستم   که من اصال مرد، وقاحت می گفت  و با ا

                     .و او دیگر از دست من عاصی شده و نمیخواهد با من زندگی کند، بکشم   را گرفتم که او

مادرم به عموی همسرم سپس و ؛ او همه را دروغ می گوید ؛ مادرم سر او داد زد و بلند گفت که  

                                                                           "به منزل شما می آید؟ آنا تو می دانی چرا  "گفت

                                       "او به من پناهنده شده است ، خوب من عموی او هستم "گفت هوشنگ 

  خود را  عموی او پسر  ؛ای مردک ابله   ؛نه اینطور نیست  "گفت زیاد فریاد زد با خشم  که مادرم 

                                                                                                                   ."می خواهد

مادرم برای  آنها؛  که نتیجه اش بی حالی او شد ؛صحبت های مادرم با ناراحتی شدید او همراه بود 

                                              .از حال رفته بود تقریبا و  ؛ دقلبش درد گرفته بومادرم  زیرا ؛  آب آوردند

                ."پسرم ادامۀ زندگی با این خانواده صحیح نیست "گفتشد   بهتر همین که حال مادرم 

.م مطرح کرد، و موضوع را با پدر نیز ،  به منزل پدرم آمدم من  
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 ، یشدیروز از طریق یکی از همسایه های عمو  ،  پسرعمویش را ا بآنا   قضیۀ رابطۀ "مادرم گفت 

              . "گویند که آنا عاشق و دلباختۀ پسرعموی خودش می باشدمیهمسایه ها ؛  مطلع شدم

در تمام شهر انتشار  "کیومرث"و پسر عموی اوآنا توسط  ، برای من، متاسفانه مشکالت پیش آمده 

                                                                                                                    .یافت 

به من و خانواده ام نسبت  ؛  هر دروغی که به ذهنشان می رسید، آنها برای تبرئه کردن خودشان  

ر که زندگی ب  ؛ رده بودندک تخریببرای من و خانواده ام آنچنان ،  و جو حاکم برشهر را ؛ می دادند 

                                                                                 .ه بودمن و خانواده ام بسیار سخت شد

 ان و باعث بیماری من و مادرت ؛ دبرای من هیچ آبروئی باقی نگذاشتی؛ در شهر  "پدرم به من می گفت 

                                               "ا نبودی و با ما زندگی نمی کردی؛ کاش تو فرزند م دیه اشد

 من ؛ ساکن شدمبه تنهائی   ؛در منزل جدیدی که خریدم  من ؛  هم جدا شدیم ازآنا و  من عاقبت  

          .        داد می کارهای منزلم را انجامکه  ؛مرد گرفتم یکنفر خدمتکار و   ؛ندگی می کردم زتنها 

و آموزش شاگردانم سپری بیماران به درمان  ؛ در مرکز درمانی که ساخته بودم   ؛در طول روز  معموال 

 ،به روستاهای اطراف شهر ؛ گاهی از اوقات نیز جهت مالقات و درمان برخی از بیماران ؛  می شد

                                                                                                      .مراجعه می نمودم 

اینکه یک روز از منزل پدرم   تا، یک سال پس از جدائی از همسرم بر این منوال گذشت   ؛زندگی من 

.                                                          که پدرم دچار کسالت شدید شده است ؛ خبر رسید   

به او جوشاندۀ مخصوص دادم و ؛ متاسفانه پدرم دچار بیماری مغزی شده بود  ، پدر رفتمبه بالین  

ولی درمانم نتیجه نداد و عاقبت پدرم پس از تحمل یک دوره بیماری  ؛ پشت گوش او زالو انداختم

                                                                                                  .از دنیا رفت  ؛ شدید

 ؛مادرم ناراحتی قلبی داشت ؛ ، بیمار شدپدرم فوت از ، پس مادرم در فاصلۀ زمانی تنها شش ماه 

                                      اثر بخش نبود .   و جوشانده ها ،   و داروها  ؛درمان مادرم کار دشواری بود 
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 ؛و از بستر بیماری خالص شود ؛ی پیدا کند وست ندارد بهبودکه مادرم د ؛ احساس می کردممن  

                      عاقبت مادرم نیز فوت نمود ، در مراسم تدفین او ، من بسیار متاثر شدم و گریستم. 

بهانه ای  "آنا"واقع کارهای  در مرا مقصر می دانستند ،پدر و مادرم ، مرگ  برادران و خواهرانم در 

.                                                                                  مکردنبرای سرزنش  ، شده بود  

مقصر نبودند ؛ آنها در قبال خانواده همسرم آنا کمتر از خانوادۀ  ؛شخصیتم  در تخریب، اقوام من 

ط مرا مالمت کردند و عامل ضعیف برخورد کردند و در برابر تخریب آنها ؛ حالت انفعالی گرفتند و فق

 عذاب من و والدینم  شدند.                                                                                         

ارثیه ؛ چون ادامۀ ارتباط با آنها معنی نداشت  ، با افراد خانواده ام قطع ارتباط کنم؛ من ناچار شدم 

 و برای؛  و مادرم خرج مستمندان شهر کردمبنام پدر را همه سیده بود ، ر به من مکه از پدر ای

                                                                                                 . و پوشاک خریدم  طعام   مستمندان

  زیرا در توسعۀ شایعات و  ؛ مبودو همشهریان نادان رنجیده خاطر ؛ ولی باز هم از این مردم نا اهل 

و عامل درد و رنج و تخریب ؛ نقش داشتند  ؛ و خانواده اش به من می زدند "آنا"تهمت هائی که 

                                                                                    و خانواده ام شده بودند.  شخصیت من

مین علت همسرم از من جدا شده و به ه  ؛ که من عقیم هستم؛ گفتند  بسیاری از مردم شهر می

 است.                                                                                                                   

و چقدر از  ؛ ه دارنداز نظر فرهنگی با مردم مرو فاصل؛ که چقدر مردم بخارا  ؛با خودم فکر می کردم  

                                                                                                  نظر فرهنگی عقب افتاده اند.  

مربوط به رابطه اش با  ، به صحبت ها و شایعات ، بمنظور خاتمه دادن  من ، پس از جدائی از "آنا"

.                                                                            را به عمل آورد اقداماتی ،  "کیومرث"  

در  سپس ، به نوعی برنامه ریزی نمود ، که و  ، عموی خود ، قطع کرد  خانوادۀ  با  او ارتباطش را  

پاکی از خود به نمایش  چهرۀ ، در انظار مردم، که سعی می کرد  وا  ؛  شودمراسم مذهبی بیشتر دیده 

                                                                                                                  .بگذارد
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همسر دیگری هم ماروت  ؛ ازدواج کرد "ماروت" بنام  ،با مردی از اهالی سمرقند   ،مجددا  "آنا"

                                                                       .   شد  هم فرزند دختر   یک  آنا از ماروت صاحب  ؛ داشت

آنا نیز با او همسفر  ، و در خیلی از اوقات، اکثرا در سفر بسر می برد   ،تجاری خود  ماروت به علت کار 

                                                                                                                             .می شد

ارابۀ آنان واژگون ؛  حین فرار در  ، دچار حملۀ راهزنان شدند، فرهاشان در یکی از س، و همسرش آنا  

   .      گردید  کور، نیز به علت ضربه ای که به سرش وارد شده بود آنا و ، کشته شد ماروت و  ، شد

                                                                  .ماروت رخ داد  و  آنا  این اتفاق سه سال پس از ازدواج 

بر اثر واژگونی ارابه ،  "آنا"و اموالشان به سرقت رفت ،  ؛ در این حادثه فرزندشان نیز ، کشته شد

                                                    که او کشته شده است.   ؛و سارقین فکر می کردند  ؛ بیهوش شده بود 

برای درمان او کردم ؛ ولی تالش من ؛ زیادی   من تالش ،  آوردند  من  نزد   برای درمان به  را آنا 

                                                       بینائی او را  برگردانم .  ؛ نتوانستم  من  و  بود بی نتیجه 

آنای عزیز ؛ من قادر به درمان شما نیستم ؛ و بنظر       "به او گفتم که   بار آخری که من آنا را دیدم ؛

                                 "تا آخر عمر تحمل کنید  ؛  از نابینائی را باید مشکالت ناشی  که شما  ؛  می رسد

بعلت نفرین های شما  و مادرتان  هست   نابینائی من ؛ ن می دانم ؛ م "او گریست و سپس گفت که 

بیشتر   ناشایستم را چشیدم ؛  حال که سزای اعمال ولی خواهش می کنم ؛  من به شما بد کردم ؛ 

                                                                                                                  "از این مرا نفرین نکنید

گذشته را مجددا در ذهنم  شد تا همه خاطرات تلخ   زیرا باعث صحبت های آنا باعث رنجش من شد ؛ 

 مرور کنم.                                                                                                             

ولی خودم تنها بودن را   ؛من قادر به ازدواج مجدد بودم  ؛ تنها زندگی کردم  ا بخار  من سالها در 

                                                                             .   رفتم از دنیا نهایتا در تنهائی  و  اختیار کردم 

و تازه فهمیدم که منظور او چه  ، افتادم "ی پیشگوایلیا "که بیاد سخنان  ، بود مآخر عمر در روزهای

                     "فرا خواهد گرفت را  شمانکبت   د ؛بپیوندی ان ؛روزی که با دشمنانت"او گفته بود که ، بود
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من مسیر ، که اکثرا دشمن من بودند ، و به میان جمعی می آمدم  ، من نباید مرو را رها می کردم

                                                               که منجر به تباهی گردید.   ؛اشتباهی را گزینش کردم 

                                                                                                هدف من در زندگی و مرگ من:

ی و به زیر سلطه خواهان انتقام گیر  ؛بودم من به علت اینکه در کودکی توسط دیگران تحقیر شده   

مردمی که نقص عضو   انتقام بگیرم ،از آن مردم نا اهل ، تا   ؛من به بخارا آمدم  آنان بودم ،   کشیدن

                 بمنظور تحقیرم بزرگ نمائی نموده بودند.   ؛  هیچ نقشی در ایجادش نداشتم؛ که من  ؛ مرا

ولی این کار را   ؛ و باید بخشندگی را در خودم تقویت می کردم ؛ ه خطا رفتم من مسیر زندگیم را ب

 نکردم.                                                                                                                     

و نهایتا به علت کهولت ، شت گی گذ هبصورت یکنواخت و بصورت روزمر؛ ایام بر من  ؛ به هر حال 

                                                                                                      سن در تنهائی فوت کردم.

و افراد کمی ، ولی اشخاص کمی گریستند  ، اشخاص زیادی شرکت کردند ، در مراسم تدفین من

                                                                                              دند .            متاسف ش

و از بابت اینکه حامی  ، ناراحتی شان فقط بخاطر منافع شخصی شان بود؛ شاگردان و خدمتکارانم  

                                                                        ناراحت بودند.   از دست داده اند   خود را

برای پیشبرد احداث یک مدرسۀ عالی پزشکی هزینه کنند. ، من وصیت کردم که تمام دارائی من را   

سرمایه گذاری برای احداث  زیرا هیچ کسی حاضر به اهدای زمین و ؛ این مدرسه هرگز ساخته نشد

به مرور زمان ؛ حیف و میل شد و از دست رفت.  ؛ به هیئت امناء سپرده شد   و اموالم که نگردید ؛   

 

 

 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

177 

                                                                                       هم من با رآی:     ددیدار 

                             قرار گرفتم.  "رآی"هم در حضور دو برای بار ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                        او به من گفت:     

                                                                                                         "سالم دوست من " 

تو امکانات کافی جهت ایجاد  ولی ؛ بودو تجربه کردن ، با هدف رنج کشیدن عف قوای جسمی ض"

"                                                                     داشتی را  تتغییرات در خودت و محیط اطراف  

ه همین علت بخش کمی از ب ، و نداشتی یح را حدر اعمال ناص تمایل به مشارکتتو "او ادامه داد 

ولی باید حس کینه ،  جبران نمودی، در زندگی های پیشین ، توسط خودت را ، تخریب انجام شده 

که متاسفانه  ، و روحیه و شخصیت خودت را بزرگ می کردی، مهار می کردی  تدر خود، و انتقام را 

                                                                                           "در این کار اصال موفق نبودی

که موظف ، در عالم هستی است  ، به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من"گفتسپس رآی 

و روح خودت را ، تا به عالم مادی بروی ، بار دیگر به تو فرصت داده می شود  به انجام آن هستم ؛

                                                       "جبران نمائی، ه انجام داده ای و تخریبی را ک ، ارتقاء دهی

تو شکل خواهد  قبلیبصورت مکمل ، نسبت به زندگی ، ده حضور جدید تو در عالم ما"او ادامه داد که

                                                                                                                     ."گرفت

                                                                   ."جانمائی تو را رقم می زند، حضور تحت این شرایط "

                 "در عالم مادی قرار دهی، و پاکی و آگاهی را الگوی حضور ، است که قدر نعمت بدانی  مید"ا
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                                                             هم من:           دزندگی کالبدی 

                                 که دارای چنین مشخصاتی بود:   وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

.نام داشتند ، "آتاماس"پدرم  و "آیروسه"یک کشاورز بود. مادرم مادرم همسر  

 .ددر کار کشاورزی به پدرم کمک می نمو و؛ مادرم خانه داری می کرد ؛ پدرم یک رعیت ضعیف بود  

، در باغات و اراضی زراعی دیگران ، ناچار بودند برای تامین مخارج زندگی   البته تمام افراد خانوادۀ ما

                                                                                                                  .کار کنند

؛ من دارای پنج خواهر و سه برادر بودم ؛ محل زندگی ما در یک روستای کوهستانی در یونان بود  

                         . من پسر بزرگ خانواده و فرزند اول پدرم بودم  ؛نام گذاری کرد  "آخوس"پدرم من را 

.هرگز طعم خوشی و سعادت را نچشیدند  ؛ آنطور که پدر و مادرم تعریف می کردند  

او بابت تامین مخارج خانواده از  ؛ و در فقر و مشکالت بدنیا آمدا ؛ مادرم نیز دختر یک رعیت بود 

                                                                                .کودکی در مزارع مردم کار می کرد

در مزرعۀ ارباب  ، که من و خواهرانم ، اینطور تعریف می کرد، با پدرم ،  شمادرم در مورد آشنائی خود

بمنظور تامین  ، او برای قطع درخت، شاگرد نجار بود ، پدرت نیز در روستای مجاور  ، کار می کردیم

                                                                           به مزرعۀ ارباب می آمد.، نجاری  چوب کارگاه 

به سمت دستۀ دخترها   ؛ به مزرعۀ ارباب آمده بودقطع درخت برای کار آتاماس که  ،در یکی از روزها 

                                                 که مقداری آب به او بدهند.  ؛ و از آنها درخواست نمود  ؛ حرکت نمود

.از او تشکر نمود  پدرم و ؛ آب و چند لقمه نان برایش آورد، مادرم   

 از کار بکشد و به نزد مادرم برودکه پدرم دست ؛ بعد از آن روز ، قضیۀ آب خوردن بهانه ای شده بود  

                                     دوستی بین این دو شکل گرفت.؛  اینطور بود که و با هم صحبت کنند ؛ 
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 که پس از ازدواج  ،به همین علت ناچار شد  ، که خانواده اش مخالف ازدواج او بودند ، پدرم می گفت

            روزگار را سپری نماید. ، در مزارع و باغات مردم، و با کارگری ، از روستای خود نقل مکان کند 

و  ؛ مدیگر عالقه مند بودندولی به ه ، رده بودندزندگی سختی را تجربه ک ، که پدر و مادرم ،هرچند 

                                                     تالش صادقانه ای داشتند.      زندگی ، برای حل مشکالت

                                                                                                                   شرایط زندگی من:

مبحث کمبود مواد غذائی و ؛ من و سایر افراد خانواده از کودکی طعم فقر اقتصادی را چشیده بودیم  

                                                              . بود  در کلبۀ ما، بخش الینفک زندگی  ، رخت و لباس

کوچکترین فرزند خانواده ،  ، که از زمان تولد ؛کسالت مستمر مادرم را زی ، البته این همۀ قضایا نبود 

                                       . بسیار عذاب آور بود برایمان   ، تشدید شده بود "آتنه"، خواهرم یعنی 

کارساز  عمال ؛ دکه توسط بستگان و همسایه ها تجویز می ش، استفاده از گیاهان داروئی و دم نوش ها 

                                                                                                                      نبود .    

     درمان شود. ، مراقبتی با استفاده از داروهای گیاهی و خود، نبود که معده درد مادرم  تقدیر ، گویا

نان  ای سرد زمستان تشدید می شد ، من بیاد دارم ، که بعضی اوقات ، تهیۀمعده درد مادرم ، در شبه

 نیز ، برای پدرم دشوار بود .                                                                                           

، تشدید می شد، ز نیمعده درد مادرم  ، که سختی معیشتی افزایش می یافت  معموال همان روزها 

نمی دانستیم که چکار باید کرد ، مواد غذائی نداشتیم و مادرمان از درد به خودش می پیچید و ناله 

اشتیم .                                                          بود و سوخت کافی ند دهوا هم سر ، می کرد  

داشت ، به بازارچۀ روستا می رفت و سعی می کرد ، در آن ایام پدرم ، با اینکه لباس گرم در تن ن 

پیدا کند ، و درآمدی کسب نماید .                                                                        کاری  

تا بتواند نان و دارو و هیزم بخرد و به منزل بیاورد ، من که از بقیۀ بچه ها بزرگتر بودم ، با خودم فکر  

، و با کردم که اگر پدرم مریض شود و مانند مادرم خانه نشین گردد ، تکلیف ما چه خواهد شد  می

                                                              و تا صبح کابوس می دیدم.، فکر می خوابیدم این 
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      و به باالی سرش شدم اکثرا خواب مرگ پدرم را می دیدم ، و سپس سراسیمه از خواب بیدار می 

                     مرده؟تا بیینم نفس می کشد و زنده است یا ؛  ممی رفتم و مدتی به او نگاه می کرد

پس از اینکه از زنده بودن پدرم مطمئن می شدم ، خدا را شکر می کردم و دوباره به رختخوابم باز  

                                                                                                              می گشتم .  

مادرم را به شهر  ؛که هر وقت پولی کسب کردم  ؛ با خودم عهد بسته بودم  من وقتی نوجوان بودم

                                                   تا این زن بدبخت از این درد و رنج خالص شود.  ؛ببرم و درمان کنم 

بسیاری از اشخاص مبتال ، بر اثر شیوع بیماری وبا  ، نیز شیوع پیدا کرد " وبا"در منطقۀ ما یکبار  

در همان دوره بود که  ، از دنیا رفتند به بیماری پس از ابتال ؛و تعداد زیادی از افراد روستا   ؛ شدند

                                                        .کردندفوت  "آته سیس"و خواهرم "آیروتوس"برادر کوچکترم 

  ؛من شانزده سالم بود، زندگی برایم تحت این شرایط رقم خورده بود و هیچ امیدی به آینده نداشتم  

 ؛من در روستا برای خودم هیچ آیندۀ روشنی نمی دیدم، از روستا مهاجرت کنم ، که تصمیم گرفتم 

.                                                                             نبودم  زندگیمییر شرایط و امیدوار به تغ  

شاید آیندۀ بهتری برای من  ؛  گردم  به کار  و در آنجا مشغول  بروم "آتن"لذا تصمیم گرفتم به بندر 

                                                                                                                رقم بخورد.

                                  .که هر دو موافق بودند  ؛برای پدرو مادرم مطرح کردم ، قضیۀ مهاجرتم را  

این قضیه ، نتوانستم بکنم در روستا ماندم و برای تغییر شرایط زندگی اقدام موثری من "پدرم گفت 

                                                                              .    "اشی از ضعف در ارادۀ خودم بودن

د ، خواهش میکنم را عوض کنی انشرایط زندگی خودت ؛ ددر صورتیکه توانستی"او به من گفت که  

                                                          "   یدو بیاد ما هم باش یدرا فراموش نکن که خانوادۀ خودتان

به ،  روز پیاده روی  بیستو پس از ؛ راه افتادم  "آتن"شهر بندری سمت پیاده به ؛ من همان هفته   

من حتی یک سکه هم با خودم همراه ، برایم هیچ اهمیتی نداشت ، سختی های راه ،  آتن رسیدم

                    چند دست لباس و یک کوزه آب همراه داشتم.ن خشک فقط مقداری نا؛ نبرده بودم 
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 ، راه رفتن با آن ، چون من به دفعات آن را تعمیر کرده بودم ؛ در این سفر کفشم نیز مشکل داشت

به همین علت ، ترجیح دادم که در طول مسیر پابرهنه راه بروم و کفشم را در برایم عذاب آور بود ؛ 

                                                                                                             دست بگیرم.

                                                                                                                   زندگی من در آتن:

، باربری کاال بود  ؛ کاری که آنجا رایج بود و کم وبیش پیدا می شد، ی کار رفتم به جستجو، در بندر 

من و ، و یا بار تخلیه کند  ، و می خواست بار ببرد، هر وقت که یک کشتی در بندر پهلو می گرفت 

                                                      .          و کار می کردیم ، دیگر کارگران مشغول می شدیم

  ؛ولی بعد از حدود بیست روز، جای خاصی برای اقامت نداشتم ، من شبهای نخست حضورم در بندر  

 ؛ توانستم در انبار یکی از باربری های بندر؛ با کمک دوستان جدیدی که در بندر پیدا کرده بودم 

                                                                                                                   .   مقیم شوم 

ولی صبح اقامت شبانه داشته باشم ؛  ، به همراه بقیۀ کارگران، که در انبار روباز  ، به من اجازه داده شد

                                                                                        موظف بودم از انبار خارج شوم.

 هرهفتهاز بابت استفاده از انبار روباز ؛  در انبار قرار دهم ، که لباسها و وسایل خوابم را، من حق داشتم 

                                                                                     مبلغی باید به سرپرست انبار می دادم.

ولی ، ارزشمند بود  ، از این جهت که در موقع استراحت در چشم انداز دیگران نبودیم، بار خواب در ان

.                                                                        داشت نوجود و امنیت بهداشت ، در انبار   

چیزی بنام ر را می دزدیدند ؛ مواد غذائی همدیگو سکه ها و  ؛ کارگران به همدیگر رحم نمی کردند 

                                                           نمی شد. دوستی و مروت و جوانمردی در بندر مشاهده

که به دیگران  ، و بعضی شان عادت کرده بودند ، مواد نشئه آور استفاده می کردند، بعضی از کارگران 

                                                                                                                    زور بگویند.
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جلب ، یکی از باربری ها را  صاحب ، اعتماد، در بندر به تدریج توانستم ، پس از یکسال از حضورم 

نگهبانی شبانه از کاالهای ؛ و هم به نوعی ،  انبار باشم من هم کارگرکه  ؛او با من قرار گذاشت  . کنم

.                                                                                       بگیرمبرعهده ، درون انبار را   

و هم اینکه حقوق ثابت می گرفتم. ؛ چون هم مشکل محل اقامتم حل می شد  ، این برایم ایده آل بود   

ولی همینکه  ، من از وضعیت مناسبی در بندر برخوردار نبودم،  یافتادامه این روند بمدت شش سال   

شان و از شهر برای، می دادم  به آنان ، و بخشی از اندوخته ام را،  سالی دو بار نزد خانواده می رفتم

                                                         . راضی بودم، و در اختیارشان قرار می دادم ، البسه میخریدم 

همه ، و صاحبان باربری ها ،  کشتی ها و ناخدای، صاحبان بار  ، ال خوب نبودالبته محیط کار بندر اص

  ؛و فریاد می کردند و هرکدام بصورت مستقل روی این کارگران بدبخت داد، روال خودشان را داشتند 

بدترین شرایط کاری در آنجا حاکم ، شدند  اخراج یا جریمه می ، کارگران تنها با یک اشارۀ آنانو 

                                                                                                                     . بود

و  ، نوشیدندبعضی از آنان شراب زیاد می  ،ند زیاد بود ، افراد شرور و بدجنس در میان کارگران بندر ،

.                                             با سایر کارگران می پرداختند، پسند جنسی و نا ، یا به روابط کثیف  

.              شهرت یافته بودند ؛ به درگیری ها و دعواهای بی مورد در بندر ،  از کارگرها دیگر برخی   

       .رفتارهای ناپسند آنان را تحقیر می کردم و ؛ من هرگز متقاضی همراهی و همکاری با آنان نبودم 

و به کسی هم اجازه نمی دادم به من زور بگوید ، و سعی می کردم رفتار ؛ من به کسی زور نمی گفتم 

                                                                             .                         متعادلی داشته باشم

دین ، استفاده می کردم  ، و از صحبت های کشیش ، به کلیسا هم می رفتم، من در روزهای تعطیل 

تا مطالب درج شده در  ، مردم عالقه مند بودند و اکثر ، بود توسعهاروپا بسرعت در حال مسیحیت در 

 ، فتار انسانیاشاعۀ رو ، تالش وافری در جهت ایجاد  در واقع ، کتاب مقدس را برای هم بازگو کنند 

                                                             . ، در همه جا رایج شده بوداز سخنان مسیح  الگو برداری ،با 
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با شخصی  ، میدر حال بارگیری کاالهای یک کشتی بود؛ و سایر کارگران بندر من که  ، یکی از روزها 

                                                                                  آشنا شدم .          "آنالیس"بنام 

 ؛  درموقع ظهر ؛ بمنظور صرف نهار "آنالیس"، و به دستور ناخدای کشتی به کار ما نظارت می کرد ا 

                                                                                                . به ما استراحت دادند

 تنها چیزی که در واقع خودشان بود ،به عهدۀ ،  کارگرانغذای تامین که ، در بندر رسم بر این بود  

برای  ؛ آن روز به دستور ناخدا ، سکه ای بود که در آخر هر روز نصیب ما می شد؛ دریافت می کردیم 

                                            .   نهار آوردند،  ندر بودانۀ کوچکی که در باز آشپزخ، همۀ کارگران 

رخ نداده بود ، و بندر  ، هرگز دراین کار ، ندم بود به همراه  نان گ، اسه حبوبات آب پز نهار ما یک ک 

 ، مورد اعتراض صاحب باربری هم واقع شد توزیع غذا ، توسط آنالیس ،،  برای ما جای تعجب داشت 

                                                           "       می کند ناخدا کارگران را بد عادت  "گفت آنالیس به  او

من و سایر کارگرها ، از آنالیس  . ، و توزیع غذا را انجام داد واکنشی نشان نداد ، ولی او به حرفش 

                                                                        م.و غذا را از او گرفتیم و مصرف کردی ؛تشکر کردیم 

                                                                                                    تصمیم بزرگ من در زندگی:

 مصر بنام   دریا  ینی در آنسویسرزم او گفت به ،  پرسیدمشان دربارۀ مقصد سفر  آنالیساز  من  

، سخن گفت ، برایم  از رفتار و آیین های آنان نیز ، و او ، من از او دربارۀ مصر پرسیدم   ؛ می رویم

                                                                        .              شده بودم  آنالیسمن شیفتۀ صحبت های 

من ،  و خواهان سفر به سرزمین های دور بودم،  در ذهنم مرور می کردم ای او را ،حرفهآن شب 

 ، سرزمین های جدید را ببینم، و من می خواستم با آنها همسفر شوم  ، تصمیم خودم را گرفته بودم

                                                                                              و تجربیات تازه کسب کنم.

ناخدا مردی بسیار سخت  ، و او نیز با ناخدا صحبت کرد، گفتم  آنالیس قضیه را به ، فردای آن روز 

.                                                                                                       گیر و جدی بود   

. و برای اصالح رفتار و اعمال خود نیز وسواس نشان می داد، ت گرویده بود او تازه به دین مسیحی   
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     .می توانست ازکمک های او برخوردار شود؛ بیانگر مظلومیت بود ؛ اگر چهره و رفتار کسی البته  

و به این  ، مورد پذیرش وی واقع شدم، لذا لوم بود بسیار رنج کشیده و مظ، من هم که چهره ام  

                                                                                        .  مگردیدمن جاشوی کشتی  طریق ،

سکه ها را به دوستم ، را از او اخذ نمودم ، و دستمزدهای معوقه ام ، با صاحب باربری صحبت کردم 

سکه ها را به خانواده ام برساند "گفتم که به او ؛ روستای آنها نزدیک روستای ما بود، دادم  "کالوس"

                                                                             "و به آنها بگوید که عازم سفر دریائی شده ام

او از من خواهش ، با او رفاقت صمیمانه ای داشتم  ، من طی این چند سال ، کالوس انسان پاکی بود

                                       و نهایتا عازم سفر شدم.، ولی من نپذیرفتم  ؛ از سفر منصرف شوم که، کرد 

، او ناخدا صدای رسائی هم داشت ،  ، چهره اش بسیار خشن بود بود "اوگیاس"نام ناخدای کشتی 

                                                      دا می کرد.از دور او را ص ، با کسی کار داشتکه ، وقتی 

با غالف چرمی ، همیشه یک شمشیر ؛ درشت هیکل بود ، کمی و بی مو داشت ، گرد  کله ایناخدا 

هر لحظه ، انسان فکر می کرد ؛ از او می ترسیدند ؛ همراهش بود.افراد وقتی با او صحبت می کردند 

                                                         اند.  و آدم را به قتل برس؛ احتمال دارد شمشیرش را بکشد 

که قبل از  ، بهتر بود؛ و اگر کسی خطائی می کرد  ، می شد یباید دقیقا عمل ؛ اگر دستوری می داد  

زیرا  ؛ و اعالم می نمود، شخص خاطی به نزد او می رفت ، یا برایش خبر ببرند  ، اینکه او متوجه شود

                                                                             لت کمتر توبیخ می گردید.    در این حا

به دفعات به سرزمین مصر و هند سفر ، کار می کردم "اوگیاس"با ناخدا در طی یازده سالی که من  

                                                                                                                .      کردم 

توسط کشتی بین ، را  و ادویه جات و پارچه و فلزات، انواع کاالهای زینتی  که، وظیفۀ ناخدا این بود 

    .بین خود و مالکین کشتی توزیع کند، و سود ناشی از این کار را  ، کندسرزمین ها مبادله بنادر این 

لذا ناخدا موظف ؛ داشت  و ناخدا سهم کمی از مالکیت کشتی ، تی دارای دو مالک اصلی بود چون کش

                                    نماید.ناشی از کار ، اقدام به توزیع سود ، بر اساس قرارداد فیما بین ، بود 
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شید و فرد خاطی را صدا ناخدا فریاد می ک ؛ قتی که صدمه ای به کشتی وارد میشد به همین علت و 

به من دستور  د ،این اشتباه را کردی شمااگر صاحب کشتی بفهمد که  "و به او می گفت  ، می کرد

                                                       "را داخل دریا غرق کنم  شماکه در سفر بعدی  ،  می دهد

و خرید یا ، که به داخل بنادر برویم ، فرصت داشتیم ما  ، مواقعی که کشتی در بندر توقف می کرد 

و در میان   ، شوم تصر آشنابا زبان مردمان مصر در حد مخ، نستم من توا، در این سفرها ، تفریح کنیم 

                                                                       .   دوستانی پیدا کنم، سایر کشتی ها ، جاشوهای 

 ، و صاحبان قدرت، بین اقوام و طوایف  ، و جنگ قدرت، در آنروز ها مصر وضعیت نا آرامی داشت  

                                                                            .  عامل تضعیف حکومت مرکزی شده بود

. بودند وابسته به پارسیان ، ب قدرت برخی از اشخاص صاح، برخی از اقوام تحت نفوذ رومیان بودند    

و پس از چند هفته با ، جدیدی رخ می داد یک زد و خورد ، یکبار ، هر از چندگاه  در میان قبایل ،

                                   .به صلح موقت می انجامید ، و یا مذاکرۀ نمایندگان اقوام ، میانجیگری 

تصادی ، مردم شده و سبب گردیده بود ، که حکومت مرکزی ، این درگیری ها ، موجب تضعیف اق

                                                                                     بیش از گذشته ، تضعیف شود. 

به ، مصر بودند. طی آن سالها  برمدعی حاکمیت ، و امپراطوری روم ، امپراطوری ایران ، آن روزها 

در واقع مصر میدان جنگ دو ارتش  ؛ عات این سرزمین بین دو امپراطوری دست به دست شده بوددف  

                                      که روی آسایش و آرامش را نچشیده بودند.  ؛ بزرگ بود و مردم سالها بود

و  ، زیاد جمعیتای رسرزمین هند دا، به سرزمین هند هم رفتم ، از طریق دریای سرخ ، من دوبار 

.                                                                                                     ثروت انبوهی بود  

در این ، بخریم با نازل ترین قیمت  ، ما می توانستیم ، را و میوه های گرمسیری، انواع ادویه جات  

که بسیاری از آنها ، برایم ناشناخته بود و من نظیر ؛ وانی نیز وجود داشت احیوانات درندۀ فر؛ سرزمین 

                                                                    .           آنان را ، در مصر و یونان ندیده بودم
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؛ و بسیار مراقب بودیم ، یم از تجربۀ ناخدا و افراد بومی بهره می برد ، ما در ورود به جزایر و جنگلها 

                                                                           تا شکار حیوانات وحشی نشویم.        

ناخدا نیز روش ، بیاموزم را ، با کمک ستارگان  تعیین مسیر آنالیس های دریائی من توانستم ازدر سفر 

                                                                     ی را به من آموخت.      مقابله با طوفان های دریائ

و به روستایمان ، از ناخدا اجازه می گرفتم  ، در یونان می رسیدآتن کشتی به بندر  ،من هر زمان که   

                                                .                                                          سر می زدم 

بسیار دلچسب ، تعریف کردن خاطرات دریانوردی ، برای آنها دادن سوغات سفر و خانواده و  با دیدار 

دستمزد من را زودتر از ؛ ضمن اینکه ناخدا از وضعیت اقتصادی ما مطلع بود و سعی می کرد ؛  بود

                                                                                          بقیه پرداخت کند.             

، خواهرانم هیچکدام ، و خواهرانم شوهر کردند و بچه دار شدند ، مادرم از دنیا رفت ، طی این سالها  

                                     .  از وضع ما هم بدتر بود، وضعیت شوهران آنها  ، در شوهر شانس نیاوردند

و خواهر دیگرم با شوهرش کلبۀ کوچکی در مزرعۀ ما ؛ یکی از آنها که در کلبۀ پدرم زندگی می کرد  

و هزینه های  ؛ ه های ساخت منزل شان مشارکت کردمهزینمن در  ، و در آن بسر می برد، ساخت 

                                                                             مربوط به ازدواج خواهرانم را ، متقبل شدم.

و باقی  ، و خطرات آن ،ولی سفرهای دریائی  ، که من هم ازدواج کنم، پدرم خیلی عالقه مند بود 

                                .     بودمن پس انداز برای من ، همیشه عامل تاخیر در زمان ازدواج ، نماندن 

به این شکل نوشته ، را ، گویا خداوند سرنوشت مکه تغییر ناپذیر باشد ، این روند بنظر می رسید  

.                                                    به خانواده تحویل دهم، سفر کنم و درآمدم را  ، که است   

       و روند زندگی من ، عوض شد.؛  دهمه چیز را تغییر داکه  ؛ شکل گرفت یاتفاقی جدید تا اینکه 

                                                                                              تغییر در روش کسب درآمد ناخدا:

چند سکه برای خانواده سوغاتی و  چندطبق روال ، من به منزلمان مراجعه کردم  ، اواسط بهار بود

وضعیت زندگی بقیۀ خانواده نیز چندان  ، او بسختی راه می رفت؛ رم حالش مساعد نبود پد، بردم   
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                                                                                                          تعریفی نداشت.

مخارج زندگی خودش را ، تا بتواند  ، را با خودم به کشتی ببرم، که شوهر خواهرم ؛ پدرم تاکید کرد 

                                                                                                             تامین کند.

و من خودسرانه نمی توانم ، منوط به تائید ناخداست ؛ که حضور او در کشتی  ؛من به پدرم گفتم 

                                                                                                      . کاری انجام دهم

درسفر آتی ، در صورت به پدرم قول دادم ؛  من؛ را من پیگیر شوم  درخواست اوکه  ، نهایتا قرار شد  

                                                              را نیز با خودم همراه نمایم.  شوهر خواهرم، موافقت ناخدا 

سپس با ارابه خودم را به بندر ، و استراحت نمودم  ، روز در منزل ماندم یازده، به هر حال 

                                                                                                                   رساندم.

،  توافق نموده استآشیلوس که ناخدا با یک تاجر برده بنام  ؛متوجه شدم  مراجعه به کشتیپس از 

.                                                                       گیرد بقرار آشیلوس  کشتی در اختیار که   

به سرزمینی در افریقای ، ر و سپر و نیزه را مانند شمشی، انواع کاالهای جنگی  آشیلوس می خواست ،  

.              انبوهی از بردگان را به مصر و یونان و روم منتقل کند ؛ و در قبال آن، مرکزی حمل کند   

  پرداخت   حق الزحمۀ ناخدا  ؛از این تجارت محاسبه می شد  ؛  ی که سوداز محل  ؛  سپس باید 

                                                                                                              .می گردید

زیرا هر دو از  ؛ ردبرای هردو سود زیادی دا ؛ آشیلوسبا    ناخدابین که توافق   ؛بنظر می رسید 

                                               .                                                 همکاری با همدیگر راضی بودند

شاهد می کشیدند را ،  درد و رنجی که آن بردگان در کشتی، و برای حمل برده رفتم  ،من دو سفر 

                                         .با هیچ حیوانی نمی شد مقایسه کرد، رفتاری که با آنها می شد ، بودم 

زیاد ، که تلفات در میان بردگان   ؛بود  شده  باعث  و تغذیۀ نامناسب؛ بین آنان نبود بهداشت در  

             هر برده ای که بیمار می شد به دریا می انداختیم ، زیرا آشیلوس می گفت بردۀ بیمار را کسی ،  شود

                                                                         ، به صرفه نیست.   آنها نگهداری از   نمی خرد و
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، کشتی های حمل که وارد تجارت برده شده بودند  ؛بجز کشتی ما ، کشتی های دیگری نیز بودند 

                                                      و برده ها را بارگیری می کردند.؛ برده به زنگبار می رفتند 

من در خیابانها و محالت شهر ، و جمعیت زیادی داشت ؛  ترین بندر منطقه بودبزرگ  بندر موگادیشو

شتر آشنا شوم .                                                      تا با این منطقه بی، موگادیشو تردد کردم   

.، فقر و فالکت در شهر موج می زد  ، بسیار کم بودوسایل رفاهی و بهداشتی در شهر    

و  ؛ ، که لباس در تن نداشتند نمودم، گداهای زیادی را مشاهده می  مدر هر جائی که نگاه می کرد 

از شما چیزی برای دستیابی به یک تکه نان ، مزاحمت می شدند و سعی می کردند با سماجت بسیار ، 

                                                                                                          اخذ نمایند . 

وضعیت ظاهری آنان نیز همانند مردان بود ، در بدن بسیاری از گداها بسیاری از گداها ، زن بودند .  

 در شهر داشت.، یک بیماری واگیردار  وجود و لکه هائی را مشاهده نمودم ، که حکایت از؛ دقت کردم 

حبان تجارت برده که متعلق به حاکمان و صا ؛ز مشاهده می شد بزرگ نی چند کاخ  ؛در شهر البته 

.                                                                                                                     بود  

          کردند. محافظ را ایفا میگارد که نقش  ، سربازان زیادی حضور داشتند، آنان  در اطراف کاخ  

در مورد گداهای زیاد شهر پرسیدم ، او گفت که این گداها ، همگی بردگانی ؛ از یکی از کارگران بندر 

و به بازار برده فروشان موگادیشو حمل شدند ، ولی ؛ که از مناطق خودشان ربوده شدند  ؛هستند 

برده ، در شهر رها گردیدند ، تا و به فروش نرسیدند ، به همین علت توسط تجار ؛ خواهان نداشتند 

                                                                                                      به مرور زمان بمیرند.

بسیار دلگیر و ناراحت ، و وارد تجارت برده شده بود ، تغییر در روش کار داده بود ، من از اینکه ناخدا 

                                                                                                                    .بودم 

که کار  ؛به همین علت در تالش بودم ، من کار برده داری و برده فروشی را کار کثیفی می دانستم 

                                                    .و دیگر در کشتی کار نکنم ؛ جدیدی برای خودم فراهم کنم

؛ به حتی زمانیکه به آتن رفتیم  ، مطرح ننمودم ؛م را خواهر به همین علت مبحث کارکردن شوهر  
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                 که کشتی را ترک کنم.  ؛تا متوجه نشوند که من تصمیم گرفتم منزل پدرم مراجعه نکردم ؛ 

                                                                                                                                  مرگ من:

یک بیماری ؛  به مصر بودیم؛ با کشتی پر از برده  ؛ ما در حال بازگشتدر آخرین سفرم از آفریقا ، 

دچار این بیماری  ؛یز به علت تماس با برده ها من ن ؛مرموز در میان برده ها شیوع پیدا کرده بود 

                                                                                                                   شدم. 

 اخدا ، آنان را به دریاتعداد هشت نفر از برده ها ، شدیدا بیمار شدند ، به دستور ن؛ در طول مسیر 

                                                                                مان ادامه دادیم .  مسیرو به ،  انداختیم

باال  ؛ و تب و لرز شدید در من ؛ افزایش یافتو سه تن از جاشوهای کشتی ؛ بیماری من  متاسفانه 

 ،ز نشددر من کارسا پیشنهاد کرد ،آشیلوس که  و دمنوش هائی داروهای مختلف و مرهم ها؛ گرفت 

 ؛دعا خواندند ؛ ناخدا و سایر پرسنل کشتی برایم ، از دنیا رفتممن که  ؛ ما نزدیک سواحل مصر بودیم 

                                                                                            .و سپس مرا به دریا انداختند

                                                                                                           :       ۀ من در زندگی تجرب

که قادر بودم بر  ؛که کاش در شرایطی زندگی می کردم  ؛ وی من در روزهای آخر عمر این بودزآر 

                                                                          .   جامعه و محیط اطرافم تاثیر گذار باشم

تاثیر ؛ موجبات آسیب دیدن من و خانواده ام شد و ؛ و این مقدار که فقر بر زندگی من تسلط داشت  

                                                                                                              .گذار نبود 

                 می چشیدم.، و تمکن اقتصادی را  ، که من هم طعم رفاه،  کاش شرایطی فراهم می شد

به ، حاضرند و سیاسی رهبران دینی ،  دستورو به  ، که مردم الهه های متعدد دارند ، من می دیدم

و باید ، اعمال از نظر من غیر قابل قبول بود این  ، و همدیگر را بکشند؛ هم نوعان خود ظلم کنند 

                                                                                                                  .تغییر می کرد

ر یچ انسانی به انسان دیگکه ه، که خداوند دستور نمی دهد ، ولی می دانستم  ؛ من سواد نداشتم 

         .قدرت بوددین ابزاری برای کسب  ، که در سرزمین های مختلف ؛من شاهد بودم  ، ظلم کند
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صاحبان قدرت سیاسی و ، متحد و متفق ، کاهنان و رهبران مذهبی ، در بیشتر این سرزمین ها  

                                                                                                              .  بودندنظامی 

 ، ارزش قائل نبودند ، برای هویت و شخصیت خود؛ که  ملتهائیآن گروه از ، من مشاهده می کردم  

که به دنبال کسب علم و  و ملتهائی، د یشرایط استیالی حاکمان بر آنان به راحتی فراهم می گرد

از شرایط اقتصادی و سیاسی ،  نمودندخود تالش می هنگی اجتماعی و فرو برای ارتقاء  ، بودنددانش 

                                                                                   .   می شدند تری برخوردار مطلوب

ارزش ، و برای اعمال آنان ، سرزمین های مختلف را با هم مقایسه می کردم  ، من روحیات مردم 

                                                                                                   .      می نمودمگذاری 

 ؛حاضر بودند ، که بمنظور کسب منافع مادی، سیاه پوستی بود ، بدترین اعمال مربوط به قبایل  

ه اعتقاد من شیاطینی اینها ب ، ل کننددر حق مردان و زنان و کودکان اعما، را  تعدیهرگونه ظلم و 

                                                                         .      که به شکل انسان در آمده بودند ، بودند

.می ساختند و آنان را برده ؛ و به زنان تجاوز می نمودند ؛ یا برده می کردند ، آنان مردان را می کشتند  

انسان ، اینگونه اقوام را نمی شد ، بنظر من  ؛ تا بمیرند ، کردندن را بدون آب و غذا رها می کاو کود

           نزول کرده بودند.، بسیاری از قبایل سیاه پوست در آفریقای مرکزی به چنین درجه ای ،  نامید

قلید و اطاعت از بزرگان آنان به حدی در ت ، شدیدا مقلد و پیرو بزرگان خود بودند، برخی از اقوام  

             و باعث ، که مبحث اختیار و تصمیم گیری را از خود سلب می نمودند ، خود افراط می کردند 

                                            . ظلم و اجحاف شود تا به اینها  ، شرایطی فراهم گردد ، می شدند

قادر نبودند از نعمات خداوند استفاده  ، خود ارزش قائل نبودندچون برای ، ملتها  در واقع این گونه

و فاصلۀ طبقاتی ، از جامعه قرار می گرفت ، در انحصار درصد کمی ؛ نعمات آفریدگار نتیجتا و ، کنند 

                                                                           .  در اینگونه جوامع ایجاد شده بود؛ زیادی 

عامل ارتقاء ؛ رهبران مذهبی  ؛در این جوامع ، عموما دارای چنین شرایطی بود  ، جوامع هندی 

به نظر من  ، خواست حاکمان بودند، بلکه صرفا ابزاری جهت برآورده شدن ، جوامع نبودند  اجتماعی

   .از حاکمان هندی بود بیشتر ، عامل ترویج خرافات بودندو ؛ موجب افت اندیشه ، لم کاهنانی که ظ
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با  پیشینۀ این ملتها عموما دارای ، دند مردم شخصیت خود را از دست داده بو ، در برخی از جوامع

و به دنبال ؛ عظمت خود را از دست رفته می دیدند  ، حوادث تاریخی، ولی تحت تاثیر  ، بودند یعظمت

                                                            .  کسب یک شخصیت و هویت تاریخی جدید بودند

 ، و خود را از دست داده بودند ، آنان یکپارچگی سرزمین ، و هویت گونه ملتها سردرگم بودنداین  

                                                        .  بوددر حال احتضار درواقع شخصیت عمومی این ملتها ، 

با بیان تاریخ و و  ، فعال کنند، ملت خود را  منفعلکه شخصیت  ؛نان در تالش بودند روشنفکران آ 

روشنفکران ، و به این شخصیت مرده ، زندگی ببخشند  ، ند، شرایط را عوض نمای گذشتۀ ملت شان

 و ، در تاریخ پیشینیان خود میکردند ، بزرگ نمائیی دستیابی به هدف شان ، اقدام به این ملتها ، برا

                                         .را کتمان نمایند پیشین  حاکمان تعدیکه ظلم و ، سعی می کردند 

ولی اشتباه ، که در حال خدمت به ملت خود هستند ، تصور می کردند ، روشنفکران این گونه جوامع  

و در واقع به ، ود می شدند زیرا آنان با این کارشان ، مانع از نقد عملکرد پیشینیان خ ، می کردند

اینگونه و یونان عموما اقوام پارس ؛  می نمودند موجبات استمرار اشتباهات ، را فراهم ؛ شکلی ناخواسته

                                                                                                                     .بودند

امیدی به برگشت ، در مصر نه روشنفکران ، شرایط بدتر و سخت تر بود ، مصری ها  ولی در مورد

در ذهنشان به بازگشت عظمت پیشین ، امید ، و نه مردم عادی  ، شخصیت عمومی ملت شان داشتند

  .که استحالۀ کامل شخصیتی و فرهنگی در آنان انجام شده بود، در واقع می توان گفت ؛  وجود داشت

مالک اعمال ، و تظاهر به خوب بودن را  ، کارندکه فریب ؛ برخی از اقوام را می دیدم ،جربیاتم من در ت 

                                   ند.رددر واقع این ملتها فقط حفظ ظواهر می ک ، می دهندو رفتار خود قرار 

همه چیز را حاضر بودند ؛ راه  و در این ، دستیابی به امکانات مادی بودند، شدیدا خواهان  این ملتها

                                                                                                          .   قربانی کنند

 ،می دانستند و خود را مستحق این  ، همه کاری می کردند، اینها برای کسب امکانات اقتصادی بیشتر  

که بهترین غذاها و  ؛بهشتی را در اختیار آنان قرار دهد ، ، پروردگار عالم  نیز گرکه در دنیای دی

  .و آنان نیز به شهوت رانی با آنان مشغول باشند ، در آن رفت و آمد کنندمشروبات و زیباترین زنان 
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 ؛المت آمیزاز همزیستی مس اینها ، دانستندرفاه بیشتر خود می این گونه ملتها ، خداوند را عامل تهیۀ  

 و همه چیز را منحصرا برای خود طلب می کردند. ، در نظر گرفتن منافع همنوعان خود دور بودندو 

                                                            .عموما اینگونه بودند رومیان که ؛من مشاهده می کردم 

دوست داشتم که یک اندیشۀ ،  ه می کردمبا هم مقایس، ملتهای مختلف را ، من وقتی خصوصیات 

                                                                                          بر جوامع حاکم گردد. بهتر

و  ؛در آن رعایت شده باشد ، و تامین منافع طرفین  ؛ و کمک به هم نوع؛ اندیشه ای که انسان بودن  

                                        .مردم با هم اینگونه باشند، پروردگار ، نیز دوست داشت فکر می کنم که 

و هر دینی که عنوان کند که ، پروردگار هرگز اعتقاد به برده کشی از هم نوع ندارد ؛ به اعتقاد من  

          دروغی است. فرمان خداوند است . قطعاو تحت هر استداللی ،  ، تحت هر شرایطی ، برده کشی 

من آرزو می کردم که کاش خداوند عالم ؛ این فرصت را به من می داد تا من می توانستم ؛ جامعه را 

اید.          متحول کنم و شرایطی را فراهم کنم ؛ که همزیستی مسالمت آمیز را بشریت ؛ تجربه نم  
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                                                                            دهم من با رآی:            یازدیدار 

                           قرار گرفتم. "رآی"دهم در حضور یازو برای بار  ؛به عالم فرا ماده رفتم  ؛من بار دیگر 

                                                                                      "سالم دوست من "او به من گفت: 

 ،تو در طول زندگی خودت، بود بمنظور کسب تجربه  ؛ حضور تو در عالم ماده ، با هدف رنج کشیدن"

ل تو تمای ، همیشه در رنج و عذاب بودی ، و از عملکرد ناصحیح دیگران، رفتار ناشایست کمی داشتی 

نستی بر نفسانیات توا،  در آزمونهای متعدد؛ علت و به همین ، نداشتی به مشارکت در اعمال ناصحیح 

                                                                                                               "خودت چیره شوی 

 که قادر هستی ؛ در برابر وسوسه های شبکۀ منفی ؛ خویشتن ؛تو اثبات کردی  "سپس ادامه داد 

                                                          "در برابر مشکالت ؛ از خود گذشتگی کنی و  داری نمائی ؛

؛ ولی تو به علت نداشتن امکانات  اقدام می کردی  ؛ل کردن جامعۀ خودت برای متحو  ولی باید ؛"

  یط ایجاد تغییر و تحول در جامعه رادی ؛ تا شرانموالزم ؛ در این جهت حرکت نکردی ؛ و تالش نیز ن

                                                                                                                      "فراهم کنی

که  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است " ادامه داد "رآی"سپس 

و روح خودت  ؛تا به عالم مادی بروی  ، بار دیگر به تو فرصت داده می شود انجام آن هستم ؛موظف به 

                                                                               "جامعه ات را متحول کنیو  ، را ارتقاء دهی

شکل خواهد گرفت.  ؛ تو قبلیه زندگی بصورت قرینه ، نسبت ب؛ تو در عالم ماده  حضور"او گفت که

                                                          . "جانمائی تو را رقم می زند؛ حضور تحت این شرایط 

"تو این فرصت را خواهی داشت که زندگی خود و جامعه ای که در آن حضور داری ؛ متحول نمائی"  

               "پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی و ، امیداست که قدر نعمت بدانی "
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                                                            دهم من:         یاززندگی کالبدی 

                                  که دارای چنین مشخصاتی بود:وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

.بود یک اشراف زادۀ حکومتی پدرم ؛ بود  "بهمن"و نام پدرم  "آبان"نام مادرم   

نیز دختر یکی از اشراف مادرم ، داشت را سمت دیوانی در دربار شاهنشاه ، پدر بزرگم سالهای سال  

                             .                                                                    زادگان امپراطوری بود

. بود"سواد" منطقۀمیان رودان دردر  انساسانی حاکمپدرم نمایندۀ   ؛پدر و مادرم هر دو با سواد بودند    

خود سیاستهای ؛ کاری ، او تاکید بر این داشت ، که در میان مردم بود  یدارای محبوبیت فراوان،  پدرم

حاکمیت او راضی باشند .                                              ه مردم از به نوعی تغییر دهد ، ک؛ را   

،  صادر می شداو اعتقاد به خودکامگی و ظلم به مردم نداشت ، حتی دستوراتی که از دربار شاهنشاه  

می کرد ، و سعی  ، داری می نمود، از عمل کردن به آن خود اگر با منافع عمومی سازگاری نداشت

                                                             دن اینگونه فرامین را ، به تاخیر بیندازد.اجرائی نمو

مشکالت امنیتی ، محدودۀ حکومتی پدرم  ، جنوبی ی، در بخشهابه واسطۀ حضور عشایر عرب البته 

ا در میان مردم حفظ که مقبولیت خود ر ؛ ولی در مجموع پدرم تاکید بر این داشت ، بروز کرده بود

                                                                                                                      کند.

توسط قبایل جنوبی ، نمایندۀ نظامی شاهنشاه  بنام  ؛ پس از درگیری ها و اعتراضات اتفاق افتاده 

ولی امور جاری را  ، به عهده داشت و ادارۀ امور نظامی را، ر شده بود ستقدر مقر حکومتی م "آزاد به"

                                                                                                       پدرم مدیریت می کرد.

حاضر به تنبیه و مقابله با  ، که پدرم به علت مردمدار بودن، تصور می کرد ، احتماال شاهنشاه ایران 

امپراطوری ، ازاین بخش در ،که ادارۀ نظامیان را  ، به همین علت تصمیم گرفت، شورشیان نیست 

                                                                                                            مستقل نماید. 
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                                                                                                                    شرایط زندگی من:

پدرم  ؛ تمداش "شیرزاد"و  "آونگ"و دو برادر بزرگتر از خودم بنام های ؛  ممن فرزند سوم پدرم بود

                                                                                               نهاد .       "مینودخت"نام مرا 

من یک برادر و یک خواهر کوچکتر از خودم ، زیبا رویی من عامل این نامگذاری بود ، به گفتۀ مادرم  

                    .                                                        نیز داشتم  "نوا"و  "آرشا"بنام های ، 

پسر دوم خانواده  و  ، در امور دیوانی با پدرم همکاری می نموداز سنین نوجوانی ؛  "آونگ"برادر بزرگم  

فنون نظامی قرار  ، از سنین کودکی تحت تعالیم اساتید ؛ به علت عالقه به امور نظامی نیزشیرزاد 

                                                                                                   گرفت.                

زمانیکه شیرزاد بزرگ شده   ،من بخاطر دارم که   ،محبوب و عزیز دردانۀ مادرم بود   ؛برادرم شیرزاد 

      و  ، بغل می کرد  را همانند کودکی خردسال او مادرم   ، و جوانی بلند قامت و تنومند بود  ، بود

                                                                          به او اظهار لطف می نمود. در میان جمع و  ؛ می بوسید

                                                                                                       آموزش من زیر نظر استاد:

تربیت من را به دانشمند بزرگ  ، نموده بوداز کودکی در من مشاهده ، درم که هوش و ذکاوت را پ

                                                                                      .         سپرد "هومان"استاد بنام  ، دربار

و به زبان  ، می گفت و شعر،  می دانستی و تاریخ او ستاره شناس، هومان یک انسان فرهیخته بود  

.                                                                                              یونانی آشنائی کامل داشت   

او  ، از ملتهای پارس و هند و یونان به چشم می خورد ، کتبی از اساتید بزرگ علوم ؛او  در کتابخانۀ  

نسبت به ، دارای عقاید منتقدانه  ، ولیدر بابل بود ، و استاد مدرسۀ اشراف ؛  دربارییک دانشمند 

                                                                                      .     بود ایران ساختار حکومتی

دارای دین که او ،  به این نتیجه رسیدم، یل کردم هومان تحصاستاد ر بابل نزد که دسالهائی من طی  

به همین علت ؛ و شدیدا مخالف تبعیض بود ، او اعتقادی به طبقه بندی جامعه نداشت ،  است مزدکی

                          . فرزندان تعدادی از دهقانان نیز مشاهده می گردید ؛ در میان شاگردانش  ؛ که بود
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ولی وقتی که اصرار  ، هومان بوداستاد سایر طبقات در کالس های  ،ان فرزند پدرم مخالف با حضور 

                                                       .  داشت  میاز ادامۀ فشارها به هومان دست بر ، دیدمی هومان را 

در جامعه پیاده  ساختاری را، با کمک او ، و دوست داشتم ، من هومان را بسیار تحسین می کردم 

.                          که در آن مبحث مشارکت عامۀ مردم در تصمیمات حکومتی شکل بگیرد  ، کنم  

یک روند منطقی بود و ، در واقع به اعتقاد من آنچه که استاد هومان از کتب یونانی تدریس می کرد 

                                                                   قطعا خواست یزدان پاک نیز منطبق بر آن بود.

که بهترین شاگرد استاد هومان تلقی  ؛و کسب دانش باعث شده بود ، عشق و عالقۀ من به تحصیل 

.                                                                                                                  گردم   

که برای مردم و بزرگان حاضر در جشن  ، خواستیک بار استاد در جشن نوروز و زمانی که پدر از او 

از کسی که مطمئن هستم  من  "او در نهایت ناباوری گفت ، نوروز جمالت و کلمات حکیمانه بگوید 

؛ ته است مطالب زیادی را به من آموخ؛ جوان است و هم اکنون با اینکه ؛ خواهد شد   من جانشین 

                                                                            . "می خواهم که برای شما صحبت کند

ما را با او آشنا ؟  است که به شما مطلب آموخته؛ استاد هومان این شخص کیست  "پدرم گفت 

                                                                                                                      "یدکن

                                                   "مینو دخت است دختر بزرگوار شما"و سپس استاد هومان گفت 

                                                   "یدصحبت کن ئید وبیا مینودخت بزرگوار" ادامه داد که و سپس 

  به جایگاه رفتمدر میان هلهلۀ حضار ؛ در حالی که مورد تشویق و تحسین همگان قرار گرفته بودم من 

که بیانگر نفی تبعیض  ،خواندم سپس جمالتی  از اوستا  و ،  شدم سپاسگزار   اهورا مزدا را  ابتدا و

 ؛و آنگاه جمالتی از استاد بزرگ ، نامید خود را خالق همه می، یزدان پاک  در آن جمالت ؛ بود.

                           .و حکومت شناسی عالم نامیدم جامعه شناسی   بزرگ مرد و او را   ، افالطون گفتم

بحدی استاد هومان ، شگفت آور بود ، و موبد دربار و حتی استاد هومان ؛  مسخنان من برای پدر 

کاش من "پدرم گفت  به و، ان سخنانم فریاد زنان مرا تشویق کرد که در پای ؛هیجان زده شده بود   
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                                                                 "که فرزندی مانند مینو داشتم ، سعادت آن را داشتم

که چنین فرزندی را قسمت شما کرده ، یزدان پاک شما را خیلی دوست دارد  "به مادرم گفت سپس

                                                                                                                     ."است

اینقدر احساساتی ندیده بودم.                                                        ، من هرگز استاد هومان را   

از اظهار لطف استاد متشکر ؛ مدتها تا من حیۀ من تاثیر گذار بود ؛ که بحدی وقایع آن روز ؛ در رو

                                                                                     .بودم و احترام بزرگان شهر متوجۀ من بود

                                                                                                                             ازدواج من:

 ، را برای پسرش خواستگاری کردو م، آمد  مبه نزد پدر "آرتمن"که پدر  ، تابستان همان سال بود 

دارائی و امالک صاحب  پدر آرتمن، در مرکز ایران بودند  "ری"از اشراف زادگان  خانوادۀ آرتمن 

.                                                                                           بابل و ری بودی در فراوان  

و این دو در امور دیوانی در خدمت  ؛ آرتمن همکار برادر بزرگم آونگ بود ، ثروت آنان از ما کمتر نبود 

                                                                                                          .   پدرم بودند

و از این ، سرزمین های مصر و یونان و روم کرده بود سفرهای تجاری به ، آرتمن همراه با پدرش  

.                                       نسبت به سن و سالش انسان دنیا دیده ای تلقی می گردید ، لحاظ   

نزد استاد  ، من گفتم که دوست دارم، از من در ارتباط با زندگی با آرتمن پرسید ، انیکه پدرم زم 

و دانشم را در اختیار آنان قرار ، و سپس برای زنان و دختران کالس دایر کنم ، هومان درس بخوانم 

                                                        .   که آرتمن هرگز مانع من نشود ؛و انتظار دارم  ، دهم

بلکه قول می دهد یک ، و او گفت که نتنها مانع نمی شود  ، برای آرتمن مطرح شد، این شرط من  

                                                     .احداث نماید ، که مدیریت آن با مینودخت باشد، مدرسه 

             .  ازدواج کردیم من و آرتمنو  ، که توافق شکل گرفت ؛ ل بودو به این شک ، پیشنهاد او عالی بود 
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در مراسم ما حضور ، نمایندگان شاهنشاه ، حتی از پایتخت  بطوریکه ؛ ازدواج ما بسیار مجلل بود 

                                                                                                                  . یافتند

یک ماه پس از ازدواج  ، فرستادبه عنوان هدیۀ ازدواج برایم ؛ بریشمی بسیار نفیس شاهنشاه یک قالی ا

                                  . عملیات احداث مدرسه را آغاز کرد ، در مجاور شهر ، آرتمن در باغی زیبا  ، ما

و می گفت از ، طرح مدرسه را آرتمن خود داده بود ، ول کار بودند مشغ؛ معماران و کارگران و بناها 

.                                                                       روی مدارس آتن الگو برداری کرده است   

آرتمن نام ؛ و طی این مدت من صاحب یک فرزند دختر شدم  ، ساخت مدرسه سه سال طول کشید 

                                                 .تا با نام من مترادف باشد ؛ گذاشت"شیرین دخت"ا را دختر م

                                                                                                  نشر عقیدۀ خودم به دیگران:

 مدیریتو با ، در مدرسه ام پذیرش می کردم ؛ ر جامعه از همۀ اقشا؛ من پس از احداث مدرسه  

و "استاد یادگار" "ااستادیوش"بنام های ، ر از اساتید استادهومان و با همکاری سه تن دیگ

                                                                               .         تدریس می کردیم"استادگودرز"

و گرایشات زیادی به نگرش و تعالیم ، براساس دستورات استاد هومان انجام می شد ، ما تعالیم  

.                                                                                        مزدکیان و یونانیان داشت   

و  ؛ شاگردان ما افزوده می شدهر روز به  طی آن سالها ،؛  گذاشتم "مهر یزدان " م مدرسه رامن نا 

                                                                  همه جا پیچیده بود. ؛ مهر یزدان آوازۀ مدرسۀ 

 قرار  نقد مورد را   و عملکرد موبدان  ، نکوهش می کردیمتبعیض را   ، دانش آموزانا در تدریس م 

                                           . ک حرکت شیطان صفتانه می نامیدیم را یو برده داری   ، می دادیم

 بهبرحسب تعالیم افالطون ،  را کشور مانبرای تقسیم و توزیع ثروت عمومی  ؛ روشهای منطقیما 

.       که باید مجلس مهستان مجددا احیاء شود  ؛ ، و اعتقاد داشتیم می دادیم تعلیم ؛ دانش آموزان  

ولی چهارچوب   ؛ باید مجلس مهستان راه اندازی شود ،  که همانند زمان اشکانیان  ؛ ما اعتقاد داشتیم  
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تا در امور  ؛ و نمایندگان مردم حق داشته باشند، تغییر کند ، باید های آن ، نسبت به مجلس قبلی 

                                                                                                         .امپراطوری اعالم نظر کنند

به موبد   ،موبد اعظم گزارش کالس های ما را  ، تعالیم ما با واکنش مثبت و منفی زیادی همراه بود 

       .                                                                 و از او کسب تکلیف کرد  ؛ موبدان فرستاد

تا یکپارچگی در تعالیم  ، که باید الزاما موارد درسی عوض شود ،موبد موبدان نیز دستورداده بود  

                                                                             . فظ گرددمدارس کل شاهنشاهی ح

که شما به همین  ؛ من و سایرین گفت ولی به، استادهومان در کالس ها حضور نیافت ، پس از آن    

 استاد، قرار بر این شد  گذاشت ؛ ونهایتا  و جلسه ؛ استادهومان به نزد پدرم رفت، روند ادامه دهید 

                                                  .  نظارت کنند به کالس ها "آریا"بنام هومان و یک موبد 

از آن تاریخ به بعد ، آریا و  ، قابل مقایسه با استاد هومان نبود ؛ فکری آریا از نظر شخصیت و توان 

                                           موبد اعظم بود.به   ؛ استاد هومان صحبتها و گزارشات  ؛نها تایید کنندۀ ت

تالفات و اشکاالت و اخ، و طی این مدت کالسهای ما دایر بود ، این روند بمدت پنج سال ادامه یافت 

                                                                           .  استاد هومان حل و فصل می کرد ، را هم 

زندگی خوب و موفقی  ؛ گذاشتیم"سیاوش"م که نام او را یهم صاحب یک فرزند پسر شد و آرتمن من 

                                 .اقعه عجیب همه را شگفت زده کردتا اینکه یک و ، را داشتیم سپری می کردیم

                                                                اخبار شورش ها از نقاط مختلف سرزمین شاهنشاهی:

ز سفر بابت بازگشتش ا ؛ و برای همۀ ما هدیه آورده بود، برادرم آونگ از سفر خراسان برگشته بود  

شامل دوستان بسیار نزدیک و ؛ افراد حاضر در مراسم  ، جشنی در منزل او برپا شده بود، خراسان 

                                                                                                  . می شدند  ما بستگان

و در خیلی از روستاها به علت ، الت ملتهب دارد که خراسان ح ؛گفت  برادرم به من و شیرزادآنشب 

برای کمک به ، و حاکم خراسان نیز ؛ است شورش شده ، به دهقانان نسبت ظلم حاکمان و اربابان 

                                                     .است گردیدهمتوسل به نظامیان ، هقانان اربابان و سرکوب د
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و تعداد بیشتری مجروح شده و یا به  ؛ ها تعداد زیادی از دهقانان کشته شده اندبراثر این درگیری  

                                                                                                         ند.ه ازندان افتاد

یکی از عوامل اصلی شورش  ، انو خشکسالی در منطقۀ خراس ، اخذ مالیات های زیاد ؛ بنظر می رسید

است .                                                                                                         ها بوده   

و  ، ، بر موبدان نیز تند شده اند کومتاز ح، حمایت بی چون و چرای موبدان  ؛به علت  خراسانمردم 

                                        گرفته اند.سر  تبلیغات خود را از، یان مانوی و مزدکی طرفداران اددوباره 

او گفت که در منطقۀ  ، موضوع مهمتری را مطرح نمود، که از فرماندهان نظامی بود  ، برادرم شیرزاد  

 ، می نامند که خود را مسلمان ؛ و طرفداران دین جدید، ایجاد شده است ، دینی جدید ،  حجاز

.                                        که فراتر از دین مانوی و مزدکی است ، تعالیمی را اشاعه می دهند  

 ند فرمان ده ؛ به رعایا نباید ان و حکام و ارباب، رقی نیست بین دهقان و حاکم هیچ ف ؛ آنان می گویند 

                  بیشتر است.   ارزشش ، ار تر باشدت کپرهیزگارتر و درس  هر کسی؛ و از نظر خداوند 

  .ملحق می گردند؛ به دین جدید  و بردگان ؛دهقانان و پیشه وران ، بر اساس این فرامین گروه گروه  

از پذیرش فرامین شاهنشاهی و  ؛ از طرفی حکومت یمن نیز تحت فرامین دین جدید قرار گرفته است

                                                                               ین جدید شده است.   و مدافع د  ؛ خودداری می ورزد

فرمان به دستگیری و قتل مبلغین  ه است ،موبد اعظم که از گرویدن مردم به دین جدید مطلع گردید

                                                                                                        .نموده استصادر را 

مبلغین و مسلمانان  ، موظف به دستگیری ، هزار سرباز سه من همراه با  بر اساس فرمان شاهنشاهی ؛

.                                                                                          یم ه اشددر منطقه ذیقار   

دست بردار ؛  شان زیرا آنان در حین دستگیری از تعالیم، مثبت نبود  ها ولی نتیجۀ این برخورد  

و از نعمات پروردگار بهره مند   ؛  به بهشت می رویم ؛  اگر ما را بکشید  و می گفتند که  ، نبودند 

                                                                                                                  .  می شویم
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 حجازبه  ؛ که تعداد زیادی از دوستان و بستگان افراد دستگیر شده، سختگیری های ما سبب شد  

                                              . درخواست کمک نظامی کنند ؛   رهبران دین جدیدبروند و از 

بزودی بین ایرانیان و اعراب و حامیان داخلی با این وضعیت ، که ،  تمال می داداح شیرزادبرادرم  

                                                                                                شان جنگ سختی اتفاق بیفتد.

را برای منافع یک  انکه جانت "مگفت شیرزادو به برادرم   ؛ من از روش حکومتی ایران انتقاد داشتم

                         .              " یدو مراقب خودت باش یدشاهزاده به خطر نینداز اشراف زاده و عده

و قیام قبایل جنوبی که مسلمان ؛ شورش بردگان  که خبر، بود  شیرزادپس از صحبت های ، شش ماه 

                                                                                               .  به ما رسید ؛ شده بودند

نموده در روستا ها و شهرهای کوچک ، دهقانان و پیشه وران برعلیه حکومت شورش  ، ما مطلع شدیم 

                          .                   و اموال آنان را به یغما بردند  ، و  اربابان و اشراف را کشتند ؛اند 

و اقدام به ؛ نظامیان نموده حکومت نیز برای سرکوبشان اقدام به اعزام  در پاسخ به اعمال شورشیان ؛ 

.                                                                             سرکوب و قتل عام آنان کرده است   

؛ خصوصا منطقۀ از شهرهای جنوبی ،  واصله  و در ارتباط با صحت اخبارو از ا، با پدرم صحبت کردم  

                                                       .ا تایید کرد پدرم اخبار شورش ها ر،  ذیقار سوال کردم

ندارد و   و تعامل با شورشیان را توان مذاکره "آزادبه " پدرم بسیار نگران شیرزاد بود او می گفت که  

و  ؛ و سربازان را به زور به میدان جنگ با هم وطنان خود می برد؛ دستورات غیر منطقی می دهد 

                                                انتظار دارد که همشهریان و بستگان خود را از دم تیغ بگذرانند.  

من و مادرم برای دیدنش به منزل ، ل برگشت با نظامیان تحت فرمانش به باب که شیرزاد، نوروز بود 

 ؛و طرفدار دین جدید؛ دشمن شده اند ؛ مردم با حکومت ؛ می گفت ، و او بسیار ناراحت بود ، او رفتیم 

                                                                                       .   که نامش اسالم است می باشند

کشته و ؛انجام شد ؛ و هزاران نفر از افراد  "آزادبه  "قتل عام قبایل جنوبی ، به دستور ؛ گفت او می

ولی چارۀ کار ؛ بقتل رساندن مردم نیست ؛ باید به و از محل سکونت خود رانده شدند ؛  ه ،زخمی شد
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یرا در ز  ؛ و به خواست های منطقی آنان عمل کرد  و مشکالتشان را شنید ؛  ؛ مردم کمک کرد

                                  قطعا تالفی خواهند نمود.     صورتیکه آنان در موضع قدرت قرار بگیرند ؛

مردم ، یا گریخته اند ، همگی یا کشته شده اند ، موبدان محلی در مناطق جنوبی ،  که ؛او ادامه داد 

که سکوت کنند.  ؛  ه باشیمو انتظار داشت، به آنها زور گفت  ؛ نمی شود و دیگر، از تبعیض ناراحتند   

همین صحبت هائی به شبیه خیلی ؛ می زنند مبلغین دین اسالم حرف هائی که  "به من گفت شیرزاد

                                                                                                .                "دمی کردیبیان  شماکه  ؛ است

و حاضر به کشتن  ؛ از تعالیم مسلمانان اطالع یافته اند ؛ بسیاری از سربازانم نیز"می گفت  شیرزاد

                                                                                                                     ."آنان نیستند

                                                                                "چیست؟ راه حل "من از او پرسیدم که

، که قبل از اینکه اعراب ، تا از شاهنشاه درخواست کند   ، فردا می خواهم نزد پدر بروم "که  او گفت

و آنان را  ؛ دبه اعراب حمله کن و، از مرکز اعزام شود  یک لشکر بزرگ، به کمک شورشیان بیایند 

                                                                                                            ." نماید سرکوب

و تهیه و ارسال نظامیان کار سختی ، ولی وضعیت شاهنشاهی آرام نبود  ، برادرم نیز همین کار را کرد 

                                                                                  .بر می نمود نکه فراهم نمودن آن زما ، بود

                                                                   جنگ بین سربازان شاهنشاهی با شورشیان و اعراب :

و پدرم نیز پیگیر  ، سرکوب قبایل جنوبی اعزام شدبرای ، با نفراتی بیشتر  برادرم شیرزاد، بار دیگر  

.                                                                           گردیداز مرکز ؛ ضور لشکری بزرگ ح  

که نفرات  ، او گفت که ضرورت داشت، با تعداد قلیلی از نفرات به بابل برگشت ، سه ماه بعد  شیرزاد

به همین علت ؛ تعداد نفرات همراهم  در جنوب مستقر کنم ؛؛ ز پیشروی اعراب جلوگیری ابرای ؛ را 

                               را ؛ به حداقل رساندم ؛ زیرا از نظر تعداد سربازان ؛ با مشکل مواجه هستیم.   

، اهنشاهی نرسد و اگر لشکر بزرگ ش، است شورش ها باال گرفته "او خود به منزل من آمد و گفت  

                                   ."شهرها و روستاهای جنوبی بدست شورشیان و اعراب بیفتد؛ ممکن است 
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 ؛درا راضی کنی بستگانمادر و سایر  ، بصورتی که حساسیت ایجاد نشود بهتر است"شیرزاد گفت که

اقدام به   ؛ و شورشیان مسلط شدندزیرا در هر منطقه ای که اعراب ؛  دری بروی با همدیگر ؛ به تا

                                                  "نده او زنان را نیز به بردگی برد ؛ند ه اکشتن اشراف نمود

 ". در اسالم بردگی وجود دارد ، دنکه بردگی را محکوم می کو مزدکی ، برعکس دین مانوی  "او گفت 

و  ؛ نمودمطرح  موارد را بستگان خود  با تعدادی ازنیز و او ،  با آرتمن صحبت کردمهمان شب من 

                                                             نظر مساعد آنان را برای رفتن به ری جلب نماید.   تالش کرد 

که به  ؛واستم و از آنها خ ، گفتم بستگانمصحبت های شیرزاد را به مادر و ، فردای آن روز ، من نیز 

                                                                                                                   ری برویم .  

غیر از آونگ  ؛ بروندبه ری که  ؛ ت کردندهمه موافق، و  نهایتا ، بستگان ما یک کاروان را شکل دادند

                                                                                                                   .    که با ما نیامد

در  پس از سرکوب شورشیان ، استدرخواست نموده "آزادبه"از  که ؛ پدر موقع خداحافظی گفت

مدینه در ، مقرر حکومتی اعراب و  ؛ بفرستد حجاز سپاه شاهنشاهی را به داخل سرزمین باید ،  جنوب 

                                                                   . کندیجاد وآرامش کامل را در منطقه ا را تصرف نماید و مکه 

                                                                                                                مهاجرت ما به شهر ری:

بارگاری ها ، از ترس اینکه سرقت نشود ، را جواهرات و اجناس نفیس ، ما به سوی ری راه افتادیم 

    کردیم .                                                                                                                      

                      . مسئولیت حفاظت از کاروان را برعهده گرفتند توسط شیرزاد؛ سربازان زبده دادی از تع

.                          پدر آرتمن مستقر شدیم امالکودر یکی از ، به ری رسیدیم پس از دو ماه ما   

بسیار زیبا و ه شکلی ؛ ؛ بدرختان میوه ، و دارای باغی زیبا بود ، در نزدیک شهر قرار داشت  ملک 

یک ساختمان  ، که باغبان به کار خودش بسیار مسلط است ، و مشخص بود ؛ منظم هرس شده بود

و یک نهر ، در ضلع جنوبی باغ ساخته شده بود  دو طبقه ؛ به رنگ سفید و با نمای سنگ و ساروج ،

                  .عالی بود ، بود شرایطی که آرتمن برای ما فراهم کرده، از وسط باغ جاری بود  ، پر آب
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ضلع درعملیات ساختمانی مربوط به احداث پانزده واحد مسکونی ، از همان روزهای اول  ، آرتمن 

                                        .دکرو معماران و کارگران بسیار را مشغول به کار ، نمود را آغاز باغ  شرقی

تا اینکه ، در منطقۀ میان رودان می رسید ؛ و نقیضی در ارتباط با جنگ طی روزهای بعد ، اخبار ضد  

زیرا من و مادرم ، و اخبار صحیح را اخذ نماید  ؛ به نزد دوستان پدرش برود ؛ من از آرتمن خواستم

                                                                                  شدیدا نگران پدر و برادرانم بودیم.    

در دیوان  اسفندیار، بنام اسفندیار برود به نزد یکی از دوستان پدرش   ، تصمیم گرفتآرتمن 

                            و از همۀ اتفاقات در سرتاسر شاهنشاهی خبر داشت. ، شاهنشاهی کار می کرد 

و ، شرایط برای دیدارشان فراهم گردید برای مالقات با اسفندیار ، ، دو روز پس از درخواست آرتمن 

                                                                                آرتمن به مالقات اسفندیار رفت.          

                   .از دست شورشیان و اعراب داشت، بیانگر شکست سپاه شاهنشاهی  ، حرفهای اسفندیار

و اعراب در حال پیشروی به  ودان به دست اعراب سقوط کرده است ؛منطقۀ میان ر، ت او می گف

                                                                        سمت سایر مناطق از جمله شوش هستند.

ی نظامیان و جمعیت و دارا؛ زیرا میان رودان مرکز حکومتی پدر بود  ،این اخبار برای ما بهت آور بود 

                                                                         چگونه ممکن بود که سقوط کند؟؛ زیادی بود 

شورشیان  زیرا ، شورشیان داخلی بودند، شاهنشاهی که عامل شکست سپاه  ،اسفندیار می گفت 

در اختیار اعراب ؛ و اطالعات و نقاط ضعف سپاه را  ، تضعیف کردندشرایط روحی و روانی سپاهیان را 

  بر سپاه بزرگ شاهنشاهی پیروز شوند. ؛ و باعث شدند که اعراب با نفرات و تجهیزات اندک ، قرار دادند

                                                                    شورش دهقانان و خیانت حاکمان به شاهنشاهی:

برعلیه اشراف و حاکمان محلی ، شورش دهقانان و پیشه وران ، ه جای سرزمین شاهنشاهی در هم 

برای ، بر اساس این شعارها ،  مردم که فقط شعارهای دین جدید را شنیده بودند، شکل گرفته بود 

                           .کرده ، و متحد شده بودندبا اعراب هم صدائی ، رهائی از ظلم و تبعیض حاکمان 
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مردم منافع ملی را در نظر نمی گرفتند ، و تمام توان خود را برای جنگ با حاکمان صرف می نمودند   

                          و در همه شهرها ، به مقر حکومت و پادگان های نظامی ، حمله ور می شدند.

تا بتوانند شرایط ،  بودندکشور از نقاط مختلف  ، شاهی در تالش برای جمع آوری نفراتنظامیان شاهن 

                                                          .    و مانع از پیشروی اعراب شوند، را کنترل نمایند 

و تعداد کمی از ؛ از اعزام نیرو اکراه داشتند  ؛ بودند امنیت خودشانکه نگران  ؛ولی حاکمان محلی  

.                                                                    اعزام می کردند  به کمک شاهنشاه، افراد را   

و برای  ؛ بصورت مخفیانه با اعراب مذاکره می کردندنگران آیندۀ خود بودند ، بعضی از حاکمان که  

.   ه بودندنمودتوافق مخفیانه ؛ در قبال پرداخت جزیه ؛ محدودۀ حکومتی خود ؛ در اختیار گذاشتن   

که مسلمانان از مناطق غیر مسلمان اخذ می نمودند.                           جزیه مبلغی همانند مالیات بود ؛  

در حال اعزام به مناطق ، از بخشهای شمالی و شرقی  ، که سپاهیان زیادی، در همه جا شایع شده بود 

سرکوب شورشیان و اعراب انجام ، ن نیروها که با حضور ای ؛و همه تصور می نمودند ،  هستند جنگی

و حملۀ  ؛ بزرگ شکل نگرفتهرگز سپاه ، یک فرماندهی منسجم  ؛ولی به علت نبود  ، خواهد شد

                                                                              اعراب به شهرهای داخلی امپراطوری ادامه یافت. 

به شاهنشاه خیانت کنند؛  ، حاضر بودند که، خودشان موقعیت که اشراف برای حفظ  ،د حقیقت این بو

و برای جنگ و سختی ، به راحت طلبی عادت کرده بودند ، آنان طی سالهای متمادی اشرافی گری 

                                                                                            کشیدن آمادگی نداشتند.      

، از یک سو ، جنگ سنگین بین اعراب و شورشیان متحد آنها  ند ،سیدو اعراب به ری هم ر نایشورش

با ، آرتمن و دوستانش از سوی دیگر اتفاق افتاد ، عاقبت مدافعین شهر ،  و نفرات شاهنشاهی و

                        . نمودندمصالحه با آنها  ؛ و تحت شرایطی خاص ؛ ، مذاکره کرده اعراب نمایندگان

که امالک او به تصرف اعراب و ، به نوعی عمل کند  ، او توانست؛ آرتمن بسیار انسان با سیاستی بود  

تا ،  توانست حفظ کند، به ما داده بود  شیرزاد؛ را که  سربازانی ؛اینکه ضمن  ، در نیاید شورشیان

                                                                                           .یدراحفظ نما اش امنیت خود و خانواده
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؛ مورد شماتت و سرزنش  ؛ ولی صلحی که با اعراب نموده بود عملکرد آرتمن مورد تقدیر من بود

پاسخ  مایه های به صحبتها و کنا  ،  ولی آرتمن هرگز  ،  ، از جمله مادر من قرار گرفته بود همگان

                                                                                                                  داد. نمی

و از وضعیت آنان  ؛می خواستیم به بابل برگردیم ، که بسیار نگران پدر و برادران بودیم ، من و مادرم  

و در یکی از مناطق دور افتاده بسر ، و می گفت قطعا فرار کرده اند ، بود  آرتمن مخالف،  شویممطلع 

                                                                                     .کنندحفظ را تا جانشان  ، می برند

؛ تحت همسرش آزیتا که من و مادرم و برادرش منوچهر به همراه  ؛به اصرار مادرم آرتمن پذیرفت 

؛ و بقیۀ افراد خانواده را پیدا کنیم ؛ و به ری  به بابل برویم ؛  کار آزموده و خبرهپنج سرباز حفاظت , 

                                .که کاروان ما راهی بابل شد، می گذشت  "ری "شش ماه از تصرف  بیاوریم ؛ 

                                                                                               عاقبت کار پدر و برادرانم در بابل:

 ،بسیاری از شهرها   ، واقعا فاجعه ای بزرگ رخ داده بودکه  ، در طول مسیر مشاهده می کردیم 

                                    .                                                                  تخریب شده بود

به محل  ، و بسیاری از کاخها تبدیل شده بود ، اعراب و شورشیان عبادتگاهها را نابود کرده بودند 

  و آنان نیز به شکلی غیر بهداشتی و به دور از نظم و تمدن در آن ساکن شده بودند، زندگی دهقانان 

فجیع رخ داده  یبه شکل ، ه قتل حاکمان و اشرافمی گفتند ک، با مردم که صحبت می کردیم 

                                                                                                                              .  است

، درتمند ولی نبود یک رهبری ق، گروههای مقاومت شکل گرفته بود ، در بعضی از شهرها و روستاها  

                                                                                   .    مانع از پیروزی برشورشیان و اعراب می شد

و حمایت ، و در واقع بی تدبیری او ، که شاهنشاه نیز کشته شده است ، در حین سفر مطلع شدیم  

موجب ، در ساختار حکومتی ، از ایجاد تغییرات ، و دوری وی ، از روش حکومتی پیشینیان  ، غلط وی

  ،و احساساتی داخلی، و شورشیان نادان ، توسط یک قوم کوچک ، که یک امپراطوری بزرگ ؛ شده بود 

                                                                                                                           از هم بپاشد.
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با ، تبدیل به مقر حکومت اعراب شده بود ، کاخ محل سکونت مان  ، ما به بابل رسیدیمبه هر حال ، 

و آونگ و پدرم  شیرزاد دربارۀو  ، مخفیانه تماس گرفتیم ، دوستانمان که در شهر زندگی می کردند

                                                                  .                                              پرسیدیم

که ، و سربازانش  و شیرزاد ؛ ر به دست شورشیان فتح شدشه؛ که قبل از ورود اعراب ، آنان گفتند  

                                                   .  در محاصرۀ آنان قرارگرفتند، مستقر شده بودند  در پادگان

 به دست شورشیان اسیر شد  شیرزادو ، جنگ سختی بین طرفین اتفاق افتاد ، به شهر  با ورود اعراب  

.                                   و اقدام به شقه کردن وی نمودند ، او را به میدان شهر بردند  شورشیان   

  ه همراه تعدادی دیگر از بزرگان شاهنشاهیب، که آن دو  ، به دست اعراب افتادند، آونگ و پدرم بهمن  

                                                                                                      گردن زده شدند.

؛ من هر کاری کردم ، از حال رفت  ؛  بسیار گریست و چند بار، مادرم پس از اطالع از این اتفاق 

مرا به نزد این حاکم حرام زاده "و او مدام می گفت که  ، رانی و اضطراب مادرم را کم کنمنتوانستم نگ

                                                                                                                          .     "تا مرابکشد ؛ببرید

. بازگشتیم "ری"مجددا به سوی ، بابل  عاقبت پس از ده روز توقف در   

آرتمن که شاهد درگیری های سنگین اعراب  ، به آرتمن گفتم ، ماجرا را  من پس از رسیدن به ری ، 

که برای نجات  ، از من خواهش کرد ، و مدافعین شاهنشاهی در جنگ ری بود ، و شورشیان از یک سو

و شرایط را برای خانواده  ، و حساسیت خودداری کنمیجاد درگیری از ا ، جان فرزندان ما هم که شده

                                                                                                             بدتر نکنم.

                                                                                         کینۀ من از اعراب و حس انتقام جوئی:

 زیاد شده است  ؛ به مرکز حکومت اعراب، رفت آمدهای آرتمن ، می دیدم که ،  من طی ماههای بعد

با شخصی بنام ؛ نطور که تعریف می کرد و آ ، دوستان قدرتمندی هم یافته بود ؛او در میان آنان 

یا همان ؛ رب و ایرانیان تازه مسلمان شده عمتحد و سپاه   ،  که از فرماندهان آنان بود "کعب"

                              .د، مجالس خصوصی برگزار می نمو فرماندهی می کرد، ایرانی را  شورشیان
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و  ؛ در باغ شراب می سازد که آرتمن، صمیمی است بحدی روابط آرتمن با اینها ، من مطلع شدم  

                                                       ختیار آنان قرار می دهد.بصورت مخفیانه در ا، توسط خدمتکاران 

بنام دوری از فساد و اشرافی گری و اعراب من می دیدم که ؛ من از این دو روئی و نفاق متنفر بودم 

و تنها حفظ ، خودشان فاسد و تبهکار هستند ولی ،  دیک امپراطوری بزرگ را نابود کردن ، تبعیض

                                                                                                      .        می کنند ظواهر

   بار گذاشتم ؛ با بهترین انگور ,یک خم بزرگ شراب ، انتقام عزیزانم را از آنها بگیرم ، تصمیم گرفتم که  

شوکران و "؛  مانندعصارۀ گیاهان سمی ،  ریختمیاهان معطر از چوب گز خرد شده و گ؛  خمدرون 

.          آن رسیدگی نمودم  ، به و برای مدت شش ماه، به آن افزودم ؛  "شقایق وحشی و خر زهره   

بسیار به او محبت ؛ لذا طی این مدت ، و کشته شود  ، که آرتمن نیز از شراب بخورد ؛من نگران بودم  

باید به یزدان پاک  ، به او می گفتم که ، من که دیگر شراب نخورد،  کردم اهشاز او خوو ، نمودم 

                                                                                               . خوردمی ن که دیگر شراب  ؛ سوگند بخورد

تامین وظیفۀ  "هرمز"که خدمتکار ما بنام  ،طی این مدت متوجه شده بودم ، تا اینکه شراب آماده شد 

.                                                                                    راذل را داردشراب این اوباش و ا  

و به او گفته بودم ، و او را مطیع خودم ساخته بودم  ؛ می دادم پاداش های خوب به او، طی این مدت  

حتما به من اطالع  ؛ دبرای مجلس کعب شراب ببری ؛ دستور می دهد شماوقت ارباب به هر "که 

          . او نیز ، همین کار را انجام می داد "دبگویم که از کدام خم شراب برداری شماتا من به ،  یدبده

پیاله از یک شراب ؛ آزمون میزان سمی بودن  بمنظورراب سمی آماده شده بود ؛ دیگر ش، به هر حال 

.                                                                            های درون باغ دادم آن را به یکی از بز  

چشمش کور  و شکمش ورم کرده و، در گوشۀ طویله افتاده مشاهده کردم که بز ؛  ؛ فردای آن روز

                                                                                                              .ه استشد

گوشتش و و دور بریزد ، و محتویات شکمش را تخلیه کند او را قصابی نموده  ؛سپس به قصاب گفتم  

                       تا نیتم را عملی کنم. ، من فقط منتظر یک فرصت بودم ؛ تحویل آشپزخانه دهدرا 
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بزم  ؛ کعب با دوستانش"که  ؛ که هرمز نزد من آمد و گفت ،بعد از ظهر یک روز بهاری بود ؛ اینکه  تا 

                                                                             ."و باید برایشان شراب ببرم، ند شبانه دار

البته هرمز ،  که شراب سمی را برایشان ببرد،  به او گفتم، می توانستم عملی کنم ، تصمیم خودم را 

                                              .     وگرنه از من اطاعت نمی نمود، که شراب سمی هست  ؛نمی دانست 

که او ؛ من مراقب بودم ، ریخت می   درون کوزه های خوش نقشو ، از خم بر می داشت را  او شراب 

را در وسط این  شما؛  دکه شراب می خوری،اگر مطلع شوم  "و به او یکبار گفتم که ، از شرابها نچشد

                                                                              "دتا کشته شوی  شالق می زنم ؛آنقدر   ؛باغ 

به یزدان پاک سوگند "فت که و فقط گ؛ ولی جواب نداد  ، او از صحبت و تهدید من متعجب شده بود 

                                                                                   "که من شرابخوار نیستم، می خورم 

                                            .    و به سمت منزل کعب به راه افتاد  ؛ او سپس کوزه ها را بار االغ کرد 

لذا یکی از خدمتکارانم بنام ، به مجلس کعب و دوستانش برود  ، که آرتمن نیز ، ن نگران بودم م 

  .م و زودتر به منزل بیایده اکه من بیمار شد؛  یدو گفتم به او بگو، را سراغ آرتمن فرستادم  "اختر "

و مرا ؛ دی داشت شوهرتان کار زیا"و گفت که ، با طبیب به منزل آمد پس از ساعتی ، اختر رفت و    

نگفت که  "که پرسیدممن "خدمت شما بیاورم  ، و گفت که او را برای درمان، سراغ طبیب فرستاد 

                                                                                                                "چه کار دارد؟ 

                                                                                                    "خیر"پاسخ داد که  اختر

                       .       و منتظر برگشت آرتمن شدم ، و او را مجددا برگرداندم، من از طبیب تشکر کردم 

، و نگرانی من تشدید شد . نیامد آرتمن لیو، اریک شد هوا ت   

که آرتمن به منزل کعب  ؛من مطمئن شدم ، که دیدم هنوز آرتمن به منزل نرسید  ؛موقع شام شد  

.                                                                                                              رفته است   

، به منزل کعب و اگر نبود ، ه به مغازه اش برو و گفتم ک، خدمتکارم برزو را به دنبال آرتمن فرستادم   
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را به منزل  انو سریع خودت  ؛ ندستو فرزندت شیرین دخت در حال مرگ ه همسر "برو و بگو که

                                                                                                             . " یدبرسان

                                 " درا آنقدر شالق میزنم تا بمیری شمافردا  ، داگر بدون آرتمن بیائی"و گفتم به برز 

                                                                        .   و ساعتی بعد با آرتمن برگشت، برزو راه افتاد 

 دویدم  به سوی آنها، و برزو را از دور دیدم  وقتی آرتمن، بودم  منتظر او؛ حیاط منزل  من جلوی در 

                                                                                 " ؟حالت چطور است"و به او گفتم که 

                                                                                                      "خوبم"گفت  آرتمن

و سپس از آرتمن پرسیدم ، و او را از خودمان جدا کردم  به منزلتان بروید ؛سریع  شما، به برزو گفتم 

                                                                                           "؟دشراب هم خوردی، در منزل کعب "

                                                           "که دیگر شراب نخورم ، من سوگند خوردم، نه  "و گفتا 

                        " ئیدبه من حقیقت را بگو، من شراب را مسموم کرده بودم ،  یدببین"سپس به او گفتم 

. تا حالت تهوع بگیرد، و تالش کرد ، اط رفت کنار چاه داخل حیدوان دوان به او ، با این حرف من   

، و دست و صورت او را شستم  ؛از چاه آب کشیدم  "دو پیاله"گفت  "چقدر خوردی "از او پرسیدم  

.                                                                   رفتم  و سپس مجددا دوان دوان سمت برزو  

.دم نموو از او عذر خواهی ، او را صدا کردم ، در گوشۀ حیاط شده بود ، د تازه وارد منزل خو او   

که شوهرم مسموم شده  ئیدو بگو ، یداو را سریع به اینجا بیاور ، یدبه نزد طبیب برو "به او گفتم که 

                   .                                                 با خود بیاورد ، و هر داروئی الزم است، است 

 ، دچیزی بگوئی ان حرفی بزنید ، و اگر به هر کسی حتی همسرت، ضمنا در ارتباط با اتفاقات امشب  

                                                                                                        .  "را مجازات می کنم شمامن 
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تمام بدنش عرق و ، داشت شوهرم معده درد شدید  ، و طبیب به منزل آمدند برزو ، نیمۀ شب بود که

.                                                                                                             کرده بود   

  شوهرم پس از نوشیدن دارو، و به شوهرم خوراند ، طبیب ماده ای را درون شیر ریخت و کامال هم زد 

 و توسط وسیلۀ مخصوصی ، با آب و روغن حل کرد ، پس ماده ای دیگر را و س، حالت تهوع شدید گرفت 

                                                                                                   به آرتمن تنقیه کرد.

 و بعضی اوقات با آبگرم ، و طبیب هر بار او را معاینه می کرد ، ردا ادامه یافت تا ظهر ف، درمان آرتمن 

و مدام از جوشانده  ، و بعضی اوقات دست و پایش را با آب سرد می شست، او را شستشو می نمود بدن 

                                  تنقیه می کرد. ، او را ، و یا با مواد مختلف  ، های مختلف به او می خوراند

که بیمار فقط نیازمند استراحت است.  ؛و احساس می شد ، درد آرتمن کاهش یافته بود  ، به هر حال  

و از طبیب خواستند  ، به منزل ما آمدند، به همراه یک سرباز عرب  ، که پسر طبیب ، موقع ظهر بود

                                                                                                 .    که به منزل کعب برود

                                                                       "که چه شده است "آرتمن از سرباز عرب پرسید  

                                     "و باید طبیب را به نزد او ببرم ؛  سرورم کعب بیمار شده است"و او گفت که 

هرچقدر ، شراب مسموم ساخته اید ،  "به من گفت که او؛ و تنها شدن آرتمن   ؛ رفتن طبیبپس 

                                      .           "سریعا معدوم کنید ، بطوریکه هیچکس به واقعیت پی نبرد

، و با مشکالت بسیار ، به درون باغ بردم و تخلیه  من هم همین کار را کردم ، و خم شراب را به تنهائی

                                                                                                                     نمودم .   

بر ، ب که بیست و هفت نفر از افراد حاضر در منزل کع، در شهر پخش شد  این خبر،  فردای آن روز

.               در بستر بیماری افتاده اند ، ازجمله شوهرم آرتمن   ، و پنج نفر، اثر مسمومیت جان باختند   

.را بدنبال داشت  یکه تحقیقات وسیع، این اتفاق مهمی بود   

  .که مسمومیت ناشی از شراب بوده است ، و مشخص شد، ها مورد بررسی قرار گرفت همۀ غذا 
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ل ماهم آمدند ، و همۀ خم های شراب را ، مورد بررسی قرار دادند ، ولی به ما شک ننمودند. آنان به منز  

، جزء مصدومین بود ، و او خود نیز  ، شراب توسط آرتمن تدارک شده بود، البته با توجه به اینکه  

  نزل کعبتوسط خدمتکاران م، که احتماال سم ، و نتیجه گیری شد ، شک و اتهام از او برداشته شد 

                       .و از آنها تجسس شد و تعدادی نیز دستگیر شدند ، داخل کوزه ها ریخته شده است

                                                                           عاقبت زندگی مشترک من با آرتمن و مرگ من:

او نسبت به من بسیار سرد شده ، خوب و شفاف نشد ، من هرگز رابطۀ شوهرم با ، پس از آن اتفاق  

                                                         . محبت های من در او کمترین تاثیر را داشت  بود و 

. برعلیه اعراب داشتند برنامه ریزی می کردند، با دوستانش برای قیام ، گفت که  به من آرتمن  

  و قرار بود، از متحدان ما در قیام بودند  ، ادی که در مسمومیت خانۀ کعب کشته شدنددو نفر از افر 

، برنامۀ قیام ، و اعتقاد داشت که با این کار ، ابه بیرون برانیم  "ری"اعراب را از  ، با همکاری هم 

                                                                                                              .    منتفی گردیده است

ز برنامۀ و ا،  برادرانم انجام دادمپدر و به تالفی قتل ، که این کار را  ، که به او بگویم، من تالش کردم  

.                                                ولی توضیحاتم فایده ای نداشت،  قیام همگانی مطلع نبودم  

به من کاهش یافته بود ؛ و شاید اگر بخاطر فرزندانم نبود ؛  ، عالقۀ او آرتمن از من بسیار رنجیده بود 

                                                                                                    او مرا ترک می کرد.

 .در کنار هم زندگی کردیمو  تحت همین شرایط ؛ زندگی مشترک داشتیم آرتمن و من پنج سال دیگر 

.              و با تلفات زیاد از طرفین به اتمام رسید؛ طی این مدت اتفاق افتاد ؛ نیز مردم ری قیام   

و به مردم ؛ بین طرفین نوشته شد ؛ و مجددا توافق نامه ؛  پیش نرفتبر اثر قیام مردم ری کاری از  

                                                                     و اختیارت جدیدی داده شد.    خودمختاری ؛ری 

؛ به  من نیز با بیماری قلبی مواجه شدم ؛ بطوریکه قادر نبودم ، مادرم از دنیا رفت ، طی این مدت  

اشت ؛ و بعضی از اوقات از درد زیاد , به آرتمن نیز ؛ مشکالت گوارشی د خوبی حرف بزنم و راه بروم . 

 خود می پیچید و فریاد می کرد.                                                                                      
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 به نگرانی و سیه بختی داده بود؛ و جایش را ، ؛  ، دور شده بودایرانیان از ؛ خوشی و آرامش متاسفانه 

.                                           هیچ آثاری از آن روزهای زیبای شهر ری مشاهده نمی گردید ،دیگر   

مردم در فقر اقتصادی و فرهنگی و عدم بهداشت ؛ زندگی می کردند ؛ مدارس و آموزشگاهها و مراکز 

ردید .               راکز نظامی و مسجد تاسیس گدرمانی ؛ و تفریح گاهها تعطیل شد ؛ و بجای آن م  

و تکدی گری رواج  در سرزمین ما راهزنی و سرقت رواج یافت و امنیت عمومی جامعه ؛ از دست رفت

                                                                                                                      یافت.  

  از دنیا رفت، بر اثر بیماری معده  ، از من کدورت به دل داشت، در حالی که  ،عاقبت آرتمن عزیزم نیز 

                                                  من و فرزندانم ؛ در مرگ آرتمن بسیار گریه کردیم.          

                دنیا رفتم. از، بر اثر بیماری وکهولت سن ، بعد از مرگ شوهرم ،  هشت سالمن نیز  

                                                                                                                 هدف من در زندگی:

و همه ، در آن به حداقل برسد  ، و تبعیض و ظلم، جامعۀ ایران پیشرفته شود که ؛ من دوست داشتم 

در میان ، قانونمند منطقی و به صورتی  ، و ثروت ملی نیز، مشارکت کنند در تصمیمات ملی بتوانند 

ولی به علت تحجر فکری موبدان و اشراف زادگان درباری ، امکان تحقق  ، همۀ اقشار مردم توزیع گردد

و عاقبت با شورش اقشار ضعیف و نادان و با کمک دشمن خارجی ، یک فاجعۀ ، آن فراهم نگردید 

                                                                                                   ل گرفت.عظیم تاریخی شک
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                                                                                                زدهم من با رآی:          دوادیدار 

:  قرار گرفتم.   او به من گفت "رآی"ازدهم در حضور دوو برای بار ؛ عالم فرا ماده رفتم  من بار دیگر به  

                                                                                                        "سالم دوست من" 

و تو نیز ، تغییر و تحول مثبت شکل گرفت حضور تو در عالم ماده ، با هدف انتشارآگاهی و ایجاد " 

ولی قادر به سرکوب  ، خویشتن داری نمودی؛ وسها هدر قبال  تو، تقریبا در همین مسیر حرکت کردی 

                                                                                 "            نشدی کبر و غرور در خود 

شرایطی قرار می گرفتی که درد همنوعانت را درک می کردی و به آنها کمک می کردی  تو باید در "

                                                               "ولی کمک به همنوع در تو بخوبی شکل نگرفت

و تخریبی ، دهی و روح خودت را ارتقاء ، تا به عالم مادی بروی  ؛ بار دیگر به تو فرصت داده می شود"

                                                         "در زندگی های پیشین انجام داده ای ، جبران نمائی را که 

؛ تا  شکل خواهد گرفت، تو  قبلیمکمل ، نسبت به زندگی در عالم ماده بصورت ، حضور جدید تو  "

                                                                                                                     "به تجربیاتت ؛ بیفرزائی

                                                             .     "جانمائی تو را رقم می زند، حضور تحت این شرایط "

                      "ا الگوی حضور در عالم مادی قرار دهیاست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی ر امید "
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                                                     ازدهم من:            دوزندگی کالبدی 

                           که دارای چنین مشخصاتی بود:      وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

و به ، بود  سلطانپدرم یک ؛ بود  "ساپرون"و نام پدرم  "تاپیو"نام مادرم  ؛  بودیک شاهزاده  ممادر

                                                    .  حکومت می راند ،جنوب غربی اقیانوس کبیر زیادی در ایرجز

و  "ماکورو "برادر بنامهای  دو ، مناولین همسرش بودم  ، من فرزند سوم،  داشتپدرم سه همسر  

 ؛پدرم ماکورو را بسیار دوست داشت ، ار مورد توجه پدر بودبسی "ماکورو"برادر بزرگم  ؛داشتم "ماهاتو

که حکومت را  ؛و عاقبت روزی خواهد رسید ؛ که ماکورو جانشین پدر خواهد شد  ؛همه می دانستند 

                                                                                               بدست خواهد گرفت.        

 دخترها، پدرم به فرزندان دختر خود ، خیلی توجه نمی کرد ، و اختیار گذاشت  "پیومو"پدرم نام مرا 

من به علت ، کمی تفاوت داشت ، را ، به همسران خود واگذار کرده بود ، البته وضعیت من با بقیه 

   قرار می گرفتم ،هوشی باال ، و عالقۀ زیادم به کسب علم و دانش ، بیشتر در چشم انداز خانواده  ضریب

                                                               مورد تشویق و تحسین پدرم بودم.، و در خیلی از اوقات 

و ایجاد ، رعایت کند ، های گذشته را که سنت ، و تالش می کرد ، پدرم انسان با سیاستی بود  

، و بزرگان دینی ، صحبت های جادو گران  خود قلبا بهولی ، در اعتقادات مردم ننماید ، حساسیت 

، در دربار ، و آنان را  ، از دیار پارسیان گماشته بود، معلمانی ؛ برای ما ، بطوری که ، اعتقادی نداشت 

                                                                 .               با آنان مشورت می نمودو ، جای داده 

ولی پدرم به انتقادهای  ؛با انتقادهای زیاد راهبان دینی همراه بود  ؛ البته انتخاب معلم از میان پارسیان

                                                                   و تصمیم خود را عمل می کرد.   ؛ آنها توجه نمی کرد

ولی به علت اطاعت ، اعتقاد داشت  ، و قلبا به سنت های پیشینیان، مذهبی بود یک انسان ، مادرم  اما

                                                      که در تصمیمات او مداخله نمی کرد. ،بود محض از پدر 
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                                                                                                                  شرایط زندگی من:

عزیز از کودکی به علت ضریب هوشی باال,  لیو که اندام نسبتا ضعیفی داشتم ، ، بودم دختری من 

  ؛زبان زد همگان بود، ت ذاتی من و شجاعهوش و ذکاوت ، از همان ابتدای زندگی  ، م بودمپدر ومادر

                             .با این رفتارها و خصوصیاتی که دارد باید پسر می شد، که پیومو ، همه می گفتند 

برایم ،  وجود داشتدر آن منطقه ، همۀ امکاناتی که و تقریبا ،  زندگی می کردم ، من در کاخ پدرم 

                                             .نهایت بهره را می بردم  امکانات موجود ، از ، و من نیز ؛ بودشده فراهم 

 . نداشتم، د می ش، هوسرانی نامیده و حرکات و اعمالی که ، تمایل به تفریحات نا سالم ، البته من 

                        .                               سوء استفاده کنم ، از اشخاص  ، دوست نداشتم که من

سریعا واکنش ، یا تمسخر کسی قرار گرفته ام ، مورد سوء استفاده ؛ ضمن اینکه اگر احساس می کردم  

                                                                   و با قضیه برخورد می کردم.  ، نشان می دادم

، با فرزندان ، بطوری که نمی پسندیدم ،  تحقیر سایرین را  فخر فروشی و، م من از ابتدای زندگی

و آنان را به اتاق خودم می آوردم و با آنها بازی ، ارتباط و دوستی نزدیکی داشتم  ، قصر خدمتکاران

                                                                                                                 .     می کردم 

درواقع عشق به  . آموزش دهمبه آنان  ، دهداستاد به من یاد می ، مطالبی را که  ، من دوست داشتم

                                                از کودکی در من وجود داشت.       ، و عالقه به تدریس، معلم شدن 

                                                                                                                  شرایط خاص منطقۀ ما:

، و پارسیانی که در هند زندگی می کردند  ، پیدا کرده بوددین جدید بسرعت شیوع ، در منطقه ما 

                                 .   مینمودند، اقدام به تبلیغ دین اسالم نیز ، همراه با  فعالیت های تجاری 

که بسیاری از مردم و  ، بود بر جوامع کوچک، و تاثیر گذاری شان   ؛این افرادبر اثر صحبت های  

                                                                            .مسلمان شده بودند ی محلیحکومتها

، با پارسیان و هندی ها  آنانارتباطات تجاری  ،س از تغییر دین شان پ،  البته جزایر مسلمان شده 

.                  برخوردار می گردیدند، آنان نیز و اقتصادی و از کمک های نظامی ، افزایش می یافت   
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و به نوعی ،  نسبت به مردم ما ، انسانهای منطقی تر و بهداشتی تر و با سوادتری  بودند  مسلمانان 

                                                           یک امتیاز محسوب می گردید.مسلمان بودن ، که وان گفت می ت

                                                                                                        آموزش نزد استاد پارسی:

و شخصی دانشمند و آگاه به دانش ، که از پارسیان مقیم هند بود "لمحمد استاد عبدا"شخصی بنام 

در سفر پدرم به هندوستان با وی ، تاریخ و مذاهب و ادبیات فارسی و ادبیات عرب و علوم پزشکی بود 

                                                                                                                     .   آشنا شد

و معلم در امور کشوری شده  و مشاور او  ، که با وی به سرزمین ما بیاید ، پدرم او را راضی کرد 

                                                                                                           .فرزندانش باشد

استاد دارای همسری ، و در آنجا مقیم شد  ، با خانوادۀ خود به سرزمین ما آمد، استاد عبدالمحمد 

                                     و یک فرزند دختر بنام آمنه و یک پسر بنام ابراهیم داشت .، بنام نرگس بود 

ارتباط صمیمانه , من با ،  فرزندان استاد . از من بزرگتر بودند، و ابراهیم هفت سال ،  آمنه پنج سال

بیشتر دوست بستگانم که من آنان را از سایر  ؛من تاثیر گذار بودند بحدی در  و برقرار کرده بودند ،  ای

.                                                                                                                  داشتم   

اجازه  مادرم اوقات  ؛  از از خیلی   بطوری که  ؛برقرار کردم  یارتباط نزدیکتاد ؛  خانواده اس  بامن 

                                                                                           می ماندم. و در منزل آنان ؛می گرفتم 

ب تاریخی و کت، اندن کتاب مقدس مسلمانان و خو ، زبان پارسی و عربی را آموختم  ، من نزد استاد

.                                                                                           آموزش دیدم، و اشعار فارسی را   

، و من با عالقۀ بسیار  که به من آموزش می داد، استاد در مورد پزشکی نیز مطالب زیادی می دانست  

و مطالب را ؛ و سپس به نزد پدر و مادرم می رفتم ، د ، مطالب درسی و آموزشی را فرا می گرفتم زیا

                                                                                             .         بازگو می کردم 

یرینی بسازد .قصر ، برایم شو دستور می داد آشپز  ؛ پدرم اکثرا مرا تشویق می کرد   

.استفادۀ ابزاری می کردم ، که در کودکی ، من از روش هدیه دادن پدرم ؛ یادم هست    
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و درسی را ، االن پیش پدرم می روم "به دوستان هم سن و سالم می گفتم ، که ، در خیلی از اوقات  

تا آشپز برای من و ، که دستور دهد و از او می خواهم ، برایش بازگو می کنم ، امروز یاد گرفتم ، که 

                                                                                                 ". شیرینی بسازد ،شما 

 برایش شعر یا سایر مطالب درسی را  و  ،  می رساند به نزدش   خودم را ،  زیاد سماجت سپس با 

اجازۀ   ناچارا وقتی سماجت مرا می دید ؛   جلسه داشت ،  ؛ در خیلی از اوقات او که  ؛ می خواندم

م ؛ و با او صحبت می کردم .                             مالقات می داد ؛ و من  به داخل جلسه می رفت  

مشخص  "مرا می بوسید و می گفت ، که و  حرفم را قطع می کرد ؛در اواسط صحبتهایم ، سپس او  

تا من دستور بدهم انجام   ؛ پس بگوئید ، از من چه می خواهید ؛ که خیلی درس یاد گرفته اید ؛ست ا

                                                                                                                              "شود

  به نزد دوستانم می آمدم.؛  و من شاد و خوشحال  ؛ گفتمبه او می  ؛  نیز خواسته ام را  و من 

، البته تشویق های  شگفت زده بودند به کسب دانش  ، از نبوغ و عشق و عالقۀ من، پدر و مادرم  

.                                                                      تاثیر زیادی داشت  ، در این ارتباط ؛ پدرم  

بهره ، به اندازۀ من از تعالیم استاد   ؛ ولی هیچکدام، تاد به سایر فرزندان پدرم نیز آموزش می داد اس 

                                                                                                             نمی بردند.

و با کمک  منتوسط ، سطوح ابتدائی  اری از شاگردانبسی، به جائی رسید که ، آموزش من نزد استاد 

                                                                               .        آمنه و ابراهیم ، آموزش داده می شدند

محل ان تا به عنو، , تخصیص داد در کنار ساحل ؛ را مکانی بسیار زیبا  ، پدرم به درخواست استاد 

 آموزش عمومی استفاده شود .                                                                                     

و به هر کسی که دوست   ؛ حضور می یافتدر این مکان ؛ ، و در مواقعی که پدرم با او کار نداشت ا 

                                                        . خواندن و نوشتن می آموخت ، آموزش ببیند، داشت 

  ، متذکر می شدنیز ، عدم رعایت بهداشت و نظافت عمومی را ، بسیاری از مشکالت ناشی از  ، استاد 
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و  ، با وی مطرح می کردند، که مشکالت خانوادگی خود را نیز  ، مردم بحدی استاد را دوست داشتند

                  .می گذاشتند با وی در میان، و نزدیکان پدرم داشتند  ئولینمساگر شکایت و انتقادی از 

  . احساس غرورمی کردم، و از این بابت ، دادم می من شاگردان زیادی را آموزش ، آن روزها  

، من مشکالت مردم را  ، با مردم برخوردار بودم، از ارتباط بسیار نزدیکی   ، واسطۀ تدریس  به من 

.            و برای بسیاری از آنها راه حل پیدا می کردم و در مورد آنها تعمق می کردم ،  ؛ دممی شنی  

مشکالت زندگی خودم تلقی می کردم ، من به آنها عشق می ورزیدم و از اینکه   ،من مشکالت آنها را  

                                     خوشحال بودم.   ، توانستم کمی از رنج زندگی شان بکاهم، می دیدم 

و  ، و رفتارم قرار می گرفتند ، پس از یک برخورد با من  ، تحت تاثیر سخنان، بسیاری از اشخاص   

                                         و به من اعتماد کامل می کردند.  ،درایت و دانش مرا تحسین می نمودند 

   زیرا می دیدند که من  ، به من اعتماد کنند فراد فامیل نیزا ، باعث شده بود که  جلب اعتماد مردم

.                                                                   محرم اسرار زندگی آنان تلقی گردم، می توانم   

را زی که برای حل مشکالت زندگی آنان اقدام نمایم .، ضمن اینکه این توانمندی در من وجود داشت  

      برخوردار شوم.، و از مساعدت و یاری او  ؛  به نزد پدرم بروم ، می توانستم برای حل مشکالتشان

                                                                                  شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:

هر راهبی در هر ، بت پرستی در میان مردم رواج داشت و ، خدایان متعدد داشتند سرزمین ما ، مردم 

بیشتر آموزش های اعتقادی که راهبان می دادند ، و ، ص خودش را داشت توصیه های خا، منطقه 

و ، وجود نداشت ، از نظر اعتقاد به پروردگار عالم  ؛ یک دیدگاه واحد و ، ای بودسلیقه  بصورت 

شکل  ، مردم سرزمین های مجاور، تاثیر اعتقادات مذهبی  اعتقادات مردم هر منطقه ، بیشتر تحت

                                                                                                              می گرفت. 

به ، و سنتها و اعمالشان تحت تاثیر اعتقادات آنان بودند  جزایری که نزدیک سرزمین چین بود ، 

                                                                                        بودائی ها بیشتر تمایل داشت .
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و  ؛ تحت تاثیر اعتقادات پارسیان و هندیان بودندمردمانش  د ،جزایری که نزدیک سرزمین هند بو

.                                                    ر بودتاثیر گذا ،در اعمال مردم  ؛ تفکر و اندیشۀ مردم هند  

قابل  ،  با مردم نواحی شمالی، با سواد  افراد و تعداد   ؛از نظر بهداشت، غربی بطوریکه مردمان جزایر  

            نسبت به سایر مناطق داشتند.      ، وضعیت بهتری  ، دی  نیزحتی از نظر اقتصا، مقایسه نبودند 

و در مورد ایجاد ارتباط با ارواح مقدس یا ارواح ، اعتقاد به ارتباط با ارواح داشتند ، مردم شدیدا 

زیاد بسیار ، گمی اعتقادی در میان آنان و سر در ، مختلف می کردند ی داستان سرائی ها، ن شیاطی

                                                             .داشت تضرور؛ نیاز به یک اعتقاد منطقی  ، بطوریکهبود ، 

و از نظر علمی ناصحیح  ، بسیاری از اعمال و نیایش ها و سنتها ، ماهیت منطقی و عقالنی نداشت

.                                                                                                     تلقی می گردید   

، این تفکر سنتی غلط بر حفظ آداب و سنن قدیمی داشتند ؛  تاکید؛ ن دینی و مذهبی ولی بزرگا 

و با مباحث  ، مذهبیون از کسب علم و دانش در میان مردم بیم داشته باشند، باعث شده بود که 

                                                                  فت کنند.  لمربوط به آموزش علم و دانش مخا

   تالش  لی در کنار حفظ سنتها ، همیشه و ، که سنتها را حفظ کند ، سعی می کرد نیزالبته پدرم 

رواج دهد .                                                       ، که علم و دانش را در میان مردم  ، می کرد  

، توجه نمی کرد و به همین علت راهبان مذهبی  پدرم به نظرات افراد متعصب ، و مخالف علم و دانش  

                                                                                   در دربار پدرم جایگاه ضعیفی داشتند.

                                                                                                                     ازدواج کردن من:

یکی که   ؛و یک جوان موفق تلقی می گردیدم ؛ من بیست سالم بود و در اوج جوانی ، بسر می بردم 

.                       خواستگاری نمود"کاراهو"و من را برای پسرش  ، به نزد پدرم آمد ، از تجار منطقه  

 ، با سواد بود؛ او از طرفی  ، داشت یقابل قبولۀ و چهر ، دانه بودمر درشت و کاراهو جوانی با اندامی 

                                   .به کار تجارت مشغول بودسکونت داشت و ، و بیش از پنج سال در هند ا

   ؛ آشنائی داشت ؛ و یک انسان روشنفکر محسوب می شد. نتیجتا ؛ با فرهنگ جوامع هندی و پارسی 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

221 

، داشت سنی با من تفاوت ، که بیش از دوازده سال  ، فاصلۀ سنی زیاد او با من بود ، یرادشتنها ا 

و نرگس یک پیشنهاد  ، مشورت کردم ، از جمله نرگس همسر استاد ، با چند نفر، برای ازدواج با او 

                                                                                                  .          عالی به من کرد

را  انیک روز دینت؛  داگر خواستی، شرط اول اینکه ،  دو شرط بگذاریدکاراهو  برای  ، او گفت که 

 شمابا  ، در ساخت آموزشگاهها در سایر نقاط شرط دو اینکه ، و، کاراهو مانع نشود  د ،عوض کنی

                                                                                                                همکاری کند.

من هم  ؛ موافقت کنند ان با تغییر دین شمااگر پدرت، و او گفت که ، با کاراهو مطرح شد ، ط من وشر

هم نخواهم هیچ مشکلی برایت فرا ، او گفت که ، و در ارتباط با ساخت آموزشگاه، موافقت می کنم 

 د ،و زمانی که در مراکز آموزشی می گذرانی، باید با کسب اجازه از من باشد کارهایت ؛ ولی ، کرد 

                                                                                    نباید زندگی ما را دچار مشکل کند.

برای ، من از همان سال اول ازدواجمان  ، لل برپا گردیدو مراسمی مج ، شکل گرفت و نفرازدواج ما د

.                                                             در سرزمینم برنامه ریزی نمودم  آموزش ،توسعه   

که در هر  ؛ و از کاراهو خواستم، و اقدام به تعلیم معلم کردم ، توسعه دادم مرکز آموزشی ساحلی را  

او نیز  نماید ،در هند  ،  به روش مدرسه سازی پارسیان، اقدام به ساخت یک مدرسه  ، ز جزایریک ا

                                                                                  .         اقدامات خود را شروع کرد

               گذاشتم."راشی"ه نامش را ک، و صاحب دختری زیبا گردیدم ، من خیلی زود بار دار شدم  

و هم اینکه ، من هم مقبولیت در میان خانواده و فامیل داشتم ، زندگی ما به خوبی شکل گرفته بود 

                                                             تحصیلکرده و آشنا به امور فرهنگی جامعه بودم.      

؛ خانواده ام  افراد و، مورد احترام و ستایش شوهر و بستگانم هستم ، کردم احساس می همیشه من 

  که تصورات من غلط بود ، متوجه شدم؛ ولی پس از یک سری اتفاقات ، به وجود من افتخار می کنند 

و دیگران تصمیم به ایجاد  ، مورد حسادت سایر اشخاص قرار دارد، و توانمندی ها و روند زندگی  من 

                                                                                  بین من و شوهرم را دارند.  ،شکاف 
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این عالقه را ،  ؛ کاراهو یک نقطه ضعف شدید داشت ، او شدیدا به زنان درشت اندام  عالقه مند بود

من برهنه در منزل باشم ، او برخی از  من در نگاههای او می دیدم ، از طرفی اصرار بر این داشت ، که

.                                          در جلوی خدمتکارانم با من شوخی های رکیک می کرد ؛ اوقات   

عملکرد  ، باشد با من تماس جنسی داشته ؛ غیر متعارف ؛  اشکال و روشهایکه به ، و دوست داشت ا

ه به همۀ خواسته های او تن دهم .                       ؛ ک نبودم و من حاضر ؛ او به من آسیب می رساند  

که به هر شکلی  و اجازه نمی دادم ؛من همیشه سخنان و درخواست های او را ، نکوهش می کردم ، 

و او نیز ، با دلخوری ، از خواست ؛  ؛ و به من آسیب برساند که دوست دارد ؛ با من تماس جنسی بگیرد

                                                                                          می کرد.  خودش صرف نظر

                                                                                              ارتباط شوهرم با خواهر ناتنی من:

که موپو  ؛ من مشاهده می کردم، بود  "موپو"خواهر ناتنی من  ، ، در آموزشگاهیکی از همکاران من  

پیشرفت کار تا از   ؛ او موپو را به جزایر دیگر هم می برد ، داردای  با کاراهو روابط بسیار صمیمانه

                                                         و برای من گزارش بیاورد.      ؛  دآموزشگاهها بازدید کن

، و ساخت آموزشگاههای من ، امور دیوانی  و تجاری در کاخ پدرم بود ، البته کار اصلی شوهرم  

که با من ارتباط ، من می دیدم شوهرم تمایل چندانی ندارد ، مسئولیت دوم وی تلقی می گردید 

                             .                  و بودن با من لذت نمی برد، و کال از هم صحبتی  ، برقرار کند

که قضیۀ ارتباط  احتمالی ، و از او خواهش کردم ، گفتم  "ماهاتو"من هم موضوع را به برادرم  

                                                          .  را بصورت مخفیانه زیر نظر بگیرد"موپو "و "کاراهو"

و به احتمال زیاد عامل ، هم در ارتباط هستند  که این دو با ، ماهاتو گفت، حدس من درست بود  

.                                                                                   می باشد "موپو"ایجاد مشکالت   

موپو  ؛ تا من راه حلی برای این مشکل بیابم ؛ که قضیه را با کسی بیان نکند ؛ من از ماهاتو خواستم 

.                   ولی چهرۀ من زیباتر بود  ، ولی قدی بلند داشت و فربه بود ؛ سنش از من کمتر بود  
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، ندو می گفت،  ندموپو را مسخره می کرددوستان هم سن و سالم ؛ همیشه ، ما زمانیکه بچه بودیم  

او با این هیکل و قیافه ،  که ؛و حاال من می دیدم ، شبیه زنان روستائی است  شکه هیکل و قیافه ا

                                                                           برای زندگی من مشکل ساز شده است.

و ، من یک شاهزاده بودم ، برای من بسیار سخت و درد ناک بود  ، شرایط ایجاد شده ، به هر حال 

که ، حاال می دیدم ، و افتخار پدر و مادرم بودم ، می شدم تحصیل کرده ترین فرد این سرزمین تلقی 

.                                                     در زندگی من رسوخ کرده است ، فساد به شکلی چندش آور  

، تنها گزینۀ من  ، آبرو ریزی می دانستم ؛ و بیان آن را نیز  ؛ کتمان آن را صحیح نمی دانستم من  

                                                                   .برای قطع ارتباط این دو بود، کردن روشی  پیدا

، و می تواند برای سنش از من کمتر است  لیو، ست ، که موپو دختر زیبائی نیبا خودم فکر می کردم 

چطور  زشگاهم او را بکار گماردم ،، من به او آموزش دادم و در آمواز طرفی خودش شوهر پیدا کند ، 

و شوهرم را به خود وابسته ، در ساختار خانوادگی من گردد ؛ که عامل تخریب ،  او تصمیم گرفته است

                                                                                    و باعث جدائی او ازمن شود.، کند 

که تصمیم به انجام ، حتما از شدت حسادت است  ، حسادت می باشد؛ ن حرکت قطعا تنها عامل ای 

                                                                                          این کار گرفته است.           

، امکان برقراری دوستی  که، شرایط را به نوعی تغییر دهم ، و تصمیم گرفتم ، لذا با خودم اندیشیدم 

                                                                         به حداقل برسد.    ، و ارتباط بین این دو نفر 

                                                                                                                     یک تصمیم بزرگ:

و به او گفتم  ، سرزمین خود نمایدمرزهای توسعه ، که اقدام به ، کردم  و او را قانع، نزد پدرم رفتم من 

که حالت انفعالی  ، و دلیلی وجود ندارد، که حوزۀ حکومتی خود را افزایش دهید  ،که شما قادرید 

                                                                  .                                         داشته باشید 

برای او  ، در تاریخ درج شده بود و ، انجام داده بودند، افتخارات تاریخی که بسیاری از حکمرانان  من 

.    جاودانه خواهد شد، در تاریخ  شمانام که با توسعۀ مرزهای سرزمین تان ، و گفتم ، توضیح دادم   
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؛ که  و جزایر متعدد شرقی، که به سمت شرق پیشروی کند ، و تصمیم گرفت  ، او نهایتا پذیرفت 

                                    .به زیر سلطۀ خود درآورد ، و مستقلی داشتند را، حکومت های سنتی 

 ، بسپارد "کاراهو"که فرماندهی این کار را به شوهرم  ،او را مجاب کردم  ، پس از راضی شدن پدرم 

                                             .     ی نظامی تغییر دهدهاو سمت او را از دیوانی به فرماندهی نیرو

که کاراهو  ؛و قرار شد  ، حرفهایم را پذیرفت، به دانش و تفکر و تعقل من اعتقاد داشت  ، پدرم چون 

                                                                               د.نمایبرای فتح جزایر جدید اعزام را 

ولی این واقعیت را به زبان   ، پی برده ام "موپو "رابطۀ پنهان او با   که من به  ،کاراهو می دانست 

                                                    . به هر حال او ناچار از پذیرش فرمان پدرم بودنمی آورم . 

                                           ؛ و فرماندهی نیروهای مهاجم را پذیرفت.    لذا او کار دیوانی را رها کرد

موپو  ؛ برای شوهر دادن خواهر ناتنی خودم  ، به سمت سرزمین های جدید، پس از اعزام نفرات  

، یکی از معلمان آموزشگاه او را به همسری برادر ، فتم و نهایتا تصمیم گر، برنامه ریزی کردم 

                                                                                                                   . درآورم

برای ، کرد همکاری می  ، و با پدرش در ساخت قایق ، او جوانی خوش چهره بود، بود  "هاویو"نام او  

.                         تلقی می گردیدیک شانس بزرگ ، مانند موپو ، یک دختر درباری  با، او ازدواج   

این کار با سختی بسیار ، داشت  "موپو "و سپس ، نیاز به راضی کردن خانوادۀ پدرم ، ازدواج آنان  

  .نقش زیادی داشتش ، های من و خواهرو حمایت "هاویو"اصرارهای  ، و در این ارتباط ، اتفاق افتاد

خواهر هاویو ، خصوصیات مثبت برادرش را ، بزرگ نمائی می کرد ، و برای موپو تعریف می نمود ، و 

                                                  سعی می کرد ، نظر مثبت او را به هر شکل ممکن اخذ نماید.          

او شدیدا با این مطلب گارد ، بار که قضیۀ خواستگاری هاویو را به موپو گفتم  که اولین، یادم هست 

باید یک قایق ساز ، و شوهر من ، باید در دربار کار کند ان شوهرت شما"و به من گفت که ، گرفت 

                                                                                    "این منطقی و عادالنه نیست، باشد 
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، تا شغلی در دربار به او بدهد ؛ و من می توانم به پدر توصیه کنم ، هاویو جوان است "من گفتم که 

          و برای لذت بردن از زندگی ، هاویو یک شوهر  د ،از زندگی لذت ببری ید ،ضمن اینکه سعی کن

                                                                    .                                      ایده آل است

فامیل  هایاز سایر دختر شمامن فکر می کنم ؛ را بسیار دوست دارد  شماو ؛ ست زیرا هم سن شما 

                                                                                           "شد دخوشبخت تر خواهی

که به او کاری در  ؛و از پدرم بخواهم  ؛ که هاویو را به دربار ببرم ،تصمیم نداشتم  ، من به هیچ وجه

تا او را کنترل نموده و عامل ، که هاویو شوهر موپو شود  ،فقط می خواستم کاری کنم  ؛ دربار بدهد

                                                                                                         جدائی او از شوهرم گردد.  

  .و من نیز خیالم تا حدی راحت شد ؛ و ازدواج بین این دو شکل گرفت، این اتفاق افتاد ، به هر حال  

        و او با هاویو طوری برخورد، شور و شوق ازدواج و عشق و عالقه مشاهده نمی شد ، درچهرۀ موپو 

                                                                  اوست.                    خدمتکارمی کرد که انگار 

درست رفتار  انو گفتیم با شوهرت، من و مادرش به او تذکر دادیم ،  موپو در ارتباط با حرکات و رفتار

                                         توجه نمی کرد.        ولی او اصال ید ،و او را در جمع تحقیر نکن ید ،کن

                                                                                                            جنگی:مناطق سفر به 

در ، ناطق جدید سفر کردم به م، شوهرم  با و دیدار، من به بهانۀ بازدید از مناطق تازه تصرف شده 

موپو  ، کاراهو پس از اینکه متوجه شود، یعنی فکر می کردم ، واقع هدف من اعالم ازدواج موپو بود 

یک ، و مجددا زندگی ما ، خواهد بود برای جلب رضایت من ، در تالش ، مجددا ، شوهر کرده است 

                                                                           شکل عاشقانه و منطقی به خود خواهد گرفت.

                      یک فاجعه بود.، آن چیز که در آنجا مشاهده کردم ، من به جزایر جدید سفر کردم 

و سه جزیره  ، سلیم شده بود، دو جزیره بدون جنگ ت پنج جزیره را تصرف کند، شوهرم توانسته بود 

                                    .      ه بودند، و در اثر حملۀ سربازان ما ناچار از تسلیم شد دمقاومت کرده بو
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و هر  ، اقدام به قتل و تجاوز ساکنین می کردند، پس از شکست دادن هر قبیله ، سپاهیان شوهرم 

                                                                    در حق آنها روا می داشتند.، ظلمی که قادر بودند 

اقدام به ، شوهرم و چند تن از دوستانش  ، بدون جنگ تسلیم شده بودند نیز، در جزایری که حتی ، 

                         .دنموده بودن هتک حرمت، دختران زیادی را  متاسفانه آنان، عیش و عشرت کردند 

باعث شرمندگی  ، شوهرم و سپاهیانش رخ داده بودظلمی که از سوی  و بیان، اظهار ناراحتی ساکنین 

.                                                                                                           من شده بود  

مردم از شر او تا  ، باید این مرد عیاش و حرام زاده را می کشتم، من تصمیم خودم را گرفته بودم  

                                                                                                          .راحت شوند 

من در ظلمی که به مردم رفته بود مقصر بودم ؛ زیرا من بخاطر زندگی خودم ؛ کاری کردم که زندگی 

                                                                                 هزاران نفر با مشکل مواجه شود.       

. و از فتوحات و افتخاراتش صحبتهای بسیار نمود، به دیدار من آمد "کاراهو"   

او منکر بسیاری ، با من داشتند پرسش کردم ، صحبتهائی که ساکنین جزایر ، من از او در ارتباط با  

حق مداخله در آن را  شماو ، این اموری مردانه است  "و به من می گفت، ع شد از این وقای

                                                                                                               "دنداری

باید به زمانی دیگر ؛ ی را ادامۀ توسعه و کشور گشائ"که  است پدرم گفته ،به او گفتم ، من به دروغ 

                                                             " دبا من به کاخ پدرم برگردی انو خودت دموکول کنی

امور را به معاونش سپرد ، و همراه من به  لذا ادارۀ، ولی راهی هم نداشت ، او حرفهایم را باور نکرد 

                                                                                               سمت کاخ پدرم بازگشت.    

به سمت جاکارتا حرکت کردیم ؛ تا به نزد  , "بانگک"و از جزیرۀ ؛  سوار بر قایق تشریفات شدیمما 

                                        طی سفر پنج روزۀ ما ؛ به دفعات با هم جر و بحث کردیم .         ؛  یمپدرم برو

که به هر شکل او سعی می کرد ؛ از فجایع و خطاهای او مطلع هستم ؛، که من  کاراهو فهمیده بود  
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 ؛ و برخی از مواقع ؛ صحبت می کرد ؛ او بعضی اوقات با زبان تهدید  ممکن نظرم را عوض کند 

                                                                                                     خواهش و التماس می نمود.

؛ و به او گفتم که هر تصمیمی او بگیرد , مورد  من هم همه چیز را به تصمیم  پدرم واگذار کردم

                                                                                              پذیرش من خواهد بود.

و خواستار  ، از سوی کاراهو را به پدرم گفتم ، من مشکالت پیش آمدهعاقبت ما به نزد پدرم رفتیم و  

                                     قت ندارد همسر من باشد .و گفتم که او لیا ، دربار پدرم شدم اخراج او از

، کاراهو مدام عذرخواهی می کرد ، و بدل شد  و پدرم رد وبین من و کاراهو ، زیادی صحبتهای 

.                ولی من نمی توانستم با کاراهو زندگی کنم اشتباهات را به گردن دیگران می انداخت ،   

یک بار دیگر به او فرصت  شما؛ کاراهو اشتباه کرده و االن پشیمان است "نهایتا پدرم به من گفت که  

                                                          "  هم اشتباه کرد من او را تنبیه می کنم زاگر با ید ،بده

سپس به  گناهکار ؛ با طناب دار می باشد ؛ همه می دانستند که منظور پدرم از تنبیه , اعدام شخص

                                                                                      آشتی کردم. او من با مدستور پدر

و کاراهو دوباره به سمت دیوانی در دربار مشغول  ؛ من و کاراهو دوباره زندگی مشترک را از سر گرفتیم

                                                                     و من نیز کار تدریس و تعلیم را از سر گرفتم. ؛ شد

، یادم هست پس از آشتی کردن ، ما دو نفر به منزل مان برگشتیم ، همینکه به خانه وارد شدیم 

او  گرفت ،می شوخی های رکیک او شروع شد ، او به طرز عجیب ، و شدیدی با من تماس جنسی 

م و گفت؛ در ارتباط با توان جنسی او پرسیدم من و حرکات او پایانی نداشت ، ، اصال خسته نمی شد 

                                                   "و مرا اینگونه آزار نمی دادید  ؛ قبال وضعیت دیگری داشتید"که 

با یک جادوگر آشنا شده ، و از او  یک مادۀ نشئه آور گرفته است ،که قوای جنسی "ه او پاسخ داد ک

                                                                                                      "     را چند برابر می کند 

که ، کاراهو می گفت ، آشنا نبودم ، ولی می دیدم ، وقتی که ، مصرف می کند  مواد نشئه آوریمن با   

                                                       چشمانش قرمز شده و رنگ پوستش کمی تیره تر می شود.
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و به استفاده ، ولی او توجه نمی نمود ، استفاده نکند  را ، من از او خواهش می کردم که از اینگونه مواد

  از مواد نشئه آور ادامه می داد.                                                                                               

                                                                                             ا شوهرش:ب"موپو"زندگی جدید 

زیرا ،  ، با هم دچار مشکل شده اند  "هاویو"و شوهرش  "موپو "که ، طی این مدت من مطلع شدم

ستانش به تفریح و با دو،  "موپو"که با کمک ثروت و امکانات  بود ،ران هوسهاویو فردی عیاش و 

                                                     .کردای نمی پرداخت ، و به موپو هم توجه خوشگذرانی می 

موپو که سخت از  . بنظر می رسید که هاویو همسرش را دوست ندارد و از با او بودن لذت نمی برد

و ؛ و با مادرش صحبت می کرد  ؛ پدرم می رفتاکثرا به کاخ  ، بیزار شده بود  ،  شوهرشزندگی با 

                                                .کسب نماید "هاویو"برای جدائی از ؛ می خواست تا رضایت او را 

تا اینکه یک روز ؛ و هیچ نتیجه ای در بر نداشت ؛ که ادامه داشت  ؛این روند نزدیک به یکسال بود 

                                      . تا مجددا به تدریس برگردد؛ و از من خواهش کرد  ؛ دموپو به منزل ما آم

تا ، ولی خواهش ها و التماس های او باعث شد ، که با او هم صحبت شوم  ، من هیچ تمایلی نداشتم 

                                                                                 .       دلم به رحم بیاید و به او کمک کنم

از طرفی من در از هم پاشیدگی زندگی او ؛ خودم را مقصر می دانستم ؛ من برای زندگی خودم ؛ این 

                                            بال را سر او آورده بودم ؛ و دوست داشتم به او کمک کنم.         

و ، من می توانستم برای او برنامۀ تدریس بگذارم ، ن عربی را نزد من آموخته بود او زبا، به هر حال  

و او نیز به واسطۀ ؛ لذا دوباره برای او کالس گذاشتم ، تعدادی از دانش آموزان را در اختیار او قرار دهم 

                                           رفت و آمدش را به منزل ما از سر گرفت.، داشتن ارتباط کاری با من 

                                                                                                       اتفاقی تاسف بار و مرگ من:

من ،  و ما از زندگی راضی بودیم،  تقریبا عادی و صمیمانه جلوه می کرد، با شوهرم ، روند زندگی من 

.                               و همه چیز به خوبی داشت پیش می رفت، دار شده بودم دیگر بارهم یک بار   
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، در ساخت آموزشگاه ، تا بتوانم مساعدت مالی او را  ، به کاخ پدرم رفتم ؛ تا اینکه یکی از روزها 

برای  ؛ های جدیدف ایجاد هزینه مخال، در ابتدا پدرم . جلب کنم ،تازه تصرف شده جزایر  یکی ازدر

                           "دستورداده تا هزینه های جاری را کاهش دهند " و گفت که  ، حکومه شددارال

و نتیجه ای برای ، بی ثمر بوده ؛ یک هزینه کرد ، سرمایه گذاری روی تعلیم و تعلم ، به اعتقاد پدرم 

                                                                    نمی توانست داشته باشد.  ما مردم و سرزمین 

، سبب رشد و  که تعلیم و تعلم و ارتقاء ارزشهای فکری و علمی جامعه، ولی من او را قانع کردم  

   .                                                                                   مردم خواهد شدفکری  توسعۀ

خواهید دید  .          ، را در تعلیم و تعلم   خودتان ،نتیجۀ سرمایه گذاری شما که  گفتم ،من به او    

و ارتقاء وضعیت ، در ساخت کارگاههای تولیدی سپس ادامه دادم که نتیجۀ این سرمایه گذاری  

.       را مثال زدم سرزمین پارسیان و هند  من ؛ نمودد یمشاهده خواه، و صادرات کاال ، کشاورزی   

و سپس به دفتر ، خذ کنم امن توانستم موافقت او را  ل بسختی پدر ، حرفهایم را پذیرفت ؛به هر حا 

 .و برایش بودجه در نظر بگیرد، موافقت پدرم را ثبت نماید ، تا در دفترش  ، رفتم"کاراهو "کار شوهرم 

  کجاستکاراهو که ، از همکارانش پرسیدم ، دیدم در محل کارش نیست ، رفتم  کاراهو وقتی به دفتر

                                              . د برگشت بزودی خواهو  آنان گفتند ، که به منزل رفته است ،

باید ، اگر او در مسیر منزل بود ، می آمدم  داشتم ، ولی من از منزلمان  ، من به آنان چیزی نگفتم

                 .است "موپو"که او در منزل ، یک حس عجیبی به من می گفت ، همدیگر را می دیدیم 

 هرامنزل موپو سمت به و ، مرخص کردم ، که همه جا با من بودند ، دو نفر ندیم همراهم را  لذا 

                                                                                                                  .افتادم

او با دیدن من مضطرب شده بود  ، موپو به جلوی در آمد . در را زدمو ، به جلوی منزل موپو رسیدم 

ولی هر قدر ، و به بهانۀ کالسهایش با او صحبت کردم ، داخل منزلش رفتم ، و اصال تمرکز نداشت 

                                     .امکان پذیر نشدآنجاست یا خیر ؟ برایم  ، کاراهوکه متوجه شوم ، تالش کردم 
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. من در یکی و از منزلش دور شدم  ، از او خداحافظی کردم صحبت و همنشینی با او ، ، پس از مدتی 

و در کنار دیوار  ، قرار دادمدر منزلش را زیر نظر  و، منتظر ماندم ، از کوچه های مشرف به منزل او 

                                                                                      .     هان شدمپن ،  یکی از خانه ها

و به اطراف خانه و کوچه های اطراف ا،  از منزل خارج شد "موپو "که ، مشاهده کردم ، مدتی از پس  

                                                                                                         . کشیدسرک 

به داخل منزل  ،.  سپس موپو مجددا  متوجۀ حضور من نشودموپو تا ، خودم را کامال پنهان نمودم من 

و دوان دوان شروع به حرکت  ، شتابزده از منزل خارج شد "کاراهو"که  ، آنگاه مشاهده نمودمرفت 

                                                                                                                     .نمود

وقتی کاراهو به  ؛ که من مخفی شده بودم، دقیقا به سمت محلی حرکت کرده بود ، او برحسب اتفاق 

                                                                 من از کنار دیوار فاصله گرفتم.، د من نزدیک ش

من که دیگر به  دبه من و پدرم قول ندادی شما "و من به او گفتم که، و از حرکت ایستاد دید  او مرا 

                                                                                                       " ؟دخیانت نکنی

                  "اولین بارم بودکه یدباور کن، و خودش خواست موپ ،من نیستم ید ، مقصرببین پیومو"گفتاو 

                             "روشن کنم، ن موپوی ابله را یم پیش پدرم ، تا تکلیف شما و آورب "گفتم من به او 

مانع  ؛ و هم بزور می خواست ؛ او هم التماس می کرد ، که نرویم، خواهش کرد و،  کاراهو مرابغل کرد

                                                                                                           .حرکتم بشود

، تا از خودم جدا کنم  ، من او را چند بار هل دادم.  از دست او خالص شوم، من هم سعی می کردم 

او هم ، سیلی محکم به او زدم  یکرد ، من برای اینکه او را از خودم دور کنم ، ولی او مرا رها نمی ک

                                                                                                               .مرا هل داد

کنار جاده ، بزرگی که رم به سنگ س، و محکم به زمین خوردم  او ، ن، براثر هل دادمن باردار بودم 

                             .ضربه  ، بیهوش شدمبر اثر من و خون از سرم جاری شد ،  ، بود برخورد نمود
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 کار می کندکه قلبم ،تا ببیند ، که از کار خودش ناراحت بود ، سرش را روی سینه ام گذاشت و کاراه

                                                                                                                  یا خیر ؟

مرا ، و سعی می کرد ، و صورتم را تکان می داد ، ولی قلبم کار نمی کرد . او مدام مرا صدا می کرد  

                     مرده بودم. ضربه مغزی شده ، و ولی تالش او نتیجه نداشت و من ، به هوش بیاورد 

سپس ،  که من به همین راحتی مرده باشم؛ و گریست ، کاراهو  باورش نمی شد  مرا بغل کرداو سپس 

                                                     .   و ماجرا را برای او شرح داد ، به منزل موپو برد او جسدم را

و او را ، کی حفر می کنم گودال کوچ، ن در باغچۀ خانه ام م،  یدبرو انبه محل کارت شما "موپو گفت

                                                                                ."تا کسی متوجه نشود  ، دفن می نمایم

دست تا شرایط ، موپو پس از دفن من ، تعدادی گل و بوتۀ زینتی ، در محل دفن جسدم کاشت 

                                                                               خاک ، عادی جلوه کند.        خوردگی

، و عوامل او ، تا مدتها پدرم  ؛ مخفی کنند ، قضیۀ مرگ مرا توانستند، یگر با کمک همد نفر این دو 

 برداشتند. از جستجو دست ، کسب نتیجهبه علت نا امیدی از ، و پس از مدتها  ، در جستجوی من بودند

                                                                                                                  هدف من در زندگی:

در  ، و این ضعف نفس عظیمی را که، و دنیا پرستی را درک نمی کردم  ، من این همه شهوت رانی

یک روش که چرا راهنما و ، از آفریدگار نیز ناراحت بودم ، برایم چندش آور بود ، ی دیدم م دیگران

           .مردم با همدیگر عاقالنه تر رفتار کنند ، به واسطۀ آنتا ،  وجود ندارددر عالم  ، کنترل منطقی

 نیافتم. انبرای آنپاسخی  ، و تا آخر عمرم، در طول زندگیم با من همراه بود  ی ،پرسش های زیاد

و ، مجازات سخت تری مقرر می کردم ، برای خطاها و گناهان مردم ، شاید اگر من قدرت داشتم 

                                                           .      مجازات را نیز به دقت و شدت اعمال می نمودم

به عقیدۀ  ، فرد خاطی مشاهده نمی کند، گناه را  آنهم در شرایطی که عقوبت ناشی از، استمرار گناه  

.                                                                                       نبودمنطبق بر عدالت ، من   
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باید در همین دنیا و در حضور سایر ، و باعث تباهی شد ، اگر کسی خطائی کرد به عقیدۀ من ،  

نتیجۀ ، پس از مشاهدۀ  ، نیز، و افراد تا درس عبرتی برای سایر افراد شود  ، بت ببیندعقو ، اشخاص

                                                             اقدام به اصالح رفتاری خود نمایند.، اعمال دیگران 

    .ر قابل قبول می باشدبوده و غیمنطقی یک عمل غیر، به عالم دیگر اعمال پردن نتایج در واقع س
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                                                                        زدهم من با رآی:            سیدیدار 

   قرار گرفتم.   او به من گفت: "رآی"زدهم در حضور سیمن بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم و برای بار 

                                                                                                          "سالم دوست من" 

و تو نیز ؛ حضور تو در عالم ماده ، با هدف انتشارآگاهی و ایجاد تغییر و تحول مثبت شکل گرفت " 

تمایل تو در مشارکت  ، بودخوب  عملکرد تو در نشر آگاهی، ردی تقریبا در همین مسیر حرکت ک

به هر ، ها خویشتن داری نمودی هوسو همیشه در قبال ؛ اعمال ناصحیح بسیار کم بود ؛ برای انجام 

 ؛در زندگی های پیشین ، جبران کنی؛ از تخریب انجام شده توسط خودت را  بخشی؛ حال تو توانستی 

تیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار ولی تا مرحلۀ اخذ نتایج و دس ، و روح خودت را ارتقاء دهی

                                                                                                                    "بگیری

ولی تو برای کسب منافع دنیائی خودت ؛ منافع انسانهای زیادی را تباه کردی ؛ و "سپس ادامه داد

                                                                                  "خریب در عالم ماده شدی عامل ت

، ؛ تا تجربه کسب کنی ؛ و مورد سنجش واقع شویاکنون تو باید در شرایط یک آزمون قرار بگیری "

به تو تحمیل ؛ عالم مادی را  ۀکه آگاهی و دانش غیر منطبق با شبک ؛تحت تاثیر محیطی باشی  تو باید

                                "؛ عملکرد و تجربیات پیشین تو ؛ در این شرایط ، سنجش می گردد ندمی ک

تو شکل خواهد گرفت. حضور  قبلیبصورت مکمل ، نسبت به زندگی ؛ حضور جدید تو در عالم ماده  "

                                                                        .   "جانمائی تو را رقم می زند ؛تحت این شرایط

                       "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی" 
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                                                     دهم من:             سیززندگی کالبدی 

                              که دارای چنین مشخصاتی بود:   وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

 یتپدرم یک شخصو ،  قبیلۀ بنی نعمان بود، بزرگان مذهبی او فرزند یکی از  ، مادرم هانیه نام داشت

، و همۀ زندگی ما را  ، عجین شده بود دین و مذهب با خانوادۀ ما،  بود بنام خالد، سرشناس دینی 

                                                                                                تحت تاثیر قرار داده بود .

، همانند او ، انتظار داشت که  پدرم، نامگذاری نمود  "جاسم"پدرم مرا  ، من فرزند اول خانواده بودم

                                           و جامعه خدمت کنم.، به امور دینی مردم ، و مانند او ، ارس علمیه بروم به مد

به تحصیل ،  سالگی دوو  و تا سن بیست،  به مدارس دینی رفتم ، من به واسطۀ درخواست پدرم

، برای من  علوم دینیتحصیل ، عالقه مند بودم ،  به کارهای نظامی، ولی خودم قلبا ،  مشغول شدم

.                                    ، بسیار خوب بود لی پیشرفت تحصیلی من در این رشتهو،  جذاب نبود  

و می گفتند  ی علوم مذهبی ، تحسین می کردند ،در فراگیر،  ، توانائی باالی مرا یاساتید مدرسۀ دین 

                                                                             .   ، خواهی داشت که آیندۀ درخشانی

من او ؛ زبیده نام داشت  او؛  بود کردم ، همسرم ، از بستگان خانوادۀ ما من در بیست سالگی ازدواج  

درواقع زبیده ، بود سنتی و بسیار  ، یک دختر بی سواداو را از کودکی می دیدم و می شناختم ، 

و من موظف بودم با او زندگی ، که برایم انتخاب کرده بودند ،  بلکه دختری بود ، اب من نبودانتخ

                                                                                                                     کنم.

 اختالف من با همسرم:

که ، د نموو تالش می ، بود  یمحبتبا ،  دختراو ولی  ، سیار فربه بودو ب، چهرۀ زیبائی نداشت زبیده 

و از با او بودن ، لذت ؛  ولی من قلبا او را دوست نداشتم، تماما به انجام برساند ، وظایف شوهرداری را 

                                                                                                                  نمی بردم .
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او برای اینکه بچه دار شود ، پای صحبت او تاکید و تعجیل بسیار زیادی ، برای بچه دار شدن داشت ،  

          یعمل، و روشهای پیشنهادی آنان را ، و توصیه ها ، و دخترعموهای خود می نشست ، خواهران 

                                                                                  .                                 می کرد

من زیاد عالقه  ؛ ، او تبدیل شده بود اهای بستگانمون و خطبه محلی برای آز، زندگی ما در واقع ،  

ده بود ، مند نبودم ، با او تماس جنسی داشته باشم ، علت این قضیه هم ، بی عالقه بودن من به زبی

ولی او نمی فهمید و فکر می کرد ، من قوای جنسی ضعیفی دارم ، لذا بطور مدام تالش می کرد ، به 

                                                                    روشهای مختلف ، قوای جنسی مرا تقویت کند . 

، عامل تحریک من شود ، می تواند ، می کرد و هر داروئی که فکر ، هر غذای تحریک کننده ، زبیده 

و نتیجه اش را ، به بستگانش  ، به من می خوراندو ، و قوای جنسی مرا افزایش دهد ، تهیه می نمود 

رفتار زبیده ، غیر قابل تحمل بود ، او کاری کرده بود ،که من مضحکۀ ، دست همه شوم ، می گفت ، 

                       ید ، یک انسان معیوب ، به من نگاه کنند . و همه ، دربارۀ من صحبت کنند ، و به د

البته من ؛ نسبت به توانائی خودم ؛ برای بچه دار شدن شک داشتم ؛ و مطمئن نبودم که سالم هستم؛ 

ولی  ؛ شدو هیچ مشکلی ندارم ؛ به هر حال من به دفعات با او تماس جنسی داشتم ؛ ولی او بار دار ن

ولی برای او اهمیت زیادی داشت.                                                  برایم مهم نبود ؛  بار دار شدنش  

پس از ، به منزل آمده بودم  ، ، تازه از مدرسۀ دینی ی گرم تابستاندر یکی از روزها، یادم هست  

و مرا بوسید ، من  ، او به من سالم کرد ، بسیار خوشحال استزبیده ،  کهدیدم  ، ورودم به منزل

من مصرف کنم .                           ، تا  ، تهیه کرده استجدید  دارویبرای من یک حتما ، فهمیدم   

که در بچه دار شدن  است ،یک روغن مخصوص برایش آورده  ،  امروز یکی از دوستانش، او گفت که  

                                                                      .                           بسیار موثر است ، افراد 

یک روغن سبز رنگ ، با  ، درون کوزه، بسیار کوچک آورد ، و یک کوزۀ ، سپس او دوان دوان رفت  

ه دزینب آن را برایم آور؛  این روغن هشت گیاه است"، وجود داشت ، زبیده گفت که بوی بسیار تند 

                                                 "ن هستم که با این روغن ، به نتیجه می رسیم مطمئ؛ است 

تا بچه دار شوم ، پس خواهش  ،زبیدۀ عزیز ، من مشکلی ندارم ، فقط تمایلی ندارم "من به او گفتم که   
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، تا من بتوانم ، به کنید برای چند سال تجر، و زندگی بدون بچه را ؛ می کنم ، این کارها را رها کنید 

ما ، پس از اینکه ، من مطمئن هستم  برای خودم منزلی بخرم و زندگی مناسبی ، فراهم نمایم ،

 ؛ و از منزل پدرم برویم ، شما فرزندان بسیاری خواهی آورد، زندگی مستقلی داشته باشیم ، توانستیم 

                                                                                   "و به هدف خودتان خواهید رسید

به کمر و آلت  ، و از آن روغن، لباسهایش را در آورد  ، زبیدهبه حرفهای من توجه نمی کرد ، ولی او   

و یک تکه ، باز کرد ، و قرآن روی طاقچه را ، انتهای اتاق رفت ، سپس به سمت ، اسلی خود زد تن

حتما نتیجه ، یک جادوی بسیار قوی هست ، این  "برداشت ، و گفت که قرآن ،ن را از دروپوست ، 

                                                                                                                     "     می گیریم 

    شده است ، او پوست را به بدن خودکلمات نامفهوم نوشته  ، و دیدم روی پوست، من نگاه کردم  

                                                                     تکرار می کرد.، و سورۀ حمد را مدام ، می مالید 

                                             "دروغن بزنیشما باید  ید ،را در بیاور انلباست "که او به من هم گفت 

اکراه داشتم و نمی خواستم با او کاری بکنم ، ولی او دست بردار نبود ،  ،  ولی من از انجام این کار 

.                                                  و لباسم را بزور درآورد  ، به سمت من آمد، عاقبت خودش   

. جه نمی کرداو اصال به حرفهای من تو ، من از دست او کالفه شده بودم   

؛ شدن بدنم  و چرب، از بوی روغن ، و سپس به بدن من می مالید ، او دستش را به روغن می زد  

.                چگونه از دست او خالص شوم ، ولی نمی دانستم  ، به من دست داده بود، حالت تهوع   

، و بی فکری و بی شخصیت  نۀ زبیده احمقا ولی واقعا اعمال ، از خودم برنجانم  او را ، نمی خواستم  من 

                                                                                ، برایم غیر قابل تحمل بود. بودنش 

با ، ولی همان موقع ، و در اختیارش قرار گرفتم ، به خواست او تن دادم ، به اصرار زبیده ، من آن روز 

             .نمایمو یک زندگی نو ، آغاز ، رها کنم ، ابلهانه را و این زندگی ، که زبیده  ، خودم عهد کردم
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                                                                                                       و طبرستان: دیلمانقیام در 

قیام ، در نقاط مختلف امپراطوری عباسی ، م می گذشت که از آغاز دین اسال، حدود سیصد سال بود 

از مرکز برای سرکوب شورشیان  ، اقدام به اعزام نیرو"مقتدر "و خلیفه ، های مختلفی انجام می شد   

                                                                                                                    می نمود.

و از امپراطوری  . شورش کرده بودند، و طبرستان  دیلماندر منطقۀ ، مدتی بود که علویان و زرتشتیان 

                                      و کارگزاران آنان را ، به قتل می رساندند.  ؛ عباسی ، اطاعت نمی کردند 

اقدام ، که برای سرکوب شورشیان  ، ستور دادد ، در خراسان، خلیفه به کارگزاران خود ، در ابتدا 

ند .                                                                        نیند ، و افراد شورشی را مجازات کنما  

به رئیس قبیلۀ بنی ، به همین علت ، بود  ینیازمند نفرات و تجهیزات بیشتر، شورشیان  ولی سرکوب 

و برای سرکوب شورشیان اعزام  ، که سپاهی از جوانان داوطلب آماده کند، اده شد نعمان فرمان د

                                                                                                                    .نماید

. با  همراه شوم، با سپاه اعزامی ، و درخواست کردم که ، غنیمت شمردم به ، من اتفاق پیش آمده را 

پس از ، و گفتم که ، و رضایت آنها را اخذ نمودم ، پدر و مادر و همسرم در این ارتباط صحبت کردم 

                                                  به نزد آنان خواهم آمد. ، همراه با غنایم فراوان، سرکوب شورشیان 

                                                                                                           ی:الگو و تفکر غیر انسان

 ، بیان نمودمرا ؛ سرکوب شورشیان برای جهاد و  ، و موضوع اعزامم ؛ ابومحمد رفتم ، به نزد استادم 

که از ،  دافرادی اعزام می شویبا جنگ ، برای  شما، جاسم "و گفت که ، او از اعزامم استقبال نمود 

                                                             و لباس الحاد را به تن کرده اند.، دین خدا برگشته اند 

ثواب بسیار ، به زمین بریزد ، خون یک علوی یا خون یک مجوس و آتش پرست را ، هرکسی بتواند  

هرقدر ، رها نماید و زمین را از پیکر ناپاک آنها ، اگر شخصی هفت ملحد را بکشد و  ، انجام داده است

و ،  فرستادبه بهشت خواهد و او را ه می گیرد ، ددی، خداوند ناگناهان او را  ، اگر گناه کرده باشد

                                          خدمتگزار او خواهد نمود.، در بهشت ، خداوند هفتاد حوری بهشتی را 
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آنها بر تو ، بدانید که ، اگر با زنان و دختران ملحد مواجه شدید ؛ ای جاسم "سپس ادامه داد و گفت 

.                                                                                                        حالل هستند   

، اموال شان بر بدان که  را تصاحب کردید ،و اگر اموال آنان ، د شوید از آنان بهره من شما می توانید 

، زنان و مردان آنان فرزندان شیطانند ، و هر قدر که می توانید ، باید بیشتر از آنان  استحالل  شما 

                                                                       "از وجود شان ، پاک گردد ،تا زمین  بکشید ،

نیز همین  زرتشتی و علوی ،که آیا بزرگان دینی ، و با خودم اندیشیدم ، من از استاد خداحافظی کردم 

                                                                               فتاوی را به پیروانشان می دهند یا خیر؟

می خواهم با داوطلبان ، ، و اعالم کردم که ، مراجعه کردم  "حیره"ر د، به مرکز نظامی  ، به هر حال 

                                                                                   برای سرکوب شورشیان اعزام شوم.

  ؛و تجهیزات انفرادیو من و سایر داوطلبان را ، دسته بندی نمودند ،  ، آنان اقدامات الزم را انجام دادند

ما باید ، در طول سفر انجام شود ، که آموزش نظامی ما ، و تصمیم بر این شد به من تحویل گردید ، 

     و در حین سفر تیر اندازی و شمشیر زنی  را آموزش می دیدیم.، همراه با سپاه حرکت می کردیم 

و بخوبی قادر بودم از سالح استفاده ، بسیار پیشرفت داشتم ، من در کار با شمشیر ، طی این مدت 

                                                                                                                    نمایم.

تمرین  ، دشمن فرضی را   و حمله به  ،و گروه گروه می شدیم  ، لباس رزمی به تن می کردیم   ما

.                   حضور داشتند، اسب سوارها و نیزه دارها و کمانداران نیز   ، در این تمرینات،  نمودیممی   

و منطقه ،  ارد منطقه ای بنام دیلم می شدیمو ، ما باید در ابتدای سفر،  ماه طول کشید سفر ما سه

                     بود . "فومن "ی بناممرکز شورشیان در شهر یم ؛ پاکسازی می نمود  را از وجود شورشیان

                                                                                                                جنگ در شمال ایران:

این مناطق دارای  ، مناطقی به این زیبائی وجود داشته باشد، که در زمین  ،من هرگز تصور نمی کردم 

که رودهای ، دشتهای زیبا و سرسبز وجود داشت دیلم ،  و در بخشهائی از، بود  یهای پردرختکوهستان

                                                                                               ، جاری بود.در آن ، پرآب 
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 ی عرب درخبر اعزام نیروها، می کردیم از مسیرهای کوهستانی حرکت ، ما برای ورود به منطقه باید 

به سمت مناطق گیل و دیلم اعزام ، که سپاهی از اعراب  ،و همه می دانستند  ، همه جا پیچیده بود

                                                                                                              .استشده 

اردو گاه ما وارد شد ، او حامل پیغامی از سوی فرماندۀ به ، پیکی از سوی دشمن ، فومن  مسیردر 

از پیشروی خودداری ، ابراز می کرد که ،  فرماندۀ نیروهای شورشی، او از سوی  نیروهای دشمن بود ،

م در صورت نفوذ بیشتر به مناطق تحت نفوذ دیلمیان ، مورد تهاجم قرار خواهی"می گفت که و ا، کنید 

                                                                                                                     ."گرفت

                                         "دین و مذهب تو چیست؟ "از او پرسید که "ابو کامل "مابنام فرمانده

                                                                "ست و از علویان هستمدینم اسالم ا"او پاسخ داد که 

از من  ،و با فتاوی بزرگان دینی آشنائی دارم  ،که من دروس دینی خوانده ام  ،داشت ابو کامل اطالع   

                                                     "حکم یک علوی چیست ؟ با او چکار کنیم؟، جاسم "پرسید

و کسی که خونش را به زمین ، که خونش مباح هست  است ،استادم ابو محمد گفته  "من گفتم که

                                                                               "بهشت بر او واجب می شود، بریزد 

و محل ، او مباح هست اگر او با ما همکاری کند  خون "و گفت که  ، ابوکامل شمشیرش را کشید

او  ، ولی اگر همکاری نکند، او را زنده می گذاریم  ، و از مذهبش برگردد، قوای دشمن را بازگو نماید 

                                                                                                            "را خواهیم کشت

نفرات ابو کامل  د.نتا از او اعتراف بگیر، قرار داد  سربازاناز  سه نفردر اختیار ، سپس پیک دشمن را 

برای دسترسی به مقر دشمن ؛ تا بهترین مسیر ، که از او اعتراف بگیرند ، با ضربات تازیانه تالش کردند 

                 کشته شد. ، بر اثر شکنجه بسیار و نهایتا ، نگردیدولی او حاضر به همکاری  ، نماید اعالم، را 

                                                                                                                                حملۀ دشمن:

یری از حملۀبمنظور جلوگ، باید از یک درۀ عمیق می گذشتیم ، ما برای رسیدن به شهر فومن   
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.سپاه را از دره عبور داد ؛ و سپس ، به ارتفاعات فرستاد  ابو کامل، تعدادی از نفرات را   ؛ دشمن   

.                     با افراد دشمن شدیم ، ما متوجۀ درگیری بین نفرات ما ، در حین عبور سپاهیان    

  در ارتفاعات کمین کرده بوددشمن ، که  بنظر می رسید، آنان در ارتفاعات با هم درگیر شده بودند  

.                                       با آنها درگیر شده اند ، پس از مشاهدۀ نفرات دشمن ، و نفرات ما   

در حال  و به علت کثرت نیروی دشمن ، نفرات ما ، ور شده به سمت آنان حمله نفرات دشمن نیز  

                                                                                          گریز از دست دشمن بودند.

که نیروی کمکی به باالی ، و از ابوکامل درخواست می کردند ، بطور مداوم نگهبانان فریاد می زدند 

                                                                                                    بفرستد. ، ارتفاعات 

ولی قبل ، به سمت محل درگیری اعزام نمود ، به نگهبانها برای کمک ، ابو کامل تعدادی از نفرات را  

را به قتل  نگهبان ها، نفرات دشمن توانستند ، نفرات کمکی به محل درگیری برسند ، از اینکه 

                                                                                                                   برسانند.

و  ، ارتفاعات ، اقدام به پرتاب سنگ و قطع درختان کردند از ، نفرات دشمن پس از کشتن نگهبان ها

                                                                              آنان را به سمت نفرات ما پرتاب نمودند.

، براثر برخورد آنها به سربازان  ، از ارتفاعات به سمت ما پرتاب شد ، سنگ و چوب ، حجم زیادی از

کنترل و روحیۀ خود را از دست داده ، سربازان نیز متاسفانه ، آسیب دیدند  نفرات ما ،تعداد زیادی از 

                                                                              و فقط به فکر گریز بودند.       ، بودند

 ، زیرا دشمن در ارتفاعات مستقر بود ، و ما در دره بودیم ، ما کاری بجز فرار از دست مان بر نمی آمد

نفرات دشمن بصورت دسته های کوچک ؛ خودشان را به دره می رساندند و پس از کشتن نفرات در 

 حال فرار ، مجددا به سمت باالی کوه بر می گشتند.                                                           

  ؛تا سپاه بار دیگر، روز طول کشید  ، سهترک نمود را و منطقۀ درگیری ، سپاه موقتا عقب نشینی کرد 

                                                        .                                 انسجام خود را بدست آورد
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تعداد زیادی از سربازان در جنگل گم شده بودند ، آنان اردوگاه ما را پس از جستجوی بسیار پیدا  

         متاسفانه ، در این درگیری ، بیش از یکصد تن از نفرات ما ، کشته و زخمی شدند.     ؛ کردند

سپاه همراه کردیم؛ ن محل اردوگاه دفن نمودیم و مجروحیم را ، مرهم گذاشتیم و با کشتگان را در هما

 تا پس از رسیدن به فومن ، درمان کنیم.                                                                           

. درگیر می شدیمو با قوای دشمن  یم ،به فومن می رساند، باید خودمان را ، ما به هر حال   

حرکت داد ، دسته های هزار نفره بصورت ، ارتفاعات از طریق ، گروههای رزمی را ، ابوکامل ، این بار  

               به کمک آنها بشتابند.بقیۀ دسته ها  ، هر دسته مورد تهاجم قرار گرفت، تا در صورتیکه ، 

روستای  ، آنجا یکرسیدیم "گوراب "مکه به روستائی بنا بود ، دشمن روز پس از تهاجم بیست

به  ، سربازاناز  دوازده نفرو من به همراه ، دو زد ، در بیرون روستا ارسپاه  ، بودو زیبا بزرگ بسیار

                                                                                                    . داخل روستا رفتیم

 ، با مردمان روستا صحبت کردم و به همین علت می توانستم ؛ ،ان پارسی آشنائی داشتم من با زب 

.                                                        راه هست ، پانزده روز که تا فومن ، آنان به ما گفتند   

و آئین های مربوط  ؛ بودند هنوز زرتشتی، روستا اهالی نیمی از  ، من از اعتقادات دینی آنان پرسیدم 

که با ، و خودشان ابراز می کردند ، دیگر از علویان بودند  و نیمی، انجام می دادند ، به دین خود را 

 ، ما در برابر سخنان آنان سکوت کردیمتا حکومت علویان را برپا کنند ؛ ، همکاری می کنند  علویان

                                                                                                .و هیچ چیزی نگفتیم 

نام داشت . "کاووس"او  ؛من به نزد کدخدای روستای گوراب رفتم   

به  کاووس ؛ و سپس ،منزل کاووس یک خانۀ چوبی دو طبقه بود ، او در منزلش از ما پذیرائی نمود  

زیرا در صورت  ، و به سرزمین خودتان برگردید ، نیدمسیر لشکر را عوض ک، بهتر است "من گفت 

                   "مستقر در فومن قرار خواهید گرفت، مورد تهاجم سپاه علوی ، تعرض به افراد روستا 

.و وضعیت روستا را تشریح کردم ، من مجددا به اردوگاه بازگشتم   

تایمردمان روس، و من گفتم که ، د از من پرسش کر "ابو محمد" ابوکامل در مورد اجرای فتوای   
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و زنان و دختران نیز ؛ که قتل مردان واجب است ؛  کردم و بیان   گوراب مشمول فتوا خواهند بود ؛ 

                                                                                           بر سپاهیان مباح هستند.

او عقیده  ؛ جبران کند ؛ شده بود را  سپاه ما در دره به ، حمله ای که  ، تامند بود ابوکامل خیلی عالقه 

به همین علت فرمان ورود سپاهیان را به داشت اهالی روستا ، قطعا ، در حمله نقش ایفا می کردند ، 

                                                                                                       .  روستا صادر کرد 

 ؛روستا نیزساکنین  ، تصاحب نمودند ،را  مردمو اموال ،  ما بصورت منظم وارد روستا شدندسپاهیان  

از ورود نفرات ما ، جلوگیری  تالش می نمودند ؛ آنان ؛ کردندمیدفاع  خود ،از ،  و مرکز روستا در منازل

                                                                                                               کنند.       

ن هیچ مشکی روستا را تصرف کردیم .و ما بدو ؛ دفاع آنها پراکنده بود  

تعدادی کمی از زنان و مردان و کودکان  ،بلند بود ، فریاد و شیون زنان و مردان و کودکان از همه جا  

                            و از دست نفرات ما بگریزند. ، خودشان را به جنگل نزدیک روستا برسانند، ستند توان

او دستور داد که در حین خروج  . در مزارع مخفی شده اند، احتماال تعدادی از اشخاص ، ابوکامل گفت 

                                                                           ما مزارع را نیز به آتش بکشیم.    ، از روستا 

زنان و دختران روستائی بسیار ، هیچ تلفات و صدمه ای به نفرات ما وارد نشد  ، در حمله به روستا

که نفرات ما انگیزۀ بسیاری برای حمله به ، و وجود آنان باعث شد ، زیباتر از دختران عرب بودند 

، و می شد ، و مردمانش اموال بسیار داشتند ، بود  یپرجمعیتفومن شهر یرا ز، پیدا کنند  ؛ فومن

                                                                                              غنایم بسیار از آنان اخذ نمود.

زنانشان را پس از تجاوز به قتل و ، و مردانشان را کشتیم ، تصاحب نمودیم ، ما اموال مردم گوراب را 

                                                                                   کودکان را نیز رها کردیم . ، رساندیم

خانواده و افراد ولی کدخدا،  تا اموال او را به غنیمت بگیرم ، به منزل کدخدای روستا رفتم ، من نیز

.                                                                                                دند مقاومت کر  ؛اش  
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یک ، و از طریق ، من به داخل منزل رفتم ، و آنان را به قتل رساندند ، سربازان با آنها درگیر شدند 

که خودش ، دختر نوجوانی را دیدم ،  در یکی از اتاقها ، خودم را به طبقۀ دوم رساندم، راه پلۀ چوبی 

دۀ من ، شروع به گریه کردن نمود .                          او با مشاه ، مخفی نموده بود، را در گنجه   

که دختر کدخداست ، من فرصت را غنیمت ، از او نامش را پرسیدم ، نام او آذردخت بود او گفت  

، و مدام فریاد می کشید ا ، و تجاوز کنم ، او با من درگیر شدتا به ا، و لباسم را درآوردم   ؛ شمردم

به کمک من آمدند .                                                 و  ، داخل اتاق شدند، بقیۀ سربازها هم   

کبود ، مقاومت می کرد ، بدن سفید و زیبای او ، ولی او همچنان ، را درآورده بودیم  دخترکما لباس  

 و خودش را به لبۀ ایوان  ، ناگهان او از دست من رها شد، ولی دست از مقاومت نمی کشید ، ده بود ش

                                           به سمت زمین پرت کرد.، سپس خود را با سر ، طبقۀ دوم رساند 

گردنش شکسته  ، خورد با زمینو به حیاط رفتم ، او بر اثر بر، و لباسم را پوشیدم ، من سریع برگشتم 

                                                                         بود ، و خون ، بشدت از سرش جاری بود.

و دست وپایش تکان می خورد ، من از اتفاق پیش آمده ، بسیار تاسف ؛ او درحال جان دادن بود  

و دخترک  ؛ ند دقیقه بعد ، حرکات دست و پای او متوقف شدچ ؛ خوردم ، و دوست داشتم ، گریه کنم

                                                                                                             کشته شد .

من ولی ، و می خواست پاک باقی بماند ، این دختر پاک بود ، نمودم می تقبیح ، من عمل خودم را 

                                                          از او بهره ببرم. ، بخاطر مطامع جنسی خودم، می خواستم 

                                      را ؟یا عملکرد م، عمل او را تائید می کند ، که خداوند ، با خودم فکر می کردم 

مورد تائید خدا بود؟                                  ث رنجش و مرگ او شدم ، باع و  ؛ من که او را آزار دادم   

و تالش ، از خود دفاع کرد ،  ؛ زیرا خداوند عملکرد او را تائید می کند با خودم فکر می کردم که ؛ قطعا

                                                                                                   تا پاک بماند؟، کرد 

       که دیگر به هیچ دختری از کفار ، حمله نکنم.، و با خودم عهد کردم ، از عملکردم شرمنده بودم  
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، ، ولی اجساد ، بقیۀ افراد روستا من برای تمام افراد ، خانوادۀ کدخدا ، قبر کندم ، و آنان را دفن نمودم

                                                                               گردید.     دفن نشد ، و به حال خود رها

و غالت موجود در انبارها  ، شام زیادی برای اردوگاه جمع آوری شداح، در حمله به روستای گوراب 

با ، آتش زدیم  ؛ و آن چیزی را که نمی توانستیم حمل کنیم، و با خودمان بردیم ، را تخلیه کردیم 

 ، برای حمله به فومن،  و هم اینکه انگیزۀ نفرات ما، هم دشمن طعم تهاجم ما را چشید ، این کار 

  ضمن اینکه ؛ مقدار زیادی آذوقه و غنیمت جنگی اخذ شد.                                            ؛  افزایش یافت

سربازان هر کاری که از دست ، بودم   وحشتناکی شاهد صحنه های، گوراب روستای من در حمله به 

                                                                            بر سر مردم می آوردند.    ، شان برمی آمد

ولی ، فجایع کمتری ببار آورند  ، سربازان تا ،که از او بخواهم دستور دهد ، من به نزد ابوکامل رفتم 

از ، صدای گریه دخترها ، در حال تفریح است  ، دختران روستائیبا  نیز ،که فرمانده ، اهده کردم مش

                       بلند می خندید و صحبت می کرد.نیز ، و ابوکامل  ، داخل چادر فرماندهی بلند بود

صفت باشد. با خودم  اینقدر حیوان ، چطور می تواند، که شخصی با این سن و سال ، در تعجب بودم   

من خودم را در جنایات ، اینها مقصر می دانستم  گر فتوای ابو محمد را تکرار نکنم ؛ که دی، عهد کردم 

                                                                                                        و به خودم لعنت می کردم.     

سه روز از حرکت ما گذشته ، به سمت فومن حرکت کردیم ، ما مزارع را آتش زدیم ، و روز فردای آن 

تیر به سمت ما پرتاب می شد. ، از همه سو ، که اردوگاه مورد حملۀ شبانۀ دشمن قرار گرفت  ، بود

دست در  ینمشعل های آتش آنان ، با اسب به داخل اردوگاه نفوذ کرده بودند، تعدادی از نفرات دشمن 

خودشان را به محل اقامت ابوکامل  ، و چادرها را آتش می زدند. تعدادی از پیاده نظام دشمن ، داشتند

                                                                                و با نگهبانان درگیر شده بودند.، رسانده 

و ما سعی  ، دشمن عقب نشینی نمود، روشن شدن هوا  با، تا صبح ادامه داشت  ، حمله به اردوگاه

                                                                             .نمائیمنفرات را منسجم که باردیگر  کردیم
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                                                                                                                          مرگ فرمانده:

ما کشته  سربازاناز  هشتصد نفرکه تعداد  ، متوجه شدیم، خسارت و تلفات وارده ، ما پس از بررسی 

                                                             ابوکامل نیز از جملۀ مجروحین بود. ، ندو مجروح شد

که جسدشان در محل درگیری باقیمانده  ، ز ، بیش از یکصد تن کشته شده بودنداز نفرات دشمن نی

 من با آنها صحبت کردم ، اسیر شدند ، در حالت مجروح  ، از افراد دشمن، سی و دو نفر  د تعدا، بود 

           .                                            سپاهیان دشمن پرسش کردمتعداد ، و از آنها در مورد 

از شهر تا   ؛ بسوی فومن هستند، سپاه متحد زرتشتیان و علویان در حال حرکت ، آنان گفتند که  

                                                                                                    دفاع کنند .         

آنان ، ایجاد تلفات ، در نفرات سپاه عرب بود ، تا پیروزی سپاه آنان اعالم نمودند ، که  هدف از حملۀ  

                               به عهده دارد ، راحت تر صورت بگیرد."مرداویج "متحد ، که فرماندهی آن را 

جان بقیۀ ، بهتر است  ، و صحبت اسرا ، که با توجه به شبیخون انجام شده، ابوکامل عقیده داشت 

و به سپاه  دهیم ،تغییر ، از فومن به سوی طبرستان را ، و مسیر سپاه ، بخطر نیندازیم ،  نفرات را

                                                                                             ملحق شویم. طبرستان، خلیفه در 

  ؛باید در دشت دیلمان طی می کردیماینبار ، مسیری طوالنی را  ما ، مسیر سپاه عوض شدبه هر حال 

                                                                                 .  به طبرستان برسانیم، خودمان را تا 

  ؛حمله می کردند، ای علوی و یا زرتشتی که می رسیدند در طول مسیرمان به هر روست، ما سربازان  

     د تعرض قرار و دختران را مور ؛ و مردان و زنان را می کشتند، ردم را چپاول می نمودند و اموال م

خارج  ، اختیار از کف من، و درواقع  ،  آنان دیگر منتظر بیان فتوا از سوی من نمی ماندند .می دادند

                                                                                                                  شده بود.

و خسارت و ،  رد تهاجم مردمان محلی قرار گرفتمو، به دفعات ، طی این مدت البته سپاه عرب ، 

                                .کل سپاه را نداشتند،قدرت نابودی مردم ولی ،  شدتلفات زیادی به ما وارد 
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دور شدن از فومن بودیم ، و سپاه متحد ، در حال حرکت به سوی فومن بود  ضمن اینکه ، ما در حال  

سپاه متحد با ما برخورد ننماید .                                                  لذا ما انتظار داشتیم ، که  

.فوت نمود  "رشت "، در منطقه ای بنامابو کامل نیز به علت وخامت حالش    

تا اینکه خبر ، و درهمانجا بمدت یک هفته اردوگاه زدیم ،  همان منطقه دفن کردیم در، او را  ما 

.                    نزدیک اردوگاه ماست در "مرداویج"شورشیان به فرماندهی متحد که سپاه ، رسید   

تسلیم ، ولی قبل از حمله ، اعالم کردند ،که به ما فرصت می دهند تا  به حمله داشتند، آنها تصمیم  

                                                                                                                    .شویم

من به همراه  م ؛شد عازمبه سوی آنان ، ره با دشمن برای مذاکاز فرماندهان ، من به همراه پنج نفر 

.                                                              رفتیم"ویج مردا"، نزد به داخل اردوگاه  ، دوستانم  

به او سالم  ، مرداویج یک لباس فاخر نظامی برتن داشتچادر فرماندهی او ، در مرکز اردوگاه بود ،  

                "تصمیم داریم به طبرستان رفته و به سپاه خلیفه در آمل ملحق شویم "و گفتیم که، کردیم 

  "؟بین می برید دیلم را ازو روستاهای  بی پناه را می کشیدچرا مردمان "مرداویج از من پرسید که 

 "ابومحمد"، ما سپس سخنان استاد بزرگ "برحسب فتاوی بزرگان دین ماست، این کار "من گفتم که 

                                                                                                    را برای او بیان نمودم.

زیرا ما را انسانهائی ؛ او با من بسیار سخن گفت ، دید  ، خشم و نفرت را در چشمان مرداویج می شد

.                                                                   فرض می کرد ، و آلت دست دیگران ، نا آگاه   

و سپس ، خداوند خود انسان را خلق کند ، چطور ممکن است  ، ما همه یک خدا داریم "گفت او می 

             "     گروهی دیگر را به قتل برسانند؟  ؛ گروهی از آنها برای رفتن به بهشت، فرمان دهد که 

ات ابو محمد که دستور دنباید اجازه می دادی د ،که شخصی با سواد و آگاه هستی شما "او ادامه داد

                                                                                                                "اجرا شود

              "خواهم آویخت ، به دارو این ابومحمد شما را  ، من بغداد را تصرف خواهم نمود"او گفت که
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  ؛حرکت نمائیم "حیره"و به سمت شهرمان ؛ کنیم  جمع تا اردوگاه را، اد به ما دو روز فرصت د مرداویج

 دبه قتل خواهی، شوید  دیدهپس از یک ماه در محدودۀ فرمانروائی ما ، درصورتیکه ، و اعالم کرد 

                                                                                                                          رسید.

عقب ، به سمت حوزۀ امپراطوری عباسی ، همگی به همراه یکدیگر ، به هرحال ما تصمیم گرفتیم 

و هم اینکه احساس امنیت ، هم می توانستیم غنایم را با خودمان ببریم ، با اینکار ، نشینی کنیم 

                                                                                                           بیشتری می کردیم.

                                                                                                                         ادامۀ تبهکاری:

و قتل و تجاوز لذت برده ، ل اموال مردم و از چپاو، سربازان که به کارهای قبلی عادت کرده بودند 

.                                                                                حاضر به تغییر روش نبودند، بودند   

بنام ، باز هم به یک روستای دیگر ،  اواز جلوی سپاه  توافق با مرداویج و بازگشتروز پس از  پنجآنان  

                              .    می توانستند انجام دادند، و هر نوع تبهکاری که ؛ حمله کردند  "کلیشان"

قرار چون در محیطی ، ولی قادر به کنترل نفرات هم نبودم ، بودم نمن به انجام این اعمال عالقه مند  

                                         تلقی می گردید.عبادی یک عمل ، که انجام قتل و تجاوز ، ودم گرفته ب

من نمی دانستم باید چه ، قلب هر انسانی را به درد می آورد ، صدای شیون و فریاد زنان و کودکان 

به سوی حیره ادامه ، و به تنهائی راه را ، جدا شوم  سپاه عرب از ، چندبار تصمیم گرفتم ، کار کنم 

                             و از من انتقام بگیرند.ومی قرار بگیرم . مورد تهاجم افراد ب، ولی ترسیدم ،  دهم

و آنچیزی که ابومحمد،  استکه حرفهای مرداویج منطقی و عاقالنه  ،احساس می کردم  ، من خودم  

و قادر به ؛ ولی من دچار سردر گمی عجیبی شده بودم ، در فرامین دینی باشد نباید ، فتوا داده بود  

                                                                                                     ی نبودم .تصمیم گیر

    ند.روند حمله به روستاها و مردم را آغاز نمود، سربازان بار دیگر ، بعد از حمله به روستای کلیشان 

  از حوزۀ حکومتی مرداویج خارج ، اشتیم و در واقع د ، بود "ری "به سوی شهر ، مسیر حرکت ما 
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سربازان چون احساس ؛ درواقع  .شدیمو وارد محدودۀ امپراطوری خاندان عباسی می ، می شدیم   

                                             به شقاوت و بی رحمی خودشان افزوده بودند.   ، امنیت می کردند 

                                                                                                                                مرگ من:

دو روز ، در آنجا اقامت کنیم ، تا برای چند روز  ، اردوگاه زدیم  "قزوین"بنام  منطقه ایما در نزدیک 

                    ت مرداویج قرار گرفتیم.نفرا ، که مورد تهاجم،می گذشت  این منطقهاز اقامت ما در 

م ، سپاه مرداویج بسیار منظم آنان به ناگاه به اردوگاه ما حمله کردند ، ما آمادگی برای دفاع نداشتی 

و هرشخصی که سر  مدند ،بصورت منظم به داخل اردوگاه می آ، آنان  ه نظامهای سواردسته  ، بود

                           .خارج می شدند، از سوی دیگر اردوگاه  و ، می کشتند،  شمشیر با ، راهشان بود

، و به  شدندوارد اردوگاه می  قبلی ،ۀ ه نظام ، در جهت عمود بر دستسوار؛ از  دیگر ایسپس دسته  

، و مجددا ، از سمت دیگر اردوگاه خارج می شد ، ما می پرداختند  نفرات، عده ای دیگر از کشتار 

و  ، تا خطوط دفاعی ما شکل بگیرد، اجازه نمی داد که منظم عمل می کرد ، ، نظام آنان  بحدی سوار

تشکیل یک خط دفاعی برای و فرصت ؛  درگیر می شدند، بصورت پراکنده با آنان ، ناچارا ، نفرات ما 

                                                                                                ایجاد نمی شد. ، قدرتمند

بصورت دسته  ، و هرجا که مقاومتی می دیدند،  ر دست داشتنددهای بلند نیزه ،  دشمنپیاده نظام 

و سپس مورد اصابت  ، و نفرات در حال مقاومت را محاصره می کردند، به آن سو هجوم می بردند  ای

                                                                                                        نیزه قرار می دادند.

 ، ورزیده بودند، در جنگ آوری بسیار  ، برخی از افراد دشمن ،اصال امکان مقابله با آنها وجود نداشت 

با  ،  فرار را و افراد در حال،  انجام دهندتیر اندازی نیز  می توانستند،  دنسوار اسب بودی که لدر حاو 

                                                                                                                   .تیر بزنند

ولی مورد اصابت تیر قرار ، که از دست دشمن بگریزم  ،و سعی کردم ، سوار بر اسب شدم ، نیز من 

                                                                                             و به زمین افتادم .، گرفتم 

  ؛مداوا شویم، که پس از خاتمۀ جنگ ، انتظار داشتیم  ،مجروح شده بودیم که ، من و خیلی از سربازها 

حفر  گودال بزرگکه یک ، پس از اطمینان از پیروزی ، به اسرا دستور دادند ،  سپاهیان مردوایج ولی 
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تا ، نمایند ، و سپس کل کشته شدگان و مجروحین سپاه عرب را ، در گور انداختند و دستور دادند 

که سرنوشتم به همین گونه  ،یکی از مجروحینی بودم ، با خاک بپوشانند ، من نیز ، را انروی آن، اسرا 

                                                                                                                     رقم خورد.

نمرده ام ، و هنوز زنده هستم ، برای مدتی نشستم و از آنان که من من برای اینکه ، افراد بفهمند 

خواهش کردم ، تا مرا به داخل گودال نیندازند ، ولی هیچکس به التماس ها و گریه های من ، توجه 

                                                                               ود ، و مرا در گودال پرت کردند .   ننم

، اسرا و غنایم را نیز و با خود به دیلمان برگرداندند. ، کردند  آنان کشته شدگان خود را بار گاری

                                                                   مرداویج به دیلمان برگرداندند .                    

  در اختیار ، مردم قرار می گرفتند ؛ سازی روستاهای تخریب شده، اسرا باید برای باز مرداویجه دستور ب 

                         .                                                                        و بردۀ آنان می شدند

  مرداویج  توزیع شد .                                    ، در میان سپاهیان سپاه عرب نیزاموال و غنایم  
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                                                                              دهم من با رآی:       چهاردیدار 

                   قرار گرفتم.  "رآی"دهم در حضور چهارو برای بار  ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                 او به من گفت:             

                                                                                                        "سالم دوست من" 

صورت ؛ یا همان شبکۀ منفی ؛ آزمون در برابر فرامین غیر عادالنه حضور تو در عالم ماده ، با هدف "

                                                                                                                     "گرفت

تا میزان ادراک و آگاهی تو ، آزمون شدی ، با عوامل محیطی نامناسب ، و تو در شرایطی خاص "

                                                                                                             "سنجش شود

و باید در عالم ماده تجربه  ، که به درک صحیحی از خداوند نرسیدی، تو در این آزمون نشان دادی "

                                                                                                       "و دانش بیشتری کسب کنی

. حضور  تو شکل خواهد گرفت قبلیید تو در عالم ماده بصورت مکمل ، نسبت به زندگی حضور جد "

                                                                       .        "تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند

                      "الم مادی قرار دهیامیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در ع" 
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                                    دهم من:                          چهارزندگی کالبدی 

                     که دارای چنین مشخصاتی بود:         ،در رحم یک زن شدم ، من وارد کالبد جنینی 

و نام پدرم  "شوشا "نام مادرم  و همسر یک معمار سرشناس بود.، منطقه او فرزند یکی از زمین داران 

                                                                                                                  بود. "الزتو"

با افراد سرشناش و صاحب ، پدرم به واسطۀ ارتباط نزدیکش ، پدر از معماران برجستۀ شهر پراگ بود 

بلکه یک شخص روشنفکر و  ، او تنها یک معمار نبودحترام همگان قرار داشت , نفوذ شهر ، مورد ا

                                                                                جامعه شناس نیز بود .                      

لحظه ای خویشتن  ، که از کسی انتقاد کند، اگر اراده می کرد ، بود زیادی م صراحت کال،  دارایپدرم 

، همیشه مورد تحسین من ؛  شجاعت او  ؛ دو تاز می کر ، بی درنگ به او تاخت و، نمی نمود  داری 

                   .                                                                       بودنمادرم  پسندولی مورد 

پدرم  ، از پدرم انتقاد کند  ؛ که جرات می کرد ،مادرم تنها کسی بود ، او مادرم را بسیار دوست داشت 

و تعداد زیادی کارگر ؛  می داد  انجام ، را نیزو کاخهای ثروت مندان ، اماکن مربوط به کلیسا  ، ساخت

                                                                                . کار می کردند ،و بنا تحت مدیریت او 

 ؛د می بالیدوهمیشه به خ، اولین فرزندش پسر شده ، نکه و پدرم از ای، من اولین فرزند خانواده بودم  

                                                                                             افتخار می کرد.  ،و به وجود من 

دفاع  ، و کارهای ابلهانۀ من نیز، حتی از شیطنت ها  ،او از کودکی ،  ممایۀ افتخار بود، پدرم برای من 

                                                                                                                        .می نمود

                                                                                                                      شرایط زندگی من:

، من یک خواهر کوچکتر از خودم  ، گذاشت "باالش"مرا  مپدرم نا ،پسر اول خانواده بودم من  

و انجام کارهای ، به ورزش و کوه نوردی ، از ابتدای زندگی ، م داشت "ایوا "یک برادر بنام  و "راو"بنام  
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                                                                                                          .عالقه مند بودم  ؛ متهورانه

                                                                                                                       اعتقادات پدرم:

بسیاری ، آنان از پزشکان و دانشمندان مشهور سرزمین ما بودند  ،پدرم دارای دوستان روشنفکری بود  

همیشه حضور ، پدرم در جلسات خصوصی و عمومی آنها ، منتقد کلیسای کاتولیک بودند ، از آنان 

.                                                                به جلسات می برد شبا خود ، را نیزمو ، داشت   

            . بسیار دقت می کردم، و در صحبتهای دوستان پدرم ، نوجوانی بیش نبودم  ؛ من آن موقع  

وظایف و ، داشت برعهده ، را او سرگروهی و ریاست بقیه ، نام داشت  "گارات"،یکی از دوستان پدرم  

                                      .  برنامۀ کاری می داد، و به همه ، او به بقیه می گفت ، را و مسئولیتها 

با ، و انتقادات  مشکالتکه  ،اصرار بر این می کرد ، ارتباط کاری داشت  ، پدرم چون با کشیشها 

                                                                                .    مطرح شود ، باید نیز  کشیشها 

و ، د ح کناصال، را  او خودششاید  ، باید تذکر داد ، تا به پاپ نیز ، حتی که  پدرم عقیده داشت ، 

  .باز بگذارند ،  برای توسعۀ علمی جامعه، و راه را ، تعطیل کرده ، تفتیش عقاید را ادارۀ ، مانند  مراکزی

که لو رفتن گروه ، و می گفتند  ، بودند نظر پدرم  مخالف ،"گارات "خصوصا ، ولی اکثر افراد گروه 

                                           .    اعضاء گرددجان موجب به خطر افتادن ، و ممکن است  ، خطرناک است

جامعه را  ،  مخفیانه انتشار می یافت، و کتبی که ، قاالت که با استفاده از م ، آنها اعتقاد داشتند 

اقدام به علنی ، و سپس  ،  رودبو تعالیمشان زیر سوال ، تا مقبولیت کلیسا کاهش یابد ، آگاه نمود باید

                                                                و قیام سراسری را شکل داد.، انتقادات نموده ، کردن 

باید با ، محافظه کارانه است ، و می گفت این روش ، مورد پذیرش پدرم نبود  ، این تفکر آقای گارات

زیر ، درگیر شد ، نیز  لیمات غلط کلیسا عت، و با مبلغین ، از عملکرد غلط پاپ انتقاد نمود  ، صراحت

و به مرور ، اری کلیسا ادامه یافته که تا سالهای سال ، روند ک ،باعث می شود ، عملکرد محافظه کارانه 

                                          تفکرات غلط خود را بیشتر اشاعه دهد.، کلیسا خواهد توانست  ،زمان 

و  ، آنان اشخاص را بازجوئی می کردند ، وحشت داشتند،  عقاید همه از ادارات تفتیش، به هر حال    
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تصرف  ، را مجرمو  آنگاه اموال ، نسبت می دادند  هابه آن، گر بودن را  یا جادو، تد بودن سپس جرم مر

                                                                                       و او را اعدام می کردند.، کرده 

                                                                                                         ورود یک نفوذی به گروه:

او یکی از نمایندگان مورد اعتماد پاپ  ، از دوستان نزدیک پدرم بود"اوگری"بنام ، یکی از کشیش ها 

                                                   .   نظارت کند، به هزینه های جاری کلیسا ، و حق داشت ، نیز بود 

  ؛گری هم گوش می کرداو . و از عملکرد کلیسا انتقاد می نمود ، به راحتی صحبت می کرد، پدرم با او 

                                                                                     و معموال واکنشی نشان نمی داد.

، باید  در جلوگیری از انتشار مباحث علمی، او اشتباهات پاپ و مواضع غلط ، پدرم به او می گفت 

                                              . شوداصالح  تا ، مورد انتقاد قرار گیرد، و سایر کشیشها ، او  توسط

، را فراهم نموده  پاپ،  اشتباهات رتکرا ات ،موجب، سکوت و اطاعت کورکورانه  "پدرم می گفت که  

و در ، کشیشها نیز نقش ایفا می کنند  ،و در این تحجر ایجاد شده  ، ید تحجر می گرددتشد ، و عامل

                                                                                              "شریک هستند، گناه پاپ 

نچه که در کتاب مقدس آ "می گفت که ، جلوی او و بعضی دیگر از کشیش ها، پدرم به صراحت 

                               ".         دیگر کنار گذاشته شود، و اگر اشتباه بود  ، باید بررسی شود ،   نوشته شده

، و عاقبت ، ولی پدرم کوتاه نمی آمد  ، بحث می کردند پدرمبا ،  هاکشیش ، البته در خیلی از موارد  

 بحث را خاتمه می دادند. ؛ طرف مقابل نیستند، در به قانع کردن که قا ، طرفین می دیدندکه وقتی 

، من را هم با خود برد ، می خواست برود  اوگریبه منزل کشیش ، وقتی که پدرم ؛ در یکی از روزها 

طغیان به علت که ، در حاشیۀ دانوب بود ،  او اصالح بنای یک کلیس، مرمت با بحث اصلی در ارتباط 

                                                                                                 یده بود.آسیب د ، رودخانه

  . می دانست، و مشکالت پیش آمده را  ، بازدید نموده بود ، اساز محل کلی ، پدرم قبال

نه تقریبی را  برای او تشریح و هزی، را با اوگری مطرح می نمود اصالحات و تعمیرات مورد نیاز ، باید  او

                                                                      . بودجۀ الزم را تامین نمایدمی کرد ؛ تا او بتواند 
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به اوگری گفت ، و ارائه روش ترمیم بنا  ، پدرم پس از صحبت بسیار، من در جلسۀ آنان حضور داشتم 

                                               . "درا متحول نمائی تانکه جامعه  ، دچرا سعی نمی کنی"که 

 ، دوست عزیزم الزتو"اوگری به او گفت که ، و تعالیم کلیسا نمود  ، و شروع به انتقاد شدید از پاپ 

ئن طماگر م ، من انسانی منطقی هستم،  ددانش و مطالعۀ کافی نداری شماو ، ست شمااین حرفهای 

او را سر جایش ، تالش می کنم  و، به پاپ می شورم ، خودم قبل از شما ، ست شماکه حق با ، شوم 

                                                          .   " کنمبا خودم همراه می ، و بقیۀ کشیش ها را ، بنشانم 

، هستند و آنان ، و مطلع تر ، آگاهتر  شماز که ا،  ی می برمئرا به جا شمامن  "پدرم به اوگری گفت

                                                                                .       "قانع می کنند، را  شمابه راحتی 

می گفت  پدرم، شروع به صحبت کردن کرد ، پدرم با تک تک دوستانش  ، روز فردای آن هماناز  

بقیۀ کشیش ها را با خود همراه  ،حاضر است که  ،به او قول همکاری داده ، وگری دوستش ا"که 

                                                                                                                   ."کند

شما ، کشیش دوست ، پدر  "کهبه او گفتم ، با دوستانش بودم  ، صحبت های پدرم، من که در جریان 

و شاید فقط تعارف کرده ، قانع نشد  او شاید، این کار را می کند ، که اگر قانع شود  ، اوگری گفت

                                                     .همکاری کند که او می خواهد  ،ولی پدر اصرار بر این داشت  "باشد

                                                                                                                   بازداشت اعضای گروه:

از و  ، گرفتقرار ، و در جریان فعالیت گروه،  اوگری در جلسات و مباحث شرکت کرد، باالخره  

                                                 .                         با خبر شد، تک تک اعضاء ،  دیدگاههای

  .با گروه همکاری نمود،  و مقاله،  حتی در نشر کتاب گریوا  

و تحت  ، بازداشت شدند ، بجز پدرم، اعضاء تمامی ، به گروه   پس از ورود اوگری، حدودا شش ماه 

                                                                                                                    . قرار گرفتند بازجوئی

کلیسا در جریان همۀ  ؛ نتیجتا و ،  را گزارش می نمود  عملکرد اعضاء،  طی این مدت، اوگری  

                        .                                                             قرار گرفته بود  گروه  فعالیتهای
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 و او را فریب خورده ، می برد پدرم نامی از  کمتر، خود  در گزارشات،  که با پدرم دوست بود ، اوگری 

                                                                                                   نموده بود.معرفی ، و آلت دست دیگران 

.بسیار ناراحت بود ، دست اوگری ، از شوکه شده بود، از این اتفاق ، پدرم که ، هر حال  به   

مشارکت ،  در بازداشت اعضای گروهو ، بود پدرم همکار اوگری  ، میان مردم شایعه شده بوددر زیرا  

                                                                                                          . داشته است

و مردم و خانواده دستگیر زیر سوال رفته بود  ، اعتبار و شخصیت خانوادۀ ما بر اساس این شایعات ؛ 

                                                                           شدگان ؛ پدرم را نفرین می کردند.      

پراگ بودند ، بازداشت از اشخاص روشنفکر و سرشناس علمی ؛ تحصیل کرده ، و همه  افراد گروه ،

بسرعت پخش شد ، و تاسف سایر افراد روشنفکر و فرهیختۀ ، جامعه را به همراه  آنان ، در شهر ،

                                                                                                                    داشت. 

                                                                                :برای آزادی دوستانش ، پیگیری های پدرم

نزد کشیش اوگری  . بسیار عصبانی بود،  و آبروئی که از او رفته بود، پدرم که از بازداشت دوستانش 

          .اقدام به آزادی دوستانش کند، هر چه سریعتر ؛ و از او خواست که ، و با او صحبت کرد ، رفت 

دستور آزادی آنها را صادر ، و فقط پاپ می تواند ، آزادی آنها از عهدۀ او خارج است "کشیش گفت  

                                                                                                                 .  "کند

و ، شما باید به نزد پاپ بروید  ، دیه اباعث دستگیری دوستانم شدشما "گفت که می پدرم نیز به او 

                                                                                    .  "دستور آزادی آنان را اخذ کنید

.و مدام سر او داد و فریاد می کشید ، بسیار تند بود  با کشیش، لحن صحبت پدرم    

و از او خواهش  ، را محکم گرفته بودم   دست پدرم ، او گالویز شود   پدرم با ، نگران بودم من که 

                             ولی پدرم اصال به حرفهای من توجه نمی نمود. ،  دیگر ادامه ندهد، می کردم 

. تا او را رها کند و دیگر با او صحبت ننماید، حالت عصبانی از پدرم خواست  عاقبت کشیش به  
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  و دو روز بعد ، از دست داده بود، ولی پدرم آرامش عصبی خود را ، پدرم آن روز ، کشیش را رها کرد  

           .                                         کرد جر و بحث و با کشیش ، دوباره نزد کشیش برگشت 

نزد ، شما را نیز ، به من توهین کنید  ،  و گفت یکبار دیگر ، این بار کشیش پدرم را تهدید کرد 

من ادامۀ این توهین های شما ،  تا بفهمید که با چه کسی طرف هستید ،دوستان تان خواهم فرستاد 

                                                                                               .   "تحمل نمی کنم، را 

منزل کشیش  یا  کلیسا   پدرم به  ، تقریبا هر روز ادامه داشت ، با کشیش   پدرم،  دعواهای لفظی

  می شدند.  جدا از هم  ،حث و جدل با ب ،و نهایتا  ،و هر روز پیگیر آزادی دوستانش می شد  ؛می رفت

. از کردۀ خود پشیمان است،  که کشیش نیز ، من کامال مشاهده می کردم  

فراهم ،  یک عده روشنفکر برای  ؛ راو موجبات زجر و شکنجه و حبس ، او از اینکه گروه را لو داده  

           پیدا کند.  نمی توانست، مشکل پیش آمده ، برای جبران ،  بود ، ولی راهیناراحت ،  بودکرده 

            و به او توهین ، مقصر اصلی می دانستند ، پدرم را در اتفاق پیش آمده مردم و خانوادۀ زندانیان ، 

،  با او قطع ارتباط، احترام زیادی قائل بودند ، که قبال برای پدرم  ،حتی همسایه های ما ، می کردند 

                                                                                                                 کرده بودند.

                                                                                        بازداشت پدرم و فراری شدن من:

پدرم به سمت  ، مشغول اجرای مراسم بود، با حضور مردم در کلیسا  ، زمانی که کشیش ، روز یکشنبه

.                                                                                                   کرد  کلیسا حرکت  

. که او قصد کرده به کلیسا برود ،مادرم متوجه شده بود    

با کشیش جلوگیری  ، و از درگیری او و از او مراقبت نموده ،  همراه شوم ،با او  ،از من خواست مادرم  

                                                                                                                    .کنم

و  و فقط زیر لب به کشیش و پاپ ،او اصال به حرفهای من گوش نمی کرد  ،پدرم بسیار عصبانی بود  

                                                                                                         می داد.فحش  کتاب مقدس
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و بقیه داشتند با او هم ، کشیش داشت دعا می خواند ، وارد کلیسا شد  ای ، پدرم بدون هیچ مقدمه

                              .                                                                        نوائی می کردند 

کشیش دعا را   ؛می کرد بلند بلند به او توهین، سمت کشیش می رفت ، پدرم در حالیکه مستقیم 

                                                                  .از دست پدرم بگریزد ، و سعی کرد نمود ،قطع 

و پدرم ، کشیش به زمین افتاد ، مشت محکمی به صورت او زد  و ، پدرم خودش را به او رساند لیو 

.                                                                                         شروع به لگد زدن او کرد   

. و پدرم به زمین افتاد ، و یکی از حضار لگد محکمی به پدرم زد، مردم به سمت پدرم دویدند    

درگیر ، قصد کتک زدن پدرم را داشتند ، و با افرادی که ، من خودم را به محل درگیری رساندم  

                                                                                                                       .شدم

به ، و بازوان و دست های قدرتمندی داشتم  ،ی می کردم دو کوهنور، من بدن ورزیده ای داشتم  

                                    .      نمودم و آنها را از پدرم دور ، خوبی صحنۀ درگیری را اداره کردم 

.پدرم با کشیش و مردم شوم ، که مانع از درگیری بیشتر  ؛ من هدفم این بود   

. توسط مردم مضروب شود تا پدرم، اجازه ندهم می خواستم ضمن اینکه    

  ؛ توسط من مورد تهاجم قرار گرفتند، که به پدرم حمله کرده بودند  ،به هر حال چند نفر از مردم  

                                                                                      .       و به صورتشان مشت زدم 

به زمین او را با لگدی محکم من  ، تا فرار نکند، رم را گرفته بود از پشت دست پد ؛ یک نفر که 

                                                                                                             .  انداختم 

بین من و  ، دیدیو درگیری ش، و متوجۀ من شدند  ،  مردم پدرم را رها کردند، بعد از این اتفاق 

داشتم مدیریت ، و درواقع صحنۀ درگیری را  ، من به خوبی از خودم دفاع می کردم،  در گرفت  ؛ مردم

                                                            "پدر شما بروید بیرون"و به پدرم مدام می گفتم که   ؛ می کردم

نشسته و سر او ، دیدم که پدرم روی سینۀ کشیش ،درم نگاه کردم و به پ، وقتی که دوباره برگشتم    
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پدرجان این بدبخت  ،یا مسیح مقدس  "به سمت پدرم رفتم و گفتم، را محکم به کف کلیسا می کوبد  

                                                                                     .  " یداو را رها کن ، دکشتی شمارا 

از ناحیه پیشانی و گوش ها و دهان کشیش اوگری ؛ خون جاری بود ؛ و او بیهوش شده بود ولی پدرم 

                                                                 به ضرباتش ادامه می داد.                             

سمت منزل  به و، دوان دوان از کلیسا خارج شدیم  ،من و پدرم و سپس ،  پدرم کشیش را رها کرد ،

.                                                                                                                 رفتیم   

، یامدند تا ماموران ن"و گفت ، به ما داد  ،و او پول و جواهرات خود را ، من ماجرا را به مادرم گفتم  

                                                           " ،یدو آنجا مخفی شو ، ان گارات برویدبه خانۀ دوستت

سپس خود ، ما را در منزلش مخفی کرد "اولگا"، گارات  همسرو  ،من و پدر به خانۀ گارات رفتیم 

                                                                       .    به سمت منزل ما راه افتاد، برای کسب اطالعات 

و   "ورا"و خواهرم  "شوشا "و مادرم، که ماموران به منزل ما آمدند ، برایمان خبرآورد ، زن گارات  

.        کشیش اوگری نیز کشته شده است ،گفت که  "اولگا"ضمنا  .بردند، به زندان را  "ایوا"برادرم   

الزتو "که تا زمانی که ،ماموران همه جا شایع کردند ، ا بمدت سه روز در خانۀ گارات مخفی شدیم م   

                                               .   زن و فرزندانش در بازداشت خواهند ماند ، خود را معرفی نکند"

تا به مبارزه برعلیه کلیسا ، من قرار دهد را در اختیار و جواهرات  که پول، پدرم تصمیم گرفت ، نهایتا  

.                                                              به ماموران معرفی کند؛  را و خودش، ادامه دهم   

و برادر و خواهرم آزاد  مادر ،زندان بود که ، مطلع شدم  به ماموران،  مفردای روز تسلیم شدن پدر 

                                                                                                        .          شدند 

             .و به منزل خودمان رفتم ، از منزل گارات خارج شده، من با احتیاط زیاد  ،نیمه های شب  

و بخشی از پولی که ، اهرات مادرم و من جو، ساعتی با هم صحبت کنیم ، چندتوانستیم  من و مادرم 

.                            هزینه کنند   ، تا در نبود پدر، برگرداندم ، به مادرم را ، به من داده بود پدرم   
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       "یداز اینجا دور شو دهر قدر که می توانی ، هستند شمادنبال ، ماموران االن "مادرم می گفت که  

و از او  ،بروم  "شاالن "بنام   ، پسر عمویم نزد ، که من به انگلستان  ،یم م گرفتنهایتا ما تصمی 

                                                                                                                .درخواست کمک کنم

 منزل ما سر  به   ، ه به پراگ می آمدو هر وقت ک  ، که مقیم انگلیس شده بود  ، شاالن سالها بود 

مشکالت مالی او را حل  ، پدرم بود که ، درگیر مشکالت مالی بود ، و مواقعی که عموی من، می زد 

                                                                                                                     می کرد.

                                                                                                              به انگلستان: رفتن من

و پس از طی سه ماه به سرزمین گل  ، به سمت انگلستان حرکت کردم ،من با اندوخته ای که داشتم 

 هپس توسط کشتی از دریای مانش عبور کردو س ،در کنارۀ مانش سه روز اقامت نمودم  ،رسیدم 

                                                                                              .          اندمن رسانگلستا بهخودم را و

گی زند ، یکی از خیابان های مرکزی شهرو در  ، او ساکن لندن بود؛    داشتم را   "شاالن"نشانی  

                                                                                                               . می کرد

با آقای شاالن "سالم کردم و گفتم ، در را باز کردخانم جوانی   ، در منزل را زدم ، به منزلش رفتم 

                                                                                                                     "کار دارم

                                                                               "با آقای شاالن چکار دارید؟ "او از من پرسید که

                                                      "م ه اآمدو از شهر پراگ  ،من از بستگان ایشان هستم "گفتم  

شاالن به درمانگاه رفته و غروب به  ،ش هستم نامزدهلن من  ؛ دخوش آمدی"او لبخند زد و گفت که 

ولی گفتم که ، من از او تشکر کردم ، و سپس مرا به داخل منزل دعوت نمود  "منزل برمی گردد

                                                           .  و ایشان را ببینم ، درمانگاه برومکه به  ،ترجیح می دهم 

ولی نمی دانستم که  ،به انگلیس رفته  ،که شاالن برای تحصیالت در رشتۀ پزشکی  ،من می دانستم  

                                  رسانده ، و ازدواج کرده است .                   به اتمام  تحصیالت خود را ،
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.و با استعداد شهر ما بود ، از افراد تیز هوش  شاالن   

و از  ، مثال زدنی او صحبت می کردند یاز هوش، مدرسان همیشه  ،پراگ شهردر  ،در آموزشگاه ما  

                                                                   .    که او را الگوی خود قرار دهند ، بقیه می خواستند 

معاینۀ در حال  النشا ،به درمانگاه رفتم  ،من داده بود  هلن به ،به هر حال من برحسب آدرسی که  

                                                      "سالم شاالن عزیز منم باالش"گفتم  ، یک مرد میانسال بود

آمد  نم و به سمت "سالم باالش عزیز"گفت و  ، بیمار را رها کرد ، شده بوداو که بسیار شگفت زده 

                "او هم به لندن آمده؟ ،عموی عزیزم الزتو کجاست "و پرسید   ؛  و مرا در آغوش گرفت

                                       ."من باید با شما صحبت کنم  ، یدرا با بیمار تمام کن اننه کار خودت "گفتم 

  و سپس با من به صحبت مشغول شد ، برایش دارو تجویز نمود، شاالن پس از اتمام معاینۀ بیمار خود 

  ،و فعالیتهای دوست پدر ،و کشیش اوگری  ، ماجرای پدرو سپس ،   ،  را تبریک گفتم او من ازدواج

                                                                .او بسیار متاثر شد ، را تعریف کردم "گارات"آقای 

.و هنوز ازدواج نکردیم ؛ هلن نامزد ، من است و تازه آشنا شدیم "گفت  شاالن  

و اکثر دوستانش احتماال عمو و آقای گارات  ، دکنی تعریف می شماچیزی که با این سپس ادامه داد ،  

                                                                                                       اعدام شده اند. 

و حتی ، به نشر آگاهی در پراگ   ، دبرحسب وصیت عمو الزتو می خواهی ؛ اینکهاو ادامه داد ؛ دربارۀ  

کاری سخت ین ، اکه ، باید بگویم  .  دتا بنیان حکومت ظالمانۀ کلیسا را متزلزل کنی ،  دایتالیا بپردازی

.                                                                                                و حادثه خیز است   

رعایت ولی باید در درجۀ اول همه موارد امنیتی را  ،کنم  همکاری شمابا   ، من حاضرم بخاطر عمو 

                ".قرار بگیرد شمافعالیت  ،نباید تحت تاثیر  ، زندگی من و هلن، و در مرحلۀ بعد ،  دکنی

شروع نکرده   ؛ را و هنوز زندگی مشترک با او ، هلن دانشجوی ادبیات است  ؛شاالن ادامه داد که   
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و فقط ، بعضی از روزهای هفته به منزل  ، هلن ، در منزل پدرش ساکن استبه همین علت ،   است؛

من ابراز لطف کرده باشد.                               به و یا پخت و پزی می نماید ؛ تا  و نظافت او سر می زند  

     "، حل نشده ، در منزل من ساکن شوید تانلذا شما می توانید ، تا زمانیکه مشکل محل سکونت  

 ؛های مایکی از همشهری " کهو گفت  ،کرد برایم مطرح یک پیشنهاد عالی نیز  ،شاالن همان روز  

او یک کتاب ، او یک نویسنده و اندیشمند منتقد کلیسا ست  ، اوست از دوستان ، "ماال"آقای بنام 

       "می توان کرد که چه کار  ،ببینیم  تا ، را با او آشنا می کنم شمامن ، ارد فروشی بزرگ در لندن د

 ،در درمانگاه به او گفتم ، را  و موضوع عموالزتو ،که صحبتهای خصوصی  ، ضمنا او از من تشکر کرد 

                                                                                                  .     و هلن را مطلع ننمودم

ماجرای فعالیت گروه را برای و ،  برگزار گردید"ماال"و  "شاالن"بین ، یک جلسۀ خصوصی روز بعد  

                                                                                              داده شد.          توضیح  ،ماال

 . داخل کتاب فروشی ماال بود؛ محل جلسه ، با حضور من برگزار شد  بین ماال و شاالن ،  جلسۀ دوم

در قفسه  ،کتابهای زیادی  ازه می شد .نه مغو شامل پنج ده ،کتاب فروشی در مرکز لندن قرار داشت 

                                                                                            . ها منظم چیده شده بود

که  ،این فرصت را می داد  که به مراجعین ،تعدادی میز و صندلی نیز وجود داشت  ،داخل مغازه  

                                              .نمایندساعتی مطالعه کنند و سپس خرید  کتاب مورد نظرشان را

نصف که انبار پشت فروشگاه را  ؛ او پیشنهاد کرد ، بود با عزم و ارادۀ باالو با هوش  ماال یک انسان 

به عنوان انبار  ،گر و نیمۀ دی ،تا محل زندگیم باشد  ، دهندو نیمی از آن را در اختیار من قرار ،  کنند

                                                                                                      کتاب استفاده شود.

 درفرصتهای زمانی ایجاد شده ضمن اینکه ،  ، مفروش کتابها مشغول می شد به ، طول روزدر  باید من 

 ،م ممنوعه می نمودکتابهای  ، تکثیراقدام به  ، و دوستان همفکرش ماالبا کمک ، ، و مواقع بیکاری 

                         .متحویل دهنام داشت ،  "و دریکار "ماال ، که  به دوست هم دانشگاهی، کتابها را تا 
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تکثیر به کمک آنها ،کتابها را که  ؛ماال مسئول شبکۀ نشر کتابهای ممنوعه بود و دوستان زیادی داشت 

                                                                                                                می نمود.

مسئولیت ریکاردو  ،، تلقی می گردید کلیسا  به یک روشنفکر معترضو  ،ساکن روم بود ریکاردو  

و سایر شهر های م ودر ر، جه به دوستان متعددی که با تو او شبکۀ توزیع کتابها را به عهده داشت ،

و کتابها را به دست ؛  ه بودبه عهده گرفت ،شبکۀ توزیع کتابها را  ،مسئولیت  ، داشتجنوب اروپا 

                                                                                   مخالفان و منتقدان کلیسا می رساند.           

                                 . بودتحسین  قابل، ده و شهامت او او عزم و ار ،فراتر از انتظار بود  "ماال"پیشنهاد

یا که توسط ادارۀ تفتیش عقاید اعدام شده  ،عموما اشخاصی بودند  ی ممنوعه ،کتابها گاننویسند

                                                                  .                                حبس گردیده بودند

اصال  ؛ و مباحث داخل کتاب ، از دانشمندان علوم مختلف بودند ، نویسندگان برخی از کتابها نیز 

که با نوشته های کتاب  ،به موارد علمی خاصی تاکید می شد  ، ولی چون در کتاب ، مذهبی نبود

       می آمد.جلوگیری به عمل ، توسط کلیسا ، از انتشار آنها  ، به همین علت ، مقدس تناقض داشت

پس از مطالعۀ کتب علمی ، نویسندگان مربوطه را ،  ، ادارۀ تفتیش عقاید ماموران ، ماال می گفت ،  

  ؛واهیعذر خ ،ناچار از قرار می دهند ، تا تحت فشارهای جسمانی و روانی بازداشت می کنند و آنها را ، 

                                                                          گردند و مطالب داخل کتاب را تکذیب کنند.   

                                                                                                            م:وروش انتقال کتاب به ر

.ماه اولین محمولۀ کتاب را آماده کردیم  طی مدت چهارما   

.ولی اکثر کتابها به زبان ایتالیائی نوشته می شد ، کتابها به زبان ایتالیائی و فرانسوی و انگلیسی بود   

، کتابها  .ند بودو تاریخی عموما دارای ماهیت علمی ، که آن کتابها ، ما کتابهای مجاز هم داشتیم  

                                                 و آمادۀ ارسال گردید. ؛ ی چوبی جا سازی شدصندوقها ون در

، بار یک کشتی  در جنوب فرانسهو  ، میببربه فرانسه  همبا  ،اولین محموله را  اکه م ، قرار بر این شد 

                                  .                    از دوستان صمیمی ماال بود، کاپیتان کشتی که ،  مکنی
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مرحلۀ ،  می رسیدم وبه نزدیک ر ، زمانی که کشتی .سمت روم عازم شویم ه، ب شتیسپس همراه ک 

در دریا  ، یک روزو به مدت ، انداخته  لنگر کشتی را کاپیتان بایدزیرا  ، ما شروع می شدحساس کار 

                                                                                                     .    توقف می نمود

 ،بود همراه کشتی، که  یشبانه با کمک دو قایق نجاتاز جاشوهای کشتی ،  دو نفرو  سپس من و ماال 

     . می نمودیم  و صبح محموله را بار گاری ، می بردیم"پومزی"به روستای ساحلی ، باید  کتابها را

دیم ، گاری ها را ، ما باید ، از داخل روستا کرایه می کردیم ، و این کار را باید ، به شکلی انجام می دا

                                  روستای پومزی ، از قضیه مطلع نگردد.  که کسی مشکوک نشود ، و کشیش

سپس  ، ندبه کشتی باز می گرداند، قایق ها را مجددا پس از بارگیری کتابها در گاری ، باید  هاجاشو 

 ؛ساحلیتا ماموران و گشتی های  ، متوسط کاه استتار می نمودی ،باید جعبه های کتاب را  ،و ماال من 

     در شرق شهر روم تحویلریکاردو  به انبارمتوجۀ ، محمولۀ کتاب نشوند ، و عاقبت باید محموله را 

                                                                                یم.می سپرد اوو بقیۀ کار را به  ؛می دادیم 

ولی دقیقا طبق برنامه انجام  ،همراه بود و نگرانی و اضطراب زیاد من با مشکالت  که ،هرچند  ،این کار 

                           .                        ریکاردو مالقات کردم با من  و ،شکل گرفت و بخوبی  ، شد

.                      آنها دارای باغات و امالک ارزشمندی بودند  .م بودویکاردو از افراد ثروتمند رپدر ر   

 قرار بر این شد  . تا کشتی ما آمادۀ اعزام مجدد به فرانسه شود ،م ماندیم وما در ردو هفته برای مدت  

                                       .و به ریکاردو برسانم ، نهائی بیاورمکه محموله های بعدی را من به ت

و پاپ و کشیش ها  ، حرفهای خنده آور می زد ،ریکاردو یک جوان خوش چهره و بسیار بذله گو بود 

                                                                               . و حتی کتاب مقدس را مسخره می نمود

 ،و خداوند آن چیزی نیست  ،برای تثبیت قدرت و حاکمیت است  ،همۀ این گفته ها "او می گفت 

به درد مردمان این زمان   ، و آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده نیز ،که پاپ و کشیشها می گویند 

                       "ش استسال پی  1400یا  1300و فقط در حد تفکر و اندیشۀ مردمان  ،نمی خورد 
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 ،غیرمجاز که قیمت کتابهای ،من متوجه شدم  ، به ماال داد؛ مبلغ قابل توجهی بابت کتابها ریکاردو  

                   .ماال به همراه داردبرای  ، درآمد بسیار خوبی کار ،و این  ، چند برابر کتابهای مجاز است

و قرار شد که سی  ،در حضور شاالن با من یک توافقنامه نوشت  ،به لندن ما ماال پس از مراجعۀ  

وانگیزۀ کار را در من باال برده  ، این توافقنامه عالی بود ،درصد از سود فروش کتابها به من برسد 

                                                                                                                           .بود

شتغال و طبق وصیت پدرم به نشر آگاهی ا ، برهمین اساس در لندن کار کردم  ، من یازده سال 

                                                                      .نمودمدرآمد خوبی نیز کسب  ،ضمن اینکه . داشتم

                                                                                                 آشنائی من با زنان در لندن:

 لندن  سال از حضور من در  هشت   ،دوست شدم  زن دو با من  ، اقامتم در لندن  زمان در طول 

                              .                                      و من نیز از تنهائی خسته شده بودم   ؛  می گذشت

 البته عات با زنان زیادی مالقات داشتم.به دف ،در پارک ها و کناره های  رود تایمز  ،طی این مدت 

                         .    آشنا شدم"هلنا  "تا اینکه با زنی بنام ، نبود  هیچکدام جدی  این دوستی ها

هلنا تازه به  ، به کار فروشندگی اشتغال داشت ،ر کتابفروشی ما مجاو ، در مغازۀ شیرینی فروشیهلنا  

.          ر بذله گوئی می کردو بسیا ، او چهارشانه و درشت استخوان بود ،درآمده بود  ه ،استخدام مغاز  

                 . خودمانی می شوندافراد دوست وکه در همان جلسۀ اول با  ،بود  زنانیاز آن تیپ  هلنا 

و پس از یکسال از او جدا شده  ، کالسکه چی های لندن بودو شوهرش ازا ،ر ازدواج کرده بود و یکباا

                                                                                                                           . بود

. شدصمیمی با من  هلنا  ، ن و شیرینی از مغازۀ آنهابرای خرید نامن ،  جعۀپس از چندبار مرا   

از من دربارۀ  ،و چون سواد چندانی نداشت  ، و با من بگو و بخند می کرد ، می آمداو به فروشگاه ما  

من برایش ، که در ارتباط با کل موضوع کتاب ، کتابها و موضوعاتشان می پرسید و انتظار داشت 

او را با او همراه باشم ، و  ، که من در اوقات فراغتش ، انتظار داشت و به نوعی ، خالصه گوئی کنم

                                                                                                                    .سرگرم کنم

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

265 

. آمدبه خانۀ من هم  ،بعد از آشنائی با من  ،او سه ماه   

صحبت   ،بعد با هم می نشستیم  و   ،و من قهوه می گذاشتم   ،برایم شیرینی می آورد   و ،معموال ا  

.                                                       و می خوردیمو خنده شوخی می کردیم  ، می کردیم  

که با  ،ز عالقه می کرد ابرا ،به من ، نسبت و او در ماههای بعد  ، رابطۀ ما در همین حد متوقف نماند 

             . نمودشوخی های رکیک می  ،و جلوی من  لباسش را عوض می کرد و  ، هم ازدواج کنیم

که رابطۀ ما  ، شب به هر وسیله ای متوسل می شداو در طول  ، او سه بار نیز در منزل ما شب ماند 

                                                               .                                   شودبه ازدواج تبدیل 

 ،که از او فاصله بگیرم  ،به من تذکر می دادند   ،که از دوستی ما مطلع بودند  "شاالن"و "ماال  " 

             . با ترش روئی با او برخورد می کرد ، هلنا را می دیدخانم  ؛  "ماال "هر وقت که  بطوریکه

ولی ،  و مخالفت هلنا همراه بود  ، این کار با خواست من   ،و هلنا به تدریج از هم فاصله گرفتیم  من 

            ماال عنوان  صحبتهای ،فاصله گرفتن از او را  ،و علت  ،  من اصرار به فاصله گرفتن از او داشتم

                                                                                                              .می کردم

من در بطوریکه  ،ان صمیمی تلقی می شدیم دوست ، من و ماالدیگر  و ،من ماال را دوست داشتم  

                                                                             .رفت و آمد می کردم ،منزل او و پدرش 

و دیگر وقتش شده بود  ،من سنم  باال رفته بود  ،آشنا شدم  "جولی"به تدریج با خواهر ماال بنام  من

.                                                                                                       که ازدواج کنم   

او  ، کمتر بود ،او سنش از من دو سال   ، بود و همسرش فوت کرده  ، قبال ازدواج کرده بود جولی 

                                                                           .   دختری مودب و با اندامی ظریف بود

فوت  شان سه ماه پس از ازدواجکه شوهر کرده و شوهرش  ،او خودش به من گفت  ،من تا وقتی که  

.           است کرده ازدواج  جولی نمی دانستم که و من  ، مطلع نبودم ، این قضیهاز   ، نموده است  

خانواده  ،این موضوع را  ضمن اینکه  ،که قبال ازدواج نموده  ،البته از ظاهر جولی نمی شد فهمید  

                                                                        .   از همه پنهان کنند ؛ اش دوست داشتند
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عالقه  ، با اینکه خواستگاران زیادی داشت و ، از فوت شوهرش شش سال می گذرد ،جولی گفت  

                                                                                                     به ازدواج مجدد نبود. ،دمن

. که با هم تفاهم داریم ،اس کردیم احس  جولیبه تدریج من و   

 که یک زندگی نسبتا خوب را ، برای خودم شکل من پول زیادی پس انداز کرده بودم و قادر بودم ، 

قیمت می خریدم ، و سعی می کردم ، که نظر مثبت او را جلب دهم ، من برای جولی هدایای گران

                                                                                                                  .  کنم 

و شاالن  ، داعالم کن به ماال و پدرجولی  را " جولی"من از شاالن درخواست کردم که عالقۀ من به 

                                                                                          . نیز موضوع را با آنها مطرح نمود

که من در  ، یکی از شروط این بود ،شد  مواجه جولیبا دو شرط پدر  جولی با من ، ازدواج ، قضیۀ  

رها کردن کار انتقال  ؛و شرط دوم  ،فراهم نمایم  جولیشهر امکانات کافی و منزلی مناسب برای 

                                                                                               .    کتابهای غیر مجاز بود

که دو محموله از کتابهای  ،و قرار گذاشتم  ،و در شهر منزلی تهیه کردم  ،من هر دو شرط را پذیرفتم  

و سپس شخص دیگری را به این  ، م نمایموتحویل ریکاردو در ر ،در بازۀ زمانی کوتاه  ،آماده شده را 

                                                                                .            آنان نیز پذیرفتند ، ر بگمارمکا

و بر خالف آن قراری که  ،به دیدۀ اقتصادی هم نگاه می کردم  ،به این کار انتقال کتاب  ، البته من

کتابها را ،در مواردیکه  ،در سی درصد سود شریک باشم و قرار بود که  ، بین من و ماال گذاشته بودیم

و رقم واقعی فروش کتاب  ،لتفاوت را برای خودم برمی داشتم مبلغ مابه ا ، مبلغ باالتری می فروختمبه 

                                                                                            پنهان می کردم."ماال"از  ،را

                                                                                                                          لو رفتن گروه:

من محمولۀ اول را تحویل  و قرار شد ، در دو نوبت به روم انتقال یابد ، محموله تقریبا آماده شده بود ،

.                                                                           پول آن را اخذ کردمو  ،ریکاردو دادم   

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

267 

 ، لندن مراجعه نمودم سرعت به به سپس و به جنوب فرانسه آمدم  ، با یک کشتی دیگرسپس  

محموله دیگر بار ، پس از یک هفته توقف در لندن  ن هم م،  محمولۀ دوم را ماال آمادۀ حمل کرده بود

                                                                      .م حرکت کردموسمت رو  ،را تحویل گرفتم 

 که روال کار انتقال کتاب را من  بامن همراه بود ، قرار بر این بود ، "یانگ "این بار شخصی بنام آقای 

                                     آشنا کنم ، تا جانشین من شود .  به ایشان آموزش دهم و او را با ، ریکاردو 

درون قایق ها  ،و صندوق های حاوی کتاب  ،دو قایق به آب انداخته شد ؛ م یم که رسیدوبه نزدیک ر 

و روی آن کاه  ، میم و کتابها را بار زدیو صبح دو گاری کرایه کرد ،و به ساحل حمل شد  ، جا گرفت

                                                                                                                  . میگذاشت

                                                                                                            دستگیری و مرگ من:

نزد پدرش رفتم و سالم کردم و  ، ریکاردو در منزل پدر نبود ،م یزل پدر ریکاردو بردبه من محموله را

                                     "تا کتابها را تحویل بگیرد؟ ، ریکاردو کجاست،  میکتابها را آورد "گفتم که

من به دنبالش   ، است فتهریکارو به منزل یکی از دوستانش ر، داخل انبار  ید ،ببر کتابها را"گفت او  

                                                                                             "می روم و او را می آورم

چی  من کرایۀ گاری ، میبار را تخلیه کرد ، و آقای یانگو با کمک گاری چی ها  ،من سمت انبار رفتم 

                                       و از ما دور شدند.     ؛ حرکت کردندسمت روستا  هب  ، اگاری چی ه ،  را دادم ها 

و شروع به شستن دست و صورتم  ،آب کشیدم از چاه و  ،به کنار چاه وسط حیاط رفتم  ، من نیز  

؛ و به  دآقای یانگ به بیرون حیاط رفت و گفت می خواهد شرایط را مورد ارزیابی قرار ده ،کردم 

                                                     و او نیز از من دور شد. اطراف خانۀ ریکاردو سرک بکشد ؛

او به  ، منزل آمدحیاط به داخل  ،که پدر ریکاردو با شش نظامی  ،کردم با شگفتی مشاهده ناگهان 

                                                "کنید او را بازداشتخودش است این مردک "و گفت  ،من اشاره کرد 

و چشم بند به چشم  ،ی که دستم از پشت بسته شده بود لودر حا ، من توسط آنها بازداشت شدم

                نگهبانان متوجۀ آقای یانگ نشدند و او توانست فرار کند.   . به زندان انتقال یافتم  ،داشتم 
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        م وکه بدانند من کتابها را از چه طریق به ر ،آنها اصرار بر این داشتند  ،روع شد بازجوئی از من ش 

.                                      را بگویم کاپیتانانتظار داشتند که من نام کشتی و  آنها  ، می رسانم  

 ءرا افشا ناشرانتیم نشانی اسامی و و  ، داعالم کنیکه محل تهیۀ کتابها را باید  ، آنان می گفتند 

                                                .  یسندا به زبان ایتالیائی را می نوکه کتب ر ناشرینیخصوصا  ، دنمائی

ولی من حاضر به  ، اقدام به شالق زدن و آویزان کردن از پا می کردند ،برای گرفتن اعتراف بازجوها    

                                                                                                 .        اعتراف نبودم 

 "شاه ادوارد"، از و اگر پاپ  ،از پاپ اطاعت می کنند ؛ در اروپا ، تمامی فرمانروایان من می دانستم  

 ناچار  او،  نمایندتیش عقاید بازداشت کنند و تحویل ، ادارۀ تف، خاصی را  تا شخص  ، درخواست کند

                                                                                            .      بود از اطاعت خواهد

به همین علت سکوت و تحمل شکنجه را  ، در لندن را افشا کنم ، من نمی خواستم اسامی دوستانم

          می دادم که خبر بازداشت مرا آقای یانگ به دوستانم در لندن برساند. از طرفی احتمال  . پذیرفتم

برخی از اعترافات او را برایم  ، هابازجو ،است بازداشت  ، که ریکاردو نیز ،من در زندان مطلع شدم  

                                            .مانند ریکاردو با آنها همکاری کنم ،و از من خواستند  ،خواندند 

. دمحاضر به همکاری نبو ، من اما  

و  ،در لندن اظهار بی اطالعی نموده است  ،در مورد تیم همکارش  ،که ریکاردو نیز  ،من مطلع شدم  

من در ارتباط هستند. واسطه ، با  توسط یک نفر ، ،تیم ناشرین و  ،را نمی شناسد  انکه ناشر ،گفته   

و کم کم عفونت در بدنم  ،بدنم بسیار زخمی شده بود  و ،نجه قرار داشتم که زیر شک ،یک هفته بود 

.           و حاضر نبودند مرا به درمانگاه ببرند ، ددست بردار نبودن ؛ولی بازجو ها  ، در حال توسعه بود  

 ؛می پیچیدم و از درد به خودم ،سر درد و التهاب شدید در روده داشتم  ،من در آخرین شب حضورم  

    .فضای زندان شنیده می شدنقاط مختلف در  بطوریکه صدای فریاد من  ، و داد و فریادم بلند بود
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       و به من فحش های رکیک  ،و فقط به سلول من می آمدند  ،ولی زندان بانان توجه نمی کردند  

                                         .                                                      رفتندو می   می دادند

دید که من بیهوش  ،و صبح که زندان بان در سلول را باز کرد  ،من آنشب از درد زیاد از هوش رفتم 

                                        "پاشو"و گفت  ، به من چند لگد زد، او و کف سلول افتاده ام ، شده 

. ولی دید که حرکت نمی کنم  

؟تا ببیند قلبم می زند یا خیر  ،سپس گوشش را روی سینه ام گذاشت   

 من مرده بودم و قلبم از تپش ایستاده بود.

بیایید و او را به  ؛ است این حرام زاده مرده"و گفت  ، دو تا از مامورها را صدا کردزندان بان ؛ سپس 

."تا چالش کنندو را به قبرستان ببردکه ا ، کنم  گاری چی را خبر ،  می روم ، من همبریدبیرون ب  

  آنان مرا به قبرستان انتقال دادند و بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفات ؛ دفن کردند.           

                                                                                                               هدف من در زندگی:

مدافع من و همفکرانم  ،که خالق هستی  ،انتظار داشتم  ، من بخاطر ظلمی که به خانواده ام شده بود

امثال من  و من  ؛ که خداوند ،و من اعتقاد داشتم  ،که آگاهی را نشر دهیم  ،ما می خواستیم  .باشد 

                                             .                                دوست داشته باشداز پاپ باید بیشتر  را 

که اگر برحسب تعالیم دوست  ،می اندیشیدم قضیه به این زندگیم ، من در روزهای آخر  

پس چرا برای  . و خواست اوست یتو اعمال ما در جهت رضا ، خداوند ما را دوست دارد"گارات"پدرم

                                                          ؟به ما کمک نمی کند ،رسیدن به این اهداف مقدس 

؟ های متوالی خودم نمی یابم هیچ پاسخی برای علت ناکامیمن ؛ چرا   

تا با منطق و  ،انسانی را موظف نماید  ؛ خداوند تا ، که ضرورت دارد ،من کامال احساس می کردم  

با عدالت خداوند  ،را  اق حوادث و وقایع زندگیو علت عدم انطب ، پاسخ دهدبه سواالت مردم استدالل 

                                                                                                           .توضیح دهد
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پس باید این ساختار  ،قطعا عادل است  ، به هر حال خداوندی که همۀ هستی را خلق نموده است 

            که عدالت او مورد وثوق مخلوقات باشد. ،برای مخلوقات خود به نوعی تشریح کند ، آفرینش را 

 ؛ولی خداوند را دوست داشتم ، نیافتم از هیچ انسان و کتابی ، به هرحال من که پاسخ پرسش هایم را 

                                                        و می دانستم که او نیز قطعا مخلوق خود را دوست دارد. 
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                                                                        دهم من با رآی:             پانزدیدار 

                         قرار گرفتم.   "رآی"دهم در حضور پانزمن بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم و برای بار 

                                                                                                      او به من گفت:         

                                                                                                         "سالم دوست من" 

در این راه مشکالت فراوانی ، هرچند  ارتقاء و آگاهی تو انجام شددر عالم ماده ، با هدف حضور تو " 

                                .      "به شکل مناسبی رشد نکرد  تو ؛ء و آگاهی در ارتقا متاسفانه ولی، را پذیرفتی 

که در  ، خودت چیره می شدیو بر نفس ، خودت را به آگاهی می رساندی  ؛تو باید در درجۀ اول "

                                                                                            "این ارتباط به خوبی عمل نکردی

که  ؛ به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"سپس رآی ادامه داد

بروی و روح خودت  تا به عالم ماده ؛ فرصت داده می شوددیگر به تو موظف به انجام آن هستم . بار 

تو شکل خواهد  قبلیه بصورت مکمل ، نسبت به زندگی حضور جدید تو در عالم ماد، را ارتقاء دهی 

                                                                                       ."؛ تا حصول تجربه ؛ برای تو مقدور شود گرفت

                                                               .    "جانمائی تو را رقم می زند، حضور تحت این شرایط "

                     "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی" 
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                                                           دهم من:       پانزالبدی زندگی ک

                         که دارای چنین مشخصاتی بود:          وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

و نام پدرم  "کو ای شی"و همسر یک صیاد بود. نام مادرم ما ، او فرزند یکی از کشاورزان منطقۀ 

         .زندگی می کرد  "شای"که در ژاپن در روستای زیبای ، بود پدرم یکی از صیادانی بود  "هیناتا"

و به نیایش  ؛ می رفتند؛ بصورت منظم به معبد  آنان همیشه،  و مادرم بسیار مذهبی بودند پدر

                                                                                                    .   پروردگار مشغول می شدند

خصوصا مادرم که بسیاری از نیایش  ؛ لی داشتندهر دوی آنان شخصیت مقبو، در میان مردم روستا  

                                    . مورد تحسین دوستانش قرار می گرفت،  به این علتو ، ها را از حفظ می خواند 

و انواع کاله های ماهیگیری و حصیرهای کفی و  ، انسان چیره دستی بود ؛ مادرم در حصیربافی نیز 

  و در بازار سنتی روستای ما و روستاهای اطراف به فروش می رساند.، پرده های دیواری را می بافت 

به همین علت من  ،  بسیار مذهبی شده و باعث افتخارش شوند، که فرزندانش  ؛ پدرم دوست داشت

، بود  کسب کردهاز دیگران ، طالعات دینی و مذهبی و هر آنچه که ا، و خواهرانم را جمع می کرد 

.                                                                                              برای ما تعریف می کرد  

و انتظار داشت که ما ،  های راست و دروغ را برای ما نقل می کردانواع افسانه ، در این ارتباط پدرم ،  

                                                                                                                 بپذیریم.

رم در برخی از پد ، که قادر به پاسخگوئی نبود ، او مطرح می کردم  ، سواالتی برایمن هم همیشه 

صحبت  و دیگر   ، به فکر فرو می رفت ، با سواالت متعدد من مواجه می شد   ؛ وقتی که  ،اوقات 

 نمی کرد .                                                                                                             

زیرا   ؛ دروغ است، داستانی که در حال نقل اوست ، رسید که او به این نتیجه می ، من فکر می کنم 

                                                    خودداری می کرد.، نزد دیگران نیز   ؛از تکرار داستان فوق 
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                                                                                                                   شرایط زندگی من:

 ؛ گذاشت "هیروکو"مرا  مپدرم نا، خانواده بودم دختر سوم من ، دارای سه فرزند دختر بود ، پدرم 

پرسش گری و با به ؛ از ابتدای زندگی  من ، ندنام داشت "کامی یو"و خواهر دوم  "کایو"خواهر بزرگم 

                                                                                                   .    بودم هوش بودن شهره

او در کار حصیر بافی خیلی زود گوی سبقت را از ، خالق بالفطره بود و  ،خواهرم کایو یک هنرمند 

                                           .                                                                       مادر گرفت 

در  رامناظر بسیار زیبا  واشکال و سپس  ،   به رنگ های الوان رنگ آمیزی می کرد، و الیاف را ا 

.                                                                               د حصیرها و پرده ها ایجاد می نمو  

او هر روز ابتکاری جدید به کار ، و همه خواهانش بودند   ،خیلی زیبا بود  " کایو "اری کارهای ابتک

.        ه من و خواهرم کامی یو نیز آموختخود را ب روش کار کایو، و طرحی جدید می ساخت  ،  می برد  

     صیریح  و عروسک های زیبای  خواهرانم حصیرها که من و   ؛ رسید  به آنجا  حصیر بافی ؛ کار

.                                                   می نمود ، آنان  اقدام به فروش  در بازارها مو مادر،  می ساختیم  

چون کارگراها ؛   ؛ بسیار خوب بود،  موقع دروی برنجدر فصل نشاء برنج و  ؛ بازار کار فروش حصیرها 

.                                         یر انداز حصیری داشتندزو  احتیاج به کاله مزارع ؛ برای حضور در   

                                                                                                                  پیشنهادعالی پدر:

یک پیشنهاد عالی ،  میک روز پدرتا اینکه ،  ها ادامه داشتسال،  ، در بازارهای محلی فروش حصیر ها

آنان محصوالت  ،  رفت و آمد می کنند "ادو"که خارجی ها به بندر ، او گفت مدتی است  ؛ کردمطرح 

.                                                                                                      و صنایع دستی را دوست دارند  

و توسط ، تولید شود ،  خطوط ژاپنی نیز بکار رفته باشد، نقش هائی که در آن ، او این بود  پیشنهاد

.                  بفروش برسدقرار گرفته و خارجی ها  در چشم اندازحمل شده ، و سپس  به بندراو ،   

پس توسط برای فروش آماده شد ، س و یک محموله بزرگ ،؛ ، توسط او برنامه ریزی شد این کار  

                                                                و به فروش رسید.؛ پدرم ، به بندر حمل گردید 
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یک کارگاه احداث ؛ که ما تصمیم گرفتیم در روستا  ، بحدی نتیجۀ پیشنهاد پدر عالی و سود آور بود 

که مغازه ای در بندر ، پدر نیز ضرورت داشت  . یمو تعداد زیادی از افراد روستا را به کار بگمار ؛ کنیم

                                                 .و به فروش تولیدی کارگاه مشغول می گردید، اجاره می کرد 

  ؛حصیر ها و عروسک های زیبای ژاپنی را بسیار دوست داشتند  ؛ خارجی ها که عموما پرتغالی بودند 

. ، و به کشورشان می بردند به مقدار زیاد از آن می خریدند،  ارزانی و به علت  

سود برای خانواده شکل گرفته بود.                                   یک تجارت پر   

برای خانوادۀ ما شکل  ؛ طی این مدت چرخۀ مناسب اقتصادی ، سالها ادامه پیدا کرد ، این روند  

و تقریبا همۀ افراد خانواده از ، و من ازدواج کردیم  "کامی یو"و  "کایو "طی این سالها  گرفته بود ،

                                                                                                           وضعیت پیش آمده راضی بودند.

که نددوست داشت،  خیلی از افرادو ،  نقش اساسی داشتند،  اقتصادی سرزمین ما رشددر ،  خارجی ها

                                                                             با آنها تبادل اقتصادی داشته باشند.       

که ، یک پیشامد غیر قابل پیش بینی بود ، عالقۀ خارجی ها به صنایع دستی ژاپن ؛ شاید بتوان گفت 

.                                                    و حتی سرزمین ژاپن داشت ، خانوادۀ ما  منافع فراوانی برای  

ولی ، به خارجی ها پرداختند ، و فروش آن ، به ساخت صنایع دستی ، سایر افراد نیز ؛ زیرا پس از ما 

                                              ما نبود.         تولیداتدر حد و اندازۀ ، تولیدات هیچ یک از رقبا 

                                                                                                                     ازدواج کردن من:

ما که به خانوادۀ و از این لحاظ نسبت   ، ا سواد بوداو ب،  م یکی از پسران روستای مجاور بودشوهر

و به همین ؛ او بسیار مذهبی بود  ،  بود "مون تارو"نام او  ،  برتری داشت ؛ سواد چندانی نداشتند

                                                                              .   ، قرار گرفته بودعلت مورد وثوق پدر و مادر من 

مون تارو ، هزینۀ پدر  با کمک؛ ، ما در خانه ای که  شکل گرفتازدواج ما , به شکلی سنتی مراسم  

و  ؛ رو کتاب می خواندمون تا؛ من از اینکه می دیدم  .ن شدیم ساک، در روستای ما ساخته شده بود 

                                                                              .لذت می بردم  ،  در نزد مردم مورد احترام است
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، این دو کار ، ره می کرد ارا ادما و امور مالی و دفتری کارگاه ، مون تارو در روستا تدریس می کرد 

و اگر ، خودش را سرگرم زندگی مردم می کرد ، لذا اکثرا در روستا   ؛ وقت او را کامال پر نمی کرد

در  ؛و تالش، گونه مباحث می گردید وارد این، و یا اختالف و دعوائی رخ می داد ، کسی مشکل داشت 

.                                                                                جهت حل و فصل اختالف می نمود  

        ورود به این مباحث بود.ولی او عالقه مند به ، من مناسب سن سال او نمی دانستم ، این کار را  

آنان در ،  دوقلوی پسر داده بود انفرزند؛ خداوند به من ، لی زود بچه دار شدیم خی ؛ارو تمون من و 

شوهرم نام ،  ولی طی ماههای بعد رشدشان جبران شد،  ان تولد هیکل نسبتا کوچکی داشتندزم

        .                                                          گذاشت  "هیروشی"و  "هیروماسا"فرزندانم را 

آنان را به ، من فرزندانم را بسیار دوست داشتم  ، آنان از کودکی عاشق قایق رانی و فنون رزمی بودند 

                                                             و آنان خواندن و نوشتن آموختند. مدرسه فرستادم

. قیده داشتندفرزندانم بسیار باهوش بودند. و با من اشتراک در ع   

و او ، کنم صحبت  مبا پدر، تصمیم گرفتم ، پیشرفت فرزندانم را فراهم کنم شرایط ؛ من برای اینکه  

،  شودبکارتا شوهرم نیز با او در فروشگاه مشغول  ،  تا فروشگاه را در بندر توسعه دهد، را راضی کنم 

و همکار پدرم در بندر  ،  ا را رها کندکه کار معلمی در روست، مون تارو خواهش کردم  ؛ و از شوهرم

                                                              .  ین کار بخوبی توسط من مدیریت شدا . ادو شود

در بخش شرقی ،  ما استیجاری منزل،  تا در آن اقامت نمائیم،  منزلی در بندر اجاره کردیم سپس ما 

همه چیز  ، داشتوجود فاصلۀ کمی محل تحصیل بچه ها ،  از منزل ما ، تا ،قرار داشت ،  بندر ادو

                .با شرایط زندگی در شهر عادت کردیم؛ ما  ههم، و پس از مدتی ، طبق روال پیش رفت 

 از نظرو پدرم او را ، شوهرم با سواد بود زیرا ، ه بود بسیار باال رفت، درآمد فروشگاه با حضور شوهرم ، 

و ، خارجی ها را داشت  به، کاال  عمدۀبرای فروش ، او توان نوشتن قرارداد ،  داشتمالی بسیار قبول 

برای ما شکل گرفته  یو درآمد بیشتر،  به کارگاه شده بود،  کاالعامل سفارش بیشتر  ، موضوعاین 

                                                                                                                      بود.
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و در ،  قرار گرفته بودند ناتحت تاثیر فرهنگ آن؛ با خارجی ها  و ارتباط، بر اثر برخورد ؛ بچه های ما 

و حتی خواهان ، برای خود پیدا کرده بودند ، دوستانی صمیمی ،  از میان پرتغالی ها،  جوانیدورۀ 

                                مواجه شده بود.، که درخواست آنان با مخالفت شدید شوهرم  ،سفر به اروپا بودند 

                                                                             شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

میان مردم جایگاه و در  ، شده بودند سالها بود که دچار فساد ، که رهبران مذهبی، حقیقت این بود 

از طرفی مردم راهبان بودائی را  ، و مردم در سردرگمی اعتقادی بسر می بردند  ، مناسبی نداشتند

 ؛بنام مسیحیت  ، چنین شرایطی ؛ ورود یک اعتقاد جدیدو در ، می دانستند  زمین دارانعامل اربابان و 

                                           ان و اربابان فراهم نماید.برای راهب ؛ی را مشکالت جدید  ؛قادر بود

و مهربانی و نیکی به  به دوستی زیرا مسیحیت تاکید بسیار ، بسیار جذاب بود ؛ شعارهای مسیحیت

                   .                                                                                          همنوع داشت

که ، که هدفشان از ارتباط با سایر جوامع اینست ،  ع کشیش های مسیحی عنوان می کردنددرواق

و در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم نقش ایفا ، دوستی و مودت را انتشار دهند 

                                                                                                                      کنند.

، که همگی با  یکی از خصلتهای مهم کشیش ها این بود،  حرفهای آنان را می پذیرفتند،  مردم هم

و فقط به روش ،  خصوصا فرقۀ شینتو اکثرا بی سواد بودند،  در حالیکه راهبان بودائی،  سواد بودند

                                                                                                 .    انجام مراسم آئینی تسلط داشتند

                                                                                                           اعتقادات و انتقادات من:

حرفهایش ،  درم داستان خدایان و غولها و بالیای آسمانی را تعریف می کردزمانی که پ،  من از کودکی

پدرم ،  می بردمزیر سوال ،  می گفت مکه پدررا آنچه ،  و همیشه با سواالت متعدد، را نمی پذیرفتم 

؛ سخنان وی را ؛ که ولی من تا زمانی ، برای پذیرش من ؛ به عمل می آورد  ،  را نیز تالش خود

                                                                            .برایم فراهم نبود، امکان پذیرش ، یافتم  منطقی نمی

به  یاو اعتقاد زیاد و،  مذهبی بودبسیار انسانی  شوهرم یک، ، این شرایط بدتر شد پس از ازدواج 

.                                                    بودی تحت هر شرایط،  و شکر گذار خداوند ، تقدیر داشت  
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او شدیدا ناراحت  ،  مردم از بد اقبالی خود سخن می گفتند و از خداوند شاکی بودند ؛ وقتی ؛بطوریکه 

تا مشکالت حل ؛ از خداوند خواست   ؛ ضمن تالش و کوششکه باید ؛ ،  ؛ و اعتقاد داشت می شد

                                                                                                .؛ و باید صبور بود شود

یک  فرزند،  با شروع زندگی ؛که فرزند یک صیاد فقیر بود ،  من وقتی شروع زندگی یک کودک 

یا وقتی و  "این بی عدالتی در خلقت است"که می گفتم   . مقایسه می کردم ،  متمکن سرمایه دار

نمی توانستم تحمل ؛  ی رااین بی عدالت ، مقایسه می کردم،  با خارجی ها، ژاپن را مردمان ، زندگی

و شدیدا مرا مورد ،  شوهرم حرفهایم را نمی پذیرفت،  خداوند انتقاد می کردم بی عدالتیو از  ؛ کنم

                                                                                                                  .انتقاد قرار می داد

تا  ،  به من تذکر دهد،  و از او می خواست که،  مودبه نزد پدرم منتقل می ن،  بطوریکه حرفهای مرا 

به دنبال خواهد  ؛ را ونداین گونه صحبتها غضب خدا ؛ زیرا عقیده داشت،  حرفهای کفر آمیز نزنم

                                                                                                                  . داشت

مدافع ؛  نیز که فرزندانم ،  و باعث شد،  مورد پذیرش فرزندانم بود،  من اتاعتقادولی حرفها و  

                                             .   اثیر گذار نباشدروی آنها ت ؛ و نصایح شوهرم  ، اعتقادات و سخنانم باشند

 ، و شدیدا از نظر عاطفی به من وابستگی داشتند،  بزرگترین حامیان من بودند،  فرزندانم در آن سالها 

باید از من تحت هر شرایط  ؛ که و احساس می کردند،  آنان جوان و تحصیل کرده و ورزشکار بودند

                                                                                                                       .دفاع کنند

آنها پیشنهاد در میان مشاغلی که به  ، به دنبال کار مناسبی بودند،  فرزندانم پس از اتمام تحصیالتشان 

ط به واردات و صادرات آنان امور جاری مربو ، ی در آمدندک تاجر پرتغالی ، خدمت عاقبت به،  شده بود

                                        .می کردند دستمزد مناسبی هم دریافت، و کنترل می کردند،  کاال ها را

که با  ،  ولی فرزندانم تاکید بر آن داشتند ، مورد اعتراض همسرم بود،  کار کردن برای خارجی ها

سفر ، به سرزمین های دور دست نیز  ؛همراه آنان ،  و حتی دوست داشتند،  کار کنندخارجی ها 

                                                                                                                           نمایند.

را تحسین می نمودم.                                   و جسارت آنان،  دفاع می کردم،  من از عقیدۀ فرزندانم  
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                                                                                                 شروع تغییرات در زندگی من: 

آشنایان  و بستگان تعدادی از به همین علت،  دبو برخی از عواممورد اعتراض  ؛ شغل فرزندان من 

کردند  کمرابطه شان را با من  ، فرزندانم برای خارجی ها کار می کنند،  شوهرم ؛ از اینکه می دیدند

                                                                           .   کاسته شد ما  با  ؛ صمیمیت آنهامیزان از و 

 ؛من سواد خواندن و نوشتن پیدا کردم، طی این مدت ، مه یافت طی نزدیک به ده سال ادا، این روند  

.                                                                  به زبان ژاپنی بخوانم و بنویسم ؛ و قادر شدم   

 آنان کتاب مقدس  ،بودند شده که فرزندانم به زبان پرتغالی مسلط ، ولی اتفاق مهم تر این بود  

از تعالیم راهبان شینتو من ، و پاسخ بسیاری از انتقاداتی را که   ، کرده بودند مطالعه   مسیحیان را

                                                .و کتب مسیحیان یافته بودندکشیش ها  تعالیمدر ،  می کردم

. کردند ، بازگو می به من و پدرشان، گونه تعالیم مذهبی را اینپسرانم   

حرفهای  ، ز آئین شینتو ، تشخیص داده بودند، دین مسیحیت را بسیار برتر و منطقی تر ا پسرانم 

سخنان ولی  گوش می کردم ، را گرفته بود ، و من به حرفهای آنانمورد استقبال من قرار ؛ پسرانم 

                                                    .      قرار می گرفتوهرم شدیدا مورد انتقاد توسط شآنان ، 

به سمت دین مسیحیت ناراحت بود ، و از اینکه می دید ، من در قبال ؛ از گرایش فرزندانم شوهرم  

                                گرایشات دینی بچه ها ، موضع گیری نمی کنم بسیار آزرده خاطر شده بود.

                                                                                                                 :متغییر دین فرزند

یوشی "بنام ، همسر او یک دختر تحصیلکرده  ، که ازدواج کرده بود ؛ فرزندم هیروماسا سه سال بود

هیروماسا را بسیار دوست و پسرم  ، او روشنفکر و باهوش بود، من او را بسیار دوست داشتم  ،  بود"نو

.                                                                                                                    داشت  

روت ، بوددوست شده  "روت "که با یک دختر اروپائی بنام  ،  مدتی بود"هیروشی "ولی فرزند دیگرم 

                     .و قدش کمی از پسرم بلند تر بود،  داشت های طالئی و صافیاو مو ، دختری زیبا بود
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بخاطر عالقه "روت" ، که پسرانم در آن کار می کردند ، دیکی از شرکای تجارتخانه ای بو روت دختر 

، او به امور دفتری تجارت خانه ، با کشتی به ژاپن آمده بود ، اش برای دیدن سرزمین های شرقی

                                                            ، تا بتواند منافع اقتصادی پدرش را حفظ کند.    می کردت نظار

و با هم به ماهیگیری  ، پیدا کرده اندکه آنها به همدیگر وابستگی شدیدی  ، من می دیدم ، به هر حال

                            . نمی کردمدخالت  ، این دو و روابط بین در کارها من ، پردازندسواری می  و قایق

.    بگیرد فاصله "روت"تا از ، از او خواست و ، داد تذکر بار به پسرم چند ، شوهرم دراین ارتباط ولی

و  ، آمدندمنزل ما رسما هیروشی و روت به  ، تا اینکه یک روز ، نداشت ای نتیجهنصایح شوهرم هیچ 

.                                                               می خواهند با هم ازدواج کنندکه  ، اعالم کردند  

که مراسم ، مسیحی شده و عالقه مند است  "نکتۀ دیگری را هم گفت ، او گفت که ،  پسرم هیروشی 

                                                             ."برگزار شود یتدین مسیح، ازدواج برحسب سنن 

 ؛او بحدی از این اتفاق ناراحت بود،  دید شوهرم شدموجب آزردگی ش، موارد مطروحه از سوی پسرم  

 که با پسرم شدیدا مشاجره کرد.                                                                                      

 ، که به نزد پدرم رفت، و کار را به آنجا رساند ،  ین حادثه معرفی می کردمقصر ا  ،مرا نیز  ، شوهرم 

.                                                                                      و خواستار جدائی از من شد  

انتخاب ؛ د را هر کسی باید خودش روش زندگی خو"که  ،و به پدرم گفتم ،  از خودم دفاع کردممن  

                                                           "کار صحیحی نیست  و تحمیل عقیده به افراد ، ،  کند

که ،  پس نمی توان مرا متهم کرد،  هیروشی یک فرد تحصیلکرده و بالغ است"؛سپس ادامه دادم  

و در مراسم مربوطه ،  من به دین بودائی وفادارم ، از طرفی  ، ام عامل تغییر در اعتقادات دینی او بوده

                                                                                                       "   می کنم همیشه شرکت،  نیز

دی از این که تعدا ، برای خارجی ها کار می کنند،  افراد دیگری نیز، بجز هیروشی "سپس گفتم که 

.                                              و مسیحی شده اند  ، تغییر دین داده اندکه مدتهاست ،  افراد  
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طرفداران بسیاری در ،  و دین آنان نیز،  مخلوقات خداوند می دانم ،  من خارجی ها را نیز ، ضمندر 

                                                  "طقی نمودادات آنان برخورد غیر منو نباید با اعتق،  عالم دارد

و سرزنش های پدر و مادرم مرا ، قهر و لجبازی شوهرم  ،  زندگی من تیره و تار شده بود،  آن روزها

                                                                                                           کالفه کرده بود.

. بخاطر فشارهای عصبی  و روحیه ام را تضعیف می نمودند،  ، از من حمایت نمی کردند دوستانم نیز

 هر کدام تحلیلی  ،  اطرافیانم از بیماری من  ، و در بستر بیماری افتادم ، مریض شدم ، من زیاد وارده

                                                                                                   مختص به خود داشتند.

سر درد   ؛ سریع راه بروم ؛ در خیلی از اوقات  ؛ و نمی توانستم ؛ تعادلم را حفظ کنممن قادر نبودم ؛ 

          ؛ و مواجه با معده درد شوم. که حالت تهوع به من دست دهد موجب می شد ؛ ؛   و سرگیجه

.  و می گفتند که نتیجۀ دوری از آئین شینتو هست  ؛ ؛ حق من می دانستند بیماریم رابعضی ها 

آنقدر شوهر و پدر مادرش او را سرزنش ، و می گفتند که ،  برخی دقیقا برعکس اعالم نظر می کردند

                                                               که بیمار شود.    ؛ که باعث شدند ،  نمودند و اذیتش کردند

؛ پزشکان  و برای درمانم،  از من مراقبت می کردند "یوشی نو "و "روت"طی مدت بیماریم ؛ پسرانم و 

روت یکبار کشیشی را به  ؛؛ تا بتوانند عامل بهبودی مرا فراهم کنند  نزلمان می آوردندمختلف را به م

                                             زشکی خوانده است.که می گفت ؛ در کشور روم  پ  ؛ منزلمان آورد

؛ شامل سه نوع  ؛ داروی کشیش به روت آموزش داد ؛ و روش استفاده از آن را ؛ او برایم دارو هم آورد

و سپس بدن را حرارت می دادیم ؛ تا جذب  ؛که باید به ترتیب به بدن می زدیم  ؛ روغن مخصوص بود

و  ؛ که از دارچین و عسل ساخته شده بود ؛ برایمان آورد ؛ نوع داروی خوراکی نیز؛ کشیش یک  شود

و در بهبود حالم بسیار موثر  ؛ باید هر روز استفاده می کردیم ؛ داروهای کشیش بسیار تاثیر گذار بود

                                                                                                                     بود. 

و به زندگی ،  یافتم یو بهبود،  ز بستر بیماری بلند شدمو من ا،  آن روزها هم سپری شد،  به هر حال

                                                                                                          عادی مشغول گردیدم.   
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مراسم آنان توسط کشیشی ،  برگزار شد "روت"مراسم ازدواج پسرم با ،  ی من و ماه پس از بهبودد

در این مراسم تقریبا همۀ خارجی های ،  انجام شد،  ، از پرتغال آمده بود که همراه کاروان تجاری

                                                                                   .حاضر بودند ،  مقیم بندر و دوستان نزدیک پسرم 

که نوه ام باید بسیار زیبا و خوش ،  من با خودم فکر می کردم  ، بسیار زیبا بود ؛ روت در لباس عروس

                                                           و خوش اندام دارد.   زیرا پدر و مادری زیبا  ،  اندام باشد

و متحجر و سنتی نیستند ،  ه سمت اعتقادات جدید گرایش دارندفرزندانم ب ؛ من قلبا از اینکه می دیدم

                                                                                                     خوشحال بودم.     

راهبان بودائی و افراد و این موجبات نگرانی ، بود  در حال سرعت گرفتن، روند تغییر دین ژاپنی ها  

                                                                               .    متعصب دینی را فراهم کرده بود 

پسر ، حقیقت این بود که ؛  ، اتفاق افتاده بود درگیری های مختصری نیز بین طرفین ؛ در این ارتباط

  ؛ولی این قضیه را علنی نکرده بودند، نیز مسیحی شده بودند "یوشی نو"و همسرش"هیروماسا"گرم دی

     . از این موضوع خبر نداشتند سایر بستگان ما ،و  مولی شوهر  ، من از تغییر دین آنها مطلع بودم ولی

بسیار رواج یافته ، اخالقی درگیری و بد ، در خانواده ها ، باعث شده بود که روند تغییر دین در ژاپن ؛   

                                                                                                             و اختالفات زیادی بروز کند.

نامش را  ، هیروشی پس از تغییر دینکه ،  خواهش کردم و همسرش روت من از فرزندم هیروشی

                                              .و او نیز چنین کرد، بدتر نشود ، ا شرایط از این که هست ت ،  عوض نکند

                                                                                                    :در بندرتغییر شرایط زندگی 

این  . درگیری های مردم با خارجی ها آغاز گردیدبه تدریج  ، اتبلیغات دینی توسط کشیشهبه علت 

                   زیرا تعداد کشیش ها در بندر بیش از سایر نقاط بود.،  اکثرا در بندر رخ می داد ،  درگیری ها

 ، نددر بندر به آتش بکش، تا انبار خارجی ها را ،  یک بار تالش کردنددر شب ژانویه ،  متعصبان بودائی 

 ولی موفق به این کار نشدند و حریق مهار شد.                                                                                   
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پسرم و ها کشیش یکی از، از درگیری با ، نیز  را این کار،  درگیری با خارجی ها بود ؛ حرکت بعدی 

         .خارجی ها و همکاران ژاپنی آنان را مورد تهاجم قرار دادندبقیۀ  و آنگاه  ،  کردندآغاز  هیروشی

و اموال آنان را تخریب  ، دهندرا مورد ضرب و شتم قرار  مسیحی ها توانستند ؛ متعصبین بودائی ،  

                                                                                               .  بریزندو به دریا  ، کنند

و دستگیری شش تن ، نظامیان پرتغالی مستقر در بندر ، بموقع با دخالت  ؛ این درگیری در آن روز ،

                                                                                         .       از مهاجمان خاتمه یافت

 و،  ه بودتجمع زیادی در بندر شکل گرفت، ن افراد بازداشت شده فردای آن روز به تحریک دوستا 

و خواهان آزادی افراد بازداشت شده ، سخنرانی کرده و مردم را تحریک نمودند ،  بودائی سپس راهبان

                                                .     با شدت بیشتر آغاز شددرگیری ها  و یک بار دیگر  ،  شدند

و امکانات موجود در بندر را تخریب و اموال ،  ها به آتش کشیدندانبار تجاری پرتغالی  مهاجمین  

به کارکنان مسیحی حمله ور شدند.                                                                    و  کردند ؛  

دف با ه،  ؛ دخالت نظامیان پرتغالینظامیان پرتغالی مستقر در بندر ؛ وارد عمل شدند ،  باردیگر

 سرکوب متعصبین بودائی شروع شد.                                                                                      

            . با شلیک گلولۀ توپ به اوج رسید، که با نبرد تن به تن شروع شده بود  ؛دخالت نظامیان پرتغالی 

بودائی ها که خود را شکست ،  و افراد زیادی کشته شدند،  زیادی به بودائی ها وارد شده بودت تلفا 

، را به قتل رساندند و مجروحین مسیحی ، سمت درمانگاه  حمله ور شدند به  ؛ خورده می دیدند

ی و در درمانگاه بستر،  یری های روز گذشته مجروح شده بودکه در درگ،  متاسفانه پسرم هیروشی

        از جملۀ مقتولین بود.                                                                                                         ، بود

مربوط به پرتغالی ها ، که عاقبت مجموعه تجاری که  ؛ درگیری و نبود امنیت در بندر ادو ، باعث شد 

                                           و بندر را ترک نمود.،  کار خود را معلق گذاشت،  بودمستقر در بندر ادو 

ابت روت برای خداحافظی به نزد من آمد ، او از ب ، از بندر رفتند"روت "؛ از جمله  پرسنل خارجی  
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با او  و ؛ من نیز روت را بوسیدم ، ، و خودش را مقصر می دانست مرگ هیروشی بسیار ناراحت بود

                                                                                                                     خداحافظی کردم. 

                                                                                                                       اعتقادات من: 

و ،  شتملذا تفکیک ادیان را قبول ندا،  ا همه مخلوقات یک پروردگار هستیمکه م، معتقد بودم من 

 که و می گفتم ،  نمی توانستم قبول کنم؛ شرایط محیطی را ، ناشی از ؛ اعتقادی  جبرمسئلۀ پذیرش 

                                    ."نداعتقادات نیاکان و گذشتگان خود باش ؛ ملزم به پذیرشافراد باید ن"

؛ ضمن اینکه ،  دین خود را گزینش کند، با تفکر و تعقل ، هر انسانی باید "من عقیده داشتم که 

.                                             همیشه برایم الینحل مانده بود، مبحث عدالت در آفرینش انسانها   

و یا فردی در ،  به دنیا بیاید، و شخص دیگری تهیدست ، نعمت خلق شود  که یک نفر در ناز واین 

که عدالت ، عاملی شده بود ، دیگر به حالت معلول آفریده شود و شخص ، نهایت کماالت خلق شود 

         .                                                                     نزد من زیر سوال می برد، خداوند را 

   .و من تا آخر عمرم پاسخی برای آنها نیافتم،  داده نشدهرگز پاسخ منطقی  ؛ پرسشهای من به این 

                                                                                             اختالف من با همسرم و مرگ من:

و ،  نمی کرد احساس آرامش ؛ و در کنار من،  صر می دانستین فرزندانمان مرا مقد شوهرم درتغییر

.         زندگی کردیم،  اضطراب و بی اعتقادی به نظرات همدر تشویش و ، تا پایان عمرمان  ؛ هردو  

و در یک منزل زندگی  ،  ولی در کنار هم ،  بودیمطالق عاطفی گرفته   ، ما از همدیگر؛   در واقع 

                                                                                                              می کردیم. 

همسرم مرا مستحق دوزخ   در من تشدید شده بود ؛ شرایط تزلزل در اعتقادات ؛   در اواخر عمرم ؛

و گوش به فرمان  می دانست و من هم او را به حیوانی نادان تشبیه می کردم ؛ که نمی اندیشد

                                                                                                                 است.  

در بستر خود از دنیا رفت ؛ او مرگی آرام و بدون هیچ گونه پیش  ؛ نهایتا به علت کهولت سن شوهرم

                                                                                        زمینه را تجربه نمود .          
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اتفاق افتاد ؛ من در اواخر عمرم ؛ بیماری گوارشی پیدا کردم   مرگ من سه سال پس از فوت شوهرم ؛ 

                               و درد و رنج بسیار زیادی را متحمل شدم .                                       

از خواب بیدار می شدم ؛ و نمی توانستم بخوابم .  برخی از اوقات از شدت درد ؛  

حاضر نبودند   "یوشی نو "پرستاری از من نیز کار سختی بود ؛ که هیچ کس از جمله پسرم و همسرش 

بودند که بیماری من ؛ به  بصورت مستمر پذیرا شوند ؛ زیرا آنان صاحب فرزند شده بودند و نگران

   فرزندشان نیز سرایت کند.                                                                                                      

الم دنیا رها گشتم. عبه هر حال من نیز ؛ در درد و رنج و تنهایی از دنیا رفتم ؛ و از   
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                                                  دهم من با رآی:                                  زشاندیدار 

    او به من گفت:.  قرار گرفتم "رآی"دهم در حضور شانزو برای بار  ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                       "سالم دوست من" 

و  ؛ پرسش گری و ایجاد تغییر و تحول مثبت شکل گرفت ، با هدف انتشار حضور تو در عالم ماده" 

ولی متاسفانه  ؛ تو در این راه مشکالت فراوانی را پذیرفتی،  با در همین مسیر حرکت کردیتقری، تو نیز 

                                                                     "  ی در تو به خوبی شکل نگرفتارتقاء و آگاه

و  ،ولی تا مرحلۀ اخذ نتایج ، سب کنی، و تجربه کتو توانستی روح خودت را کمی ارتقاء دهی "

دا به پاکی از ابت باید ؛  تو برای دستیابی به آگاهی ، دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری

                                                   "و سپس عدم وابستگی به مادیات پیدا کنی،  گناهان گذشته برسی

که موظف به انجام آن  ،  بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است؛ به هر حال "

     "تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی، د هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شو

          ."تو شکل خواهد گرفت قبلی، نسبت به زندگی  رت مکملبصو،  حضور جدید تو در عالم ماده"

                                                                 ."حضور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند"

                    "در عالم مادی قرار دهی ؛ امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور" 
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                                                 دهم من:                   شانززندگی کالبدی 

                           مشخصاتی بود:       که دارای چنین  وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

او همسر یک  ، خود را ندیده و آنان را نمی شناختهرگز پدر و مادر  ؛ آنطور که مادرم می گفت

، باب که دوستانی نا ، دبویک دائم الخمر  ، نامی نبودانسان خوش نیز ؛ . البته پدرم رساده بودکارگ

                                         .  هر کار خالفی رو گردان نبودو از دزدی و ، امانند خودش داشت 

.  همیشه مرا تشویق به کار خالف می کردپدرم  ، بود "وبگر"و نام پدرم  "ویتر"نام مادرم   

برای سرقت از با پدرم و سایر دوستانش ؛ ه همرا ، زمانی که فقط یازده سال داشتمبرای اولین بار ؛ 

                                                                                                .همراه شدم  ، یک منزل

 یانسانهای مذهبی و آرام ، ما مردم شهر ، در شمال شرقی اروپا بود "وارن"  شهردر  ؛ محل زندگی ما 

.    میان آنان کم بوددر ؛ مانند پدرم ، افراد خالفکاریو  ، و به همدیگر احترام می گذاشتند ، بودند  

و  ، کارگری برای کار ،پدرم  بطوریکه ، ، تلقی می گردیدشناخته شده یک انسان پدرم ، ضمن اینکه 

.                                               مراجعه می کرد ی دیگرها و روستاهابه شهر ؛عموما  ؛ سرقت  

شام حیا سرقت از ا ز منزل ونقشۀ سرقت ا ، صاحب کارخودبرای  ، کارگری او معموال پس از چند روز 

                                                    می رفت. و با دوستانش سراغ او  ؛ طراحی می نمود ، او را

و ا ؛ ردهر کاری می ک ، مخارج منزلمادرم برای کمک به  ، پدر و مادرم دعوا بود،  اوقات میان راکث 

 ؛ ولی زمانی که پدرم مست می کرد  ، کارگری می نمود ؛یا منزل شان  ؛در مزرعه  ؛ برای مردم

                   را به باد کتک می گرفت. او و ، فحش می داد او به و ، دنموزحمات او را فراموش می 

و رفت تا خود  ، شی گرفتمادرم تصمیم به خودک ، ه بودبین پدر ومادرم دعوا شد ،یک بار وقتی که 

.                                                          را بکشد شو خود ، چاه وسط حیاط بیندازد نرا درو  

به "و گفت  ، ولی پدرم هیچ واکنشی به تصمیم مادرم نشان نداد؛  مانع او شدمو  ،من گریه کردم    
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                                                                                        "سگ کمتر یکجهنم برو بمیر 

                                                                                                                    شرایط زندگی من: 

 ، دارای ، من گذاشت "هارتاگ"نام مرا  پدرم ، تنها پسرخانواده بودممن  ، بود پدرم دارای سه فرزند

.                                            دمبو "یوهانا"و  "گرتا"بنام های   ، دو خواهر کوچکتر از خودم  

 ،به هر شکل ممکن  ، که تصمیم گرفتم ، بین پدرو مادرم بود ، مشاهدۀ دعواهای مستمرمن پس از 

، و هیچ آینده ای ،  نبود امکان پذیر، زندگی روش   نادامۀ ای چون،  دهمیر تغیام را زندگی شرایط 

                                                                     .وانست رقم بخوردنمی ت برای من و خواهرانم 

معموال  .سبت سن و سالم کمتر نشان می داد چهره ام به ن ، هیکل نسبتا کوچکی داشتم من چون

تمایل چندانی در جذب ،  هاصاحب کار ، در مزارع داوطلب می شدم ، برای کار کارگری ؛ وقتی که

سرقت از مردم می  ، متوسل بهپس از مدتی بیکاری و سرگردانی ، من نیزو  ، نشان نمی دادندمن 

                                        . می آوردم برای مادر و خواهرانم  ، و آنچه که سرقت می شد را ؛ شدم

 ، توسل من به کارهای خالف می شدمن از سرقت و هر کار خالفی نفرت داشتم و آنچه که عامل 

                                                                              فقر و نیاز اقتصادی خانواده بود.فقط 

                                                                                        :یک اتفاق که زندگی مرا متحول کرد

در حال عبور از جلوی مغازۀ  ، بودمگرسنه و افسرده  ؛ پرسه می زدم در شهر ؛ یکی از روزها داشتم

نان شیرین سالخورده در حال خرید نسبتا یک زن و شوهر  ؛ که مشاهده کردم ؛ شیرینی فروشی بودم

                                                                                                                  .  هستند 

و قناد هم نان ها را منظم  . که زن سه دستمال به قناد داد ، مشاهده کردم،  آنان را زیر نظر گرفتم

و به گاری  . غل کردندن و مرد هر کدام یک دستمال بزرگ نان را بز ؛ نموددرون دستمال ها چیدمان 

                                                                                                 .   رینی پزی انتقال دادندیجلوی ش

من از فرصت  . تقال دهدبه گاری ان ؛ تا دستمال سوم را نیز ، پیرمرد مجددا به داخل قنادی رفت 

بتوانند کاری  ، آنانوقبل از اینکه ،  دستمال نان را برداشتم . به سمت گاری دویدم و ، استفاده کردم
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پیرمرد درحالیکه  . و به عقب نگاه کردم ، در حین فرار برگشتم؛  از آنها دور شدم دوان دوان .کنند

و پیر زن "دزد را بگیرید"و فریادمی زد ، ده بودکنار گاری ایستا . در بغل داشت ؛ بستۀ سوم نان را

                                                                                    .تماشا می کردمن را  ؛ مات و مبهوت داشت

ۀ او لگدی محکم به قفس . ن مرد تنومندی را در مقابلم دیدمولی ناگها،  من به سرعت دویدنم افزودم

      .ش شدمبی هو ،و من هم از درد زیاد  ، پخش شد بر اثر ضربۀ او نان ها روی زمین . سینه ام زد

یک پزشک و پیر مرد و پیر زن  در حالیکه ، قناد و ؛ خودم را داخل قنادی یافتم ؛ وقتی بهوش آمدم 

                             . و پزشک خبر کرده بود ،پیرمرد مرا به درون قنادی آورده  . باالی سرم بودند

چیزی "و پزشک به پیر مرد می گفت که ،  دنده های چپم احساس می کردمکوفتگی شدید در ناحیۀ  

و تغذیۀ مناسبی  ؛ اگر او استراحت کند . داردکوفتگی خیلی شدید فقط  ؛ترک نخوردهدنده اش نیست 

                                                                       " .بزودی حالش خوب می شود ؛داشته باشد

بچه جان پدر و مادرت "پیر زن از من پرسید که  . و فقط نگاهشان می کردم ؛ من حرفی نمی زدم

                                                                                                                "؟کجا هستند

                                                                             .        "پدر و مادر ندارم"من به دروغ گفتم که  

و سپس از لباس های پیر مرد  ، ن یک حمام مقتصر با آب گرم گرفتمم ، آنان مرا به منزل شان بردند

                                                                                                                   .پوشیدم

من برای اینکه شلوارم به  . و به کمرم خوب بند نمی شد ، برایم بسیار گشاد بود ؛ ی پیرمردلباس ها 

                                      د.پیراهن نیز برایم بسیار گشاد بو ، لبۀ او را نگه میداشتم ؛با دست  ؛ زمین نیفتد

و سپس پیر زن با کمک یک  ، بسیار خندیدند ،پیر مرد و پیر زن که متوجۀ گشادی شلوار شده بودند

و شلوار را به کمرم محکم نمود.  ، اقدام به ساخت کمربند در شلوار کرد  ؛ طناب ابریشمی بسیار زیبا  

من همراه شام یک نان شیرینی و یک  . که بسیار خوشمزه بود ؛ سوپ مرغ با ذرت پختند ؛شام برایم 

                                                                                                        سیب هم خوردم.     
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ام اولی که در طعم شهرگز  ؛ من تا آخر عمرم ؛ از پیر زن مهربان تشکر کردم ؛ غذایم بسیار عالی بود

                                                     .                              فراموش نکردم، منزل آنان خوردم را 

. نزد آنان ماندم،  من به مدت یک هفته   

 ناضم .  آنان برای اهدا کردن در مراسم کلیسا گرفته بودند،  نان شیرینی ها را،  متوجه شدم من 

.                                                         نام دارد "گارتان"و ،  فهمیدم که پیر مرد معلم است  

از پدر آقای گارتان به  که ، هستند مزرعۀ بزرگیک دارای  آنها ؛که  . در صحبتهای آنان فهمیدممن  

کار ئید و بیا ؛ من این همه زمین دارم دکار کنی اگر میخواهید"به من گفت یکبار چون  ارث مانده ؛

که آبادش  ، من کسی را ندارم، گذاشته برایم پدرم این همه زمین  ، ددزدی کنی، الزم نیست  .یدکن

                                                                                                                     ."کند

می را شرمندگی م آنان کهتی و وق ، خجالت زده بودم ؛ من از محبت زیاد آنان  ؛ ه نداشتندآنان بچ

                                                             .               محبت کنندبیشتر به من  ؛ دوست داشتند ؛دیدند

  ، به کلیسا رفتمخانم هاال و  آقای گارتانه به همرا ؛ با اینکه بدنم درد می کرد  ، من فردای آن روز 

؛ تا اندازه ام شود؛  یکی از پیراهنها و یکی از شلوارهای آقای گارتان را برایم تنگ کرد "هاال"خانم 

که چقدر  ؛ با خودم گفتم ، من خودم را درون آینه نگاه کردم ؛ هن و شلوار هردو به رنگ سفید بودپیرا

                                                                                     .   یافه شده اممن درون این لباسها خوش ق

که برایم ؛  چنین پدر و مادری داشتم  ؛ از او خواستم که کاش می شدو  ؛ از خداوند تشکر کردم 

و به آنها محبت ، ارم و از من می خواستند تا دوستشان بد ، ارزش قائل بودند و مرا دوست داشتند

                                                                                                                   . کنم

 ؛و شاهد دعا خواندن آنان بودم ، نشستمدر کلیسا کنار آنان ساکت  من،  هر حال به کلیسا رفتیم به 

مودبانه و  و من هم،  به صحبت مشغول شدند ؛ ا سایر افرادتان و خانم هاال بآقای گار ؛ بعد از مراسم

و  ، که من فرزند یکی از دوستانش هستم ؛ آقای گارتان به افراد می گفت؛  ساکت کنارشان ایستادم

 ، واکنشی نشان وبه حرفهای افراد ؛ کرده بودممن سکوت ؛  روزی مهمان خانۀ آنان خواهم بود چند

لطف   به من ابراز  و نسبت  با محبت برخورد می کردند ؛ ، با من ؛ دوستان آقای گارتان نمی دادم  
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                                                                                                             می کردند. 

بازی آنان به دعوا  ، شروع به بازی کردند ر حیاط کلیسابچه ها د  ، پس از پایان مراسم دعاآن روز ؛ 

از پسر "، وسپس به بچه اش گفت  ، آنان را از هم جدا کرد ؛ مادر یکی از بچه ها هم منجر گردید

                                             "ببینید چقدر مودب است ؛ ، هم سن شماست آقای گارتان یاد بگیرید

ه حالت تحسین به من نگاه می ب ، ودیدم که او و خانم هاال ؛ گاه کردممن به سمت آقای گارتان ن

                                                                      و سرم را پائین انداختم.      ؛ من خجالتم گرفت ؛  کنند

                                                                                                                     بازگشت به خانه:

برای پیر مرد و پیر  ؛و من هم ماجرای واقعی زندگیم را  ، ده روز طول کشید تا بهبود کامل جراحتها

                                                                                              .     زن مهربان تعریف کردم 

خانم ؛ شدیدا محکوم می کردند ؛ و عملکرد پدر و مادرم را ، آنان انسانهای فوق العاده دلسوزی بودند

من "که  ؛ گفتمی  تانولی آقای گار ، مو به خانه نرو ؛ که من پیش آنان بمانم ؛ هاال اصرار می کرد

ای و هر روز بر،  ید ارتباطش را با ما حفظ کندبا هارتاگ ؛ ولی دهمباید به خانواده اش تحویل او را 

                                                                                                          ."کار در مزرعه به نزد ما بیاید

 ، پچ پچ های آنان از من؛  و در مورد او تحقیقات هم کردند،  آنان نشانی منزل پدرم را از من گرفتند

                                          ند.، جزم کرده اعزم شان را برای نجات من آنان که  ، متوجه می شدم

 ؛ که زندگی من و خانواده ام متحول شود؛  که شرایط به گونه ای رقم بخورد ؛ من هم آرزو می کردم

                                                                              ولی این پیرمرد و پیر زن مهربان آسیب نبینند. 

                                                                                                   درگیری پیر مرد مهربان با پدرم:

 "به من گفت کهو ؛ خریدیک جفت کفش برایم یک دست لباس و  و ، آقای گارتان من را به بازار برد

 ؛پیش خودم ئیدبیاو ، انجام ندهید ؛این کار را  شما ؛  دخالف کنیکه  ؛ گفت ان هم به شمااگر پدرت

                                                                                                "یدهم درس بخوان و ، یدهم کار کن
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خانم هاال یک مقدار  ، و عصر ؛ و یک غذای خوشمزه خوردیم،  ظهر به منزل آقای گارتان آمدیم

و من و آقای گاراتان و خانم  ، و تعدادی تخم مرغ را داخل گاری گذاشت عدسگوشت و یک کیسه 

                                                                           . که در آنسوی شهر بود رفتیم، به منزل پدرم ، هاال 

و  ، ودر حال دعوا کردن با مادرم بود پدرم مست کرده ؛ به منزل مان رسیدیم ؛ رزمانی که ما سه نف

                                           .    و پدرم را  نفرین می نمود ، می کرد مادرم نیز با صدای بلند گریه

دائم پدرم ،  شان همینطور ادامه داشتیو دعوا ، جلوی منزل نشدند ایوانما در آنان متوجه حضور  

                                                           و به لوازم منزل لگد می زد. ، فحش های رکیک می داد

واجه شدن با ممی ترسیدم که پدرم در ،  ؛ من بسیار مضطرب بودم آقای گارتان به چهره ام نگاه کرد

.                                                                     و مرا کتک بزند ،  من بسیار خشمگین شود  

اتفاق بدی برای ، آقای و ، با آقای گارتان درگیری پیدا کند پدرم که  ؛ من حتی احتمال می دادم 

                                                                                 و خانم هاال ، پیش بیاید.  گارتان 

و هارتاگ را به ، خوب است برگردیم و در فرصتی مناسب بیاییم "خانم هاال به آقای گارتان گفت که 

                                                      ."خیلی نا مناسب است، چون وضعیت  ؛اینها تحویل دهیم 

 ؛او درباره من با پدرم صحبت کرد  ، در زد و به داخل رفتجوابش را نداد و سپس ولی آقای گارتان 

بستۀ  و ؛ به سمت گاری رفتخانم هاال ، پس از چند دقیقه  ، و گوش می کرد، پدرم ساکت شده بود 

وشت و تخم مرغ را سپس گو  ؛سالم کرد وا ، رفتخانه و به داخل ، و تخم مرغ ها را برداشت  گوشت

                                                                                                      مادرم تحویل داد.  به 

                                                 "تاگ برو کیسۀ عدس را بیاوررهاپسرم  "سپس بیرون آمد و گفت 

کیسه را  و ؛ سالم کردم ، به پدر و مادرم و آوردم داخل منزل ؛ و کیسه را بغل کردم ؛ ممن سریع رفت

 توله سگ چرا مزاحم این "و به من گفت،  ، ناگهان پدرم سمت من آمد جلوی مادرم گذاشتم زمین

   .یک سیلی محکم به گوش من زدو سپس "گفتی؟ حرف بزن  آقای محترم شدی؟ تو دربارۀ من چه

                                       .  و مرا بغل کرد و سمت خوش کشید "نزن"ناخودآگاه داد زد اال ، خانم ه 
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تاگ رها"و سپس به دروغ گفت که  "؟دچرا بچه را میزنی"و به پدرم گفت  ، آقای گارتان ناراحت شد

                                                        " و در منزل ما استراحت کندد یباید بیا ؛ هنوز مریض هست

                                                               "این حرام زاده از من هم سالم تر است"ولی پدرم گفت 

را فردا نزد آقای گارتان ، م و نهایتا پدرم گفت که،  مشاجرۀ مختصری شد ؛ بین پدرم و آقای گارتان

                                                                                                                 .خواهد فرستاد

                                                                                                                           تغییر منزل من:

ی گارتان و بطور مداوم به من و مادرم و خواهرانم و آقا، ا پدرم مانع از خروج من از خانه شدصبح فردا 

                 .و حرکاتش دست خودش نبود ،  کامال حالت روانی پیدا کرده بود ؛ و خانم هاال فحش می داد

شما بالئی سر  ، ن استچون ممک ؛ یدو جوابش را نده ؛ یدبا او دعوا نگیر"مادرم به من گفت که 

                                                                                                                 "بیاورد

اگر در  ؛ و به مادر و خواهرانم گفت که ، و در را قفل کرد ؛ پدرم مرا درون انباری کنار حیاط انداخت

                                                                           . ه خواهد کردیا شدیدا تنبآنان ر ، را باز کنند

؛ ناگهان فکری به ذهنم رسید ؛ هیچ نتیجه ای نداشت،  التماس منولی  ، کردممی من گریه و التماس 

                             "انی کندکه بروم دستشوئی و سپس مرا در انبار زند ؛ داجازه بده "به او گفتم که

تمام قدرتم را  . از انبار بیرون آمدم"بیا بیرون "و گفت ، او هم در را که تازه قفل زده بود باز کرد  

                                                                                                .        و فرار کردم ، نمودم جمع 

ولی مشاهده  ؛ ین راه چند بار به عقب نگاه کردمب ؛ ولی نتوانست به من برسد  ؛ پدرم به دنبالم دوید

و از مردم ، او مدام به من فحش می داد  ، به سرعت و چابکی من بدود،  که قادر نیست ؛ کردم

 ؛ت او اهمیت نمی دادو کسی به درخواس ، در محلۀ ما همه او را می شناختند ؛ یخواست مرا بگیرندم

نمی توانستم و  ، ولی چاره ای نداشتم ،  مدام سرفه می کردمو  ، سینه و پهلویم درد گرفته بودمن نیز 

و خودم  ، و من به راهم ادامه دادم ، برداشتمن تعقیب  از عاقبت پدرم دست  و  ،  سرعتم را کم کنم

                                                                                          . را به منزل پیر مرد رساندم
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دوباره ، هارتاگ عزیزم بعد از رفتن ما پدرت تو را "پرسید که  نخانم هاال ازم ، آنان منتظر من بودند 

                                                                                                                     "کتک زد؟

آنان برایم شربت آلبالو و یک نان شیرین  ؛ ماجرا را برایشان تعریف کردم،  و من هم به حالت بغض

                                                     و گفتند که استراحت کنم .    ، و جایم را مرتب کردند  ، آوردند

قرار داده من از اینکه این دو انسان پاک نیت و مهربان را در مسیر زندگی ؛  ودممن خدا را سپاسگزار ب

                                  و در کنار آنها احساس امنیت و آرامش می کردم.      ؛ خوشحال بودماست، 

؛  خواندمو هم نزد پیرمرد درس می  ، و هم کار می کردم  ، بمدت دو ماه در منزل آنها بودممن ؛ 

که  ؛ و به من اجازه دادند ، نمودندو تجهیز  دهیک اتاق را در زیر شیروانی تمیز کر ؛آنان برای اقامتم 

                                                                                                           .             آنجا اقامت کنم در

به عصای   ؛ و من به قول خانم هاال تبدیل شده بودم ، زندگی من شکل گرفته بود روند خوبی در

.                                                                              آنان مرا دوست داشتند  ؛دست آنها   

و از استعداد ا "تمداش کنونکه تا   ؛ دبا هوش ترین دانش آموزی هستی شما"آقای گارتان می گفت 

                                                                                               .من خیلی تعریف می کرد

پس ؛  کامال با من انس گرفته بودو ، که با من بازی می کرد ؛ مزرعۀ آنان یک سگ نگهبان هم داشت 

                            .یکی از روزها به منزل پدرم آمدم عصر من  ، رتاندر منزل آقای گا، حضور از دو ماه 

                                                                                                                   مرگ پدر و مادرم: 

چند ساعت من توانستم ،  ؛ رم در خانه نباشدکه پد، تا زمانی نزد مادرم بروم ،  من خیلی دقت کردم

.                               آنان از وضعیت اسفبار زندگی شان گفتند ؛ منصحبت ک، با مادر و خواهرانم   

و کینه ای که از من به دل ا ، یک حالت بد روحی و روانی به او دست داده بود، پدرم پس از فرار من 

                                                                                لی می کرد.سر بقیه خا،  گرفته بود

 و هم درس می خوانم.،  که هم کار می کنم ؛ و تعریف کردم ، من هم از شرایط مساعد زندگیم گفتم

یوهانا   انت نتا خواهرا ؛ که قبول می کند یدببین و ؛ یدبا آقای گارتان صحبت کن" ؛مادرم گفت که   
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                                                      "و مثل تو کار کنند و درس بخوانند ، و گرتا به مزرعه بیایند

                                                    .نمایمموافقت آنان را اخذ تا ، که سعی کنم  ؛ من هم قول دادم

من از خانۀ پدرم  ؛ و به سمت منزل آقای گارتان راه افتادم ، م خداحافظی کردممن از مادر و خواهران

و داشتم به حرفهای آنها فکر می کردم ؛ که احساس کردم ؛ مورد تعقیب قرار بسیار دور شده بودم 

.       گرفته ام ؛ ناگهان برگشتم و به اطرافم با دقت نگاه کردم ؛ پدرم را در دور دست مشاهده کردم  

دوست داشتم  ؛  ولی یک حس عجیبی در من شکل گرفته بود  بدوم و دور شوم ؛  اول تصمیم گرفتم 

.                     ؛ و او را بابت این همه اشتباهات و ظلم ؛ مورد پرسش قرار دهم با او صحبت کنم  

و  ، سمتش رفتم من شجاعانه به ؛ و تعقیب کرده بود مرا بین راه دیده؛ از دوستانش  با یکی پدرم

                               "؟دبه منزل برگردی ددیگر نمیخواهی"که  ؛ پدرم از من پرسید ؛ سالم کردم

و هم درس  ؛ هم دارم کار می کنم،  در حال حاضرچون ،   تمایل ندارم "و من هم به او گفتم که 

                                                            .             "و از شرایط زندگی خودم راضی هستم ؛ میخوانم

او را  "گفتسپس او و  گفتم آدرس را و من هم  ، پرسیدس منزل آقای گارتان را از من دوستش آدر 

                                                                             "زنش آدم پولداری هست   ، معلم است  ؛ می شناسم

                                                                              "آنها انسانهای محترمی هستند"من هم گفتم که 

             "تسویه حساب می کنم  در منزلش ؛  معلم یآقا آنبا  و  ؛ به آنجا می آیممن "پدرم گفت 

با او کامال  ، به خانه برگرداندبه زور  تا مرا؛  کرد که اگر پدرم قصد ؛ من خودم را آماده کرده بودم 

.                                              ولی او چنین کاری نکرد  ؛ و از خودم دفاع کنم  ، درگیر شوم  

کند.  و قصد دارد از او اخاذی؛  که وی نقشه ای برای آقای گارتان کشیده است ،من احتمال دادم     

       .مطرح کردمایشان با  را   قضیه خواهرانم  ، پس از رسیدن به منزل آقای گارتان   ؛ به هر حال 

             چون احتمال   ؛ که خواهرانم به منزل آنان بیایند ، نبودند  ان و خانم هاال عالقه مندآقای گارت

خواهد شد .                      م و آنان فراهم شرایط درگیری بین پدر  با حضور خواهرانم ؛ ؛ دادند می  
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ولی این  ؛ او می گفت که می خواهد مرا برگرداند؛  پدرم به منزل آقای گارتان آمد، سه روز بعد   

 ؛پول کالنی از اینها اخذ کند، او فقط میخواست از بابت حضور من در منزل آنها  ؛ بهانه ای بیش نبود

           .صحبت کردند ، داخل حیاطآنان و  ، که به داخل منزل بیاید ؛ نکرد آقای گارتان به او تعارف

 کهو عاقبت آقای گارتان در حالی ؛ و حالت مشاجره داشت ، لحن صحبت آنها با هم بسیار تند بود 

 ؛ و در را بست ، به بیرون حیاط برداو را و ، دست پدرم را گرفت  ، سگ نگهبانشان هم کنارش بود

طر کارهایش تحویل ؛ که او را بخا و مدام پدرم را تهدید می کرد  ؛ ارتان بسیار عصبانی بودآقای گ

 پلیس خواهد داد.                                                                                                    

بین آنها شکل   گالویز شدن ؛و حمله  و چندبار حالت  پدرم نیز بلند بلند به او توهین می کرد ؛ 

به پدرم حمله کند.  ؛ ؛ که با اشارۀ آقای گارتان ؛ و آماده بود سگ مزرعه بلند پارس می کردگرفت ؛   

با وجود که ؛  فکر می کنم "و گفت  ؛ آقای گارتان پیش من آمد  ؛ میبود منزلداخل و خانم هاال من 

 "  بیاوریدید هفتۀ بعد آنها را به منزل مابرو شما ؛  شدخطر بادر جان خواهران تان ، چنین پدری

و سعی کرد او را آرام کند ؛  ؛  خانم هاال برایش شربت درست کرد  دست آقای گارتان می لرزید ؛

                                          آقای گارتان مدام ابراز ناراحتی می کرد ؛ و اصال آرامش نداشت.    

و موضوع موافقت آقای گارتان را به   ؛خواهرانم را دیدم و  ، عد یکبار دیگر نزد مادرم رفتممن هفتۀ ب

اصال نگران نباشید من "گفت کهولی مادرم می   ؛ نگران بودند و ، خواهرانم می ترسیدند ؛ اینها گفتم

                                                                                                        "را آرام می کنم  انپدرت

و با من  ، به هر حال خواهرانم مقداری لباس برداشتند ؛ که منظور مادرم چه بود ،بعدا فهمیدم من 

                                                         و به سمت منزل آقای گارتان حرکت کردیم.   ،   راه افتادندبه 

و از لباس  ، تا حمام کنند؛  ؛ و برای آنها آب گرم گذاشت حال شدخوشخانم هاال با دیدن آنها بسیار

                                                                                      . تا بپوشند  ؛ های خودش به آنها داد

و ، و به آنها نشان می داد ، وانیش را در میآورد و لباس های زمان ج، او با خواهرانم می خندید 

                                         .  برای آنها تعریف می نمود؛ را  خاطرات زمان جوانیش با آقای گارتان
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ن و آقای که برای م ؛ بحدی رفتار خانم هاال با خواهرانم با محبت بود ؛ خواهرانم بسیار زیبا بودند 

                                                                                                           .فتی ساز شدگارتان شگ

نهایتا قرار  ، ما همه نگران مادرمان بودیم؛  دو هفته گذشته بود ؛حضور خواهرانم در منزل جدید از 

                                                         حال مادر شوم.و جویای ، که من مجددا به منزل پدرم بروم ؛  شد

تا ، دن خواهرانم را بپذیرم ورو مسئولیت آ ، من تصمیم گرفتم که صبح اول وقت به منزل پدرم بروم

                                                                                      .   او مادرم را تحت فشار قرار ندهد

کسی  در این ساعت ، من صبح زود خانۀ پدرم را خالی یافتم ، مده شگفت آور بود ولی اتفاق پیش آ

و علت عدم حضور مادرم را پرسیدم .                 ، به همسایه ها مراجعه کردمناچارا   ؛ در منزل نبود  

ز مراجعه به داخل و پس ا ، عفن از منزل شما شدیممتوجۀ بوی ت ؛ حدود ده روز پیش، که  آنها گفتند

                   . مرده اند و بو گرفته اند که پدر و مادرتان ،که چند روزی هست  ،متوجه شدیم ، خانه 

اراحت شدم من خیلی ن ؛ ، مسمومیت بوده است علت مرگ هر دو نفر  ، احتماالکه  ، آنان می گفتند 

 این حادثه  مقصر ؛   من خودم را ؛ گریستم بسیار ، بابت مرگ شاناز و،  و به محل دفن شان رفتم

آنان بر سر   ؛ و خواهرانم گفتمبه آقای گارتان و خانمش  ؛ قضیۀ مرگ پدر و مادرم را ؛  می دانستم

                                                   و خواهرانم بسیار گریستند. ، حاضر شدند مزار پدر و مادرم

؛ تا برای  شان مراسم گرفتبرای، و در کلیسا   ؛ گ قبر سفارش دادآقای گارتان برای مزارشان سن

.                                                                  همسایه ها حاضر شوند و دعا کنند ،  آمرزش گناهانشان  

؛ و  ل استفاده را به منزل آقای گارتان حمل کردیمو لوازم قاب ؛ خانه را تحویل صاحب خانه دادیم

    چیزهای دور ریختنی را دور ریختیم .                                                                                            

                                                                                                                زندگی جدید برای ما:

طی این مدت بحدی رابطۀ خانم  ؛ ؛ در منزل آقای گارتان زندگی کردیم ما سالها تحت همین شرایط

خواهرانم   ؛ که آنان مادر و فرزند هستند ، ؛ که همه فکر می کردند هاال با خواهرانم صمیمی شده بود

 ،آنان در تحصیل خیلی موفق نبودند لیو  ؛ و هم درس میخواندند  ،ردند هم در کار مزرعه کمک می ک
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 ؛و در اوج جوانی یکی پس از دیگری ازدواج کردند ، ی بودندبسیارقوروابط عمومی یک ولی دارای 

تا در ،  که شوهرانشان را ملزم کردند ؛ گارتان خواهرانم را دوست داشتند بحدی خانم هاال و آقای

                                                                               تا خواهرانم از آنان دور نشوند.  ؛ بسازند خانه ،  مزرعه

آقای گارتان ؛  برای تحصیالت تکمیلی به روم رفتمو ،  طی کردمسریع من نیز تحصیالت مقدماتی را 

.           و مرکز آموزش پزشکی در شهر بسازم و یک درمانگاه ،  که پزشک شوم ؛ از من خواسته بود  

که آقای گارتان و خانم  ؛ نیاز به زمان و هزینه کردی باال بود ، برای محقق ساختن این هدف بزرگ

                                                                                                    هاال پذیرای آن شده بودند.

من در روم   ؛ روم شهری زیبا و بسیار پیشرفته بود . به اتمام رساندم،   من تحصیالتم را در روم

                        .تعدادی از اینها پسر و تعدادی دختر بودند . دوستان هم دانشگاهی زیادی داشتم

 ؛ وجود داشتزیادی صراحت  ؛ آنان باو در گفتار بین من  ، صمیمی بودخیلی  ، روابط من با دخترها

از نقاط ضعف و قصور زیاد فکری و  نکات پنهان ؛ در روابط من و دوستانم ؛ بسیار اندک بود ؛ من

کامال اطالع داشتم.                                                                                شخصیتی آنها ،   

و برای آنان ارزش  ، واد و حسود با شخصیت توخالی می دانستمافرادی کم س؛ دخترهای رومی را  

 و خوش  ؛ که باید با آنها تفریح کرد  ؛ و فقط با آنان به دید انسانهائی نگاه می کردم،  قائل نمی شدم

                                                                                                                  .گذراند

من  ؛ ولی همه با رضایت خودشان بود  ؛ با خیلی از آنها تفریح هم کرده بودم  ؛ من طی این مدت 

و در واقع  ، که آدم عمری را با آنها زیر یک سقف سپری کند ، آنها را در حد و اندازه ای نمی دانستم

                                          .   بودندآنها فقط برای تفریحات زودگذر خوب   ؛ به همسری خود بگیرد

بنام  ؛ بطوریکه یکی از دختران هم دانشگاهی من ؛ ولی دخترها خودشان چنین دیدی نداشتند 

 و طی این مدت فقط دوست داشتم ؛ من تمایل به ازدواج با او را ندارم؛  پس از اینکه فهمید "جوانیکا"

.                      که خود را خواهد کشت ، ر گریست و حتی تهدید کردبسیا  ؛ تفریح کنم با اوکه  ؛  

این اتفاق پس از   ؛ من دوست نداشتم او را ناراحت کنم  . بسیار متاثر شدماز اتفاق پیش آمده ؛  من  

         و از آنها فاصله گرفتم. ؛   رعایت نمودم ؛حریم و محدودۀ دوستی با دخترها را  ، که دیگربود
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اقدام به ساخت درمانگاه   ؛ برحسب نقشه کاری که آقای گارتان خودش تهیه کرده بود ؛ به هر حال 

 ؛که تحصیالتم را به اتمام رساندمزمانیبحدی با برنامه پیش رفت که ،   ، احداث ساختمانکار  ؛ یمنمود

                                                .                                           درمانگاه هم آماده شده بود

                                .در درمانگاه مشغول به کار شدم "وارن "پس از بازگشت من به شهربطوریکه  

با آخرین اطالعات علمی ؛ و با توجه به اینکه  ، شرکت می کردم  ؛ من در جلسات و مجامع شهری نیز

مقبولیت بیشتری داشتم و   ، نسبت به سه پزشک دیگری که در شهر بودند ؛ ودمآشنائی پیدا کرده ب

 مراجعه به من ؛ بیشتر از بقیه بود.                                                                                          

آنان با  ، ین ما ایجاد شده بودمتاسفانه یک رقابت غیر منطقی ب، کمتر بود  سایر پزشکانمن سنم از 

ن هم با آنها م ؛  تالش می کردند برای تخریب شخصیت منو حتی   ؛ من به رقابت می پرداختند

                             .و اطالعات و دانش خودم را به رخ آنها می کشیدم ، دممقابله به مثل می نمو

تا افراد ؛  لسات و مهمانی ها با خود می بردرا در جم، او آقای گارتان از من حمایت می کرد  همیشه 

    مرا پسرخواندۀ خودش معرفی می نمود. او در همه جا ،  ؛ و با من دوست شوند ؛ مرا بیشتر بشناسند

                                                                                                                      تصمیم بزرگ من: 

تصمیم ،  یک تصمیم بزرگ گرفتم ، من برای اینکه بتوانم چشم انداز بهتری در انظار مردم پیدا کنم 

تا برای ، و دوستانم در روم را متقاعد کنم ؛ یک مرکز تحصیالت تکمیلی در شهرم بسازم  ،گرفتم 

                                                            .                                   بیایند تدریس به آنجا 

برای انجام چنین کاری ؛ باید پول زیادی خرج می شد ؛ و موافقت و همکاری مدیران شهری ؛ اخذ 

                                                            می گردید.                                                   

و  ؛ و سن او و خانم هاال بسیار زیاد شده بود ، آقای گارتان توان مالی کافی برای این کار را نداشت

                                .نبودنداصال عالقه مند به سرمایه گذاری در ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی 
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؛ که بزودی پروژۀ ساخت مرکز  ؛ من در جلسات مختلف شهری بیان نموده بودم از طرفی دیگر

تا بتوانم نظر مدیران شهری را برای همکاری و جذب سرمایه  ؛ تحصیالت تکمیلی را آغاز خواهم نمود

 اخذ نمایم .                                                                                                              

؛ اشخاص  تبدیل به یک قرار و عهد غیر مکتوب ، بین من و بزرگان شهر شده بود در واقع این پروژه

؛ که از ابتدا در این کار سرمایه گذاری کنند؛  زیادی قول همکاری داده بودند ؛ ولی آنها حاضر نبودند

؛ و می گفتند که در  مساعدت های مالی را منوط به شکل گیری پروژه می کردند همه این افراد ؛ 

.                                                              ؛ با من همکاری کنند ل ساخت پروژه حاضرندطو  

ضمن اینکه افراد زیادی   ؛ قدرتمند باشم که به دنبال یک سرمایه گذار ، تصمیم گرفتمهم من  لذا  

حرفها و وعده وعید من ؛ که  ؛ ؛ آنان می گفتند که برعلیه من جوسازی می کردند ؛ در شهر بودند

     ؛ شخصیتم را نزد مردم تخریب کنند. ؛ و سعی می کردند توخالی است ؛ و به دور از واقعیت است

سرمایه دار ترین از و ،  آقای گاور شهردار بودند ؛  آشنا شدم "گاور"با آقای؛ در یکی از مهمانی ها من 

                                                                                  .  به حساب می آمدند  ما ص شهراشخا

   از او حمایت  ،  دوستان بانفوذی ،  در سایر شهرها  ضمن اینکه ؛  داشتند امالک زیادی   ایشان 

و گفتم که با ساخت یک مرکز تحصیالت تکمیلی ،   ؛ من طرحم را با وی مطرح کردم  ؛ می کردند

و از همه جا برای تحصیالت دانشگاهی می تواند دانشجو ، معروفیت جهانی پیدا می کند  این شهر

                                                                                                               قبول کند.

لم و بهداشت برای او اصال توسعه ع و  ؛ به فکر کسب درآمد و بازگشت سرمایۀ خود بود ولی او فقط 

 ، ضمن اینکه انتظار داشت  ؛ یک سرمایه گذاری بیهوده می دانست ، را او این کار  ، ارزشی نداشت

                                                          معتبر به او بدهم .    او ، تضامین ایه گذاری  که من در قبال سرم

همراه با او با لباس منزل  ، متوجه دخترش شدم  ؛ منزل او رفته بودم  به  ات که منلسدر یکی از ج

.                                                           قدم می زد  داشت در حیاطمادر و دختر کوچکش   

 "بیوسا"همسرم و  "رجینا"آقای گاور گفت دخترم   ؛ آنها به سمت ما آمدند ؛  پدرش او را صدا زد 

                           "آقای  هارتاگ  را می شناسید؟ "و سپس رو به دخترش کرد و گفتا ؛ هستند
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                                   .  و سپس همه خندیدیم  "می شناسند پزشک خارجی را همه"رجینا گفت  

تا  ؛ و مدام سر او دارای نگاه نافذی بود ، زدو بی ادبی در الفاظ او موج می  ؛ رجینا دختری فربه بود

.                            ؛ یک ذره خجالت و حجب و حیا در او مشاهده نمی شد پای مرا نگاه می کرد  

با   ؛ من در موقع صحبت با شهردار  ؛ پدرش مشارکت کرد  با  در مباحث من و ؛ او کنار ما نشست 

مشکل سرمایه گذار نخواهم  من ، که من با رجینا ازدواج کنم  ؛ پذیردکه اگر او ب ؛ خودم فکر کردم

او نیز می تواند سرمایه گذاری خود   ؛ چون به واسطۀ رجینا می توانم از شهردار سرمایه بگیرم ؛ داشت

با این کار  ؛ ، در خانوادۀ او باقیمانده است و خیالش راحت باشد که سرمایه اش ، را بنام رجینا بزند

                                                                      ث تامین تضامین نیز منتفی می گردد. مبح

.                                    و از ازدواج اولش یک دختر دو ساله داشت ؛ رجینا یک بار ازدواج کرده بود  

چهره و اندام  ؛ کوه سقوط کرده و مرده است که شوهر او در حین کوهنوردی از ، می گفتندمردم  

و عالقه مند به کسب   ، کرده بودرا طی ماتی او فقط تحصیالت مقد ؛ رجینا اصال مورد پسند من نبود

و با من ارتباط ، که نسبت به دختران قبلی که دیده بودم   ؛ در واقع می توانستم بگویم  ؛ نبودعلم 

                                                                                                           .    بدترین گزینه بود  ، داشتند

و من وآقای گاور تنها  ، من پس از اینکه رجینا ما را ترک کرد  ؛ ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم 

و شما  ، شما خواستگاری کنم نا را ازمن می خواستم دخترتان رجیکه  ،به او پیشنهاد کردم  ؛ شدیم

با این کار سرمایه از   ؛ بنام رجینا بزنید می توانید ، ؛  هر سرمایه گذاری که انجام می دهید  ؛ هم

                                           .        ضمن اینکه شهر هم توسعه می یابد  ؛ خانوادۀ شما خارج نمی شود

، باید ببینم که دخترم نیز راضی هست یا نه  "ولی گفت  ؛ قلبی او بودیانگر رضایت ب، چهرۀ شهردار  

                                        ."تا نتیجه را به شما بگویم،  اینجا بیایید ،فردا  شما ؛ و باید با او صحبت کنم

و   ؛ از آنجا به منزل رفتم  ؛ ودمثبت ب جواب او ، نزد شهردار رفتم  فردای آن روز من برای اخذ پاسخ

به ، او شهردار و خانواده اش را بخوبی می شناخت   ؛ گارتان مطرح کردمقضیۀ خواستگاری را با آقای 

                                                 "شما می توانید گزینه های دیگری هم داشته باشید"من گفت که 
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که  ؛ و سپس پذیرفت،  او کمی فکر کرد و،  ؛ برایش تشریح کردم اولی من دالیل اقتصادی خودم ر

                                                         و رسما به خواستگاری برود.     ؛  درخواستم را پیگیری نماید

ای ، من و آق برای مخارج ازدواج ، مراسم خواستگاری و سپس جشن عروسی انجام شد ؛ به هرحال 

من از ازدواج احساس رضایت  ؛ ا آقای گاور بودهمۀ هزینه ها ب؛  گارتان هزینۀ کمی را متقبل شدیم

                                                                          به اهدافم نزدیک شده ام.  ،و فکر می کردم  ، داشتم 

                                                                                                                              ازدواج من:

ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی ، و در همان ماه اول بعد از ازدواج  ، مجلل برگزار شد نسبتاازدواج من 

ولی رجینا فقط ؛  بود و ساخت مرکز تحصیالت تکمیلیمن شدیدا درگیر کار درمانگاه   ؛ آغاز گردید

.                                                                    به فکر مهمانی رفتن و لذت بردن از زندگی بود  

و سخنان  ؛ حرفهای بی ارزش می زد،  بودو بسیار لوس و بی شخصیت   ، او انسانی خوشگذران بود 

                                            .من از او تعریف کنم ؛ دوست داشت فقطو  ؛ کم اهمیت می گفت

وقتی که بیماران زن به ؛ از طرفی  ؛ و اصال جذاب نبود،  از ازدواج با من چاق تر شده بود او پس 

و ، و در خیلی از اوقات سر چیزهای کم ارزش قهر می کرد   ،ناراحت می شد  ، درمانگاه می آمدند 

             .بطوریکه اختالفات مستمر بین ما دو نفر بخشی از زندگی ما شده بود . می رفتبه منزل پدرش 

خدایا من چرا "رجینا یک حرف عجیب زد و گفت ، یک بار وقتی بین من و رجینا بحث شده بود  

ت خاصیبی  و این هم از این ؛ و همش مرا می زد ؛ آن از شوهر اولم که دیوانه بود ، اینقدر بدبختم

              "و پیش آنها باشد ؛ ش حرف بزندنکه فقط دوست دارد برود با مریض ها و شاگردا ؛ احمق

و او با شوهر  ، مورد پذیرش او بود  ؛ که زندگی قبلی رجینا، فکر می کردم  ؛ من تا قبل از این حرف

                                                                                                  .  اولش خوشبخت بود

که به زن و زندگی  ؛ و او مرا مردی می دانست ، بله می دانستمامن رجینا را بی عقل و به هر حال  

و اصال توان ارضای شخص   ، نگی و توان جنسی او بسیار کم استقدرت مرداو   ، توجه نمی کند

                                                                                                                   . ندارد را مقابل 
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من بیشتر بفکر این قضیه بودم؛  . من او را دوست نداشتم  ؛ حرفهای او برای من ارزش نداشتالبته 

به این ؛  را بدست بگیرم مدیریت آنجاو   ، و راه اندازی کنم  ، تا مرکز تحصیالت تکمیلی را بسازم

.                                                                                  کار ساختمان سازی را خیلی پیگیر بودم منظور  

 جهت  ،سفرهای مداوم من به روم برای هماهنگی با سایر دوستان جهت متقاعد کردنشان   ؛ از طرفی 

           تایید رجینا نبود.که این روش زندگی مورد  ، ت تکمیلی زیاد شده بودحضور در مرکز تحصیال

                                                                                                                         خیانت همسرم:

تا اینکه یکی از روزها خواهرم  ؛ گرفته بود مدتها بود که رفتار غیر متعارف و مشکوک همسرم باال

ارتباط "کاراسان"به من گفت که همسرت با پسر عموی خودش  و ،به نزد من در درمانگاه آمد "گرتا"

؛ و شبها نیز در منزلت اقامت می کند ؛ و زمانیکه تو به روم می روی کاراسان به نزد او می آید ، دارد

 به منزل عموی خودش رفته ؛رودمی بیرون به حالت قهر از خانۀ تو خیلی از اوقات که او  ضمن اینکه 

                                                                                                   و آنجا ساکن می گردد.

اسب یک و ،  سنش از من پنج سال بیشتر بود . او افسر ارتش بود ، من کاراسان را خوب می شناختم

و همسران خود را  ، دو بار ازدواج کرده بود  ، باز بودهوساو انسانی  . محسوب می گردید سوار ورزیده

                                                            . بود  فاسدیشخصی غیر قابل اعتماد و ، طالق داده بود 

او که در ابتدا ؛  با او قمار کرده بودم  ،زار شده بودم یکبار من در مهمانی که در منزل شهردار برگ

و بابت هر  ؛ احساساتی شده بودبه علت مصرف زیاد مشروبات الکلی  ؛ بازی را از من می برد داشت 

 ؛رفتار او باعث شد ؛ مرا تحقیر نماید،  می خندید و تالش می کرد ، دست بردی که نصیبش می شد

                                                                                      .  و او را ادب کنم که من تصمیم به تالفی بگیرم

، و نهایتا توانستم  ، و من بردهای پیاپی کسب نمودم، آن شب تا دیر وقت ما با هم بازی کردیم  

                                                       .   و او را تحقیر کنم ، بهترین اسب او را از چنگش به در آورم

و من نیز از این فرصت  ، مستی او عامل عدم تمرکز او شده بود، اواخر بازی او مدام مشروب می خورد  

اقدام به ، که او در اولین فرصت ، من می دانستم  ؛ و او را بیشتر تحقیر می نمودم،  می کردم استفاده

                 و برایم مشکالت ایجاد کند. ، به من ضربه بزند ؛  و سعی می کند  ، تالفی خواهد نمود
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                                                                                                                                  مرگ من:

، رجینا انتظار و در سالگرد ازدواج مان   ؛ ا می گذاشتپنج سال از ازدواج من با رجینبه هر حال  

و امکانات زندگی  ، تا به دوستان خودش فخر بفروشد ؛ رپا کنمکه من یک جشن مجلل ب ؛ داشت

                                                                                                                 .خودش را به رخ آنها بکشد

در مصرف مشروب متاسفانه رجینا  ؛  بستگان و دوستان من و رجینا حضور داشتند در این جشن ،

.                                                                    ده بودشمست و کمی  ، زیاده روی کرده بود  

 ؛ ؛ که باعث شرمندگی من شد بی ارزش کرد ها و شوخی های لغو وآنقدر حرف  ؛ رجینا در مراسم  

د و آنها را بزور بلن ، نیز شوخی می کرد  ، که با من هم صحبت شده بودند، دوستان من  او حتی با

.                                                                            دمی نموو وادار به رقصیدن  ، می کرد  

این بی خاصیت را ببینید "آمدم با او برقصم قاه قاه زد زیر خنده و به دوستانش گفت یکبار هم که من 

                                                                                                    "رقصیدن بلد نیست

شدیدا ؛ بین ما دو نفر  ، جشن پس از مراسم  ؛ ؛ و من از خجالت سرخ شدم همه به من خندیدند

                                                                .و مجددا فردای آن روز رجینا از منزل قهر کرد، مشاجره شد 

 ؛ و کار را رها کردم، حرف خواهرم افتادم ناگهان بفکر  ؛ ؛ نزدیک ظهر بود من هم به درمانگاه رفتم 

ولی او ناراحت ،  از او خواستم به منزل برگردد،  دیدم رجینا آنجاست ، رفتم و به منزل عموی رجینا

او  ، و پس از ساعتها نصیحت از سوی عمو و زن عموی رجینا  ، و تمایلی به این کار نداشت ، بود

                                                                                                       که به منزل برگردد.  ؛ رضایت داد

.                                       از سر کار به خانه آمد  کاراسان پسر عموی رجینا  ؛ در همین موقع  

فاظ و با الا ؛ حضور داشت، و اینبار کاراسان نیز ، بار دیگر لجبازی رجینا شروع شد  ؛ با آمدن کاراسان 

.                                                                                  بت می کردبی ادبانه با من صح  

،  ؛ و اصال دو ارزش خانواده را درک نمی کنی ، دانسانی ابله و نادان هستی شما"من هم به او گفتم 

                                                                                                         "دحق اعالم نظر نداری
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و به سمت او ،  ؛ من هم فنجان روی میز را برداشتم به من حرف رکیک زد،  او جلوی پدر و مادرش 

                                                                                                             . پرتاب کردم

؛ و او را بغل کردند ، ولی پدر و مادرش مانع شدند  ؛ به سمت من بیاید، برای درگیری  ، تا او خواست 

.                                                                                        او مدام به من فحش می داد  

.                                                   لن خارج شومو خواستم از سا؛ من دست رجینا را گرفتم     

او با یک لگد  ؛ و به من رساند ، کاراسان خودش را از دست پدر و مادرش رها کرد ؛ در یک لحظه 

                       .                                                                                محکم مرا به زمین انداخت

روی دیوار  ؛ خوردزمین من او را هل دادم و او کنار شومینه  ؛ و با او گالویز گردیدم ، من بلند شدم 

.                                                      قرار داشت دو عدد شمشیر با نقش نقره ؛ ینهباالی شوم  

او حالت عصبی و روانی  ، و به من حمله کرد،  یر ها را برداشتو یکی از شمش  ، بلند شد کاراسان  

                                                          و من هیچ کاری نمی توانستم بکنم. ، پیدا کرده بود

وارده به سر و صورتم ، من بر اثر شدت ضربات  ؛ او روی بدن من فرود می آمدشمشیر ضربات مکرر  

.                                                                                                               شدمکشته   

کز در مراحل نهائی ، مرو راکد ماند  ؛ ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی پیگیری نشد؛ براثر قتل من 

                                                    .     ن هم محکوم به اعدام گردیدکاراسا ؛ ساخت قرارداشت

                                            ر برگشت و در آنجا اقامت نمود.        رجینا هم مجددا به منزل پد 

                                                                                                               هدف من در زندگی:

من می خواستم . نمی توانستم تحمل کنم ، من این بی عدالتی که در شروع زندگی بر من رفته بود را 

من همه چیز را برای دستیابی  ؛ در تاریخ نام من به عنوان یک دانشمند و انسان فرهیخته ثبت شود

                 واج و خانواده را نیز فدای این هدفم کردم.حتی ازد ؛ وسیله و ابزار می دانستم  ؛ به این هدف
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ی کلیسا برای من قابل و توضیحات کلیشه ا،  اوانی در ارتباط با خداوند داشتممن پرسش های فر

هایم  و تا آخر عمر پرسش، خودم نیز در مطالعه کتب به پاسخی منطقی برخورد نکردم  ؛ پذیرش نبود

                                                      بی پاسخ ماند.و علت خلقت انسان د خداونماهیت  در ارتباط با

من به آرزوی خودم نرسیدم ؛ ولی کامال احساس می کردم ؛ که برای تغییر شرایط زندگی ؛ صرفا 

ه جبری کداشتن توانمندی هایی مانند ضریب هوشی باال و تالش و عزم و اراده باال ؛ پاسخگو نیست . بل

                              حاکم بر سرنوست انسان است ؛ که شرایط و نتایج را تحمیل می کند.            
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                                                                   دهم من با رآی:                     هفدیدار 

                             قرار گرفتم.  "رآی"دهم در حضور هفو برای بار  ؛ ا ماده رفتممن بار دیگر به عالم فر

                                                                                                    او به من گفت:           

                                                                                                            "سالم دوست من" 

ا و تو نیز تقریب؛ شکل گرفت  در جامعه تغییر و تحول مثبتایجاد حضور تو در عالم ماده ، با هدف " 

       .                 "ولی متاسفانه ارتقاء و آگاهی در تو شکل نگرفت در همین مسیر حرکت کردی ،

که در محیط زندگی خودت  ؛ علت عدم دستیابی به آگاهی در تو ، ناشی از ضعف نفس و گناهانی بود"

"                                                                                                             انجام می دادی  

توانستی نکه   ؛  به این علت بود   ؛ یشدمدیون آنان تو و ، ند دل شکسته شددی با رفتارتو افراد زیا " 

                                                                                           " ارتقاء دهی ح خودت رارو

رای دستیابی به تو ب،  تا مرحلۀ اخذ نتایج و دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری لذا "

و سپس عدم وابستگی به مادیات پیدا  ؛ ابتدا به پاکی از گناهان گذشته برسی ،آگاهی باید

                                                                                                                 "  کنی

زندگی دیگران داشتی ، در زندگی های بعدی مشاهده  تو عقوبت تخریبی که در "سپس رآی ادامه داد

                                                                                                          "   خواهی کرد

که موظف به انجام آن  ، به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"

" تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی  .ار دیگر به تو فرصت داده می شودهستم . ب  

تو شکل خواهد گرفت. حضور  قبلیحضور جدید تو در عالم ماده بصورت مکمل ، نسبت به زندگی "

                                                                  " تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند. 

     "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی   "
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                                                              دهم من:     هفزندگی کالبدی 

                            ود:    که دارای چنین مشخصاتی بوارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

بود ."مریم"نام مادرم   ؛ بودایرانی مادرم یک اشراف زاده   

ایتام و افراد مستمند مردم او را به عنوان شخص حامی ؛  نسان بسیار مذهبی و با شخصیت بوداو یک ا 

                                                                گذاشت. "مینو دخت"او نام مرا ؛  می شناختند

و همیشه  ، ظلم به رعیت بیزار بودز او ا ؛ ت رسیده بودپدرم نیز با درخواست و تشویق مردم به حاکمی 

.                                                           مرجعی جهت احقاق حقوق مردم تلقی می گردید  

. ر اول او بودمادرم همس ، پدرم سه همسر داشت   

و ،  که شدیدا مورد وثوق پدر بود ؛ و یک برادر بزرگتر از خودم داشتم، بودم  خانواده من فرزند دوم

                                                                                    پدرم او را بسیار دوست داشت.

؛ رشد کرده  هرچند که پدر و مادرم در امکانات مناسب مادی ، پدر و مادرم هر دو تحصیل کرده بودند

و با آنان همدرد  ، که حرف اقشار ضعیف را درک می کنند ، می دیدمدر طول زندگیم ولی من  ؛ بودند

     .                                                                                                  و همراه هستند

و مشکل بوجود آمده با پدرم مطرح  ، اگر مشکالت اقتصادی عامل جدائی زن و شوهری می گردید 

و عامل اذیت و آزار  ، و اگر انسانی گردنکشی می کرد ، اقدام می نمود؛ او برای رفع مشکل  ؛ می شد

                                          پدرم بود. گردید ،او می   مقابله با  اولین نفری که آمادۀ ؛  مردم می شد

                                                                                           شرایط زندگی من:

و یک  ، گرفته بودرا در دست  او حاکمیت منطقۀ مرکزی در ایران ، نام داشت"تقی خانمحمد  "پدرم

.                                                             تلقی می شد حکومت مردم وفرد با نفوذ در میان   
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و اگر تصمیمی ، دوستان زیادی داشت  ؛ و در نزد مقربان درگاه شاهنشاه ؛ پدرم در حکومت مرکزی 

، به همین علت  ؛ نظر شاهنشاه را با خود همراه کند  ؛با کمک دوستان خود  ؛ قادر بود ؛ می گرفت

             .از او حساب می بردند  ؛ هم مردم به او احترام می گذاشتند و هم اینکه حاکمان سایر بالد

و ظلم  ، مردم دار نبود ؛ که از مرکز به یزد اعزام شده بود ؛ حاکم قبلی ؛ آنطور که مادرم می گفت

.                 او را عزل نمودو  ، و پدر با کمک مردم برعلیه او شورید، بسیار بر مردم روا می داشت   

به شاهنشاه اظهار وفاداری و نسبت  ؛ به خراسان رفت سپس پدرم همراه با جمعی از بزرگان منطقه ؛ 

                                                            هایتا از سوی او به حاکمیت یزد منسوب شد.و ن، کرد 

                                                                                                             شرایط خاص آن دوره:

 و ماموران ، همچنان ادامه داشت  ؛ اخذ مالیات های سنگین که از زمان نادر شاه رسم شده بود

                                                         .                                    فاسد و ظالم بودند حکومتی عموما 

؛ و متاسفانه ، مردم از این روند بیزار بودند ؛ رشوه و فسق و فجور در ارکان حکومت ریشه دوانده بود 

   ؛ و مردم در سردرگمی بسر می بردند. بودندشده مزد بگیر دربار شاهان  نیز ؛ روحانیون روشنفکران و

از زمان صفویه شروع شده ؛ بزرگان دینی روشنفکران و در میان  ؛ فکری و مادی گری فاین انحرا 

در امور مردم و ، و عامل جدائی مردم از اعتقادات مذهبی گردیده بود  ، و همچنان ادامه داشت ؛ بود

                                    .                                                    می کردند حفظ ظواهر   تنها؛   مذهبی

به راحتی حکم به ارتداد   ، نبود به پرسشهای دینی و اعتقادی مردم  به پاسخگوئی قادر  آخوندی  اگر 

با این  کار مبحث پرسش گری در امور دینی ؛ منتفی   .  صادر می کرد  ؛ و تکفیر شخص مقابل را

                                                                                 می گردید.                              

برعلیه  برخی از روحانیون  مثال،  ؛ رواج یافته بودبه منظور تصاحب قدرت استفاده ابزاری از دین ؛  

زندگی ؛  بودند دینی خاصیک مرجع هم که پیرو  و مردم نادان ، سایر حاکمان اعالم جهاد می کردند

                                                                         . و وارد جنگ می شدند ؛ را رها می کردند
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متداول شده  ، به حوزۀ حکومتی همدیگر ؛ نا آرامی و دست اندازی حاکمان؛ پس از قتل نادر شاه  

                                                         .  داشتنا آرام و بی ثبات حالت و سرزمین مان  ، بود

چون پدرم هم به   ؛ آرام بود، در محدوده ای که پدرم حاکمیت داشت  ؛ البته منطقه مرکزی ایران 

و کسی جرات حمله به ما را  ، و هم قوای ثابت و مردمی بسیار داشت، نظامی گری تسلط داشت 

                                                             .همه چیز حل می شدو معموال با مذاکره ، نداشت 

پدر و مادرم در کارهای عمرانی و ساخت آموزشگاه و حفر چاه و احیای غنات و توسعه مزارع بسیار  

            .                                  توسعه اقتصادی منطقۀ ما شده بودو این باعث  ، می کوشیدند

وضعیت اقتصادی و  ؛ و در کل  ؛ در می کردیمبه سایر مناطق نیز صا  ؛ محصوالت بدست آمده را ما

                                                                   از سایر مناطق بهتر بود.؛ اجتماعی و امنیتی ، منطقۀ ما 

                                                                                          :مختلفعالقه مندی من به علوم 

ه گرایشات مذهبی در من شکل ک ؛ ؛ در جلسات مذهبی موجب شده بود درمحضور من به همراه ما

     .                  و کتب شعر پارسی را بسیار دوست داشتم ، من قرآن را از حفظ می خواندم ؛ بگیرد

از شاهنامه خوانی من ؛ بسیار لذت پدر ، شاهنامۀ فردوسی را با صدای بلند برای پدرم می خواندم من  

                                                                                                              .  می برد

 ؛یک بار دیگر تحقق پیدا کند ، دور در شاهنامه درج شدهتا آنچه که از گذشته های ، آرزو داشت او 

                                        دستیابی به چنین آرزوئی امکان پذیر نبود.؛ ولی با این وضعیت کشور 

می گفت که  و همیشه ، پدرم داستانهای مربوط به جنگ بین ایران و توران را خیلی دوست داشت

و دوباره ایران را به ، حاکمیت ایران و توران و روم و چین را بدست بگیرد "اکبر"من امیدوارم پسرم 

                                                                                                          .    اوج قدرت برساند

و به او اطمینان   ، ی شدم احساسی مبا صحبت پدر  ، که شمشیر زن و سوارکاری ماهر بود برادرم 

                                                                           که حتما چنین کاری را انجام خواهد داد.  ؛ می داد
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درواقع برادرم ،  ؛ او شجاع نبودولی  ؛ استانسان شجاعی که  دوست داشت که وانمود کند ،برادرم 

 و بیشتر بزرگ، من می دیدم که توان هوشی باالئی ندارد  ؛ نبودهم برنامه ریزی  شخص متفکر و

                                 .  خود را یک جنگاور بی همتا نشان دهد ؛ و سعی می کند  ، نمائی می کند

رتباط با و از سفر و ا ، ضعیف عمل می کرد، ساخت سالح های آتشین او در بکارگیری از قورچیان و  

.                                                                                                سایر مناطق بیزار بود  

ای هو شهر ، شیراز و ری سفر کرده بودم به اصفهان و ؛ ولی من به دفعات همراه با پدر و یا مادرم

                               آنان نیز دیدار کرده بودم.    رگان و با بز  ، خراسان را یک به یک دیده بودم

 ؛ ز سن و سالمکه بیش ا ، عاملی شده بود ، کودکی و نوجوانی بر من گذشته بوداین سفرها که در 

مختلف با من  و در امور ، بطوری که پدرم به توان عقلی من اعتقاد داشت  ؛ تجربه و علم کسب کنم

                                                                                               می کرد.و مادرم مشورت 

و من هم به او  ؛ از من مشورت خواست ، آغاز شدعادل شاه با ، جنگ های مازندران  ؛ کهاو زمانی  

درخواست های آنان را به و   ؛ تا خاتمۀ درگیری به کمک هیچیک از طرفین نرود  ؛ پیشنهاد کردم

            . رد نماید ؛ تی مردمعیشبهانۀ ضعف مالی ناشی از اجرای کارهای عمرانی و خشکسالی و مشکالت م

به کمک خاندان  است ،می خو ، و سایر درباریان ؛ هاد برادرم اکبراین درحالی بود که پدرم به پیشن

                                                                             .                                 دافشار برو

زمانی که  ؛ عاقبت پس از جنگ های متوالی ؛ و پیشنهاد بقیه را رد نمود ، پدرم حرفم را پذیرفت

اجار در شمال و و طوایف دیگر مانند زندیه در جنوب و ق ، خاندان افشار ناپایدار است ؛ مشخص شد

همه به درایت و  ، نیستنددیگرپشتیبان خاندان افشار ، شرقو ایالت افغانی درغرب وام بختیاری دراق

                                                                                                              . هوشمندی من ایمان آوردند

خصوصا   ،  حسادت و کینه توزی دیگران گردید عامل،  به من  ، مدراعتماد و اعتقاد پ  لی این قضیۀو 

             و مسیر زندگی مرا ، تحت تاثیر قرار داد. به من شد ؛ نسبت  ؛   ، برادرم و حسادت عامل تحریک
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، من و به تعلیم نیز اشتغال می ورزیدم  ، مطالعه کتب را بسیار دوست داشتم؛ من در دورۀ جوانی 

در این ارتباط منتقد  ؛ در عدم آگاهی و بی سوادی آنان می دانستم، ین مشکل جوامع بشری را بزرگتر

                                                  .   که دستورات غلط را ترویج می کردند ،  بزرگ اشخاصی بودم

             مخالف دین؛  علمی را و تعدادی نیز گرایشات ، مخالف تحصیل زن ها بودند،  برخی از آخوندها 

بیایند و برای مردم از خوبی های بهشت و عذاب   ؛ فقط دوست داشتند ؛  هم و عده ای ، می دانستند

              ؛ مشکل جامعه را برطرف نمی کرد.  هیچکدام از این اعمال و رفتارها ؛  جهنم حرف بزنند

من  ؛ او از مدرسین و علمای منطقه بود ، ربار پدرم آمده بودشیخ عبداهلل بافقی به د  ؛ یکی از روزها 

                                           "شیخ شما می توانید به یک سوال سادۀ من پاسخ دهید؟"از او پرسیدم که 

                                                                                  "دخترم  یدبپرس"او لبخند زد و گفت  

                                                             "خداوند چرا انسان را خلق کرده است؟"من گفتم که  

                                                                "برای اینکه پروردگار را نیایش کند  "او پاسخ داد 

                                                                       "خداوند نیاز به نیایش ما دارد؟"من گفتم که 

 ؛گفتم سوال من را دقیق پاسخ بدهید "ولی این وظیفۀ ماست ؛ خداوند نیاز ندارد"شیخ پاسخ داد که 

تاد ؟ و یا کسی نبود که او را از خدائی می اف ؛ اگر خلق نمی کرد ، او چرا انسان را خلق کرده است"

                                                                                       "و او تنها می ماند؟ ؛ پرستش کند

به من  ؛ تحقیر بیشتر او شود  مانع ؛ و پدرم که میخواست ، ناتوانی او در پاسخگوئی یک فاجعه بود 

                                                                      .    "یدو دیگر ادامه نده یدا کنکه شیخ را ره"گفت 

کار بجائی رسیده  ، بطوریکه  ، می دانستم ینادان، انسانهای وآنان را  ، من بزرگترین منتقد آنان بودم 

خود را محکوم زیرا  ، ن صحبت نکنند جلوی م، که  ، آنان سعی می کردندکه از بیم انتقادهایم  ؛ بود

                                                                                               و استدالل من می دیدند.منطق 

که رویاهای  ، ، در همین دوره بودبا هدف دستیابی به پرسش هایم می خواندم  ؛ من کتب عرفانی را

                          .و پاسخ به پرسش هایم را از طریق شهود اخذ نمودم   ، من شکل گرفتصادقانه در 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

312 

در مورد ،  ، و دیدگاه های آنانکه به کتب عرفانی هندوها دسترسی پیدا کردم   ؛ در دورۀ جوانی بود

خصوصا ادیان  ؛منطقی تر از دیدگاه سایر ادیان  ؛ بر انسان نازل می کند  ، ه خداوند ی کمجازات

.                                                                                                       ابراهیمی یافتم  

از  ، تا بتوانم کسب علم ؛ نمودم تعالیم شان را تمرین  و، کردم  منطق و ریاضت آنان را تحسینمن 

و  ، این روند تا زمان ازدواج من ادامه یافت؛  خودم فراهم نمایم ؛ برایطریق شهود و ماوراء ماده را 

                                                                                           دوران طالئی زندگی من بود.

                                                                                                                              ازدواج من:

او از  ، ساالرخان بود، نام رئیس ایل ؛  روزی یکی از کاروانهای مربوط به ایل بختیاری به یزد آمد

طی این مدت  ؛  وسپس عازم خراسان شدند ، اقامت کردندآنان مدتی در یزد  ؛ دوستان پدرم بود

.                                                    خواستگاری نمود"افران خان "سرش ساالرخان از من برای پ  

 ؛او و برادرم اکبر . او با فنون رزمی نیز آشنائی داشت ، جوانی قد بلند و بسیار ورزیده بود"افران " 

                   .              ضمنا او تحصیل کرده هم بود ، با هم دوست صمیمی شدندخیلی سریع ؛ 

 ،البته این پرسش یک تعارف بود  ؛ نظرم را در ارتباط با ازدواج با افران جویا شدند  ؛ پدر و مادرم 

                  .و پذیرای آن باشم ؛ باید به این ازدواج سیاسی تن بدهم  زیرا همه می دانستیم که من

و در دربار   ، که افران در یزد اقامت کند؛  بود این،  شرطی که برای این ازدواج گذاشتم من تنها 

پس  ؛ و من نیز  ،و مراسم ازدواج برگزار شد   ، مرا پذیرفتساالر خان شرط   ؛ بکارگرددپدرم مشغول 

                                                                      خراسان رفتم. برای زیارت به  ؛همراه با افران   ؛ از ازدواج

                                                                                                                تفکرات غلط شوهرم:

او به من عشق   ؛ که افران انسانی پاک و خانواده دوست است ،من از همان روزهای اول متوجه شدم 

.                              عات مذهبی و ادبی مرا به رخ همه می کشیدو تحصیالت و اطال،  می ورزید  

و بیان ، و حاضر به تغییر در اندیشۀ سنتی خود نبود،  و قلبا دارای دیدگاههای سنتی بودولی ا   

گناه  این حرفها را نزنید چون"با کلماتی مانند این پاسخ می داد که ؛ مطالب مختلف از سوی من را    
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                                                   .   "یداستغفراهلل و از غضب خدا بترس"یا می گفت  "هست

ورود فرزند به زندگی  ،  گذاشتیم "شجاع " ما نام پسرمان را ، خیلی زود از او صاحب فرزند شدم  من 

                                            .و عالقۀ ما را به همدیگر بیشتر کرده بود،  بخشید طراوت و عشق، ما 

و او هم از آنچه  ،  به زبان نیاورم  ، گرددمیکه حرفهائی که موجبات حساسیت او  ؛ من سعی می کردم

گفته های من بسیاری از به  یاعتقاد ؛ که می دانستمهرچند   ؛ حمایت می کرد ، می گفتمکه من 

                                                                                                                   .ندارد

از ناحیۀ  ،  یپدرم مواجه با بیماری شدید ؛ در این سالها،  روزگار بر ما سپری می شد ؛  به هر حال 

. می برد ماری بسر و اکثرا در بستر بی ، او دیگر آن حاکم قدرتمند سابق نبود ؛ سینه و معده شده بود  

و اکبر نیز که بسیار تحت   ، واگذار کند "اکبر "که امور حکومتی را به برادرم  ؛ او خود تصمیم گرفت 

.                                                                       تاثیر تفکرات نظامی و توسعه سرزمینی بود  

  امل پیاده نظام و سواره نظام همراه با سالح های آتشین فراهمبا کمک افران یک ارتش شبرادرم   

                                                                                                                    نمود.

و   ، می گردیداز مردم اخذ ،  هزینه های آن باید زیرا ، تامین مالی چنین ارتشی کار دشواری بود

                                                              و قورخانه ساخته می شد.    تفنگ و باروت ، خریداری می شد

در ،  مقبولیت خاندان ماکه از  ، فشار به مردم سبب شده بود  ؛ مردم تحمل این فشار را نداشتند 

                                       بودم.  سخت نظامی گری برادرمسر  من مخالف؛  شودمیان مردم بسیار کاسته 

بیش از این مردم ما را تحت فشار قرار  ، و از افران خواستم ؛ به او و افران گفتم، و این مخافتم را نیز 

                                                جنگ افزار جنگی ننماید. و برادرم را وادار به تهیۀ لشکر و  ، ندهد

                                                                                            کمک گرفتن شوهرم از سایر اقوام:

داشت  را سخت بیماری و ناچارا با پدرم که روزهای ، تاثیر گذار نبود روی برادرم اکبر،  حرفهای من

                                                                                         ت کردم.صحب  ، سپری می کرد
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لشکر  داگر می خواهی "و به او دستور داد که ؛ دنموپدرم اکبر را احضار   ؛ حرفهای مرا قبول کرد پدرم  

فشار  تا ؛ ی آنان استفاده کندتا از کمک ها ؛ یدافران را به ایالت خودشان بفرست ، دکنی را بزرگتر

                                                                                                   "نشود  وارد  ما بیشتری بر مردم 

 و ارتشی واحد برای یکپارچه کردن سرزمین  ، ایالت مذاکره کند افران با سران  که ؛ قرار بر این شد

، ایران شکل گرفته بود  که در همه جایرا محلی  و بی ثباتی و جنگ های   ، تشکیل گردد  مان

                                                                                                             .خاتمه دهد

                                                                                                  حضور شوهرم در زادگاه خود:

 ،؛ مشاهده کردم  سرزمینی زیبا را ؛ در آنجا  من، م افران به میان ایالت بختیاری رفتمن به همراه 

                 .                                                            که قابل مقایسه با یزد کویری ما نبود

طی مدتی که من در نزد آنان او  ، و جشن بزرگی ترتیب داد ، پدر افران از من استقبال گرمی کرد 

 ،و جاهای دیدنی را ببینم  ، که به سیر و سیاحت بروم ؛ بودند قرار داده ندیمانی در اختیار من  ،بودم 

                                                .مکه نمک گیر آنان شده باش ؛ به من خوش بگذرد ، و به نوعی

نفرات زیادی را و ، ایالت را با خود همراه کند  ؛  افران توانسته بود ، طی یک سال که در آنجا بودم 

پدر شوهرم که  ، و صاحب فرزند دختری شدم، من نیز در همین مدت باردار شدم  ؛ در اختیار بگیرد

                                                                        گذاشت. "پری دخت"ساالر خان نام او را ؛ 

                                                                                                              آغاز لشکرکشی افران:

را  یو کلیۀ مناطق ، روهای خود به سمت غرب تاخت نمودابتدا افران با نی، پس از آماده شدن لشکر 

                        .آورددر تحت فرمان خود ،   که در آن دوره بین ایران و امپراطوری عثمانی قرار داشت

و سپس به سمت   ؛ به لشکر خود افزود ،  سپاهیان داوطلب زیادی را نیز؛  هااو از این لشکرکشی 

                                                                                                      .    کردستان رفت

و تنها با تهدید و به رخ کشیدن لشکر خود توانست پیروز   ، بدون جنگ ، در بسیاری از نقاطافران ؛ 

که سربازان یزدی و خراسانی را  ؛ و به برادرم گفت ، او یک گروه از نظامیان را به یزد فرستاد. شود
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به   ، همراه با گروه اعزامی من نیز  ؛ حمله نماید کابلستانو و به سمت سیستان  ؛ جمع آوری کند

                                                                                           .   و پیام افران را به برادرم رساندم  یزد آمدم

با ورود  برادرم  ؛ برنامه ریزی کرد ، خراسان بزرگ برادرم برای حمله به سیستان و بخشهائی از 

.                                             حاکمان این مناطق را مطیع خود سازد،  نیروهای کمکی توانست  

به سمت شرق   ؛ ه بوددست آورهمانطور که افران در غرب پیروزی های خوبی بد، انتظار داشت  برادرم

                                                     .         نماید  پیشروی هند  تا نیز حمله کرده و مانند نادر شاه 

صرف خراسان بزرگ و هند و از او خواست که کل لشکر را برای ت  ، لذا به نزد افران پیغام فرستاد 

                                                                                                  .             آماده کند

، در شرق مخالف حضور کل لشکر   ؛ پدرش ساالرخان  ، افران نیز در پاسخ پیکی فرستاد و گفت 

  و یا خوانین ؛ ردممکن است خوانین ک ، دندر صورتیکه نیروهای ما در غرب کم شو زیرا ؛ استایران 

                                      .عثمانی به ما حمله ور شده و مناطق را پس بگیرندراطوری مپاوابسته به 

پیروزی نظامی او بسیار سریع و  ؛ پیشروی نمود کابلستانبه سمت ؛ برادرم با کمک طوایف بلوچ  

و لشکر برادرم برای حمایت  ، کرمان قرار گرفتولی مناطقی از سیستان مورد تعرض حاکم  ، عالی بود

                   به سمت بلوچستان بازگشت نمود.، از پیشروی به سمت کابل دست کشید ، و   از مردم بلوچ

تا برای حمله  ، پیک فرستاد ، بودندآمده اصفهان  بهافران و ساالرخان که  برایدیگر ، بار  یکبرادرم 

                                                                          .     ه او کمک کنندو تصرف خراسان بزرگ ب

حکومت بصورت مشترک در اختیار ساالرخان)پدر افران( و محمد ،  در صورتیکه"شوهرم پاسخ داد ؛

                               . "حاضر به همکاری و لشکر کشی خواهند شد ،دقرار بگیر )پدرم( تقی خان

در واقع  ، یر خود را از دست داده بودو مشاع ، به سر می بردکه در بستر بیماری  ؛ پدرم مدتها بود 

برادرم خود و  ، این پیشنهاد با مخالفت برادرم روبرو شد ؛ حاکم مطلق باشد ، ساالرخان می خواست

                                                                                       .      را آمادۀ حمله به افران نمود
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ی آنان در سایر مناطق ولی پیشرو ؛ جنگی رخ نداد  ، سپاههرچند که بین این دو حوادث ، بعد از این  

. ایالت افشار کمک جست و برادرم نیز از ،الت زند شدافران برای جنگ با برادرم متحد ای،  متوقف ماند  

که جنگ های سخت و  ،و این نگرانی وجود داشت  ؛ بنظر می رسید رایط بسیار متشنج و بغرنج ش 

                                                                                  خانمان سوز در منطقۀ ما آغاز گردد.

                                                                                                                 مذاکرۀ من با شوهرم:

  .او از حضورم بسیار خوشحال شد ؛ به اردوگاه افران در اصفهان رفتم، من همراه با گروهی از ندیمان 

 ؛وسیدو ب، او آنها را در آغوش گرفت .  که فرزندانمان شجاع و پری دخت را ندیده بود ؛ او مدتها بود

  ؛ی زیاد می کردبا من شوخ؛ افران در آن روزها که  ؛ جالب این بود ، و از من هم استقبال گرمی کرد

              .ولی من شرمنده می شدم  ؛ اکراه نداشت ؛ ببوسد مرا فامیل و دوستان جمع  و از اینکه در

سپاهیان که آنان  . پیشنهاد کردمو  ، دباره با برادرم دوست و متحد گردتا دو، من از افران خواستم  

.                                                                                               خود را سه قسمت کنند  

.و برای تصرف خراسان بزرگ اقدام کند ؛ بخش شرقی را افران به دست بگیرد  

. حفظ شود شتا مناطق تحت نفوذ ؛ بخش غربی در اختیار ساالر خان قرار بگیرد  

مرکز ، در  ، ادارۀ امور حاکمیتتا هم ؛  اصفهان زیر نظر برادرم اکبر قراربگیرد  بخش مرکزی در یزد یا  

                         به کمک لشکر در شرق و یا غرب بشتابد.، و هم اینکه در صورت نیاز  ، را انجام دهد

ما باید در تصمیمات  ؛ و یک شرط گذاشتند ؛ آنان گفتند ، پذیرفتندحرفهایم را  ؛ پدرشافران و 

         ، اتخاذ گردد.شورائی ؛ بصورت تصمیمات  از این به بعد ؛ باید و ؛ حکومتی نقش داشته باشیم

و او را مجاب به پذیرش آن  ؛ که من همین صحبتها را به برادرم اکبر انتقال دهم ؛ قرار شد عاقبت 

                                                                                                                  نمایم.
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                                                                                               شکست من در مذاکره با برادرم:

و از ساالر  ؛ ستان خود بوداو شدیدا تحت تاثیر دو؛  و به نزد اکبر رفتم،  تممن مجددا به یزد بازگش

                                                                                                             .  خان می ترسید 

در  ؛ بخش از لشکر و دو ، دباشیدر مرکز  انو خودت ، دباید سه قسمت کنی لشکر را  "من گفتم که

از مرکز اینها را  شماو   ، ادامه دهند  اینها پیشروی را  تا  ؛ اختیار افران و ساالرخان قرار بگیرد

                                                                                                                    "دپشتیبانی کنی

تا بیشتر لشکر در  ؛ دبرنامه ریزی کرده ای شما  ، که با کمک آنها ، این توطئه ای هست "او گفت  

                                                              "و آنان مرا شکست داده و نابود کنند   ، اختیار آنها قرار بگیرد

تا او را ، دم نموو خواهش ،  من هرقدر تالش کردم ؛ تا مرا بازداشت کنند ، او همانجا دستور داد 

و  ، که مادرم به نزد من بیاید ،  اکبر حتی اجازه نداد ؛ ؛ نتوانستم نظر او را عوض کنم منصرف کنم

؛ و مرا راهی زندان کرد.                                                      میانجیگیری او را نیز قبول نکرد  

 ؛ولی برادرم نپذیرفت ؛ و متقاضی تحویل من و فرزندانش به او شد ، افران پیکی فرستاد ، بعد یک ماه

                                                              .بصورت گروگان نزد من خواهند ماند، و گفت آنها 

در شهر به من  ای خانه ، مسپس به دستور برادر و ؛ در زندان بسر بردم ؛هفتۀ  یک بمدتمن  

در واقع به درخواست ؛  دو سرباز مسئول حفاظت از من شدندو دو خدمتکار و  ، اختصاص داده شد

                                                         به حبس خانگی تغییر یافت. ، از حضور در زندان ؛ حکم من ؛ مادرم

 ،و ساالرخان و افران به مناطق غربی بازگشتند  ، شورش ایالت شد مناطق غربی مواجه با، پس از مدتی 

و می توانستند به ؛  جازۀ رفتن به قصر پدرم را داشتندفرزندانم ا ؛ و مسئله آزادی من فراموش شد

                                                   نداشتم.از منزل ولی من اجازۀ خروج  ؛ آموزشگاه و مسجد بروند

  ؛هر از چندگاهیو ، از برادرم تابعیت نمی کردند ؛ مناطق شرقی نیزو   ؛ برادرم نیز وضعیت خوبی نداشت

                                                               شورش و جنگ بین طوایف و برادرم رخ می داد.یکبار ، 
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 اکنون شرایطش به نوعی شده بود ،  را داشت ساخت یک امپراطوری بزرگ آرزوی  ؛ برادرم که روزی

لذا نزد حاکم ؛  مقابله با آنان را نداشتچون توان ،  تحت الحمایگی از زندیه را بپذیرد ؛  که ناچار بود

                                                                                  و عامل آنان شد.    ، زند سر بندگی فرود آورد

                                                                                                         عاقبت زندگی و مرگ من:

؛ من به این  و به مطالعۀ کتب مختلف پرداختم،  ی و حصر زندگی کردممن سالهای متمادی در تنهائ

.                       نسانی بتواند سرزمینی را آباد و پیشرفته کندکه برای اینکه ا ، نتیجه رسیده بودم  

نماید. برای خود ساخته و پرداخته ،  و اندیشۀ نوین و بزرگ را،  د در ابتدا فکر خود را توسعه دهدبای  

 برای تغییر فرهنگ؛ ش در تال،  به سایر افراد جامعه  ؛ جدید با انتشار این تفکرو در مرحلۀ بعد ؛ 

 دیگران برآید .                                                                                                           

. که جامعه ای بزرگ شکل خواهد گرفت ، افراد استرات آنگاه پس از تغییر در تفک  

در همه  که توسط افراد مذهبی  ،  اندیشۀ متحجرانه ای می دانستم  ؛ من بزرگترین دشمن مردم را  

 ،شوندمسئولین فرهنگی جامعه عوض  یدبا که من عقیده داشتم ؛ ؛  منتشر می شد؛  ما جای جامعه 

                                                                                         .تا این تغییرات ؛ ایجاد شود

که فرزندانم  ، انتقال را در این می دیدم هو تنها را؛ به دیگران انتقال دهم ، م افکارم را قادر نبودمن 

ستگان وسایر اشخاص را آگاه نمایم.                        و از طریق آنان ب ، را با اندیشۀ خودم آشنا کنم  

 سرزنششدیدا  او آخوندهای دربار را ، من و اندیشه ام دفاع می کرد از  ؛ اباحبی م "شجاع"پسرم  

                                                                              د.کرمی  رو آنان را تحقی ؛ می نمود

به زندان   ؛ و او را در سیاهچال بازداشت کردند ، فرزندم شجاع را تکفیر نمودند، تا اینکه عاقبت  

                                                                      .      دبو برای من ؛ افتادن پسرم یک ضربۀ روحی بزرگ

من به ،  کرده و افران جانشین او شده است ساالرخان فوت  ؛ که خبر رسید ،در همان سال بود  

و به نزد پدرش در  ؛ صتی مناسب از دست ماموران بگریزدتا در فر ، دخترم پری دخت پیشنهاد کردم

. و از او برای نجات من و برادرش یاری بگیرد،  مظالم اکبر را برای او تعریف کندو ماجرای  ، رب برودغ  
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ولی یک هفته بعد در نزدیک اصفهان توسط ماموران حکومتی  ، پری دخت از دست ماموران گریخت 

                                   .                                   و به نزد برادرم برگردانده شد هبازداشت شد

اقدام به فرار کرده  ؛ مادر درخواستبه  "و اعتراف کرد که ، به دستور برادرم پری دخت شکنجه شد 

                                         ."کندیاری درخواست ، و از او  ؛ تا بتواند با پدرش تماس بگیرد ؛ است

او دستور داد من و پسرم شجاع ؛  رسیده بود به اوج خشم در برادرم ؛ ودبرادرم بسیار عصبانی شده ب

.                                                                                   و دخترم پری دخت را اعدام کنند  

اع را در ا شجو سپس ابتد ، نزد پسرم شجاع بردند ؛  من و پری دخت را به زندان ؛ فردای آن روز 

            .من و پریدخت را به دار آویختند ؛ آنگاهو  ؛ تا بیشتر عذاب بکشم ، جلوی دیدگانم گردن زدند

                                                                                     شرایط شوهر و برادرم پس از مرگ من:

منطقۀ ما را نیز در بر  . برای کسب قدرت شکل گرفته بود، ای ایران جنگ ها که به تدریج در جای ج

او عاقبت  ؛ در این جنگ ها مشارکت می نمود؛  متحد زندیه بودکه  ؛درم اکبربرا ؛ بطوریکه،  گرفت

                     د .و حکومت خود را از دست دا ، ر شداسی ، که بین قاجار و زند رخ داد ؛ در جنگ اصفهان 

به قم تبعید  سپسو ؛ گردیدکور و ا ، میل به چشمان برادرم اکبر کشیده شد به دستور خان قاجار،

                                                                                                                      .شد

مورد تهاجم طوایف وابسته به عثمانی  ؛ ب کرده بودحاکمیت مناطق غربی را کس ؛ افران نیز که در ابتدا

                              .    و لشکرش نیز از هم پاشیده شد  ، و از جلوی سپاهیان آنان گریخت ،  قرار گرفت

که  ، می گفتندسران ایالت بختیاری ،   ، دست داد نزد ایالت بختیاری از، ولیت خود را افران مقب 

با  و،  دصرف جنگی بی نتیجه شو،  و دارائی ما ، ، باعث شده تا سرمایه اشتباه افران سیاست گذاری

                                    . کشته شدند ، و هم جوانان ما ، هم دارائی مان از دست رفت  ؛ این کار

و تحویل دولت عثمانی ؛  ؛ که افران را دستگیر کنند بطوریکه تعدادی از خوانین لرستان پیشنهاد دادند

؛ تا بتوانند دوستی و کمک های امپراطوری عثمانی را جلب نمایند.                                      دهند  
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؛ و همراه با تعدادی از  از همراهی آنان صرف نظر کرد  افران هم که از توطئۀ آنان مطلع شده بود ؛

د.                                                                               افراد وفادار به خود ، اردو گاه را ترک نمو  

ئی و غربت در یک افران در تنها ؛ بودشده و شرمندۀ آنان ا ، افران به میان مردم خود نیز باز نگشت

                                                 کوهستانی در کوههای بختیاری از دنیا رفت. منطقۀ دور افتادۀ
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                                                                     دهم من با رآی:               هجدیدار 

                                                                          او به من گفت:                    ؛ قرار گرفتم "رآی"دهم در حضور هجو برای بار ،  بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم من

                                                                                                    "سالم دوست من"

، ولی  زندگیت اثبات کردی تو این را در ؛ از پرسشگری آغاز گردید ارتقاء و تکامل انسان ؛"او گفت  

                                                        "و محیط اطرافت را متحول ننمودی  ؛ به نتیجه نرساندی

 ؛تغییر و تحول مثبت شکل گرفت و ؛ نشر آگاهی حضور تو در عالم ماده ، با هدف "سپس ادامه داد که

"                                                                      کردیدر همین مسیر حرکت  ؛ بخوبیو تو نیز   

 یحکومت دنیایی و؛ و خودت را درگیر امور  اندیبه مقصد نرسمسیری را که به خوبی آغاز کردی ؛ ولی  

                                                                                                                   " کردی

،  اندک شکل گرفت  هرچند؛ قاء و آگاهی در تو ارت؛   مشکالت فراوانی را پذیرفتی ؛ ن راهتو در ای"

و زندگی ،  که قید و بندهای مادی را از خودت دور می کردی ، ولی برای کسب آگاهی بیشتر الزم بود

                       "  انجام ندادیرا ی تو این کار ول می نمودی ، خودت را بیشتر وقف کسب آگاهی

                        "    لذا تا مرحلۀ دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری "سپس رآی ادامه داد

که ، به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است  " سپس رآی ادامه داد

تا به عالم مادی بروی و روح خودت  ، بار دیگر به تو فرصت داده می شودام آن هستم ؛ موظف به انج

                                                                                          "              ، را ارتقاء دهی 

تو شکل خواهد  قبلیسبت به زندگی بصورت مکمل ، ن ؛ حضور جدید تو در عالم ماده"سپس ادامه داد

                                                       ."حضور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زند ، گرفت

             "الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی ،و پاکی و آگاهی را ،که قدر نعمت بدانی ،امیداست " 
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                                                                دهم من:    هجزندگی کالبدی 

                                 که دارای چنین مشخصاتی بود:  وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

.بود "دی الوی"نام مادرم ؛  ؛ همسر سوم یک تاجر بودمادرم  

از انجام هر کاری که ریسک تلقی  ؛ مادرم و بسیار مطیع پدرم بود ه وددارای یک شخصیت آرام باو  

                                                                                            .   اکراه داشت، می شد 

 "بوتاسو"ادرم نام بر ؛ کتر از خودم نیز داشتممن یک برادر کوچ ، بسیار دوست داشتممن مادرم را  

.                                                                                                                     بود  

. در من و بوتاسو خالصه می شد ، عالقۀ مادرمو تمام زندگی و عشق    

پروده  که من شخصی ناز ، می کرد،  منطق حکم  روحی مادرم و وضعیت اقتصادی پدرمشرایط با این 

                                                                         .  ولی اینطور نشد، و کم دل و جرات باشم 

؛ می گردید و از کارهائی که حادثه جویانه تلقی ، دارای روحیۀ ریسک پذیری باال بودم؛ من از کودکی  

                                                                                                .    استقبال می کردم

یک طرف  ، و در دعواهای کودکانه ، و هم بازی پسرها بودم  ، من همیشه لباس پسرانه می پوشیدم 

                                                                                 و مشارکت می نمودم. ه ،قضیه بود

ل به یک شکارچی حرفه تبدی ؛ ینوجواندر  من بطوریکه ؛ ، ؛ به شکار می رفتم من از کودکی با پدرم

.                                                                                                           ای شده بودم  

من به دفعات  . سرعت عمل من بود ؛ بود خصوصیات من که خیلی مورد عالقۀ همگان  یکی از 

بسرعت  ؛ مواجه با زخم سطحی شده بود ،  یا بزی که بر اثر تیراندازی برای شکار آهو ؛ توانسته بودم

                                           . و مانع از فرار او شوم  ؛ به شکار دسترسی پیدا کنم و  ، بدوم به دنبال آن

. بودمولی دارای استعداد خوبی  ؛ من به تحصیالت عالقۀ چندانی نداشتم  
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؛ ریسک باالئی داشت ؛  از کارهائی که، و  ؛ که ورزش و کارهای متهورانه کنم من دوست داشتم 

                                                                                                         .استقبال می کردم

                                                                                                                       شرایط زندگی من:

از نفوذ  ؛ رو سایر تجا؛ در میان حاکمان محلی  ، او یک تاجر متمکن بود ؛ بود "گایگو"پدرم نامش 

                                                                                                               .      باالئی برخوردار بود

پدرم  ؛ ولی از همسر دوم پنج پسر و دو دختر داشت  ؛ پدرم از همسر اول خودش فرزندی نداشت 

و او همراه و همدم همیشگی پدر بود  ، را بسیار دوست داشت "دی سانتو" بنام ش ؛فرزند بزرگ خود

و از نوجوانی به  ، خیلی سریع مطالب و فنون را آموخته بود ؛ در امور دریانوردی نیز "دی سانتو"

                                                                                                      .    سفرهای دریائی زیادی رفته بود 

یک جشن مجلل ترتیب داده ، پدر برای او  ، دی سانتو ازدواج کرد ، من زمانی که کودکی بیش نبودم

.                                     دو فرزند برای او آورده بود  نیز ؛  بود مادرم که همسر سوم پدرم ؛ بود  

 به اسپانیا حمل ؛ از بنادر مختلف؛ که قهوه و انواع فلزات قیمتی را  ؛ پدرم دو کشتی تجاری داشت 

           .دنموحمل می  "ویدما بندر"تفنگ و باروت را به ، خصوصا  ،انواع کاال ، و از اسپانیا  می کرد،

ر کارش را از قایق سازی در بند؛  و اینطور که تعریف می کرد ؛ پدرم یک سرمایه دار خود ساخته بود 

                                                          .   ه بودکار خود را توسعه داد، و به تدریج  ،آغاز کرده 

تبدیل به  ، کشتی های پدرم ،باعث شده بود  ، که  بحدی کارپدرم منظم و با حساب و کتاب بود 

با   ؛ که فرماندهان ارتش ، باط بود، و به واسطۀ این ارت یکی از عوامل اصلی در تدارک ارتش شود

                     .رفت آمد می نمودند ، به  منزل پدرم که مانند قصری بود و ، پدرم دوست شده بودند

 ؛پدرم میخواستند از ، با مدیران و فرماندهان نظامی به مشکل بر می خوردند ؛ هر وقت مردم بندر  

                                                          برطرف نماید. ، ه رامشکل پیش آمد و ، ندکه واسطه کاری ک

 او رفتار مردانۀ مرا  ؛  من داشت به  دلبستگی زیادی،  و از ابتداا ، گذاشت "اریکای" مرا نام   پدرم

                                                                          با من برخورد می کرد.    و مانند پسرها   ، می ستود
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 ؛و آنچه که آموخته بودم ، موقع شام به نزد پدرم بروم ، عادت داشتم،  من زمانیکه مدرسه می رفتم 

.       و مرا تحسین می کرد او هم از شیرین زبانی من خیلی خوشش می آمد  ؛ برای او تعریف کنم  

بار  ؛ زمانیکه و ؛ ار و لیست کردن محموله را یاد گرفته بودمکار کنترل ب ؛  من در دورۀ نوجوانی  

؛ و  ده کنترل شودکه بار وار ، و نیاز بود  ، توسط کشتی پدرم و یا کشتی دوستانش به بندر می رسید

                 .                                                                                         لیست برداری گردد

. به خوبی انجام می دادم، من کار لیست برداری و کنترل کیفیت کاالها را    

متوجۀ  ؛ ولی سایر افراد ، متوجه نقص بار شده بودم  ؛ ترل هایممن در کن  ؛ بطوریکه به دفعات  

و عملکرد  ؛ کرد اینگونه مواقع ؛ پدرم مرا بسیار تحسین می  ؛ نشده بودنددر بار ارسالی ؛ وجود مشکل 

                                                                                        مرا به رخ سایرین می کشید.

تی از اقالم مرجوعی لیسهمیشه  ،حمل شده توسط کشتی پدرم  من در صورت مشاهدۀ اشکال در بار 

.                                                                 ه می دادمو به صاحب بار ارائ،  تهیه می کردم  

عملکرد ضعیف تری نسبت به ؛  ها و حسابداران وابسته به تجارموما سایر افراد اعم از انباردارولی ع 

                                                            .و سرعت عمل شان نیز از من کمتر بود ، من داشتند

چهرۀ شناخته  ،در میان دوستان پدرم نیز ؛  نجام امور حسابداری باعث شده بوددر ا ،این توان من  

                                                                                             شده و مقبولی تلقی گردم.

به بندر ، یک محموله تجاری را  تا ؛ سفر دریائی رفتمبا پدرم به ، من یکبار در سن هفده سالگی 

تجربۀ ؛ این سفر برای من ؛  نمائیمحمل ویدما و از آنجا چوب و شکر به بندر  کنیم ،کارائیب حمل 

                                                                     و چیزهای زیادی یاد گرفتم.   ؛ بسیار خوبی بود

                                                                                                                    یط خاص منطقه:شرا

؛ تصرف کرده را در آمریکای جنوبی ، دولت های بزرگ مانند پرتغال و اسپانیا سرزمین های مختلف 

.                    بهره برداری می کردند ، دی این سرزمین هااز منابع اقتصا ، و مدتها بود که،  بودند  
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سهم کمی را در اختیار بومیان  ، که به دست می آوردند ؛ در قبال این درآمد سرشاراین دولت ها ؛ 

                                                                                                  .منطقه قرار می دادند 

 ،از نادانی و بی سوادی مردم خارجی ها ؛  بسیار زیاد بود،  اعتیاد بومیانمتاسفانه فقر و بیماری و 

.                                                                                     نهایت سوء استفاده را می کردند  

، خرافات از مردم  ؛ ، و دور نمودن برای ایجاد تغییرات در جامعه تا ، بودند در تالش ، روشنفکران   

.        ایجاد تغییر در افکار عمومی بود ،هدف آنان ؛  یک حرکت اجتماعی و فرهنگی را شکل دهند  

؛ در خدمت  ابع سرزمین ماکه باید من ، القاء کننداذهان عمومی  بهاین تفکر را  ؛ آنان می خواستند 

ارتقاء فرهنگی و اقتصادی را در جامعه شکل  و ، کن کنیم ریشه فقر و فساد را، بتوانیم تا  ؛ مردم باشد

                                                                                                                 .   دهیم

شکل گرفته  ؛ تلف آمریکای جنوبیاطق مخدر من ، که شورش های متعدد؛  به واسطۀ این تفکر بود 

.                                                                                                                         بود  

موقتا فرمانداری  ،  که مردم توانسته بودند؛  گرفته بودبحدی شدت ، شورشها ، در بعضی از مناطق  

                                  و نظامیان را خلع سالح کنند. ، مقر نظامی اسپانیائی ها را به تصرف درآورندیا 

                                                                                                                     صحبتهای برادرم:

،  در ارتباط بود ؛ با انقالبیون ، برادرم دی سانتو  ؛ و ختلف شروع شده بودطق محرکت انقالبی در منا

که اسپانیائی ها مال و اموال سرزمین ؛  در سفرهایم به اسپانیا شاهد بودممن "دی سانتو می گفت که 

دم در واقع ثروت و رفاه مر ؛ داشته باشند تا خودشان زندگی بهتر و مرفه ای ، ما را غارت می کنند

                                                       "ناشی از مستعمرات اوست،  اکشور استعمارگری مانند اسپانی

همه را ، و سعی می نمود  ، می کرد، بیان در میان اقوام و دوستان خود  دی سانتو این صحبتها را

                                                                                                 .  دعوت به اعتراض نماید 

اقدام به  ، دی سانتو دور از دیدگان پدرم؛ و اینطور که مادرم می گفت ،  یک انقالبی واقعی بوداو 

                                                                         انقالبیون سایر مناطق می نمود. حمل سالح برای
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 ؛می کردند مردم جلوی فرمانداری تجمع بطوریکه؛  عتراضات در مناطق ما هم شروع شدا؛ به تدریج 

؛ دوستانش  یا برادرم دی سانتو و ؛در این اعتراضات  ؛ می شدندو خواهان خروج اسپانیائی ها از بندر 

                                                                                        .برای مردم سخنرانی می کردند

 ؛در اعتراضات شرکت کنیم  ، ن پدرم نیزکه من و سایر فرزندا ، صحبتهای دی سانتو باعث شده بود

و ،  با انقالبیون ارتباط گرفتند "رانساکا"و  "بوروچان"به تدریج برادرهای کوچک دی سانتو خصوصا

                                                                         ند.   شدانقالبیون فعال همانند دی سانتو از 

                                                                                                   اعتراض پدر به فعالیت برادرم:

 هایاز حرکت ، برای دور کردن فرزندانش ، ، او تصمیم گرفت ودپدرم بسیار نگران حوادث پیش آمده ب

                                                                          .    اقدامات جدیدی را شکل دهد  ، انقالبی

قالبیون فاصله تا از ان؛  دارسال کاال به اسپانیا اعزام نمورا برای  "دی سانتو "پدرم ، در اولین اقدام 

.                                                                                                                    بگیرد  

 "یورگی"به عقد معلمی بنام  ؛ شده بودم را"بوروچان"و"دی سانتو "وی حرفهای من که دنباله ر

                                                                                                                   .    درآورد

  ؛گرفت پدرم برای ما یک ازدواج آبرومندانه ؛ بود خود یکی از انقالبیوناو  ، من یورگی را دوست داشتم

                              .  دفرماندار نظامی و بزرگان شهر حضور داشتن  ؛ما ازدواج در مراسم بطوریکه 

ب و احترام را شرط اد خیلی   ؛ کنار پدرم می ایستادکه ؛ و وقتی  ، بود  بسیار خجالتی "یورگی" 

                                                                                                        .کردمی  حفظ 

به او  ، و سالمت مالی و امانت داری و به علت تحصیالت دانشگاهی ، ست داشتدو پدرم یورگی را

                                                                                            .  احترام فراوان می گذاشت

در کارهای  ؛ همدم همو یار و  ، در اعتراضات شرکت می کردیم ؛ پس از ازدواج نیز؛ من و یورگی  

                                                                                                                       انقالبی بودیم.
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تا کمتر با انقالبیون  ، ه امور بندری و تجاری خود گماشترا به کارهای مربوط ب "بورو چان"پدرم 

               .اعزام کرد سیلیانتهروستای به  خود را برای ادارۀ مزرعۀ "ساکاران" وبرادرم ، بگیرد ارتباط

و ما همه در اولین فرصت در  ، هیچیک از ما در اعتراضات نشد ولی اقدامات پدرم مانع ازحضور 

                                                                                                    اعتراضات شرکت می نمودیم.

                                                                                         اعتقادات من قبل و بعد از ازدواج:

و  ؛ و به مسائل مذهبی اعتقاد نداشتم  ؛می دادم  ، رفتاری مردانه از خودم بروز من قبل از ازدواج

.                                                        ومبلغان مذهبی برایم ارزش نداشتخنان کشیش ها س  

و راهی  ؛ فریب مردم سیله ای برایدین و ؛ و اعتقاد داشتم ؛ دانستممی حرف های آنها را کلیشه ای 

 ؛ تم به سرعت تغییر کرداعتقادا، ولی پس از ازدواجم با یورگی ؛  برای امرار معاش کشیش هاست

او  ، او خداوند را با تمام وجود خودش دوست داشت ؛ یورگی حرفهای جدیدی برای گفتن داشت

                                                                                      .خداوند را با منطق پذیرفته بود

حرف های او ؛  ؛ پاسخ منطقی دادط با بهشت وجهنم ر ارتباد، یورگی به بسیاری از پرسش های من  

نی که دی ؛ به دینی جدید اعتقاد دارد،  ، او بنظر می رسیدبا سخنان کشیش ها تفاوت زیادی داشت 

                                            . آگاهی و عشق به خداوند وجود داشت ، و در آن ریا و مادی گری نبود

.  می کرد ات و تمرینات عجیبیاو حرک   

. و یورگی را در کنارم ندیدم  ، یکبار شب از خواب بیدار شدم  

و همه  ،  ؛ هوا بسیار سرد بودبه حیاط رفتم   ؛ خبری از یورگی نبود ، به همه جای منزل سر زدم  

                                      .                                                               جا یخ بسته بود

، به آرامی به او  است روی زمین نشسته،  وسط حیاطکه یورگی در کنار چاه ،  ناگهان متوجه شدم  

ظر و حرکات او را زیر ن  ؛ آرام و بی سرو صدا ایستادم  ؛ و در فاصلۀ چند متری او،  نزدیک شدم

                                                                                                                  .گرفتم

این لباس برای سرما و یخبندان آن ، یک زیر شلواری و یک زیر پیراهن نازک پوشیده بود او فقط  
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                             .                                                                        شب بسیار کم بود 

.       و حرکتی از خود بروز نمی داد ، و به جلو نگاه می کرد،  ستان خود را روی زانو گذاشته بوداو د  

. کردمی بلندبه هوا   ، و موهای بلند یورگی را؛  باد سردی می وزید   

 اریکای عزیز "شت و گفتناگهان به سمت من برگ ؛ حالت که نشسته بود در همان ؛ او پس از مدتی 

                                                                " یدبخواب و یدبرو ، دمی کنی را اذیت انچرا خودت

                                                                              "؟دمرا دیده بودی شمایورگی  "من گفتم

                                "که چیزی نبود عزیزم شمادیدن  ،ن داشتم تمام دنیا را می دیدم م"او گفت که

 ؛هوا سرد است"یورگی به من گفت  ؛ بدنش گرم گرم بود، و او را در آغوش گرفتم  ، من جلو رفتم

                                                                                       "من هم بزودی می آیم یدبخوابو  یدبرو

و مرا گرم  ؛ و با من به رختخواب بیاید،  که دنیا و کائنات را رها کند ، من هم از او خواهش کردم

                                                                                                                      کند.

بسیار آرام بود ؛ و در بدترین شرایط و سخت   یورگی حالت خاصی داشت ؛ با همه فرق می کرد ؛

که نگران  "؛ و به همه می گفت دست نمی داداو ترین حالت ؛ هرگز نگرانی و اضطراب , به 

                                                                                                                "نباشید

ولی  ؛ که بچه دار شوم ، من دوست داشتم ، یک سال از زندگی مشترک ما می گذشتنزدیک به 

تا اینکه یک روز  ؛ این قضیه موجب کدورت بین من و او شده بود ، یورگی از این کار اکراه می کرد

                                                                                                     .         اتفاقی عجیب افتاد

 ؛ دستانم را باز کردسپس و ، دستم را محکم فشرد کف او  . ، و دستانم را گرفتیورگی به نزد من آمد 

                                                               "یدرا ببین انخطوط کف دست خودت "او گفت که

                                      "من به این خرافات اعتقادی ندارم "گفتمومن به کف دستم نگاه کردم 

                                               " یدکف دست من را نگاه کن "او سپس دست خود را گشود و گفت 
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                                                              "ندارم خرافات است عقیده"من مجددا به او گفتم که 

همسر من   نبایدشما   ؛ دفرزند داشته باشی ،  داگر می خواستی، عزیزم "او سپس ادامه داد و گفت 

                                                                                     "عوض شود انت تا مسیر زندگی  ، دمی شدی

                                                      "یعنی من اشتباه کردم؟ نباید زن تو می شدم ؟"من گفتم 

  دمرا دوست داری شماو ، را دوست دارم  شمامن  ؛ دبهترین کار را کردی شما ؛ در نزد خداوند"او گفت  

                                                                                    "دارد و خداوند هردوی ما را بسیار دوست

                                                                                              آغاز درگیری ها:

مورد  که حضور آنها ؛ د به بندر بودنددر حال ورو اسپانیائی یک گروه پیاده نظام؛ یکی از روزها در 

.                                                                                               اعتراض مردم قرار گرفت  

و  ؛ عامل قتل و سرکوب مردم در سایر مناطق بوده، که نظامیان فوق  ؛ در میان مردم شایع شده بود 

اسپانیائی ها بصورت شتاب زده به مردم  ، زبده و کارآزمودۀ اسپانیا محسوب می شونداز نیروهای 

                                                                                                           .   حمله کردند

ولی سه نفر از  ؛ طحی مجروح شدندبه صورت س ؛ تعداد دو نفر از نظامیان، در نتیجۀ این درگیری  

.                                                                 گردیدندو تعداد زیادی زخمی  معترضان کشته شده  

ولی نظامیان به محض مواجه شدن با تجمع مردم اقدام به تیراندازی  ، اعتراض مردم مسالمت آمیز بود 

                                                                                                            .       کردند

ولی هیچ گونه  ؛ حضور داشتند"بوروچان "و "ساکاران"و برادرم  "یورگی "شوهرم ؛ در این اعتراض

بنام  ؛ را داشت که در تجمع مردم نقش اصلی  ؛ ولی یکی از دوستان نزدیک آنها ، آسیبی ندیدند

                                                                                                                  کشته شده بود. "بیگی یا"

 شکه دوست "بوروچان"و برادرم  ؛ اعتراض و تجمع در جلوی فرمانداری شکل گرفت ؛ فردای آن روز

و خواهان خروج فوری نظامیان ،  برای مردم سخنرانی نمود ؛ شده بود ته کشتهاعتراض روز گذشدر 

.                                                                                                            از بندر شد  
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برعلیه آنان  ؛ جنگ مسلحانهبه اقدام  ، در منطقه؛   که در صورت ادامۀ حضور آنها ؛ او تهدید کرد 

                                                                                                                د نمود .خواه

و مردم اقدام به پرتاب ، تشنج کشیده شد  به ،اعتراضات و شعارهای مردم ؛ به تدریج ؛  در آن روز 

.                                    و نظامیان نیز اقدام به تیر اندازی کردند ، ن کردندسوی نظامیابسنگ   

ه اماکن دولتی مردم ب  ؛ یافتو تا پاسی از شب ادامه   ، درگیری پیش آمده به تدریج شدت گرفت 

                                                 .  و ماموران را مورد تهاجم قرار می دادند ؛ حمله می کردند

  ،می شدخارج داشت و بندر از دست نظامیان  ،تشنج و اعتراض شکل گرفته بود ؛در جای جای بندر  

هرکسی که به  و ، گشت می زدنددر شهر  ؛ به صورت ستونهای بیست نفره ؛ نظامیانتعداد زیادی از 

و بار دیگر اسپانیائی  ، به اتمام رسید این شرایط باالخره ؛ تیر اندازی می کردند ، مشکوک می شدند

                                                                                                .ها به همه جا مسلط شدند

به "ساکاران"و  "نبوروچا"و برادرانم  "یورگی"زیرا شوهرم  ؛ ما مسلط شده بود نگرانی به خانوادۀ

                                                      .   آمده باشد  که بالئی سر آنها ،  و ما نگران بودیم  ، ندمنزل نیامد

فرار "که  ؛ ه بودو او به من گفت ، من مشاهده کرددر حال کمک به مجروحی، من آخرین بار یورگی را  

                            درگیری گریختم.من با سرعت از محل سپس و  "یدرا نجات بده انو جانت یدکن

                                                                                                                   تغییر در زندگی ما:

 راجعه نمودندبه فرمانداری م ،  پدرم همراه با تنی چند از بزرگان شهر، پس از بازگشت آرامش به شهر 

پیگیر نیز پدرم   ؛ مجروحین و اجساد کشته شدگان شدندخواهان تحویل بازداشت شدگان و  آنها

                                                                                                              .پسران خود و شوهر من شد

؛ به نوعی  و تالش می کردند ، ناشایست و تحقیر آمیزی با پدرم نمودنداسپانیائی ها برخورد بسیار 

    .و محاکمۀ نظامی شود ، و باید بازداشت گردد  ، انقالبیون است  که او نیز همدست  ، وانمود کنند
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 در قبال پرداخت غرامت و جریمه  . ، و عاقبت قرار شد یک هفته بطول انجامید، رفت آمدهای پدرم  

پرداخت جریمه از سوی پدرم و بزرگان شهر  ، مجروحین و بازداشت شدگان تحویل شوند اجساد و

مردم  شدند.                                                                          ویلو اجساد تح  ، انجام شد  

ودر میان  ، ندبیست و هفت جسد تحویلی شوهرم یورگی و برادرم بوروچان حضور داشتدر میان  

                                                                      .را یافتیم  "ساراکان"ما ، بازداشت شدگان 

یار گریستم و چندبار من بس ؛  گریۀ پدرم را دیدم ؛ من برای اولین بار ، در مراسم تدفین کشته شدگان

                                                                                 .                          از حال رفتم

آرام کردن من   ؛یا دست به خودکشی بزنم  ؛ از دست بروم، که من از غم و غصه   ؛ مادرم نگران بود

                                                                 . اتفاق افتاد کمک پدرمکه به  ، کار سختی بود

من هم  "و گفت که  ، و از من خواست که خودم را کنترل کنم ، من آمد و مرا بوسید پدرم به نزد 

                                                                                            "راه انقالبیون را خواهم رفت

و پذیرش  ، و گفت که زندگی تحت این شرایط اشتباه هست،  انی کردپدرم در مراسم تدفین سخنر   

          "دی سانتو"دهان ما از  که قبال   ؛او سخنانی می گفت   ؛ این همه تحقیر و ظلم صحیح نیست

                                                                                           . بود  بسیار خشمگین  پدرم ؛   می شنیدیم

پدرم گایگو پس از  ؛ که پدرم آمادۀ همکاری با انقالبیون شده است ،  من کامال احساس می کردم 

و گفت که  ، تعطیل کنند  ؛ تا مرکز تجاریش در بندر را  ؛ و دستور داد  ، به بندر رفت  ؛ پایان مراسم

                                                                  .   نمی خواهد برای اسپانیائی ها کار کنددیگر

و تعدادی از  ؛ به فرمانداری حمله کردند  ؛ یک گروه مسلح از انقالبیون  ؛ سه روز پس از این اتفاق 

و ماموران بار دیگر به   ، جنگ بین مامورین و انقالبیون بسیار شدید بود  ؛ ماموران را به قتل رساندند

                                                                                    .صورت گروهی اقدام به گشت زنی در شهر نمودند
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در حین پدرم  ، را دستگیر کردند "بیگی یا"و  "ساکاران"وبرادرانم   ؛ ماموران به منزل ما هم آمدند 

اقدام به ضرب و شتم پدر و  ، ولی آنان جلوی افراد خانواده ، با آنها درگیر شد، دستگیری برادرانم 

                                                                               .    و برادرانم را با خود بردند  ، برادرانم کردند

گونی "باید به خانۀ ا ، م ابا من بی اریکای وگفت  ؛ صدا کرد پدرم مرا  ؛ میانپس از دور شدن نظا 

  .                                                                                                                       "برویم "یان

ری بزرگ و یک کشتی مسافر بری او دارای یک کشتی تجا ؛ صمیمی پدر بود ناز دوستا "گونی یان"

دو کشتی تجاری او در حال  ، پدرم به گونی یان گفت که، ه منزل گونی یان رفتیم من و پدرم ب ؛ بود

                                           .   هست "دی سانتو"با   ؛ کشتی ها یکاپیتان  ؛  یک شدن به بندر استنزد

و کشتی   ، ی ساحل برودو به بیست مایل ، کشتی مسافر بری او را در اختیار بگیرد  ؛ او تصمیم دارد  

 ؛و متعلق به ارتش اسپانیاست ، و بار کشتی ها که شامل تفنگ و باروت است ، ها را در دریا متوقف کند

تا شهر را از تصرف اسپانیائی ها خارج   ، و سالح ها و باروت را به انقالبیون برساند ، در اختیار بگیرد

                                                                                                                   "د.نکن

و   ، من تعدادی از انقالبیون را می شناسمو گفت که   ، استقبال کرد پدرم  پیشنهاد گونی یان از  

                                        می توانم سالحها را به آنها تحویل دهم.                                                

. با هم به کشتی گونی یان رفتیم   

با ، گونی یان دو نفر از خدمۀ کشتی را نیز  ؛ بین بنادر نزدیک کار می کرد وکشتی او مسافربری بود  

            .حرکت کردیمو به سمت دریا  ،  کشتی را از ساحل جدا کردیم؛ ما پنج نفر  ، ما همراه کرد

کشتی ؛  که اولین کشتی پدرم به ما رسید ،یک هفته پس از حضور ما در بیست مایلی بندر بود  

البته پارچه و تجهیزات ؛  حامل سه هزار قبضه تفنگ و پنج اراده توپ و سیصد بشکه باروت بود

                                   حمل می گردید.که توسط کشتی  ، ساختمانی ، نیز از دیگر مواردی بود

و ،  و پدرم در کشتی تجاری مستقر شدیمو من  ، بری انتقال دادیمبخشی از بار را به کشتی مسافر 

.                  ؛ حرکت کردندبه سمت ساحل ،  ا خدمۀ کشتی تجاری و بخشی از بارگونی یان همراه ب  
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اقدام به در  ، لۀ کشتی مسافربریکه خدمۀ کشتی تجاری پس از تخلیۀ شبانۀ محمو ، قرار بر این شد

همۀ  ، و طی چند مرحله ، و مجددا به سمت کشتی ما بیایند،  یار گرفتن تعداد زیادی قایق کننداخت

                                                                                                     .   محموله را به ساحل انتقال دهند

فرمانداری و و جنگ مسلحانه و تصرف ، سالح ها را به انقالبیون برساند  ؛ گونی یان نیز قرار شد 

.                                                                                       قرارگاه نظامی را انجام دهد  

مردم به کمک انقالبیون  ؛ گردیدآغاز ر و جنگ مسلحانه در بند ، تخلیه بار طی یک هفته انجام شد

به ، ستقر در فرمانداری فرماندار همراه با نظامیان م لیو، و فرمانداری به تصرف مردم در آمد  ؛ آمدند

                                                .و در آنجا پناه گرفتند ؛ عقب نشینی کردهنظامی  سمت پادگان

و ،  به کمک مردم آمدند ؛ مناطق دیگرانقالبیون و  ، به شهرهای مجاور رسید ،  خبر جنگ در بندر 

                                                                                                               .  جنگ شدیدتر شد 

سرکوب تا انقالبیون را  ؛ ر انجام شداعزام نیروهای اسپانیائی به بند ، کلفرماندار  سپس به دستور

                                                                                                                        .کنند

ه زمودبسیار کار آ، و سربازان اسپانیائی ازنظر جنگی ،  نفرات وتجهیزات پیشرفته داشتند  ؛ ااسپانیائی ه

                          ؛ و جنگ بین طرفین ادامه یافت. ؛ به همین علت ؛ تصرف شهر مقدور نشد بودند

و اینطور  ، برادرم در کشتی دوم مستقر بود ؛ دی سانتو بودیم، در دریا منتظر برادرم  ما  آن روزها  

ی یک ماهه بین حرکت دو کشتی یک بازۀ زمان ؛ چون بار آماده نبود،  گفته بودند اول که خدمۀ کشتی

                                                                                               .          ایجاد شده بودفاصله 

کشتی دوم را هم  تا محمولۀ، که در دریا منتظر برادرم بمانیم  ، ناچار بودیم، ما هیچ راهی نداشتیم  

                                                                          . و به انقالبیون برسانیم   ؛ بگیریم در اختیار

که سالح ها از طریق کشتی تجاری پدرم به ،  ه بودندتعدادی از انقالبیون بازداشت شده اعتراف کرد

ور پیدا کردن کشتی پدرم ، به منطقه بمنظ ؛ لذا یک فروند کشتی جنگی اسپانیائی ؛ آنان رسیده است

                                                                                                               .  اعزام گردید
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به و ،  کردشناسائی  را، کشتی ما  بود گشت زنی ، که کشتی جنگی در حال یکی از روزها باالخره 

                                                                                             .  نمودکت سمت ما حر

جنگی قابل مقایسه  ولی سرعت کشتی ؛ م به فرار گرفتپدرم پس از مشاهدۀ کشتی اسپانیائی تصمی

                                         . و پس از یک روز ما در تیر رس او قرار گرفتیم، نبود ما با کشتی تجاری 

.                                               کرد  به سمت ما میتوپ کشتی جنگی اقدام به شلیک مداوم    

بر اثر آسیب دیدن کشتی ، پدرم  ، دبه کشتی ما اصابت نمو  ؛ های شلیک شدهعدد از توپ تعداد دو 

                                                             باالبرد.      ؛ سفید را به عالمت تسلیمم و پرچ ، اقدام به توقف کرد

احتماال یک قایق حامل  ، من نمیخواهم تسلیم شوم، اریکای عزیز "و گفت   ؛ را صدا کردپدرم م 

                                  .         به زودی به داخل کشتی خواهند آمد ؛ سرباز اسپانیائی  ؛تعدادی

ظرفیت قایقها ، که من به علت کم بود ،  اد سه بشکه باروت هنوز وجود داردداخل انبار کشتی تعد

ری از بارها تا پس از رسیدن کشتی دی سانتو با این س، و گذاشته بودم  ؛ به ساحل بفرستم، نتوانستم 

 به آنان اعالم    سپس ؛  تا آنان وارد شوند ،  می مانم  من روی عرشه منتظر ؛  به انقالبیون برسانم

یکه کشت ، دستور خواهم داد ، و سالح های خود را تحویل ندهند ؛ که اگر تسلیم نشوند،  می کنم  

                                      "تو باید حواست به دستور من باشد ؛ را با نفرات داخلش منفجر کنند 

پدرم با  ، و تعداد شش نفر نظامی اسپانیائی با قایق به داخل کشتی آمدند ، ور هم شداتفاقا همینط 

داخل کشتی تعداد زیادی بشکۀ باروت کار گذاشته شده ، نهایت خونسردی به فرماندۀ آنها گفت که 

               .                                    و باید سالحهای خود را تحویل دهند، و آمادۀ انفجار است 

   "یدو واقعیت را ببیندر انبار  یدبرو"و سپس پدر گفت که  ، فرمانده حرف پدر را نمیخواست باور کند 

باالی بشکۀ باروت سرپا ،  با مشعل و تفنگ آماده؛ و مرا دید که ،  اسپانیائی به انبار آمد سربازیک 

                                                     . ت را در چهرۀ او مشاهده کردم ترس و وحش، ایستاده ام 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

335 

همه که  ، افسر اسپانیائی دستور داد ، و ماجرا را به بقیه گفت ؛ اسپانیائی به روی عرشه رفت سرباز 

پس از خلع سالح ؛ پدرم  برداشت سالح همۀآنان را مپدرسپس   ؛ سالح خود را به زمین بگذارند

                                                                                         .  اسپانیائی ها مرا صدا کرد

و سپس پدرم از کشتی ،  هر شش اسپانیائی را با طناب بستمو دست و پای ، من به روی عرشه رفتم 

                                  .                                               شود که از ما دور ، جنگی خواست

چند ماه اخیر را برای او و کل ماجراهای  ؛ نوشت  یادداشتی برای برادرم کشتی   پدرم روی عرشۀ

                           و از او خواست تحت هیچ عنوان محموله را به اسپانیائی ها تحویل ندهد.،  شرح داد

                                                                                                                                مرگ من:

. من و پدر و شش اسپانیائی سوار قایق نجات شدیم  

و دست دو همچنان بسته ماند ، دست چهار اسپانیائی   ؛ با تفنگ مراقب آنها بودیم مپدر و من  

                              .    و به سمت ساحل حرکت کردیم ؛ زدن باز گذاشتیمنفرشان را برای پارو 

. کند بودبسیار و حرکت ما  ، از ساحل زیاد بود  فاصلۀ ما   

حضور تعداد  جۀمتو،  زمانی که نزدیک ساحل شدیم ؛  انیائی تا ساحل ما را تعقیب نمودکشتی اسپ 

ولی چاره ای  ، رفتن به ساحل به معنی خودکشی بود، شدیم زیادی از نظامیان اسپانیائی در ساحل 

                                                                                                             .   نداشتیم

ساحل م تا همه یک به یک به و سپس من به اسپانیائی ها کمک کرد ، ابتدا پدر در ساحل پیاده شد 

و گفت حرکت  ؛ یک گلوله به زیر پای من شلیک کرد، فرماندۀ اسپانیائی مستقر در ساحل ،  بروند

                                                                                                                      . نکنید

 ؛یک گلولۀ دیگر شلیک کنید"و گفت  ؛ وگانها گذاشتپدرم تپانچۀ خود را روی شقیقۀ یکی از گر 

                                                  "ید عقب و راه را باز کنیدوبر"و سپس فریاد زد  "می کشم من او را

تا اگر شلیک ، و لولۀ تفنگ را سمت سربازان می گرفتم  ، من در جلوی صف گروگان ها می رفتم 

و تپانچه اش را پشت سر  ، و پدرم نیز در آخر صف راه می رفت؛  ت شان شلیک کنمبه سم ، کردند
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مستقر در که ناگهان فرماندۀ اسپانیائی  ، هنوز چند قدم جلو نرفته بودیم، افسر اسپانیائی گرفته بود 

                                                                          . یک گلوله به سر پدرم شلیک کردساحل 

و پدرم  گروگان و افسر اسپانیائی ، تپانچۀ پدر شلیک شد ؛ گلوله دقیقا به صورت پدر شلیک شده بود 

ولی   ، اصابت نمود ها سرباز ی ازکه به یک ، من یک گلوله شلیک کردم  ؛ همزمان به زمین افتادند

                                                 ه شدم.و من کشت ، پس از آن گلوله های زیادی به سمت من شلیک شد

                                                                                                                 عاقبت کارکشتی دوم:

 ،و نامۀ پدر را خواند ، کردکشتی ما را در دریا پیدا از کشته شدن ما ، سه روز بعد ؛ برادرم دی سانتو 

و پس ،  نگی اسپانیائی در امان قرار گیردتا از دسترس کشتی ج ، و از همانجا مسیر خود را عوض کرد

    و خود به صفوف انقالبیون ملحق شد.  ؛ اقدام به تحویل محموله به آنان نمود  ؛ از تماس با انقالبیون

                                                                                                   خصوصیات و اعتقادات من:

من  ؛ ؛ و آزادی یک موهبت خداوند است که خداوند انسان را آزاد خلق کرده ، من اعتقاد داشتم

از و مانع  ؛ که افرادیکه جلوی مواهب الهی را می بندند ،و اعتقاد داشتم  ، خداوند را دوست داشتم

دشمنان خداوند  گردندو عامل تبعیض و ظلم و فقر در جامعه می  ؛ رسیدن آن به مردم می شوند

                                                                                                                   .هستند

ولی  ، جنگ با اینها را مقدس تلقی می کردمو ،  من این گونه اشخاص را عامل شیطان می دانستم  

شوهرم یک انسان پاک و  ؛ از دوستان خود حمایت نمیکند،  بخوبیکه چرا خداوند  ؛ نمی دانستم

                                    .  خداوند بهرۀ کمی برد نعماتو از  ، ولی جوان مرگ شد  ، مقدس بود

که حق مان را از آنان  ، و ما قادر نبودیم ، بر مردم ما ظلم می کردند که ، دولی اسپانیائی ها سالها بو 

            حقیقت هستی را برای من بازگو  ، تا که خداوند شخصی را می فرستاد ؛ من آرزو داشتم؛  بگیریم

                             .                                                                                    کرد می
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                                                                               دهم من با رآی:        نوزدیدار 

او به من گفت:  قرار گرفتم. "رآی"هم در حضور دنوزو برای بار ، من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم   

                                                                                                        "سالم دوست من" 

در همین مسیر حرکت  و تو نیز ، ؛ ول مثبت شکل گرفتحضور تو در عالم ماده ، با هدف تغییر و تح" 

و برای ارتقاء  های دنیوی نرفتی ،و به دنبال لذت ، مشکالت فراوانی را پذیرفتی ، تو در این راه ، کردی

 " ولی برای کسب آگاهی خودت اقدامات کافی به عمل نیاوردی ، جامعۀ خودت تالش بسیار کردی

"               تا مرحلۀ دستیابی به آگاهی ، در عالم ماده قرار بگیری  تو باید "سپس رآی ادامه داد  

که موظف به انجام آن .در عالم هستی است  ،به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من  "

          "تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی ، هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود

حضور  ؛ تو شکل خواهد گرفت قبلیحضور جدید تو در عالم ماده بصورت مکمل ، نسبت به زندگی "

                                                                          ."ندتحت این شرایط جانمائی تو را رقم می ز

                  "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی  "
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                                                      دهم من:              نوززندگی کالبدی 

                                که دارای چنین مشخصاتی بود:   وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

بسیار منظم و تمیز بود، ،  در امور منزل ه ودارای یک شخصیت آرام بود او ، بود"ویلی هن"نام مادرم 

                                                                                          .  بودیک مدیر به تمام معنا  مادرم 

 "آسامو"نام او ، پدرم یک کشاورز بود  .و دو برادر بزرگتر از خودم داشتم ، من فرزند سوم مادر بودم  

                                                                             .  انسانی زحمتکش و متدین بود پدرم . بود

 ، تانهایت تالش خود را می کردند  ولی پدر و مادرم ؛ ؛مشکالت زیادی در زندگی ما وجود داشت  

برای ما فراهم  ،و امکان بهره برداری از دانش روز  ،از دیگران عقب نماند ، زندگی مامعیشتی وضعیت 

                                                                                                                   .   گردد

تمایل ، ولی به چیزی که خواست پدرم بود  ؛ درس خواندو  ، به مدرسه رفت "اوکوجی"برادر بزرگم 

کارهای  ولی او به کارهای چوبی و صنایع دستی و ، که او پزشک شود ؛ پدرم دوست داشت، نشان نداد 

                                           .شد نجاری مشغول به کار ، ونهایتا با دائی من ، هنری عالقۀ زیادی داشت

ز ندای جدائی او نی؛  مدرسه را ترک کرد ، مبرادر بزرگ ، پس از اینکه دید، نیز "چاچو"برادر دیگرم  

.                  و به سمت وادی کار رفت  ، دا شدو پس از مدتی از تحصیل ج،  از تحصیل را سر داد  

که  ، او سالها بود، بود "ناگان"نام معمار  ؛ که از دوستان پدرم بود ،به شاگردی معماری رفت  چاچو 

.                                        و یک استادکار سرشناس به حساب می آمد ، در شهر کار می کرد  

در کار  و ، ، چیزهای زیادی نزد او آموخت طی سالهائی که با استاد ناگان کار می کرد ، برادرم چاچو 

برخی ، که استاد ناگان  ؛ ی در کار خود متبحر شده بودو بحدا، یک استادکار ورزیده شد ، معماری 

ارت به یک نظ، و خود تنها  ،مستقیما به چاچو واگذار می کرد ، از کارهائی که به او مراجعه می شد

.                                                                                              سطحی اکتفا می نمود  
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به  ، و درآمد چاچو بسیار باال بود ، چاچو از درگیر شدن با کارهای پیچیده و بزرگ ، ترسی نداشت 

.                       اکراه داشت  ،ت کمک از او پدرم از دریاف ولی ؛ می کردکمک مالی  مپدر و مادر  

 ، واگذار می کرد "اوکوجی"به برادر بزرگم  ،ث خود راچاچو کارهای چوبی ساختمانهای در حال احدا

که فرزندان خوب  ،می کردند  پدر و مادرم احساس،  برادرانم اوکوجی و چاچو خیلی زود ازدواج کردند

                                           از برادرانم بسیار رضایت خاطر داشتند. و ، و موفقی تربیت کرده اند

                                                                                                                  شرایط زندگی من:

 ،عاشق تحصیل علم بودم، و برعکس برادرانم  ، بودم من فرزند سوم او، گذاشت  "گارو"راپدرم نام م

 "آسامو"و در فروش کاال همیشه همراه و همدم پدرم  ، من در امور مزرعه به خانواده کمک می کردم

.                                                                                                                     بودم  

پزشک  ،  من نیز دوست داشتم، که من ادامه تحصیل دهم  ، و مادرم تصمیم قطعی گرفته بودند درپ

من تحصیالت مقدماتی را ؛  ولی امکان تحصیل در رشتۀ پزشکی برای سیاه پوستان فراهم نبود، شوم 

                                        .                                                                 به اتمام رساندم 

امکان دستیابی به  ، و از طریق او، آشنا شدم  "کشیش هاگانا"سپس با یکی از دوستان پدرم بنام 

با  برایم فراهم شد. ، عالی بودند مدرس در آموزشگاههای ، که یساتید سفید پوستا مشاوره با کتب و

                                م.رسمی ، به تحصیل مشغول شو توانستم بصورت غیرمن سالها ، این روند 

                                                                                                                      معلم شدن من:

عالی بصورت غیر رسمی  و مشغول تحصیالت، پس از اینکه من تحصیالت مقدماتی را به اتمام رساندم 

از درون من انرژی جدیدی  ؛ که احساس می کردم؛  فوق العاده زیاد در من ایجاد شد یک انگیزۀ ؛ شدم

و ظلمی که در جامعه فراگیر ، که از من می خواهد با این تبعیض  ،در حال جوش و خروش است 

.         بقاتی نماید مخالفت کنم تا جامعه را ط ، و تالش می کند  ،  و بصورت قانون درآمده  ، شده  

به من  کشیش ضمنا  ؛ او نیز افکارم را می ستود، بازگو می کردم ، خودم را با کشیش  من اعتقادات

مشکالت که من  ، و به کمک او بود،  انجام دهمرا تا کار تدریس به سیاه پوستان  ، دکمک می نمو

                 شناخته شوم. ، هنوان یک معلم در منطقبه ع ،توانستم و ، داشتمسر راهم را بر  ،عدیدۀ
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، آموزش نمی دادم  دانش آموزانبه  ، تدریس متون و کتاب مقدس راخواندن و نوشتن و ،من تنها  

                          .می آموختم فت با ظلم را نیز به آنهاو مخال ؛ می دادمبلکه به آنها درس زندگی 

مخالف فرامین کتاب مقدس   ، تبعیض و ظلمی که به سیاه پوستان روا می گرددکه  ، من می گفتم 

و قوانینی را که استمرار  ، که باید همه با آن مخالفت کنیم ،سلسله رفتارهای شیطانی است از و ، است 

                                               را نادیده بگیریم و زیرپا بگذاریم. ، بخشندۀ فرامین شیطانی هست

                                                                             تغییرات در افکار عمومی و شروع مبارزه:

بلکه ، که من فقط چنین تعالیمی را نشر دهم ، اینطور نبود الزم به ذکر است ، در آن بازۀ زمانی ، 

                              .   چنین مواردی را به مردم بیان می کردند، معلمان و روشنفکران نیز بسیاری از 

 و باعث شد  ، و اعتراضات آرام ، رنگ و بوی خشونت به خود گرفت، حرکتهای روشنفکرانه به تدریج 

                                     .  دبگیر ر جای جای سرزمین ما شکلد ، نهضت مسلحانۀ سیاه پوستانکه 

تا امنیت  ، و سفید پوستان نیز تالش می کردند ، دیگر سیاه پوستان پذیرای تبعیض بیشتر نبودند 

                                                                                                         .     خود را حفظ کنند

همیشه زیاده روی های ابلهانه نیز وجود   ؛ می داد در شورش هائی که برعلیه تبعیض نژادی رخ 

که  ، می کردند و اعمالی ، که رفتار وحشیانه از خود بروز می دادند، و افراد نادانی بودند   ، داشت

.                                                     بیانگر وحشی و به دور از تمدن بودن سیاه پوستان بود   

که برای حفظ امنیت  ، م می کردو شرایطی را فراه ، ها عامل سوء استفادۀ سفید پوستان بوداین رفتار

                                                     .  ضرورت سختگیری بر سیاهان را منطقی جلوه می داد و آرامش ،

  قاء فرهنگی را در آنها ایجاد نمود.و ارت  ، ه باید سیاه پوستان را آموزش دادمن به این نتیجه رسیدم ک

                                                                                                                           من: یهارویا

لع که از آیندۀ من مط ، گویا دوستی صادق؛  با رویاهای فراوانی مواجه می شدم،  من در طول زندگی

او می دانستم که  و  ، من خداوند را دوست داشتم؛  مرا در مسیری خاص قرار دهد میخواهد  ، هست
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ولی نمی دانستم که علت این  ، و آنان را بی هدف خلق نکرده است ، نیز مخلوقات خود را دوست دارد

                                                                                            .         همه ظلم و تبعیض چیست

تا این همه  ، و اجازه می دهد، چرا خداوند دست روی دست گذاشته  ،بعضی اوقات فکر می کردم  

                                                      و چرا دنیای بهتری را خلق ننموده است.، شکل بگیرد  تعدیظلم و 

، برای  ا دنیای بهتریت ، اگر من تصمیم به تغییر شرایط جامعه ام بگیرم ، ر می کردمبا خودم فک

؛ و برای کسب پیروزی ،  قطعا خداوند به من کمک خواهد کرد، بسازم هموطنانم در آفریقای جنوبی 

                                           مرا یاری خواهد نمود.                                                                     

و ، و شیفتۀ افکار آنان شده بودم  ، من مطالعۀ کتاب های فالسفۀ یونان را از نوجوانی آغاز کرده بودم

                                                                    مانند آنان ، انسانی فرهیخته شوم. . دوست داشتم

و عشقی که بین عرفای شرقی و خداوند ایجاد شده ، ب عرفان شرقی را خیلی دوست داشتم کت من

در زندگیم  ،من نیز ، که کاش چنین عشقی را  ، ، و آرزو می کردم برایم تحسین برانگیز بود ،بود

                                                                                                                       .  تجربه کنم

در واقع من هنوز  ؛ یک رویای دست نیافتنی است؛ ن عشقی که برقراری چنی ، احساس می کردم من 

                                                                                                      به خودباوری نرسیده بودم.

بر اندیشه   ، و آگاهی عشقنزول حکایت از  ؛ آن رویاها ، می دیدم ادیرویاهای زیدر آن سالها ، ن م 

                                                  .  جدی نمی گرفتم ، ولی متاسفانه این رویاها را ، داشتمن  و روح

 و این روش در کسب آگاهی برایم بسیار ،  در عالم رویا می یافتم،  را یماز پرسش ها من پاسخ برخی 

                                                                                         خوش آیند بود.شگفت آور و 

؛که ،  به خودم می گفتم  

که من یک بودای دیگر باشم؟،  آیا خداوند مقدر نموده است"  

کار افالطون گردم و راه نیمه تمام او را تکمیل کنم؟که من رهرو اف ،یا قرار است   
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و  ،که سختی های فراوان را بپذیرم، مسیح و یا عرفای شرقی قرار است و یا اینکه من نیز همانند  

                                                         "کنم؟عاقبت در سختی و مشکالت ، عالم مادی را ترک 

، برای خودم  و این ارتقاء اندیشه ، در افکارم را احساس می کردم  ،شروع تغییر و تحوالتبه هر حال ، 

در چشم انداز مردم نیز  ضمن اینکه تغییرات در خصوصیات اخالقی و روش زندگیم ،  ؛ملموس بود 

اک پ در نزد سایر انسانها ، شخصی راو م . قرار می گرفت  ،و مورد تحسین آنان نیز   ،قرار داشت 

                                                                                                  .طینت و منطقی ، جلوه می داد 

                                                                                                                     سفر من به انگلیس:

  بودم و شخصی، به هر حال من معلم بودم   ؛ که ازدواج کنم ، پدر و مادرم به من پیشنهاد کرده بودند

.                                                                   می شدمکه در میان مردم یک روشنفکر تلقی   

و از او ، بنام اسمیت دوست شدم ، تان یک کشتی با کاپی من؛  نپذیرفتمولی من پیشنهاد ازدواج را   

 ،و مجددا به وطنم بازگردم،  در دانشگاه درس بخوانم تا بتوانم رسما ، ، مرا به انگلیس ببرد خواستم که

                                                                                .نمایم فعالیت و برای آموزش دیگران

در ، کردم  و در کشتی برای او کار، تم در اختیار اسمیت قرار گرف ، انگلیس ن در طول سفرم بهم 

که من از آن راضی  ، پای بود این یک معاملۀ پایا ، برای او ، بجای هزینۀ سفرم بود ، واقع کارگری من

                                                                                                                  . بودم

. از پس اندازم در انگلیس استفاده کنم ، و قادر بودم ، زیرا پس اندازم برایم می ماند   

        .تا از طوفان های موسمی ایمن باشیم، ورت می گرفت در حاشیۀ ساحل صعموما ما کشتی سفر 

جدا واز او ، من از کاپیتان اسمیت تشکر کردم ، دیمماهه به منچستر رسی پس از یک سفر چهار ما

                                                                                                                      . شدم

 لذا  ؛ حل کنم م رانتوانستم مشکالت که ؛ با مشکالت عدیده ای مواجه شدم، من در سرزمین جدید  

اپیتان اسمیت تا ک ؛ مجددا به بندر آمدم ، و آوارگی مفرت ، پس از یک هفته زندگی در شرایط سخت

.                                                                                    کمک بگیرم و از او، را پیدا کنم   
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اپیتان کشتی ک ؛ متگاه کاپیتان اسمیت برسانمه اقاخودم را ب ، توانستم با پرس و جوی زیادمن  

                                            .و نفراتش به استراحت رفته بودند  ولی او  ، اسمیت در بندر بود

 .و از او کمک خواستم،  مشکالتم را برای وی بازگو کردم، من پس از پیدا کردن کاپیتان اسمیت 

                              .   بود "هاوارد"آقای او نامش  ؛ منطقه برد یفئودال هاکاپیتان مرا نزد یکی از 

که کارگران زیادی در ،  پارچه داشتیک کارخانۀ تولید  و، باغات فراوان بود  او دارای مزارع وسیع و

                                                                                              .  آن مشغول به کار بودند

و ،  با سواد هستم من یک شخص ، با توجه به اینکه دیدو ا ، آقای هاوارد یک انسان روشنفکر بود

باغات و مزارع در امور حسابداری ، بکار گماردنم، اقدام به   ؛ عالقه مند به تحصیالت عالی می باشم

                                                                                                                      .خود کرد

و میزان درآمد ناشی   ، ت شده از باغات را انجام می دادمبرداشمن باید لیست برداری از محصوالت  

                                                                                      از فروش آنان را محاسبه می کردم.   

، و نهایتا در پایان سال ،  درج می کردمنیز در دفاتر دیگری مربوط به باغات را  ، هزینه کردسپس  

                             .  دمارش کامل تحویل آقای هاوارد می دابصورت گز، میزان سود و یا زیان را 

                                                               .که نیاز به دفاتر متعدد داشت ؛ داین یک کار بزرگ بو 

                                      "؟دقادر به انجام این امور باشی دفکر می کنی"آقای هاوارد به من گفت که  

در کشور  ، من دوست داشتم "گفتم ولی ؛ و گفتم که تالشم را خواهم نمود، من از او تشکر کردم  

                                                                                           "شما درس بخوانم و پزشک شوم

از میان سیاهان برای خود  ، می دهم من اجازه ، داین کار را بخوبی انجام دهی داگر بتوانی"او گفت که 

، و سپس  ، دبه آنها نظارت کنی ان ،خودتو  ، درا به آنها آموزش بدهی ، و روش کار ، ددستیار بگیری

                                 "با دوستان دانشگاهی خودم صحبت می کنم  ، شمامن برای ادامه تحصیل 

                                                                                              .     یک توافق عالی بود نای
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به دفاتر نظم  ، به بهترین شکل ممکن ، و سعی می کردم ،ایت تالش خودم را انجام می دادم من نه 

                         دهم و اعداد و ارقام را جمع بندی و خالصه نویسی نمایم.                                

من  ، دکه دفتر کار من باش، ود در باغ ساخته شکلبه یک که  ؛قرار شد ، ع کارم یک ماه پس از شرو 

و هم محل خواب من  ، مرسیدگی می کرد و مزارع مربوط به حسابداری باغات هم به امور، در دفترم 

                                                            .   و هم اینکه به آموزش دیگران می پرداختم ، بود

 به پنج نفر از سیاه پوستان  و  ، من به سایر سیاه پوستان سواد خواندن و نوشتن را آموزش می دادم 

.                                                                                               می آموختم حسابداری  

آنان قبل از  ؛ تان صمیمی و هم فکر و هم اندیشۀ من شدنداین پنج نفر از دوس در سالهای بعد ، 

برای .  افراد بسیار با استعدادی بودند و چونکه به اعتقاد من ، ، ی داشتندسواد، اندک آشنائی با من 

                                                                            .   آموزش حسابداری گزینش گردیدند

و خودشان پس از پنج سال حضور در  ، خواهان رفع تبعیض از سیاهان بودند، نیز  این دوستان من 

 ، یکی از اینها؛  ده بودندک معلم و یک حسابدار حرفه ای شبرای خودشان تبدیل به ی ، کنار من

                                                                                                 .  بود"مارگارت"دختری زیبا بنام 

که در انگلیس اقامت  ، که سالها بود ، او از سیاه پوستان افریقای غربی بودند  مارگارت و خانوادۀ 

                                                                                    بصورت برده زندگی می کردند.و  ، داشتند

                                                                                                                          ازدواج من:

و برده های آقای هاوارد  ، حق السهم در محصوالت نیز لحاظ می کرد، آقای هاوارد برای کارگران خود 

                                                                                           .    از او رضایت خاطر داشتند

.               ، که مارگارت با من ازدواج کند و خانوادۀ او پذیرفت، من از مارگارت خواستگاری کردم    

با این  ، اقامت کردیم ، زمکه بسا ، که آقای هاوارد اجازه داده بود در کلبۀ جدیدی ؛ من و مارگارت

                                      . ، به کار می رفتکلبۀ قبلی صرفا جهت امور دفتری و آموزش ، شرایط
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  ،و حسابداری امور کارگری ، بمدت هفت سال با هم زندگی کردیم تحت همین شرایط من و مارگارت ، 

ولی امور مربوط به کارخانه بصورت مستقل  ؛ گرفته بودمدت در اختیار من قرار آقای هاوارد طی این 

                                                                                                           .    اداره میگردید

البته ؛  مبه تحصیالت عالی مشغول بود ، که از طریق دوستان دانشگاهی آقای هاوارد، بود  من مدتی 

در  ، این امکان برایم فراهم شده بودولی اینجا ، در انگلیس هم حق حضور در کالس را نداشتم من 

                                                                .     همراه با سایر دانشجویان شرکت کنم، آزمونها 

 ،و من در رشتۀ فلسفه تحصیل کردم ، راهم نگردیدادامه تحصیل در رشتۀ پزشکی برایم فامکان ضمنا  

                                                   .  و عاشق تفکرات بزرگانی چون افالطون و کانت و روسو شدم 

و تفکرات آنان را در سرزمین ، که من باید ادامه دهندۀ اندیشۀ این بزرگان باشم  ، احساس می کردم

                                                              و قوانین سرزمینم را عوض کنم.، هم مادریم اشاعه د

                                                                                              درگیری میان برده ها و اربابان:

 یکی از مبلغین اصلی افکارم  ؛ سیاه پوستان انتشار یافته بود به تدریج در بین ، آموزشها و تفکرات من

                                                                                              .        همسرم مارگارت بود 

 ؛ندکنقبول وشته های کتاب مقدس سخنان گارو را مانند نمردم باید  "می گفتبه همه همسرم 

 ،جهان زیبا تری را بسازدو ، در راس نهضت سیاهان در جهان قرار بگیرد  ، همسرم گارو لیاقت دارد

ما اعم از سفیدپوست و سیاه پوست ،  ؛ که همه اعم از سیاه و سفید کنار هم با آرامش زندگی کنند

                   ."همه انگلیسی هستیم و باید قوانین انگلیس بصورت یکسان برای همۀ ما جاری شود

من خانواده ای ساخته  . یک پسر و یک دختر آورده بود ماو برای، همسرم را بسیار دوست داشتم  من

                                                                       .بودکه داشتنش آرزوی خیلی از افراد  .بودم 

. در مزارع مختلف شکل گرفت سلسله اتفاقات جدیدی، م دیکتعالیم من و دوستان نزبرحسب سخنان و  

و ، آنان رفتار غیر انسانی با کارگران خود داشتند  ؛ انسانهای ظالم و نادانی بودند ، برخی از اربابان 

و تحت نفوذ  ، در میان آنان رسوخ کرده بود،  ه اکنون تفکرات عدالت خواهانۀ منک ، کارگران نیز
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نشان   واکنش خود   از  ، و تبعیض و بی عدالتی  در قبال این ظلم  . من بودند معلمان و دوستان 

                                                        .        و با اربابان و عوامل آنها درگیر می شدند  ، می دادند

           از من درخواست ؛  می گردیدو منجر به اعتصاب کارگران ،  ددر مواقعی که درگیری شدید می ش

.                               به نوعی خاتمه دهم و اعتصاب و اعتراض را ،تا میانجیگری کنم  کردند ،می  

با صبر و شکیبائی و   ، و قضیه را سعی می کردم ، در این اعتراضات همیشه دخالت می کردممن 

                                                                                         .عدل و انصاف به پایان برسانم

زندگی شان  تا شرایط  ؛ امتیازهائی را برای کارگران اخذ می کردم ، در آخر اعتراضات ، من همیشه 

     کمک جامعه شناسی سفه و فل  از استدالل های بزرگان  مذاکراتم  من در  ؛ سهل تر و بهتر شود

                                                         .        و جمع را تحت تاثیر قرار می دادم ؛ ی گرفتمم

و در ،  از دانش من شگفت زده می شدند ، افراد حتی سفید پوستانی که طرف مقابل من بودند همۀ 

                                                                               .ندیددمی گر قبال منطق من تسلیم 

مرا مورد  و  ، می کرد افتخارمن  به  ؛ آقای هاوارد که من خودم را مدیون او می دانستم ، در این میان

با  خود ،  خصوصی و خانوادگی امور حتی ، در امورات مختلف  آقای هاوارد  ؛ لطف خود قرار می داد

                                                                                                              من مشورت می نمود.

                                                                 تغییر شرایط زندگی من و مهاجرتم به افریقای جنوبی:

زیاده  ، توسط من ،یکی از معلمان آموزش دیده بیرمنگام ، در منطقۀ در یکی از اعتراضات انجام شده 

عامل  ، تا اعتراض ، اجازه ندهید ؛ که همیشه می گفتم ،و به توصیۀ من  ، و احساساتی شد ، روی کرد

نبار و ا ، اقدام به درگیری با ارباب نموده که کارگران ، و باعث شد ، توجه ننمود  ؛ قتل و تخریب شود

.                                                                                         به آتش بکشندبزرگ مزرعه را   

ین و تعداد یازده نفر از معترض، مجازات معترضین کردند  اقدام به تیر اندازی و،  نیز ارباب و ایادی او 

                                                                       .گردیدند و تعداد بیشتری زخمی کشته شده

  ،تالش کردند و  ، به کمک معترضین رفتند ، کارگران سایر مناطق، روز بعد در تالفی عملکرد ارباب 
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 ،نددتعداد سه نفر از نگهبانان به قتل رسی؛ که در نتیجۀ آن  ؛ را به قتل برسانندارباب و خانوادۀ او  که

                                                                                          .شدندباب مصدوم و خانوادۀ ار

.من برای خاتمۀ درگیری به منطقه رفتم  ؛ این اتفاق بسیار تاسف آور بود  

و خروج و ورود   ، منطقه را محاصره کرده بودند، طوریکه نظامیان ب ، منطقه بسیار متشنج شده بود

                                                                            .   داشتنداشخاص را تحت نظر گرفته 

می گویند  و ، را مسبب این اتفاقات می دانندم  ،که سایر مالکین و سرمایه داران  ، من متوجه شدم

                                                          . چنین مشکالتی بروز نمی کرد ، گارو از حضور که قبل

 با معترضین صحبت کنم ، و زمانی که قصد داشتم  ، آنان حتی در تالش برای کشتن من هم برآمدند 

 ؛که گلوله به من اصابت نکرد ، شد لیک شهم به سمت من دو گلوله  ، خاتمه دهم و اعتراضات را

 لی این تیراندازی ، عامل تشنجو  ؛ هرگز شناسائی نشد، من شلیک کرد شخصی که گلوله ها را سمت 

                                                                                    در میان معترضین گردید.مجدد 

و سرمایه داران مالکین  ولی  ، مبه اتمام رساند درگیری ها را طی یک هفته،  نهایتا با مشکالت فراوان 

به یک  ، مبحث خروج من بطوریکه  ؛ خواهان خروج من از انگلیس بودندآنان  ، بسیار ناراحت بودند

تا در  ، و به او دستور داد  ، آقای هاوارد را احضار کرد  ، و نهایتا فرماندار ، مسئلۀ سیاسی مبدل شد

                                                      .   من از انگلستان اخراج شوم   ،  یک بازۀ زمانی یک ماهه

و آقای هاوارد برای جلوگیری از اخراجم تالش و اصرار زیادی   ، فرماندار با آقای هاوارد دوست بود

           .                                                                                                          کرد

و همه را ، که من عامل جلوگیری از افراط و خونریزی هستم  ؛ آقای هاوارد به فرماندار گفته بود  

.                                                                 لم آموزی و رفتار منطقی می نمایمتشویق به ع  

 ، و که حضور داشته باشم ، فئودالها ، ضرورت داردبین سیاه پوستان و   ، لذا برای جلوگیری از تنش 

                                                                                     .به پیشنهادات من ، توجه شود
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و عاقبت من  ، نتیجه نداد و صحبتهای آقای هاوارد ، فشار بود ولی فرماندار توسط سرمایه داران تحت

                                    . اج شدیم از کشور اخر "جیمی"و پسرم  "ماریا"رم مارگارت و دخترم و همس

 من فراوانی برای هدایای،  و سیاه پوستان و دوستان همکارم ، آقای هاوارد و دوستان دانشگاهی من

                                                         آوردند .                                                            

کاپیتان کشتی از دوستان آقای هاوارد  ؛ هزینۀ سفر من و خانواده ام را پرداخت کرد، آقای هاوارد  

                            .تا راحت باشیم  ، برایم جا گرفته بود، او در قسمت مسافرین درجۀ یک  ،بود 

آقای هاوارد خود با کالسکۀ   ؛ زیادی برای بدرقۀ من آمده بودندافراد  ،مسافربری  کشتی من باروز سفر 

.                                                                                   ، در بندر حضور داشت شخصی  

ی از و گفت که حامل پیام  ، آمدفرماندار به نزد من  مسئول دفتر ، به کشتی مقبل از سوار شدن  

                                                                                                سوی فرماندار است.   

که نشان  ، حق شما بود ؛ من تو را مانند برادرم دوست دارم "آقای فرماندار گفتند که او بیان نمود که

کردن اعتقادم  قادر به علنی، شرایط فعلی  در ولی من ؛ به شما اهدا می گردید شهروندی یک درجۀ

و سپس از طرف فرماندار  "من علیرغم خواست قلبیم ، ناچار به اخراج شما شدم؛  در مورد شما نیستم

                                  .من نیز از او و فرماندار تشکر کردم  ؛ یک تابلوی نقاشی زیبا ، به من هدیه داد

بغض و  ، و از چشمانم اشک جاری شد، ی شدم اتاحساس ، من در حین خداحافظی از آقای هاوارد 

                                                  .مقادر به صحبت کردن با او نبود  طوریکه ،  ؛ گلویم را گرفت

به هر ، و به آنجا دلبستگی پیدا کرده بودم   ،من بیش چهارده سال از اقامتم در انگلستان می گذشت 

                      . سوار کشتی شدیم و پس از سه ماه سفر دریائی به آفریقای جنوبی رسیدیم، حال 

یک آموزشگاه آموزش عالی ، راه  ،طی یک بازۀ زمانی یک ساله  ؛ در آفریقای جنوبی توانستم من 

                                                     . کنم انوادۀ خودم خریداریرا برای اقامت خمحلی ، و  بیندازم
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                                                                                         :بازگشت همسر و فرزندانم به انگلیس

عمل گرائی در میان  ؛ شده بود فراگیر ، قیام سیاه پوستان برعلیه انگلیسی ها  در آن بازۀ زمانی ؛

و من که عقیده به آموزش و ، همه اعتقاد به جنگ مسلحانه داشتند  ، انقالبیون رواج پیدا کرده بود

.                                           متهم به ترسو و سازشکار بودن می شدم  ، ارتقاء فرهنگی داشتم  

من وارد  ، ولی اصال از من حرف شنوی نداشتند ، ا من ارتباط داشتندب، گروههای انقالبیرهبران 

و همراهانم  مردمبرای فقط و  ، و به آموزش خودم ادامه دادم ،  نشدم ی آنهاهاها و درگیریجنگ

                                                                                                         .سخنرانی میکردم

به مدت پنج سال در افریقای جنوبی ؛ برای ارتقای انقالبیون را   من روند آموزش و تبلیغ فرهنگی ؛

.                           به تربیت مدرس و آموزش دانشجویان پرداختم؛ طی این مدت ، و ادامه دادم   

        و آنان را ارتقاء فرهنگی دهم. ، محقوق انسانها را به مردم سرزمینم بیاموز، سعی می کردم  من

به دفعات توسط انقالبیون متهم  ، کهبود  مورد خشونت برعلیه انسانها بخاطر موضع گیری هایم ، در 

نیز دریک یک بار  ؛ن استقالل سرزمینم می باشم و دشم  ،که عامل دولت انگلیس هستم  ، شدم

                                .و مجروح شدم ،  ا قرار گرفتمهعده ای از تندرو هجوم مورد  ، آرامتظاهرات 

ما االن پنج سال از  "به همسرم مارگارت گفتم که ، تصمیم خودم را گرفتم   ،  پس از این اتفاق

تو و ، بهتر است ، هستم  بچه هاو  شمامن نگران عاقبت  ، حضورمان در آفریقای جنوبی می گذرد

و من نیز پس از سامان دادن به وضعیت آموزشگاه به شما ملحق ،  ان برگردیدیمی و ماریا به انگلستج

                                                                                                                                  ."گردم

و برای ، به مارگارت دادم  ،مبلغ فروش خانه  ؛ همراه با بودم پس انداز کردههرچه  ، خانه را فروختم

و به سمت ، عاقبت مارگارت عزیزم و فرزندان دلبندم از من جدا شدند  ؛ خودم خانه ای اجاره کردم

                                                                                                             .     انگلیس به راه افتادند

که دیگر تو را نخواهم  ،حس غریبی به من می گوید "مارگارت موقع خداحافظی از من گفت که  

                                                 .و او را تنها نگذارم که زود به انگلیس بروم ، و از من خواهش کرد "دید
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                                                                                                                                :من هدف

و  ، من میخواستم آموزشگاهم را توسعه دهم ، من نمی خواستم به انگلیس بروم ، حق با مارگارت بود

                                                                              .تا مانع از خشونت شوم  ؛ کتاب و مقاله بنویسم

و حاضر بودم در این راه  ،  قانون سرزمینم را تغییر دهم، و ارتقاء فکری دهم  ، من میخواستم مردم را

                                                                                       بر سر این کار بگذارم.  ، ان خود را ج

بدون  ،من میخواستم برای دستیابی به هدفم  ، خانواده ام مانع و نقطه ضعف من بودند، در این مسیر  

                                                                          و این کار را آغاز کرده بودم. ، ترس وارد شوم

من همسری زیبا و اندیشمند  ، در عالم مادی بودند  برایم ، نعمات خداوند، خانوادۀ من ارزشمند ترین 

                                    .  بودشده ثمرۀ ازدواج ما ، و فرزندانی زیبا و باهوش   ،و پاک و وفادار داشتم 

ن من از ای، از جدائی از آنان بودم ، ولی اکنون ناچار ؛  من آنان را بیش از هرچیزی دوست داشتم 

                                                                              .   ولی چاره ای نبود  ، بابت بسیار متاثر بودم

و با خدای   ، در جائی به دور از همه بروم ، دوست داشتم،  به سمت انگلستان  پس از حرکت کشتی

من تحمیل کرده  ز سختی هائی که مخلوقات او برو ا ، و به درگاهش گریه کنم،  خودم سخن بگویم

                                                                                                             شکایت کنم.، اند

من در خیلی از اوقات از جمله زمان تصمیم ، من در طول زندگیم رویاهای صادق زیادی می دیدم 

روحی را که ، با مارگارت ازدواج کنم  ، و زمانی که تصمیم گرفتم، برای مهاجرت به انگلستان  گیری

که صالح ، و او به من می گفت ، در رویاهایم احساس می کردم  ؛ متعلق به من است ، بنظر می رسید

های  من در پاسخ به پرسش، این روح مقدس را  ،  که چه کار کنی و چه کار نکنی ؛ در این است

                                                                                         مذهبی خودم نیز احساس می نمودم.

که دشمنانم  ،یکبار خواب دیدم   ،  به دفعات کابوس حملۀ مخالفینم را دیده بودم ، من آن روزها

 سراسیمه از خواب بیدار شدم ، و؛  وی آنها هستمو من در جستج، همسر و فرزندانم را ربوده اند 

، و آنان را بوسیدم و آنگاه ، آرام  ، سپس به اتاق فرزندانم رفتم همسرم را در کنارم مشاهده نمودم

                                                                                                                      گرفتم.
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به هر  ؛ ا رفتن آنان خیالم از بابت آنان راحت شدب ،  که خانواده ام آسیب ببینند ، من نگران بودم

به شجاعت  ، خطر ناک بنظر می رسید، حال با رفتن همسر و فرزندانم از محدوده ای که از نظر من 

                           .     ت و سخنرانی های من شدت گرفتسلسله مقاالو نتیجتا   ، من افزوده شد

 ،از طرفی ،  می شدمتغییرات در آنها  متقاضیو ، قوانین موجود را نقد می کردم  ،من با شجاعت  

به شکل سنتی با ، و برخی از قبایل که ،  می کردمنقد   ؛عملکرد بسیاری از گروههای شورشی را 

سرزنش قرار  مورد ، کن دولتی کرده بودندو اقدام به تخریب اما  ؛ انگلیسی ها وارد جنگ شده بودند

                                                                                                                   .می دادم 

و ؛ برای آموزش روستائیان تربیت کردم  ، و تعداد زیادی معلم، من کالس هایم را نیز توسعه دادم 

نامه با مارگارت در ارتباط  طی این مدت ، توسط، اعزام نمودم شان  به اقامتگاهرا پس از آموزش ،  آنان

                                                       .       کردمو برایشان هدیه و سکۀ طال ارسال می  ، بودم

 ،می گفت هر بار که مارگارت  ؛ امه یافتاد، مارگارت به انگلیس  این روند تا پنج سال پس از مراجعت 

ضرورتی ندارد "که  ،من در نامه ای به او پاسخ می دادم  ؛ که قصد بازگشت به آفریقای جنوبی را دارد

                     .او را منصرف می کردمبا این حرف و  "و من بزودی به انگلستان خواهم آمد، که بیائید 

؛ که اکثرا با شکست مواجه شده  توسط سیاه پوستان شکل گرفته بود ، دیقیام های متعد ، آن روزها 

.                                                                                                                    بود  

فرقه توسط برخی ناشی از ایجاد ت،  که شکست قیامها ، اعتقاد داشت ،ی تندرو یکی از گروهها 

 ، ندو عقیده داشت  ؛ ست . آنها مرا به عنوان روشنفکر، عامل تفرقه معرفی می کردندتئوریسین ها 

اینها قرار  اعدامنام من نیز در لیست  ؛ شوند کشتهتعدادی از روشنفکران  ، برای کسب اتحاد باید

                                                                                                              .گرفته بود

                                                                                                                                  مرگ من:

 در ، خواب دیدم، من دیدم  من خواب عجیبی  ، یک شب قبل ، تا اینکه آن روز کذائی فرا رسید 

در حال  ، من همراهبه  ، و هزاران هزار زن و مرد از نژادهای مختلف،  جاده ای در حال حرکت هستم

عشق و آگاهی و  ، در اطرافم ، که آنان همه فرزندان من هستند ، من می دانستم ، حرکت هستند
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ت را ، در باالترین شکل ممکن ، من عشق و محب ؛ همه خوشحال بودیم نشاط را احساس می کردم

                                                            احساس می کردم ، و احساس آرامش و رضایت داشتم.

  که  ، مرا مشغول کرده بود  ولی این خواب بحدی فکر  ، تعبیر خواب چیست  ، من نمی دانستم 

                                                                               . خواب را از ذهنم دور کنم توانستم نمی 

مطرح  ، داشتعلوم مذهبی  ئی بابه یکی از دوستانم که آشنا ، حتی قضیۀ خوابم را ، در آموزشگاه 

                                                                                                                 .  کردم

و به گردن همه ما  ، استاد شما یک انسان بزرگ هستید "او دستم را گرفت و محکم فشرد و گفت 

                                                                                                                      "حق دارید

یا  که او تعبیر خواب را فهمیده ،م کردبا خودم فکر   ،ه ابهام من افزود و ب ، هلو بوداو چند پ حرف

                                                                               فقط میخواست از من تعریف کند؟ 

 ،و سوار کالسکه شدم ، مو سپس از محل کارم بیرون رفت ، از فکر این قضیه خارج شوم، سعی کردم 

                                                                                 .   تا برای خرید به مرکز شهر بروم

یکی از آنان نامه  ، و سپس مرا به پایین آوردند ، کالسکه را متوقف کردند ،در بین راه سه مرد مسلح  

 ،و همه داشتند  ، ؛ مردم اطراف ما جمع شده بودند دنموو بلند قرائت   ، ای را از جیب خود خارج کرد

ر دادگاه به علت ایجاد افکار تفرقه برانگیز من د"در متن نامه نوشته شده بود که  ؛ نگاه می کردند

            .                                            "و محکوم به اعدام شده ام غیابا محاکمه شده، انقالب 

و شلیک  ، سپس هر سه نفر تفنگ هایشان را به سمت من نشانه گرفتند ؛ کاری از من ساخته نبود  

                                                                                                                 کردند.

 تروریست ها نیز ، من نزدیک نشدند جسدور شدنشان به و تا زمان د، مردم فقط نظاره گر بودند  

                                                                          .                   از محل دور شدند بسرعت

بزرگان و روشنفکران  در این مراسم ،،  برگزار شد مراسم تدفین باشکوهی برای من ، دو روز بعد 

                                                                                                        .   حضور داشتندینم سرزم
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، که من  فرزندانم هرگز نفهمیدند لی مارگارت وو  ، رسیدبا تاخیر زیاد به مارگارت خبر مرگ من  

                                                                 .                     کشته شدم چه کسی توسط 

و در همانجا به زندگی  ، و دیگر به آفریقای جنوبی نیامدند ، مارگارت و فرزندانم در انگلستان ماندند 

او همیشه از من به نیکی یاد  ، عمر خود با هیچ مردی ازدواج نکردمارگارت تا آخر  ؛ خود ادامه دادند

                                                   .دبه خود افتخار می نمو ، همسر من بود و از اینکه، ی کرد م

ولی به مرور  ، ضعف می گرفتگاهی شدت و  گاهیو ،  تعدد سیاهان تا سالها ادامه یافتقیام های م

 ،اندیشه جانشین سالح گرم شود باید تفکر و ، که برای دستیابی به نتیجۀ قطعی ؛ زمان اثبات گردید

فرهنگی و شخصیتی در و عمومی افکارکه ارتقاء  ، و باید تفکر و اداراک عمومی را به حدی باال برد

که انسانهای روشنفکر و فرهیخته در راس آن قرار  ، ساخته شودجامعه ای  تا ، جامعه شکل بگیرد

                                                                                                                    بگیرند.
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                                                                        م من با رآی:                بیستدیدار 

   او به من گفت: . قرار گرفتم "رآی"م در حضور بیستو برای بار ، من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                        "سالم دوست من" 

و دراین  ، تالش بسیار نمودی، تو برای ارتقاء خودت و جامعه  ، حضور تو در عالم ماده مثبت بود" 

برداری بهره ، ت قرار گرفته بود تو از فرصت هائی که در اختیار، فراوانی را پذیرفتی راه مشکالت 

برطرف  ، بخش زیادی از تخریبی را که در زندگی های پیشین انجام داده بودی و توانستی نمودی

 ،شد تیابی به آگاهی برای تو فراهمدس امکانو  ، تو در مسیر دستیابی به آگاهی قرار گرفتی،  نمائی

                                                           "آگاهی ضعیف عمل کردی برای اتصال به مبداولی تو 

که  ،به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است "سپس رآی ادامه داد

مادی بروی و روح خودت  تا به عالم، موظف به انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

                                               "  و از وابستگی های مادی کامال رها شوی ، ارتقاء دهی بیشتر از این را

حضور  ؛ تو شکل خواهد گرفت قبلیحضور جدید تو در عالم ماده بصورت مکمل ، نسبت به زندگی "

                                                                             ."ندتحت این شرایط جانمائی تو را رقم می ز

                       "امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی" 
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                                                           م من:           بیستزندگی کالبدی 

که دارای چنین مشخصاتی بود:                     وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من   

 ، و مادرم معلم بود ، بودمذهبی ، او دارای یک شخصیت آرام بوده و فردی  نام داشت"سوزی"مادرم 

                                                                  .                                بودم اومن فرزند اول 

   .متدین بوداو مردی با شخصیت و ؛ بود"جرج"؛ نام او پدرم یک پزشک بود

 ؛و از کودکی با کار کردن هزینۀ تحصیل خود را فراهم نموده ، بودای او دارای شخصیت خود ساخته  

                                          .   فارغ التحصیل شود  ؛ انگلستان از بهترین دانشگاه ، و توانسته بود

پدرم انسان مغرور و یک دنده ای البته  ، حضور در مراسم مذهبی بخش الینفک برنامۀ خانوادۀ ما بود 

دوستانش  ، ولی من می دیدم که ، ی خواستمعموال از کسی مشورت نم، و در کارهای خود  ، هم بود

و از کسی نظرخواهی ،  میمات زندگی خود را راسا می گرفتتص پدرم ولی،  او مشورت می گرفتند از

.                             مادرم بود  ؛ تنها شخصی که در نظرات پدرم اندک تاثیری داشت،  نمی کرد  

 قدس را بخواب دیده مریم م، متولد شوم من  ؛ و قرار بود،  م می گفت در موقعی که باردار بودمادر  

فرزند من  ، ددر شکم داری شماآنچه که  ؛ نیست شمااین فرزند  "که ، و مریم مقدس به او گفته بود

         ولی اینطور نشد و من دختر شدم. ؛ که من پسر باشم ؛ به همین علت آنان انتظار داشتند"است 

                                                                                                                     شرایط زندگی من:

 نبودم  زیبا من خیلی  ؛ کی مورد حمایت شدید والدینم بودمن از کودو  ؛ محل زندگی ما در لندن بود

                    .                                             هوش سرشار من از کودکی زبانزد همه بود لیو

که قطعا  ؛ به همه می گفتند،  وقتی که هوش و استعداد باالی مرا در تحصیل می دیدند پدر و مادرم 

                                              . یکی از دانشمندان درجۀ یک در علم پزشکی خواهد شد"ماریا"
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و ،  در چهارده سالگی به اتمام رساندم ؛ در کالج راو تحصیالتم  ، من در پنج سالگی به مدرسه رفتم 

.                                       م گردیدو در رشتۀ پزشکی مشغول به تحصیل  ؛ وارد دانشگاه شدم  

.                                                         بسیار عالی بود؛ موفقیت تحصیلی من    

موجبات ، حضور من در مجامع علمی .  حضور در مجامع علمی و تحقیقاتی داشتممن عشق وافری به 

.                                                                  آشنائی من با اشخاص زیادی را فراهم کرده بود  

بصورت ،  ردیمآوری می کدر دانشگاه جمع ؛  مهای کالسی هم، و را که همراه با دوستانمن اطالعاتی 

                            .نمودیمبیان می و یا در مجامع علمی طی سخنرانی  ، میکرددر نشریات درج می مقاله

                                                                                                                            ازدواج من:

که  ؛ علمیبرای حضور در یک مجمع ، اساتید دانشگاه دانشجویان ممتاز و همراه تعدادی از من به 

.                                                                                  دعوت شدیم  ، میزبانش ارتش بود  

یک های ساخت بیمارستان تکن مباحثی مانند و، در مورد پزشکی جنگ بود ، مجمع علمی موضوع  

      .مورد بررسی قرار می گرفتن جنگی ام عمل های سرپائی و درمان مجروحیهای صحرائی و انج

افسران حاضر که میزبان  یکی از ، و در جلسه خواندم ؛ آماده کردم من نیز در این ارتباط مقاله ای 

                                                      .                               بود "راجر"نامش ، جلسه بود

بخش هائی که ضرورت دارد در برپائی بیمارستانهای  " با موضوع در ارتباط ؛ او پس از سخنرانی من 

.                                  و از من بسیار تعریف کرد ، به نزد من آمد "جنگی مورد توجه قرار بگیرد  

که با من هم صحبت  ؛ بطور مدام سعی می کرد ، و روزهای بعد ؛ زهای برگزاری جلسهاو طی رو  

و به قول خودش ؛ با من تبادل افکار و تجربه داشته باشد.                                                    .شود  

من  ، دوست شدیم بیشتربا هم  به تدریج ؛ روزهای بعد ما،  و جوانی خوش تیپ و خوش چهره بودا 

.                                                   بسیار بذله گو بوده با محبت است راجر که ،متوجه شدم   

از خودم زیاد عالقه نشان  با راجر ، و در تقویت ارتباط، با پسری دوست می شدم ، من اولین بار بود     
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                              .  ق و عالقۀ او صادقانه استکه عش،ولی به تدریج احساس کردم  ؛ نمی دادم

ولی نهایتا من و  ، ، زمان زیادی طول کشید ، و اعتماد من به راجر مان ایجاد صمیمیت بین ماتا ز

.                                                                          راجر تبدیل به دوستانی صمیمی شدیم  

و ما با هم به  ؛ با من قرار می گذاشت  ،برای خانواده و هم کالسی هایم   ؛ اجر بدون جلب توجهر

.                                                                                            تفریح و گردش می رفتیم  

و برای خانواده   ، و مرا صادقانه دوست داشت ، او افسر نیروی دریائی بود  ،داشتم  من راجر را دوست 

.                                                                                            ام احترام زیادی قائل بود  

و از نظر  ؛ پدر راجر یک نجار بود ،  یفتۀ هوش و استعداد ، من شده استراجر می گفت که ش 

.                     و اختالف طبقاتی بین ما زیاد بود ، رایط آنان با ما قابل مقایسه نبودش ؛ اقتصادی  

.   و پدرم قاطعانه به او جواب منفی داد ،  و مودبانه از من خواستگاری کرد، راجر به نزد پدرم آمد    

که  ،و قسم می خورد   ؛ دقول می دا به دفعات این کار را تکرار کرد ؛ او و ،ولی راجر دست بردار نبود

و خود قادر به پذیرش هزینه های  ، گفت که از کسی انتظار کمک ندارد و می ، مرا خوشبخت کند

                                                                                                           .زندگی می باشد

و حاضرم مشکالت زندگی با  ، و گفتم که راجر را دوست دارم، بت کردم با پدر و مادرم صح من نیز  

                                                              .   و انتظار کمک از پدرم را ندارم ، او را پذیرا شوم

شوهر  ؛ دمی توانی شماو  ، بیشتر از یک افسر ارتش است شمالیاقت "پدر و مادرم می گفتند که  

"                                                                            نیست شماو راجر در حد و اندازۀ  ، دبهتری انتخاب کنی  

پزشکی را به اتمام نرسانده  و تحصیالتم در رشتۀ ؛ ضمن اینکه ، من تنها بیست و سه سال داشتم 

باید تجربه و تحصیل را ، و برای طی دورۀ تخصصی  ، گیرمتخصص ب ؛ چون من می خواستم؛  بودم

                                                                                                         هم زمان طی می کردم.  
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من تنها کمکی "پدرم به راجر گفت ،  من و راجر با هم ازدواج کنیم که، به هر حال پدرم رضایت داد  

تا بتوانید در ؛ خریداری می کنم که خانۀ کوچکی برای دخترم  ، این خواهد بود ، که به شما می کنم

                        "دولی تجهیز منزل و تامین مخارج زندگی را باید عهده دار شوی  ، آن ساکن شوید

. پذیرفت و شرایط او را، از او تشکر کرد  راجر  

 پدرم فکر می کرد   ؛ و او را قبول نداشت ؛ ، که پدرم قلبا از راجر خوشش نمی آمد این بودواقعیت   

را ، به خودش جلب نموده ، و توانسته ، مرا تصاحب من سوء استفاده کرده ، و نظر م که راجر از سادگی

                                                                                                                   کند.    

 ولی ؛دختر بهترین پزشک لندن بودم  منبا اینکه که  ، این توافق راجر با پدرم ، باعث شده بود 

در  ؛ هیچ آثاری از رفاه و تجمالتی که در خانۀ پدری داشتم بطوریکه،  داشته باشمزندگی ساده ای 

                                                                                                      .   زندگی خودم وجود نداشت

راجر هم از من مقداری پس انداز داشتم ؛ به دور از چشم پدرم ؛ برای کمک به راجر هزینه کردم ؛ 

                                ؛ تا نزدپدرم شرمنده نشود.        ؛ و وام گرفت هرکسی که می توانست قرض کرد

؛ به شکل مناسبی تجهیز  ؛ و خانۀ اهدائی پدرم نیز ؛ مراسم ازدواج قابل قبولی برگزار شد به هر حال

؛ و ما زندگی مستقلی را آغاز کردیم.                                                                              گردید  

     ما   به منزل  معموال دو بار  و در طول هفته ، همیشه به فکر ما بود  ، از چشم پدر مادرم به دور 

.    هدشش دکم و کسری زندگی ما را پو ، و سعی می کرد،  و جویای احوال من می شد  ؛ می آمد  

لی به و ، نداشتمباقی زمان زیادی  ؛ تا فارغ التحصیلی ؛ منالبته  ، هزینۀ تحصیل من زیاد بودولی  

.                                                         راجر سنگین بودبرای  مپوشش هزینۀ تحصیل،  هر حال  

که  ، پول قرض کرده بود ؛ و مقدار زیادی هم ،زیرا او پس انداز خود را صرف هزینۀ ازدواج کرده بود 

                                                                              .نموداقساطش را پرداخت می ماهیانه 
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                                                                                                                       تفکرات شوهرم:

و سخنان کشیش ها را  ؛ نداشتاو به خداوند اعتقاد  ، بدون اعتقادات دینی بود ، شوهرم یک انسان

ولی ، زرگان دینی نداشت و داستانها و سخنان ب ؛ او هیچ اعتقادی به کتاب مقدس ؛ مسخره می کرد

                                               .شگفت زده می شد ؛ نت و اعتقاد مرا به خداوند می دیدوقتی که دیا

و هیچ چیزی را ، تم داش هماعتقادات خودم دلیل و منطق  و برای، من خداوند را دوست داشتم  

.                                                                           کورانه نمی پذیرفتمچشم بسته و کور  

، را بسیار دوست داشتم  "کاباال"من عرفان یهود بنام  ، کردممی را مطالعهمن کتب مربوط به عرفان 

                        .     و حرفهای کلیشه ای کشیش ها را پذیرا نبودم، الیم آن را عمل می کردم و تع

  ، انجام توصیه شده بود میان بودائیان  در   و تمریناتی که  ، رویاهای صادق زیادی می دیدم من  

                                                  .                                                             می دادم

  و این تمرینات سبب می گردید، تمرینات آنان با هدف تمرکز بیشتر روی وجوه غیر مادی انسان بود 

و هم از  ، هم از گناه پرهیز کند شکل بگیرد ، انسان، با کائنات ، در  ارتباط قویتر که توان برقراری

                                                          .   بتواند کسب علم و آگاهی نماید طریق شعور عالم هستی ،

کنجکاوی بسیار  ؛ و تمرینات من ؛ کتب با او در ارتباط  ، جالب بودبرای راجر بسیار ، صحبتها این 

مبدل به   ؛ ی راجرکه من برا ، درسانبه جائی کارش را  ، راجرکنجکاوی های  ؛ نهایتا و ؛ می نمود

.           پاسخ می دادمخداوند خلقت و عدالت و به سواالت او دربارۀ   ، شدم یک پاسخگوی مذهبی  

هم زیبا  شما "او می گفت که  ؛ صدا می کرد"ماریای مقدس "و او مرا ؛ ست داشتراجر مرا بسیار دو

ک ترین دوست نزدی شماعا قط  ؛ درویمی ، و یک خداپرست حقیقی بشمارو هم دانشمند  دهستی

                                                                                         "خداوند روی زمین هستید

، کتب دینی و اشعار شعرای مشرق زمین را مطالعه می کرد  که راجر ، ، کار به جائی رسیدبه تدریج 

                                            .                           از من می پرسید ، نمی کرد که درک  را و جاهائی ا
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راجر مرا ، بلکه احساس می کردم   ؛ دوست دارد که راجر مرا ، من آن روزها احساس نمی کردم 

                                           قسمت او کرده است.که مرا   ، و از خداوند تشکر می کردا  ، پرستش می کند

خداوند نصیب  که که ارزشمندترین چیزی ،رسم روزگار بر این است "من یکبار به راجر گفتم که 

که خداوند من را از تو  ،  و احتمال دارد  ، مورد آزمون قرار می گیرد ؛ ، توسط همان افراد می کند

                                                                                                               "جدا کند

                 "مرا هرگز تنها نگذار، ماریای مقدس از تو خواهش میکنم "به من گفت که   و او در پاسخ

                                                                                             سالۀ من و راجر: روند زندگی دو

  ری راو سوارکا  ؛ راجر سوارکاری ماهر بود ؛ و با هم خوش بودیم ، من و راجر به کنار دریا می رفتیم

.                                                                                              آموخته بود نیز به من  

و به جنگل ، می کردیم می رفتیم و اسب کرایه  ، می توانستیم هزینه کنیم و ؛ اشتیمپول دزمانی که  

و شب به ؛  یک روز را به تفریح  می گذراندیمو  ،  و در جنگل اسب سواری می کردیم ، می رفتیم

                                          و در آغوش هم می خوابیدیم. ؛ منزل می آمدیم ، و حمام می کردیم

اتومبیل  ، محدودی از اشخاص تعداد  ؛ در شهر آن موقع ؛ اتومبیل بخرد ؛ توانسته بودپدرم تازه  

و سرویس و تعمیرات ، بخاطر عالقۀ زیادش به مکانیکی ، به امور تعمیرات آشنا بود  ؛ راجر . داشتند

                                                                                         .    جزئی اتومبیل پدر را انجام می داد

. و به خرید برویم ؛  استفاده کنیم شاز اتومبیل تا، از پدر اجازه می گرفت ؛ ضی اوقات او بع   

مهمانی مجلل من و راجر  ؛ آن هم با اتومبیل پدر ، برایم لذت بخش بود؛ به هر حال تردد در شهر  

زیرا لباس و هدیۀ ،  هزینۀ بستگان برایمان مقدور نبودوان حضور در مهمانی های پر و ت ؛ نمی گرفتیم

  .، همدیگر را دوست داشتیم با همۀ مشکالتولی  ؛ درخور این مهمانی ها را نمی توانستیم تهیه کنیم

فع همیشه راجر مدا،  مطرح می کردمرا  اساتید و یا دانشجوهابا  ؛ از مشکالت خودم ؛ زمانی که من

به حرفهای آنها  شما"که ؛ این بود معموال اولین جملۀ راجر ؛ ؛ و رفتار مرا اصال نقد نمی کرد من بود

                                              ."آنها دارند از حسادت زیاد این حرکات را انجام می دهند ، یدتوجه نکن
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؛ مشخص بود که ؛  را مقصر معرفی می نمود و همیشه طرف مقابل  ، او همیشه مرا تائید می کرد

؛ و اعمال مرا  ؛ که دیدگاه صحیح و قضاوت منطقی نداشته باشد عشق و عالقۀ زیاد او موجب شده بود

  در هر شرایط تائید نماید.                                                                                                     

 که تمایل زیادی در او ایجاد شود  ، باعث شده بوددربارۀ عرفان شرقی  ؛ مطالعۀ زیاد راجر  ؛ آن روزها

.      تا برایش ملموس تر گردد ؛ ببیند،  آنچه را که در کتابها خوانده استو   ، به شرق برودتا بتواند   

                                                                                                                             شروع جنگ:

و به توصیۀ پدرم ، من تازه فارغ التحصیل شده بودم  ، شکل گیری بود زندگی ما به تدریج در حال 

 و راجر نیز، د افزایش یافته بو بسیار و درآمد ما ، مارستانهای لندن مشغول بکار گردیدبیمدر یکی از 

که جنگ بین امپراطوری  ، و حقوق و شرایط کاری او بهتر شده بود  ، رسیده بود تازه به درجۀ سروانی

                                                                            .  انگلیس و امپراطوری عثمانی در شرق آغاز شد

نیروی  ؛ و تا بین النهرین ادامه می یافت ؛ شد شروع می  حوالی دریای سیاهاز ،محل درگیری ها  

.                                                               دریائی اقدام به اعزام نیرو به محل درگیری نمود  

که جنگ به زودی پایان ، من فکر می کردم ، راجر نیز با اولین گردان ، به مناطق درگیری اعزام شد  

                                                          .ولی اینطور نشد ؛ و راجر به انگلیس باز می گردد ، می گیرد

ید و تلفات سنگین حکایت از درگیری شد؛ و اخبار واصله از جنگ  ، دوری از راجر برایم سخت بود 

که  ؛از او خواهش کردم  ،م من در یکی از نامه هائی که برای راجر فرستاد  ؛داشت  طرفین درگیری

                                                . خاتمۀ جنگ کنار ما باشد وتا   ؛ تا به منزل برگردد ، خود را مجروح کند

 ؛ و من باید در کنار سربازانم باشم ، این کار دور از مردانگی و انسانیت است"ولی راجر پاسخ داد که  

                                                                          ."یدند از آنان حمایت کنمو اگر آنان آسیب د

به بودن در کنار من  ؛ که او حضور در جنگ را ؛ می دیدم زیرا ، پاسخ راجر برایم شگفت آور بود

                                                                                                                .استترجیح داده 
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                                                                                                     اعزام من به مناطق جنگی: 

مجروحین  میخواستم به درمان ؛ به هر حال من یک پزشک بودم  ، عاقبت من تصمیمم را گرفتم

.                                                                                جنگی در مناطق درگیری بپردازم  

ضمن اینکه در زمانیکه هموطنانم احتیاج به   ؛ من به دور از راجر احساس خوشبختی نمی کردم 

با ارتش  به همین علت ،  ن کمک کنم؛ که به آنا من وظیفۀ خودم می دانستم  ؛ کمک من داشتند

                   . ام شدمو به جبهه شرقی اعز ؛ دهی کردمو یک گروه پزشکی را سامان،  ه کردممذاکر

 مقصر   پدرم راجر را  ؛ پدر و مادرم همراه بود  لفت شدیدبا مخا ،   برای مناطق جنگی  اعزام من 

ولی من   مرا منصرف کند ،که  ؛ او تالش زیادی کرد؛  ؛ و از دست من هم ناراحت بود می دانست

                                                                                             تصمیمم را گرفته بودم. 

مقدار  و محمولۀ بزرگی ، شامل ، بود پزشک و سی و پنج پرستار دارای هشت ؛ کاروان اعزامی ما 

                                                       به ما تحویل گردید.  مختلف جراحی و درمانی  و لوازم زیادی دارو 

در مسیر ما  ،حرکت نمودیم سرزمینهای تحت نفوذ متفقین  و سپس از مسیراز طریق دریا  ؛ بتداما ا

 ، و آنچه که بیشتر از همه مشاهده می شد ، میمشاهده کرد ، مناطق درگیری کمی راحرکت مان 

                                                                             آثار خرابی و مهاجرت و آوارگی انسانها بود. 

       . و در یک پادگان بزرگ در غرب روسیه مستقر شدیم ؛ رسیدیم به نزدیک دریای سیاه  ؛ به هر حال

ژنرال "ژنرال با تجربه به نام  و فرماندۀ پادگان یک  ، پادگان فوق در اختیار ارتش انگلیس قرار داشت

                                                                                      .                          بود "میلر

ضمن اینکه  ، ان دیگر قادر به جراحی نبودندپزشک و،  من بودمو متخصص در گروه اعزامی تنها جراح 

رف شنوی از من ح ؛ افراد گروه نیز به همین علت،  داث بیمارستان جنگی را دیده بودممن دورۀ اح

                                                                       ، ولی سن من از سایر پزشکان کمتر بود. داشتند 
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 ، مرا به عنوان سرپرست گروه معرفی کرده بود،  ای که برای ژنرال میلر زده بودارتش در نامه  ضمنا ،

 ؛با یک زن همکاری کند  ؛ نکه ناچار بودژنرال از ای  ؛ و او را موظف به همکاری با من نموده بود

                                                                        . ولی ناچار بود حضورم را تحمل نماید ، خرسند بودنا

اختمان با کمک سربازان سه ساز او خواستم که و ، من طرح ساخت بیمارستان صحرائی را به او دادم  

                    .ندرا ، راه اندازی کو امکانات بهداشتی و نظافتی مربوطه  ، دبرایمان احداث نمایموقت 

و ، واگذار کردم  "آقای آندرز"به دوست و همکارم  ؛را  بیمارستان به احداث مربوط من مدیریت امور 

تا به اکیپ ، ردم را گزینش ک تعدادیزان و از میان سربا  ؛ نمودمافراد زیر دستم را گروه بندی  سپس 

                                               .  امور نظافتی و کارهای جانبی را انجام دهند تا ، پزشکی یاری دهند

در آنجا راه اندازی  و درمانگاهی ، احلی اعزام شومتا به پادگان س ، سپس از ژنرال درخواست کردم 

                                                                                                                      .کنم

من  ؛ راجر می دانست که ، که راجر و هم رزمانش در آنجا مستقر بودند ، پادگان ساحلی جائی بود

        .ملیاتی آنها حضور دارمولی نمی دانست که در منطقۀ ع،  رای همکاری به ارتش اعزام شده امب

                                                                                          دیدار من با شوهرم در منطقۀ جنگی:

  م یبه سمت پادگان ساحلی حرکت کرد ؛ ازسرب و سی و پنج ؛ یازده نفر از تیم پزشکی؛ من به همراه  

 هجاده ها بسیار خراب بود ، توسط گاری های ارتش حمل می شد ؛ و امکانات مربوطه ؛ اکیپ پزشکی

                                                                                                   .    و هوا بسیار سرد بود

موزش یک او در حال آ،  ا دیدممن از داخل گاری راجر ر،  ه هر حال وارد پادگان ساحلی شدیمب 

، روی زمین نشسته بودند،  که حدودا سی نفر می شدند  ؛ و تعدادی سرباز،  قبضه توپ به سربازان بود

درحال توضیح دادن قطعات و روش  ، و راجر در حالی که یک خطکش چوبی بلند در دست داشت

                                                                                                  . داستفادۀ صحیح از سالح بو

تا من  ،و بار را خالی کنید ، به جلوی قرارگاه بروید"گفتم  و به همراهانم ؛ گاری پیاده شدم من از

                                                                                                                              "بیایم
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صدایش  ، لباسش بسیار تمیز و اتوکشیده بود ؛ بنظرم الغرتر شده بود ، آنگاه به سمت راجر رفتم 

و به نفراتش  ، مشخص بود کارش را بلد است ، و با قاطعیت و تمرکز باال صحبت می کرد ؛ بودبلند

                                                                                                             . تسلط دارد

وجۀ او ناگهان مت ، و مرا نمی دید ، پشتش به من بودهمچنان او  ؛ رسیده بودم من به چند متریش 

ه به او نگاو  ؛ داده انددست ازان تمرکز خودشان را ازسرب و دید که ، نگاه سربازان به سمت دیگر شد

شدنی ذوق و شور و نشاط وصف نا ، ناگهان راجر برگشت و مرا در چند قدمی خود دید  ؛ نمی کنند

.                                                                                             من در چهرۀ او دیدم؛ را   

و ادامۀ آموزش   ؛ سربازان را مرخص کرد او  پس و س ؛ و او سالمم را پاسخ داد ؛ ممن به او سالم کرد 

و مرا درآغوش  ؛ او درب دفترش را قفل کرد، و با من به دفترش آمد  ؛ نمودرا به بعد از ظهر موکول 

                                                                                                                    .گرفت

و در اختیار  ، دیدم ن خودم را برهنه در دستان راجرم،  چند لحظه بعد ، بویید و می بوسیدو مرا می ا 

وصف ناشدنی ،  راجر به منو عالقۀ واقعا عشق   ، لذت بخش بود بسیار عشق بازی راجر با من ، او بودم

                                                                                                                        .بود

ها جر نیز نهایت همکاری و بسیج نیروو را،  هفته در پادگان ساحلی حضور داشتممن سه ، به هر حال 

                                                                      . م دادرا برای اینکه درمانگاه ساخته شود انجا

ی درمانگاه را به او و مدیریت ساخت و راه انداز  ؛ در آنجا مستقر نمودم ،من را  "آقای پیتر "همکارم

.                                                                                                            واگذار کردم  

 ؛تا در امور خدماتی و نظافتی و ساخت درمانگاه ، را گزینش کردمتعدادی از سربازان   ؛ با کمک راجر 

                          . به سمت قرارگاه اصلی مراجعت کردم  ؛ مجددا سپس و ، اکیپ مارا یاری نمایند

؛ و اکیپ ها  که ساخت بیمارستان موقت انجام شده ؛ مشاهده کردم ، پس از رسیدن به قرارگاه اصلی

به پدرم نامه نوشتم  ؛ تلفات بود عامل بیشترین ؛نه بیماری های عفونیمتاسفا،  کار شده اندمشغول به 

    .برایم ارسال نماید ؛ یاری کندنفرات و امکاناتی که مرا در مهار بیماری های عفونی  ؛ و از او خواستم
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                                                                                       شدت یافتن جنگ در پادگان ساحلی:

که ارتش عثمانی اقدام به  ، تا اینکه به ما خبر رسید،  سر بردممن مدت دو ماه در پادگان مرکزی ب 

.                        حملۀ دریائی سنگین نموده و تلفات زیادی به نیروهای انگلیسی وارد کرده است  

ارتش عثمانی اقدام به حملۀ سرتاسری از  ، اینطور که ژنرال می گفتیرا ز ،بودم   نگرانخیلی من 

ت که تلفات او می گف ، در سواحل دارد؛ های ما را سمت دریا کرده و تصمیم به تصرف مواضع نیرو

که پیشروی ارتش  ؛ ممکن است ، دو اگر پادگان های ساحلی تصرف شون  ؛ طرفین بسیار باالست

                                                                             .   رکزی ادامه یابدتا پادگان م ؛ عثمانی

  ساحلی بروم که من به پادگان  ، ژنرال میلر اجازه نداد ولی ، در پادگان ساحلی بودممن متقاضی حضور

                  .ادگان ساحلی کردپ در، ها برای تقویت نیرو ؛ تجهیزات فراوان و و شروع به اعزام نفرات

شده و تلفات سنگینی به دشمن وارد  ، هکه پیشروی دشمن متوقف شد ؛ خبر رسیدپس از بیست روز 

                                                                                                                       است.

با خودم به پادگان  ، دارمالزم هرقدر امکانات و تجهیزات   ؛ و از من خواست ، کردرا صدا ژنرال م

کمک ارتش به پادگان مرکزی انتقال  ، با و در صورت لزوم،  ین را مداوا کنمو مجروح ، ساحلی ببرم

                                                                                                                       .دهم

پادگان ساحلی  تا برای صبح فردا به سمت ،  را گزینش کردم تعدادی و ، با نفراتم جلسه گذاشتممن 

                                                                                                                    برویم.

                                                                                                                       من: رویای عجیب

 در حال کار و درمان  ؛ ساحلیدر پادگان  ه منک،  دیدم خواب؛  آن شب من خواب عجیبی دیدم

و  ؛ هم می خندیدند و با ؛ ن صحبت می کردندو با م ، بیمارانم همه خوشحال بودند، بیمارانم بودم 

؛ و فریاد  چهرۀ او بسیار عصبانی و ناراحت بود ؛ که ناگهان راجر به میان ما آمد، بودند  همگی شاد

                                                       .سربازان عثمانی حمله کرده اند، که فرار کنید  ، می زد
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می دانستم که اتفاقی ناگوار ، راجر را  ، تمام بدنم عرق کرده بود ؛ خواب بیدار شدممن سراسیمه از  

.                                                               کاری انجام دهم ؛ ولی قادر نبودم ، تهدید می کند  

برایش تجویز  ؛ ۀ راجرکه به محض مشاهد،  ؛ با خودم عهد کردم می ترسیدم راجر کشته شده باشد 

                                و همراه او به پادگان مرکزی بیایم. ، که باید به پشت جبهه انتقال یابد ،کنم 

                                                                                                        ورود من به جنگ در ساحل:

و با مشکالت   ، ت کردسرباز محافظ به سمت پادگان ساحلی حرک با تعداد پنجاه ؛ پزشکیامداد وان کار

حکایت از ، شلیک مداوم توپخانۀ دشمن   ؛ وضعیت پادگان اسفناک بود  ، فراوان به پادگان وارد شد

               .و در تالش برای تصرف پادگان ساحلی هست؛ که دشمن شکست را نپذیرفته ، اشت این د

و سراغ او را  ؛ بودم من نگران راجر ؛ امکانات بسیار ناچیز بود و ،  تعداد مجروحین زیاد بودمتاسفانه  

.                                                                                                 گرفتماز دیگران می   

و آنان از  ، با دشمن درگیر هستند ؛ من گفت نیروهای تحت امر راجربه  ؛ فرماندۀ یکی از هنگ ها 

ولی در ، حال راجر احتماال خوب است  ؛ او می گفت ؛ عوامل اصلی شکست حملۀ عثمانی ها بودند

                                                                   .   تلفات طرفین باالست ؛ منطقۀ درگیری آنها

مجروحین  تا ، در اختیار من قرار دهد ؛ یروتا تعداد زیادی ن ،ماندۀ پادگان ساحلی خواستم من از فر 

می دهم آسیب دیده  و احتمال ، به او گفتم که راجر شوهر من است من ، را از خط مقدم خارج کنم

                                                                                                                    .باشد

و ،  ل ناباوری دستور عجیبی صادر نموداو در کما،  نام داشت "سرهنگ اسکات"فرماندۀ پادگان 

فردا باید جایگزین ،  یدکنآماده  را نفرات تان"و به او گفت ،  ها را صدا کرد گردانفرماندۀ یکی از 

                                                                                                               . "راجر شوید نفرات سروان

 ؛ به خط مقدم بروید، شما و تیم پزشکی تان نباید "و سپس سرهنگ گفت  ؛ من از او تشکر کردم 

                                                                            "ما مجروحین را خودمان انتقال می دهیم
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انتقال مجروحین و بازگشت  ؛ و صبح روز بعد ، نفرات جدید به محل درگیری رفتند ؛ فردای آن روز

                                                                                                      .    نفرات شروع شد

و ،  ترکش توپ آسیب دیده بوددست راست راجر براثر ،  ور داشتین راجر هم حضدر میان مجروح 

ی ی هاآثار خراشیدگ؛  بسته شده و به گردنش آویخته شده بود توسط سربازان به شکل ناشیانه ای

دارای جراحت های سطحی   ؛ که بدنش نیز  ؛ مشخص بود ، متعدد در صورت او مشاهده می شد

                                                                                                                             .فراوان است

و بلند فریاد  ؛ راجر به سمت من برگشت ؛  به سمت او دویدم و سپس ، او را بلند صدا کردممن  

 ؛این ها میخواهند بزودی حمله کنند ، دیائیتا به اینجا ب  ؛ اجازه داد شماکدام احمقی به "کشید که 

                                                                 "ن پادگان ممکن است به دست دشمن بیفتدو ای

                                                                               "من برای تو نگران بودم  ؛ راجر عزیز "من به او گفتم

همین حاال از اینجا برو ؛ ماریای عزیز  ؛ ای مسیح مقدس چه می شنوم"راجر با عصبانیت داد زد  

                                                                                                                "همین حاال

و بدنش را با آبگرم ،  لباس هایش را درآورید؛ و به پرستاران گفتم ، م من به حرفهای راجر توجه نکرد

و سپس به سرپرستار  ؛ و جراحاتش را پانسمان کنید ؛ او را روی تخت بخوابانید ، و الکل نظافت کنید

سرگرم مداوای سایر بیماران  و آنگاه ، تا آرام بگیرد ، به راجر آرام بخش تزریق کند، دستور دادم 

                                                                                                                     .شدم

و از من  ، او اظهار رضایت کرد ؛ و از حالش پرسیدم،  زد راجر آمدمدوباره به ن ؛ پس از چند ساعت

تر با بیماری تا به  ، در او شعله ور بماند ، من و عشق به ، برای اینکه روحیه بگیرد ، عذرخواهی نمود

به بین  پتوو دستم از زیر ،  با او شوخی رکیک کردم ؛  طوری که کسی متوجه نشود ، مبارزه کند

                 "من با تو زیاد کار دارم ، زودتر خوب شو"و گفتم که  ؛ و نوازشش کردم ؛ پاهایش بردم

و دیگر  ، بغض گلویش را گرفته بود" چرا این اشتباه را کردی،  چرا زن من شدی ماریا"او گفت

                                                                                                              نتوانست حرف بزند.
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                                                                                                         محاصرۀ پادگان ساحلی:

که دشمن ،  و فرماندۀ پادگان به من گفت ، شدت آتش به پادگان افزایش یافت  ؛ از فردای آن روز

و خودمان به سمت  ؛ و ما باید پادگان را تسلیم دشمن کنیم ،  استرا شکسته  خطوط دفاعی ما

                                                                                                  .  پادگان مرکزی عقب نشینی نمائیم

ولی  ،  اید آنها را نیز با خودمان ببریمب ما  ، روحین چه می شودکه تکلیف مج ، فتممن به او گ 

ولی امکان  دبیاوری انودتراجر و تیم پزشکی را با خشما می توانید سروان  ؛ می گفت سکاتاسرهنگ 

                                                                                                 .   حمل همۀ مجروحین نیست

مورد اصابت  ؛ ، دو تا از سالنها و شلیک مداوم توپ ادامه داشت ، پادگان آمادۀ عقب نشینی شده بود 

، تا  که آتش را خاموش کنند  ، تالش بودند، سربازان در  مواجه با حریق شده بود ؛ و قرار گرفته بود

بار مهمات به داخل گاری ها تعدادی از سربازان در حال انتقال محمولۀ ان ؛ حریق توسعه پیدا نکند

                                                                                                                    . بودند

وار حین را سو مجرو ؛ حرف سرهنگ را نادیده گرفتمو   ؛ من از شرایط ایجاد شده استفاده کردم 

. دمبه سمت پادگان مرکزی حرکت نمو؛  و قبل از سایر گروههای نظامی،  گاری های متعدد کردم  

کی از گروهان یو فقط به  ؛ نشی نشان ندادولی هیچ واک؛  من نافرمانی کردم  ؛ سرهنگ با اینکه دید

                                             .    تا محافظت از اکیپ پزشکی را به عهده بگیرند ، ها فرمان داد

که مواجه  ، حدودا ده مایل از پادگان فاصله گرفته بودیم ما،  در زیر باران شدید ، حرکت کردیمما  

 ، با آنها درگیر شدند ، تیم پزشکی نفرات محافظ بطوریکه؛  تش عثمانی شدیمگروههای منظم اربا 

فرار ما از محل درگیری بسیار   ؛به سرعت به سمت پادگان ساحلی برگشت ، اکیپ پزشکی راه رفته را 

          .و شدت آتش توپخانه روی جاده زیاد بود ، زیرا مجروحین زیادی همراه ما بودند ، خت بودس

قضیۀ  من ، که تازه از پادگان راه افتاده بودند،  شت با سرهنگ و نفراتش مواجه شدیمین برگدرح 

و از ،  یدشما به داخل پادگان برو "او به من گفت که ، را برای او تشریح کردیم منطقه محاصره بودن

ال شما و به دنب ؛ می شکنیم و محاصره را ؛ ما به دشمن حمله می کنیم ؛ یدمجروحین محافظت کن
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ضمن اینکه نفرات کمکی از پادگان مرکزی بزودی   ؛ و به سمت پادگان مرکزی می رویم ، می آییم

                                        ."که دشمن را تار ومار کنیم ، ، و ما قادر خواهیم شد به ما ملحق می شوند

برای کمک به ، افرادی را که من ،  ؛ یک لحظه هم قطع نشد انه و گلولهصدای توپخ ؛ طی دو روز

همه از تنگتر شدن محاصره و نفرات زیاد دشمن خبر  ، محل درگیری اعزام می کردم مجروحین به

و ما نیزامیدی  ؛ که امکان کمک به مجروحین جدید فراهم نبود ، وضعیت به نوعی بود ؛ می آوردند

                                                                                                          .   به نجات نداشتیم

ارتش عثمانی وارد پادگان دسته های و  ، تا اینکه شلیک گلوله های توپ به پادگان متوقف گردید 

   .                             و تعداد زیادی از افراد اسیر شده بودند اسکات سرهنگ ؛ ندساحلی گردید

 ؛ژنرال دستور داده بود ؛ وارد پادگان شد،  بودبیلی پر پشت س با ژنرال ارتش عثمانی که مردی چاق

او هدفش تحقیر  ؛ هداری نمایندو در هوای آزاد نگ ، همۀ اسیران را در آن هوای سرد برهنه کنند که

                                                                                                          .بود انگلیسی ها

                                                                                                                         :شوهرممرگ 

ی مجروحین ارتش واکه باید به مدا ، و به من دستور داد،  ال عثمانی مرا به دفترش فراخواندژنر

برای  ؛ من پزشکم، من به او گفتم   ؛ و از درمان مجروحین انگلیسی دست بردارم ،  عثمانی بپردازم

ولی   ،مراقبت می کنم گروه و من از هردو ، و چه عثمانی فرق ندارد   ؛ من مجروح چه انگلیسی باشد

                                                     .    بود  گرفته  باال بحث میان ما جر و و   او حرفم را نمی پذیرفت

و  ؛ پردۀ اتاق فرماندهی را کنار زدم ،  یرون شدممن متوجۀ سر و صدا و شلیک گلوله از بناگهان  

 هستند  ، به محوطۀ باز پادگان درمانگاه داخل ل مجروحین ازدر حال انتقا ؛ دیدم که سربازان عثمانی

.                          دک تیر خالص به سر مجروحین می باشسران آنان در حال شلینفر از اف و یک  

به سمت افسری که در حال شلیک و  ؛ در را باز کردمو  "چه کار می کنید احمقها"من فریاد زدم  

                                   .  داخل درمانگاه شدم و "شلیک نکن احمق "دویدم و فریاد زدم که ، بود
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و به بیرون انتقال  ، که راجر را از روی تخت بلند کنند ؛ دو سرباز قصد دارند که  ؛ من مشاهده کردم 

با  ؛ به او دست نزنید"و گریه کنان گفتم  ؛ و او را بغل کردم  ،من خودم را به راجر رساندم   ؛ دهند

                                                                                                     .   "او کاری نداشته باشید

ه به دنبالم داخل درمانگاه آمداو  ، بسیار عصبانی بود  ، افسری که در محوطه داشت تیر خالص می زد

 محکمو با دستانش  ؛ راجر ساکت بود ،و دارم گریه می کنم  ؛ من راجر را بغل کردم که و دید ا  ؛ بود

       او می دانست که زندگیش به پایان رسیده است.  ،و داشت دعا می خواند ،  مرا در آغوش گرفته بود

خون و مغز  ، یک کردو دو گلولۀ پیاپی شل  ، ر راجر گذاشتناگهان افسر عثمانی تپانچه اش را روی س

                                              ن از شوک وارد شده بیهوش شدم. و م ، راجر همه جا پخش شد

                                                                                                                                   مرگ من:

و  ؛ ژنرال پیراهنش را درآوره بود  ، خودم را برهنه درکف اتاق ژنرال دیدم  ،هوش آمدم ه وقتی ب

و بلند  ؛ توانم را جمع بندی کردم  ،من که از نیت او مطلع شده بودم  ، درحال درآوردن شلوارش بود

و سپس شلوارش را   ؛ و مانع از خروجم شد  ، ردرا سد ک او جلوی در، ه سمت در دویدم و ب ؛ شدم

                              .دآنگاه در اتاقش را قفل کر ، سمت میز پرتاب نمود و آن را ، به  ؛ کامال درآورد

 ؛او پشت سرهم سیلی به من می زد،  و مرا به باد کتک گرفت  ؛ حرکت کردسمت من او به سپس  

                                                                                      . و پرتاب می کردو مرا به این سو و آن س

و داد  ؛ من فقط گریه می کردم ، او بسیار تنومند و قوی بود ، ساخته نبود دستممن هیچ کاری از  

                                      . او مانند یک حیوان بود ، اقدام به تجاوز به من کرداو سپس ، می زدم  

ین مردک شیطان از ا ، ولی دوست داشتم، و از انجام هر کاری عاجز بودم  ، بدنم شدیدا درد می کرد 

من روش  ؛ تپانچه اش روی میزش قرار داشت، ناگهان متوجۀ تپانچۀ او شدم  ؛ صفت انتقام بگیرم

                                                                                                     .    استفاده از آن را بلد بودم

با دو پایم  ؛ از روی من کمی فاصله گرفته بودن مردک حیوان صفت ؛ ایکه ، در یک فرصت مناسب  

  رفتمبلند شدم و سمت تپانچه سپس   ؛ از روی خودم جدا نمودم را و او، می به سینۀ او زدم لگد محک

                                            .از ضامن خارج کردم وگلنگدن آن را کشیدم و ؛ آن را برداشتم و
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تا ؛ او بلند شد  ؛ شانۀ چپش جراحت سطحی برداشت ، شلیک کردم ت ژنرالگلولۀ اول را به سم 

                                                                                  .  خودش را به در برساند و فرار کند

 ؛و جراحت کمی در او ایجاد نمود  ؛ گلوله به کنارشکمش اصابت کرد  ؛ گلولۀ دوم را شلیک کردم 

اتاق را به سمت  و اشیاء داخل ؛ او مدام حرکت می کرد،  و شلیکم دقت نداشت ؛ من استرس داشتم

.                                                                 د زو سربازان را صدا می  ، د نمومن پرتاب می   

و از خودش   ؛  به خوبی تحرک داشت هنوز و او  ، او ایجاد کرده بود دو گلولۀ من جراحت سطحی در 

                                                                                                         .  کرددفاع می

استند قفل در را و میخو ؛ آنان با قنداق تفنگ به در می زدند،  سربازان به پشت در رسیده بودند 

گلوله ام به وسط  ؛ شلیک کردم و ؛ هدف گرفتم را  من پای ژنرال  ؛ و به کمک ژنرال بیایند، بشکنند 

.                                                                                      کرد اصابت   ژنرالراست  زانوی  

او را که و از من می خواست   ، ؛ و شروع به التماس کردن کرد فتاداو براثر اصابت گلوله به زمین ا 

                                                                                                                 .نکشم 

.                                                       به سرش تیر خالص زدمو   ؛ او رفتمنزدیک به     

من   ؛ و سه نفر سرباز و یک افسر به داخل آمدند  ؛ ناگهان در باز شد  ؛ خون و مغزش به دیوار پاشید 

که یکی از سربازان با تفنگش به من  ؛ تا شلیک کنم  ؛ تپانچه را سمت آنان گرفتم، با دیدن آنان 

.                                                                   و با قنداق تفنگ به من ضربه زد، حمله کرد   

با تپانچه  ؛  و سپس افسر عثمانی ، دستم افتادو تپانچه از  ؛ من به زمین افتادم، بر اثر شدت ضربه 

                                                                 .ه شدمکشت نو م ؛ سه گلوله به سر من شلیک کرد اش 

و من و سایر کشته ها در گودال قرار داده  ؛ گودالی حفر شد ؛ فردای آن روز ، توسط اسرای انگلیسی

.                                        اقدام به خاکریزی روی اجساد گردید ؛ توسط اسراو سپس  ، شدند  
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بلکه پادگان مرکزی را نیز مورد  ، در این جنگ عثمانی ها نتنها پادگان های ساحلی را تصرف کردند 

ر متحمل خسارت و نیروهای ژنرال میل،  زیادی به انگلیسی ها وارد کردند و تلفات ، تهاجم قرار دادند

گردیدند.                     شکست سنگینی را ، متحمل و روسها  و انگلیسی ها  ، و تلفات بسیار شدند  

سنگینی متحمل شکست  ؛از انگلیسی ها و قبایل عرب  ،ولی امپراطوری عثمانی در سایر جبهه ها 

                                                             .گردید طی سالهای بعد دگرگون ان ،و ساختار حکومتی آن ؛ شد
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                                                                        م من با رآی:       بیست ویکدیدار 

به من او  . قرار گرفتم "رآی"در حضور  بیست ویکمو برای بار  ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                         "سالم دوست من"گفت: 

و دراین  ؛ دیگران بسیار خوب عمل کردیارتقاء خودت و  درتو  ؛ حضور تو در عالم ماده مثبت بود" 

                                                                                 "  راه مشکالت فراوانی را پذیرفتی

و توانستی بخش  ؛ کردی یاربرد بخوبی بهره  ؛ بودتو از فرصت هائی که در اختیارت قرار گرفته "

                         "برطرف نمائی ؛ زیادی از تخریبی را که در زندگی های پیشین انجام داده بودی

 ؛ توانستی در این مسیر قرار دهی؛ و دیگران را نیز  ؛ تو در مسیر دستیابی به آگاهی قرار گرفتی"

                   "ه بودیزیرا تو تخریب پیشین را جبران کرد  ؛ شدپنجره های عشق و آگاهی بر تو گشوده 

؛ روح خودت را ارتقاء بار دیگر  یکو  ؛ تا به عالم مادی بروی ، بار دیگر به تو فرصت داده می شود"

                                                                                                                        "   دهی

توشکل  قبلینسبت به زندگی ،  جانمائی قرینه ، و با بصورت مکمل؛ جدید تو در عالم ماده حضور "

                                                              ،" خودت راجبران نموده ای یرا گذشتۀ؛ ز خواهد گرفت

امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی "  ."را رقم می زندحضورتحت این شرایط جانمائی تو"

                                                                             "را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی
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                                                            م من: بیست و یکزندگی کالبدی 

                             که دارای چنین مشخصاتی بود:   وارد کالبد جنینی ، در رحم یک زن شدم ،من 

و  نام داشت؛"فاطمه" او ؛ ؛که در یک درمانگاه بخش خصوصی ؛ کار می کرد مادرم یک پرستار بود

.                                                          بود" حمید"نام پدرم   ؛ پدرم یک تکنسین مکانیک بود  

من  ؛ شتگذا "امیر"پدرم نام مرا  ؛ ما در یکی از شهرک های اقماری اطراف تهران زندگی می کردیم

                                                                     .که آنان را از دست دادم ؛ تنها یک سال داشتم

پدرم با  که،  ی فوت والدینم از این قرار بودماجرا، تعریف می کرد "محمود"من  یاینطور که عمو 

در حال  ؛ در سرباالئی جاده او،  تانی بوددر حال سفر از یکی از جاده های کوهس ؛ خودروی خود

.                                                         شد ناگهان مواجه با یک خودروی وانت که ؛ حرکت بود  

و  ؛ می زد و بوق ا ، با سرعت در حال حرکت بودو در سراشیبی جاده ؛  ، مقابل الیندر  این وانت ؛ 

                                                  .ن های مسیر را از خطر پیش آمده مطلع کندماشی ؛ تالش می کرد

.                          اشین از دست راننده خارج شده بودو کنترل م  ؛ خودوی وانت ترمز بریده بود   

 ؛ از خطر ایمن بماند تا ، ماشین را در کنار جاده متوقف کرد،  خطر شده بوداین  پدرم که متوجۀ 

و به شدت به ماشین ما  ، ما سمت ماشین ما حرکت کردیو مستق،  ناگهان وانت سر پیچ سر خورد

                                                                     کرد.  و سپس به دره سقوط  ؛ نمودبرخورد 

 ؛ در صندلی عقب خوابیده بودم که منو  ؛ شدندپدر و مادرم در دم کشته  ، بر اثر شدت برخورد 

                                                                                                                 .آسیب دیدم 

    .             بوددر حال حرکت  ؛ با خانوادۀ خودش در فاصلۀ پنجاه متری ماشین ما  "محمود" عمو

را از میان آهن پاره های ، و م به کمک ما آمد عمو ؛ بودبین ماشین پدرم با وانت شاهد تصادف او    
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 احتمالی خورو محفوظ از حریقتا ،  در و مادرم را از ماشین خارج کردو سپس اجساد پ ، ماشین درآورد

                                                                                                                  .بمانیم 

کشته شده  ، بودند وانتولی سه نفری که در ،  کمک سرنشینان وانت نیسان نیز رفتبه  ؛ دعمو محم

                                                           تکه تکه شده بود.، و وانت به بر اثر سقوط به دره  ، بودند

و سپس برای ادامۀ  ؛ من به مدت دو ماه در بیمارستان بستری بودم ؛  مرا به بیمارستان بردندآنان 

                                                                                 مداوا به منزل عمو محمود منتقل شدم .   

هرگز به توانمندی   ؛ متا آخر عمر بطوریکه ، شد دچار مشکل ، مپای چپ، بر اثر صدمات وارده به من 

                                       .کمی لنگ می زدم ؛ و دویدن  ؛ من درحین راه رفتن و  ، صد در صد نرسید

 ؛ تازه سه سال بودپدر و مادرم  ،  یممستاجر بود ما  ؛ ؛ از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بود خانوادۀ ما 

                                                                 ند.  و از مال دنیا چیزی نداشت  ؛ ندکرده بود که ازدواج

به همین علت من در   ،مسئولیت بزرگ کردن مرا بپذیرد  "محمود" که عمو،  نهایتا قرار براین شد

                                                                          عمو زندگی می کردم. دورۀ خردسالی ، در منزل ، 

                                                                                                    :محمودزندگی در منزل عمو 

عموی من از نظر  ، آنان مستاجر بودند ، و همسرش خانه دار بود،  عموی من دبیر آموزش پرورش بود

و یک دختر شش ساله " سعید"و خودش یک پسر ده ساله بنام  ، سنی یازده سال از پدرم بزرگتر بود 

                                                      .  و چرخۀ زندگی آنان به سختی می چرخید ، داشت ینامبنام 

 ؛شرایط حضور من در منزل آنانمتاسفانه   ،ودم من تا هشت سالگی در منزل آنان ب  ؛ به هر حال 

.                                                                                                   بسیار سخت بود   

عمو ، و کارهای مربوط به من را  ، همیشه اکراه داشت ؛ از مراقبت و تر و خشک کردن من؛ زن عمو  

                                                                                              .  نجام می دادا محمود

.                 طاقت فرسا بود ، زن عمو بین من و فرزندانش برقرار کرده بود  ؛ ی کهتبعیض شدید   
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چارۀ ، نیز  محمود به عمو  ؛ گالیه های من بیان لیو، به عمو می گفتم  ،  من مشکالتم با زن عمو را  

                                                              .     و فقط عامل جر وبحث می گردید ؛ کار نبود

  ؛می خواستم و زمانی که من سرکوچه  ، سر به سر من می گذاشت"سعید"بطور مدام پسر عمویم 

.                      و مورد تمسخر قرار می گرفتم،  نش تحقیر می شدمتوسط او و دوستا ،بازی کنم   

رفتار او هیچ .  اکراه نداشت ، مرا ناراحت کندولی از اینکه   ، در دبیرستان درس می خواند سعید

              .                                                                       انطباقی با سن و سالش نداشت

، آنجا بمانم ، تا و دوست داشتم ، گریه و زاری می کردم  ؛ من هر وقت به خانۀ مادر بزرگ می رفتم 

دوباره به خانۀ عمو بیایم.                                                                   ، و عالقه مند نبودم  

به  "امیر "که بهتر است ؛ گفتند آنها و، و پسر عمویم داد این قضیه بهانه ای بدست زن عمو  باالخره

و هم اینکه فشار اقتصادی   ؛ تنها نباشد تا هم مادر بزرگ ، ، و آنجا اقامت کند گ برودمنزل مادر بزر

                                                              .و نهایتا هم همینطور شد ، کمتری به خانواده بیاید

                                                                                                  زندگی من در نزد مادر بزرگ:

؛ که  پدربزرگم مدتها بود ، و یک خانۀ قدیمی داشت،  ساکن بود تهراندر جنوب شهر مادر بزرگم  

                                     ستگی او روزگار می گذراند.ق بازنشو مادر بزرگ با حقو،  فوت کرده بود

و ،  ؛ به زور تامین می کرد مخارج باالی درمانی خود را ،  مشکالت اقتصادیبه علت  ؛ مادر بزرگ 

                                                                                  .اکنون او ناچار از پذیرش من بود

 امیر"گفت   ؛ و زن عمو را شنید محمودو وقتی که صحبتهای عمو  ، ولی او مرا بسیار دوست داشت

                                                           . "تو خودت دوست داری پیش من زندگی کنی؟ عزیز

                                                                                            "مادر بزرگ بله"من گفتم 

غذاهای  وتی و برا ؛ پارک می برم من تو را به،  منم دوست دارم عزیزم"ت او هم مرا بوسید و گف 

 ،که من مریض شدمهر وقت بعدا ؛ که پزشک بشوید و کاری می کنم   ؛ خوشمزه درست می کنم

                     "دکنی مرا درمانو  دبیایی شماکه  ، ظر می مانم، و منت روم نمی پیش پزشک دیگری
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؛ و معالجات او را خودم انجام  که پزشک شوم  ؛ به او قول دادم ،صداقت محض کودکیم من هم در

                                                                                                                     دهم.

             . ؛ که من باید انجام می دادم ؛ بین من و او بود نا نوشتۀ داد؛ این قرار به قول مادر بزرگ

ولی در طول سالهای دانش آموزی من ؛ به دفعات این قرار را بیان نمود؛  ؛  البته او شوخی  می کرد 

                                                                                         و تاکید بر رعایت آن داشت.                        

و برایم  ؛  به من سر می زدهر هفته لبته عمو مقیم شدم ، ا  ، من در خانۀ مادر بزرگ که، اینطور بود 

                                               .                                                           هدیه می آورد

می خواستم  بطوری که هر کتابی که ، نقش اساسی داشت ، منعرفانی دانش در رشد ؛  محمودعمو 

                                .و در اختیارم قرار می داد ؛ یا خریداری می نمود ، از دوستانش تهیه می کرد

                  .تهیه کنم "محمود" از طریق دوستان عمو، میاب را توانسته بودم من بسیاری از کتابهای ک

و مشکالت اقتصادی  ، فراتر از درآمد اوست ؛که همیشه هزینه های زندگی ؛ولی در کل می دیدم 

                                                                .مانع از ایجاد آرامش و آسایش در خانوادۀ او می گردید

و دنیای  ؛ و رشد کردم ؛ و همانجا به مدرسه رفتم ، به هر حال من درخانۀ مادر بزرگ ساکن شدم 

                                                                                             اطرافم را کنکاش نمودم.

                                                                                                                    شروع به کار من :

من یازده   ، یط برای من و مادر بزرگم سخت شودشرا ، مشکالت اقتصادی و معیشتی موجب شده بود

.                نمایم ینو مخارج خودم را تام ؛ که برای خودم کار کنم ،که تصمیم گرفتم ،ساله بودم   

رفتم و دو ، به این منظور پس از پایان ساعت درسی ، با حداقل پولی که از محل پس اندازم داشتم  

یکی و سر   ؛ محالت شمال شهر رفتمیکی از آنگاه با اتوبوس به  ، خریدم تنقالت و بیسکویتکارتن 

و تا وقتی که تمام نشد  ، مانجا پرسه زدمشب تا دیر وقت ه من ؛ فروختم ی پر ترافیکچهارراههااز 

                                                       این آغاز کار دستفروشی من شد. ؛ مدمنیابه سمت منزل 
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و به او گفتم که  ، تا نگران نشود، دست فروشی می کنم  می خواهم کهمن به مادر بزرگ گفته بودم 

         و باید مشکالت و هزینه های خودم را متقبل شوم.، ر بزرگ شده ام و من دیگ ،کار عار نیست، 

یشه از هم  ، و با اینکه وقت زیادی برای درس خواندن نمی گذاشتم ،من در درس نیز موفق بودم 

خصوصا ریاضی و فیزیک را داخل کالس در موقع درس دادن دبیر یاد   ؛ بهترین شاگردان کالس بودم

                                    مشکالت درسی بچه ها را حل کنم.  ؛ می توانستم وریکه حتیبط  ؛می گرفتم 

دستفروشی من مدتها ادامه داشت ؛ ولی من از این کار ناراحت بودم ؛ بعضی اوقات مردم اذیت            

                                        شد.                                           می کردند و به ما توهین می 

؛ و بعضی اوقات سر محل فروش با هم درگیر می شدند؛  دستفروشها نیز به هم رحم نمی کردند 

؛ و بعضی اوقات کارتن حاوی تنقالت را توقیف می نمودند  ماموران شهرداری هم یک طرف قضایا بودند

                                                                                  و تحویل نمی دادند.                 

                                                                                                           :کاری یک فرصت جدید

راه سازی  ماشین آالت متعدد دارای ساسانپدر   ، نام داشت" ساسان "یکی از همکالسی های من

را در منزلشان دستفروشی مماجرای  ساسان ،  ار ساختمانی معتبر تلقی می گردیدو یک پیمانک ؛ بود

                                                                .    خواست تا به من کمک کند و از پدرش ، مطرح نمود 

، با چهره ای خشن بود  ؛ مردی قد بلند ساسانپدر   ،م پدرش رفت به دفتر ساسانبه همراه من  

او به من گفت  ، استرس گرفتم  ؛ برای او کار کنم  ؛ من از اینکه بخواهم؛ بطوری که در نگاه اول 

                                                                     "بکنم؟ شمابه  من چه کمکی می توانم  عزیز امیر"

                     "میخواهم دستفروشی را رها کنم  چون  ؛ احتیاج به کار دارم من ؛ آقای مهندس "من گفتم

                                                  "دنگهبانی شبانۀ ماشین آالت مرا انجام دهی دمی توانی"او گفت 

                                    "به درس و کالسم برسم  ، ی باشد کهفقط باید طور  ،بله می توانم "من گفتم  

   در کانکس نگهبانی ؛ می رفتم ساسانبه کارگاه پدر  ؛ من هر روز هفت عصر ؛ کهعاقبت اینطور شد
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             انجام  ؛ دستگاه بود که به تعداد بیست یک او را ،و مراقبت از ماشین آالت راهسازی ، ماندم می

                          .و به مدرسه می رفتم، کارگاه را ترک می کردم  ؛ و ساعت هفت صبح، می دادم 

و در منزل  ، ، و تکالیفم را انجام دهم باشممادر بزرگ  که با ؛ من بعد از مدرسه تا غروب وقت داشتم

ازمحل حقوقم برای  من ، حقوق من هم خوب بود ؛ و این برای من ایده آل بود ، استراحت کنم

                                                                                            می کردم.مادربزرگ خرید 

                                                                                                              شروع مطالعات عرفانی:

تعداد ماشین آالت بیست و یک دستگاه ، با راننده ها دوست شدم  ؛ چند هفته پس از شروع به کارم

.                  می شدو شامل دو بلدوزر و دو لودر و سه غلتک و دو گریدر و دوازده کمپرسی  ، بود  

که هر کدامشان در  ؛م و به آنان گفت، من چیدمان خاصی را برای پارک ماشین آالت طراحی کردم 

.                                                                                           چه نقطه ای پارک کنند  

و تعداد گشت زنی های من کاهش   ؛ من به همۀ دستگاه ها بهتر دید داشتم، با این چیدمان جدید  

                      بیشتر حضور داشته باشم و به مطالعه بپردازم. ، و قادر بودم داخل کانکس ، می یافت

 لمی و عرفانیمطالعات و هم  ، در کانکس نگهبانی انجام می دادم ، من هم تکالیف درسی خودم را 

             .                                                                                         را شروع کردم 

تا ببیند که من   ، به من سر می زد  ؛ ماهی دوبار نصفه شب، معموال سرپرست کارگاه بصورت رندوم  

                                                                                                   یا خیر؟ مراقب هستم

یا در حال ؛ م و من یا در حال مطالعه هست ، شن استکس رودید چراغ کان،  که البته هر وقت آمد 

گشت زنی اطراف ماشین آالت ، به همین علت به مرور زمان اعتماد و اطمینان زیادی به من پیدا 

                                                                                                                 کرده بود.

علت به ، دوست داشتم  من  ، مطالعات علمی و عرفانی خودم را سرعت بخشیدممن   ؛ آن شب ها

.                       پی ببرم  ، بوی بی عدالتی در خلقت عالم را داشت  ، از نظر من  ، ی که این وقایع  
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ی در کتب دینی و که آنچه که بصورت کلیشه ا ؛ گفتمو می ، من خداوند را عادل نمی دانستم 

 ، برایم بسیار مبهم بود، ولی اینکه واقعیت چیست   ،قطعا اشتباه هست   ،خداشناسی نوشته شده 

                                                                                 . من به دنبال کسب حقیقت خلقت بودم

به  دینی که در کتب ، سواالتو پاسخ بسیاری از  ، گرفت که الهامات بر من شکل ، در آن دوره بود 

که چیزی بین خواب و بیداری بود ، ، الهامات من در  نمی توانستم پیدا کنم ،و ،  بودم اندنبال آن

                                                                               یافتم و به حقیقت بسیاری از پرسش ها آگاه شدم.

                                                                                                      تغییرات رفتاری در من:

و به کارهای کم  ،   و دیگر پرخاش نمی کردم ، علمی و فکری من هم شده بود الهامات عامل ارتقاء

.                                           نمی پرداختم  ، اسی داشتکه بیشتر جنبۀ احس ،ارزش و عامیانه   

در ، سعی می کردم  ، دوستانم در بند احساسات و هوای نفس هستند  ؛ می دیدم  حتی زمانی که  

 تغییر رفتار من را دوستان و عمو ، و روند آنان را عوض کنم  ، اعمال و گفتارشان تاثیر گذار باشم

                                 د.نمودنتحسین می مرا  و در گفتارشان  ؛ ر بزرگم احساس می کردنددو ما محمود

                                                                                              همه چیز از پرسش گری شروع شد:

  مرا جذبو ، نبودفراهم  امکان پذیرش آن برایم   ، م؛ منطقی و عاقالنه نمی دید تا سخنی را من 

                                                                                                                . نمی کرد

و این  ، بسیار برایم جذاب بود  ، را در آن روزها خواندمعارف بزرگ ایران عطار متعلق به  هایکتاب  

عمو را که آن ؛ این کتاب داستان زندگی عرفا بود،  بر سلسله مطالعات عرفانی من  ؛ کتاب آغازی شد

                                و من عاشق داستانهای این کتاب شده بودم.  ، برایم تهیه کرده بود محمود

ر گذار در زندگی من این کتاب ب تاثیدومین کتا،  ببر پال توئیچل را مطالعه نمودم سپس کتاب دندان

ترجمۀ قرآن  ؛ تصمیم گرفتم ؟ که واقعا مطالب کتاب دندان ببر صحت دارد ؛ با خودم می گفتم،  بود

                                                                                                .    و انجیل را مطالعه کنم
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تعداد نقاط  ، عالمت گذاری نمودم  ؛ و روی نکات مبهم و شک برانگیز،  دادم ا بسرعت انجاماین کار ر 

                                                                              . عالمت گذاری شده بسیار زیاد بود

 ؛می کردم که احساس و دبیران مدرسه و اشخاصی محمودبا عمو  ،  من پرسش هائی که داشتم 

                        .ولی پاسخ های آنان قانع کننده نبود؛  مطرح می کردم  ، بلد باشند  ، ممکن است

؛ به من هدیه شد محمودتوسط عمو زندگی مردمان در مصر باستان ، کتاب ، و کتاب افسانۀ گیلگمش 

زیرا می دیدم که الگو برداری ،   بیشتر شد ؛ با مطالعۀ این کتابها ، شک و تردید من به قرآن و انجیل

.                                                                           غیر حرفه ای از یک کتاب تاریخی است  

و ماجرای آن شرح داده شده بود؛  ؛ ؛ از داستان نوح صحبت شده بود زیرا در کتاب افسانۀ گیلگمش 

کتب دینی مسیحیان و مسلمانان بود.                                      ؛ قدمتی بسیار زیادتر از این کتاب دارای  

که دیدگاه  ، مطالعۀ این دو کتاب باعث شده بود ، من با عشق و عالقۀ زیاد آن کتابها را مطالعه کردم 

                                            .                                   من نسبت به مردمان قدیم عوض شود

لذا ضرورت   ، ولی این کتابها چیز دیگری می گفت  ، قدیم را ساده و نادان می دانستم من مردم 

.                                            کنمبیشتری تا در ارتباط با تمدن های باستانی مطالعه   ، دیدم  

همه نبوغ  واقعا این ، شگفت آور بود زندگی آنان   را انجام دادم ،تک و اقوام اینکا مطالعۀ تاریخ قوم آز 

چگونه آنان به چنین دانشی دست پیدا کرده   ، ام چگونه شکل گرفته بودو دانش در میان این اقو

                                                                                                                    بودند؟

و  ، که راه کسب علم و دانش تنها از طریق مطالعه نباشد  ، ممکن است  ، با خودم فکر می کردم

اتصال به مرکز  ، بهترین راه برای کسب دانش  ، درج شده بود قدیمی همانطور که در بعضی از کتب

                                                                           .علم و دانش یا همان خالق هستی باشد

کتاب جهان در پوست گردوی استیون هاوکینز را با دقت ، من قبل از آغاز مطالعات عرفانی خودم  

که  ، ارای سواالت و ابهامات زیادی بودد،  این دانشمند بزرگ ، دم کهنموو مشاهده  ، مطالعه کردم 

                                                                                د.یضوح مشاهده می گرددر متن کتاب به و
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و این قضیه را   ، سراغ قوم اینکا نیز رفته بود ؛ در سلسله مطالعات خود، یکی از همکاران او نیز 

یرا استیون هاوکینز و ز ، این یک تناقض آشکار بود  . استیون هاوکینز در کتاب خود نوشته بود

                                                                                            بودند.  الئیک همکارانش ،

تکنیک های توصیه شده انجام شروع به و  ، شدیدا گرایش پیداکرده بودم  ؛ به سمت عرفانبه هرحال 

                                                                                        نمودم.        ؛ توسط اساتید 

هدف از این تمرینات ؛ ایجاد تمرکز بیشتر و ایجاد شرایط مناسب ، برای تحقیر وجوه مادی انسان و 

                                                                                                      نزول آگاهی بود.   

                                                                                                                       نزول آگاهی:

بین خواب هامات درحالتی ال ، یافتممی من پاسخ بسیاری از سواالتم را در الهامات  ، نتایج عالی بود

         می شد. سواالتم پاسخ دادهبه  و  ،بر من نازل می گردید   ؛ در حالت تمرکز بسیار باالوبیداری و

 که من ، بصورت آگاهی بر من نازل شده بود ، لحظۀ اول خلقت عالم مادهمربوط به ،  پاسخ به پرسش

بسیار   ، خ به آن عاجز هستندکه بزرگان علم فیزیک از پاس  ، حقیقتی را درک نمودم  ، می دیدم

، با مستندات علمی انطباق دهم ؛  که تئوری کشف شده را ، ولی احتیاج داشتم ، ذوق زده شده بودم 

                         که در علم فیزیک بیشتر مطالعه کنم.  ،لذا ضرورت داشت ؛  و صحت آن را بسنجم

                                                                                                  مطالعه کتب رمز و کتب عرفانی:

؛ تصمیم گرفتم  ؛ با اینکه رتبۀ خوبی داشتمو ،   شرکت کردم دانشگاهمن در آزمون  ؛ در همان سال

و  ، به کتب دسترسی حضورم در دانشگاه امکان ، به هر حال ، در رشتۀ فیزیک ادامه تحصیل دهم

                                                                                  را برای من فراهم می نمود. اساتید برتر کشور

ن نفهمیدم ؛ من کتب و چیزی از آنا  ، عرفان های قدیمی را خوانده بودم من قبال کتب رمز مربوط به 

و بیشتر از نظر تاریخی  ،  ک مفاهیم آن مطالعه نکرده بودمدربا هدف ؛ را  رمز و کتب عرفانی قدیمی

                                                                                   .      مورد بررسی قرار داده بودم
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العۀ مط ؛ تا یکبار دیگر کتب رمز و اشعار عرفانی بزرگان را مطالعه کنم  ، اکنون ضرورت می دیدم 

.                                                                                   مجدد این کتب اعجاب آور بود  

و در عالم عرفان تا کجا   ،که نویسندۀ کتاب رمز چه می گوید  ،من با مطالعه این کتب می فهمیدم  

در  ؛ و در مورد موضوعی که ، بودم تمرکز کنم حتی قادر ؛ و تا چه حد ارتقاء یافته است ، پیش رفته

                                                                        . کسب آگاهی نمایم ، کتاب اشاره شده بود

و دوباره به کالبدم   ،که توانستم سه بار روحم را از کالبدم جدا کنم   ، توانائی من بحدی باال رفت

                                                                                                                 .  برگردم

مذهبی که  و می دیدم که بسیاری از اشخاص، شناخت کاملی از عدل الهی یافته بودم من دیگر   

 ه اینگونه پرسش ها می دانندو خود را مرجع پاسخگوئی ب ،  هستند و خداشناسی مدعی روشنفکری

                              و در مسیرناکجا آباد قرار گرفته اند. ، موده اندسردرگمند و راه را اشتباه پی ،

                                                                                                                        نیایش های من:

از زندگی های پیشین خودم مطلع  تاحد کمی که من ، آگاهی من موجب شده بود  ، در آن روزها

         .شرمنده باشمعالم نزد پروردگار   ، مه او از اینکه عامل تخریب در شبکۀ عالم هستی شد  ؛ شوم

 یاینکه می دانستم  شخص و از  ، بصورت الهام و آگاهی توانستم درک کنم ، من برخی از گناهانم را 

                                                                                    بسیار متاسف بودم.     ؛ گناهکار هستم

او شرمندۀ و در نزد   ، من خداوند را دوست داشتم، من به راز و نیاز با خدای خودم می پرداختم  

.                                                                           بودم ودماعمال زندگی های پیشین خ  

 ،که از اختیار و امکاناتی که خداوند در زندگی های پیشین به من داده بود،  من تاسف می خوردم 

                                   ه ام.     و در بسیاری از اوقات عامل تخریب شبکۀ انسانی شد ، مسوء استفاده نمود

و جبران  ، خریبی را که عامل آن بودم بشناسمتا ت ، که به من فرصت داد ، تشکر می کردم و از خدا 

                                                                                                                     .کنم

.                    راه از دنیا نروم تا غافل و گم ، که آگاهی را بر من نازل کرد،  بودم را شاکرمن خدا    
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تا بهتر عالم های دیگر را   ،به من ارزانی کند بیشتر تا این توانائی را  ،  از او استمداد می کردم من  

                                وم.گذار شتاثیربر دیگر عالم ها  ، و بتوانم از طریق تالقی عالم ها، بشناسم 

م بر دیگران تاثیر و گفتار  ،را ناتوان می دیدم  خودم ، همیشه با تاثیر گذاری بر دیگران ارتباط ولی در

                                                   و آخرش هم علت این ناکارآمدی را درک نکردم.  ؛ داشتن الزم را 

                                                                                               س های عرفانی:حضور من در کال

که اطالعات اساتید ، خیلی  ؛ ولی احساس می کردم،  سر کالس های عرفانی هم رفتمچند دوره من 

                                .  ده امکه من در الهامات و مطالعات خودم کسب نمو ، کمتر از آن چیزی است

و توانستم با شما ارتباط  ، با شما آشنا شدم  احمدی ،تا اینکه آقای دکتر"سپس امیر ادامه داد و گفت 

.                                                                                                      نزدیکی برقرار کنم   

به همین علت به شما مراجعه کردم و به شما مشکلم   ، من می خواستم در امور عرفانی پیشرفت کنم 

و جلسۀ اول نیز با من به کالس  ، شما  مرا به کالس عرفانی دوست تان بردیدو  ؛ را بیان کردم

                                                                                                    .               "آمدید

که گفتم  به شما من . یدمرا بسیار دوست داشت و شما، بودم  فیزیک ن دانشجوی کالسمن بهتری" 

از  ، و یا بصورت مقاله می نویسم  ، در کالس به شما بازگو می کنم،  من خیلی از اطالعاتی را که

عرفان را به هم  در این ارتباط پیشرفت کنم و علم و ، و دوست دارم  طریق عرفان کسب نموده ام

                                                                                                                        ."بزنم  پیوند

دارای مطالعات  و ، من یکی از دوستانم مهندس است  ، ست اعالی  شماتفکرکه  یدبه من گفت شما" 

                       ." د به کالس او برویداگر دوست داری  ، و کالس هم برگزار می کند  ، هست  عرفانی هم

اکثرا از اساتید دانشگاه و   ،افراد حاضر در جلسه   ؛ حاضر شدماو من مجموعا سه جلسه در کالس "

محفل یک حالت خصوصی و بسیار روشنفکری و  ؛ یا دانشجویان ردۀ دکترا و کارشناسی ارشد بودند

                         . "ی توانست به چنین جائی باز شودکه پای هر کسی نم ،و مشخص بود   ، داشت

                                         ."من بودم ، جلسات حاضر در درواقع کم سوادترین و کم سن ترین فرد"
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و تاثیر عالم ها را به  ، عالم های موازی بود، تاد داشت تدریس می کرد به هر حال مبحثی که اس" 

توضیحاتی  الم نیز با استناد به کتب مختلف او در ارتباط با مخلوقات هر ع، همدیگر تشریح می نمود 

                                                                                                                   . "هم می داد

سواالت آنان بسیار ساده و کم ارزش  ، مدعوین نیز در پایان هر جلسه از استاد سوال می کردند " 

 داشت استاد نیز مطالب و استنباط های اشتباه زیادی  ،که آگاهی کمی دارند   ؛ و مشخص بود ،بود

                             .  "برداری می کردند بقیه هم یادداشت می گفت و که به راحتی در جلسات  ،

نداده و او به  ، که خداوند نصیب من کرده استحتی نصف این آگاهی استاد ، من می دانستم که  "

                                                                         . "او نسبت به من ناقص تر می باشداطالعات 

به  لی جلسات دوم و  سوم راو  ؛ به کالس رفتم احمدیدکترشما آقای اول من به همراه  جلسۀ " 

                                                                                        "تنهائی در جلسه حاضر شدم

                         .   "ددوستان هرکسی سوال دارد مطرح کن "در آخر جلسۀ سوم وقتیکه استاد گفت 

ولی میزان تالقی   ، عالم های دیگر صحبت کردید استاد شما دربارۀ "من اجازه خواستم و گفتم که

   مطرح تالقی ها را چرا   از طرفی روش نفوذ و تغییر در  ؛  ی دهیدرا توضیح نم ها و تاثیر عالم ها 

                                                                                                            "نمی کنید؟

و این سوال را از چه کتاب   ، شما از کجا می دانید  ، نفوذ و تغییردر تالقی ها را"او از من پرسید که 

                                                                                                 "و چه شخصی شنیده اید؟

                                                        "است از خودم می گویم کسی به من نگفته "من گفتم که  

راز بکه من می خواهم ا ، منظورشان این بود ،  جلسه به من نگاه معنی داری کردندافراد حاضر در  

                                                                                                              . کنموجود

                     "شما نفوذ در تالقی را بلدید اینطور نیست؟"استاد کمی فکر کرد و سپس گفت

                                                     .    "تالقی ها را بلدم  نفوذ در بعضی از "من گفتم  
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                                                                          "از چه طریقی کسب کردید؟ "گفت کهاستاد 

                                                                                            "از طریق نزول آگاهی"گفتم  

قادرید سرنوشت اشخاص و عالم ماده و سایر   یعنی شما"سپس استاد لحظه ای فکر کرد و ادامه داد  

                                                                                 .         "عالم ها را تحت تاثیر قرار دهید ؟

با این " و شما مسیر را اشتباه رفتید، این معنی نیست نفوذ اصال به ، دقت کنید استاد "من گفتم  

                                                       .   و استاد دیگر حرفی نزد  ؛ بقیه در بحث وارد شدند، حرف من 

یل تا در پاسخ دادن تعج  ، و از بقیه می خواست ،  من ادامه دهم ،  البته استاد اصرار بر این داشت 

.                                                                                                                   نکنند  

 ، در علم فیزیک و کتبی که در عرفان خوانده بودند ، با استفاده از دانش شان   ولی بقیه بی رحمانه 

                   . و جمالت مرا نقد می کردند،  مرا می کوبیدند ،  کتب مذهبی و عرفانیبه   و با استناد

ناقض سخنان من بوده و   ؛ که نوشته های عرفا و کتب دینی ، که بیان کنند ؛ آنان سعی می کردند 

                                                                                        حرفهایم پایه و اساس ندارد. 

، آنان بیرون بیایماز زیر فشار که   ؛ و دست وپا زدم  ؛ و هرچه استدالل آوردم  ، من هرچه پاسخ دادم

.                                                                                                          که نشد نشد  

. تشکر کرد  ؛ بحث مشارکت داشتندی که درسایر افراداز من و و استاد ، باالخره جلسه تمام شد    

      . بیفزایمو فقط به دانشم  ،  ویمعقایدم را به دیگران نگکه   ؛ تصمیم گرفتم، من  بعد از آن جلسه

بتوانم تاثیر گذار بر عالم ها  هم تا ،  نیایش به درگاه پروردگار می کردم من ،من از خودم راضی بودم 

من  . و رحمت الهی را بیشتر به خودم معطوف نمایم،  و هم پیشینه ام را پاک کنم  ، ی ها باشمو تالق

                                        سطح آگاهی خودم را ارتقاء دهم.        ،  با نیایش و تمرکز توانسته بودم
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                                                                                                                 تغییرمحل کار من:

و کارگاه  ، به اتمام رسیده بود ، که  مدتی بود ، بود  ساسانازی که مدیریتش با پدردوستم پروژۀ راهس

    .       منتقل می گردید باید  ایران ،درغرب  و ماشین آالت به پروژه ای دیگر  ،د باید جمع می ش

   نظر   به  با این کارگاه منتفی  لذا ادامۀ همکاری  ؛ ترم از تحصیالتم باقی بود  یکنیز هنوز   من 

                                                                                                              .می رسید

به   ؛ برای پیدا کردن کار  ، خواهش کردم نیز ساسانپدر ز ا،  دنبال کار می گشتمبه   ؛ من همه جا 

.                                                                                                       من کمک کند  

 بود نتهراکارخانه دراطراف  ، قطعات خودرو معرفی نمود  کت تولیدمرا به یک شر  ،او پس از مدتی   

                                                                                   .و قطعات فلزی خودرو را تولید می کرد ؛

    کجا   از را   اکبریمهندس " که   او گفت  ،  کارخانه رفتم مالک "سرابی"آقای    من نزد نهایتا 

                                                                                                           "د؟می شناسی

ضمنا  ،  دوستم ساسانمن با پسرش " گفتمو من   ؛ بود ساسانپدر   ؛ اکبریمنظور او از مهندس  

                                                                                         "آنان هستم   ۀپروژ  نگهبان هاست کهسال

                                                                          "؟ ددانشجو هستی شما  ؛بسیار خوب "گفت  او

        "نخواهد کردو کالسم برای شما مشکلی ایجاد ، دارم  یزیادآزاد و وقت   ؛ بله ترم آخرم "گفتم

ما االن   ، دبه عنوان نگهبان شب مشغول شوی  ؛ شما باید تا آخر تحصیالت تان "ه داد که سپس ادام 

  ؛یک نگهبان دیگر من می خواهم اضافه کنم ، ولی این تعداد کافی نیست ،  داریم در شب دو نگهبان

 انبرایت ؛و مشکل نظام وظیفه نداشتید  ،م یراضی بود شمااگر از ،  تمام شد شماو بعد از اینکه درس 

را به امور اداری معرفی  انخودت یداالن برو ، میرا جا به جا کرد شماو شاید  ،مییک فکر دیگر می کن

 ، مین بگیرندسفته به عنوان تض شماو از ،  پروندۀ استخدامی درست کنند انتیبرا ئیدو بگو ، یدکن

                                     .  "امضاء کند اکبریمهندس  تا   ؛ دبدهی را سفته پشت هم باید  شما
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، و مراحل مربوطه را طی نمودم   ، و به امور اداری رفتم  ؛ جدا شدمو ، خداحافظی کردم من از او 

  ،برایش شرح دادم ، اجرا را و م  ،رفتم  ساسانو به نزد پدر   ؛ گرفتمسپس دو برگ سفته از بانک 

 ؛انسان بسیار سخت گیر سرابیمهندس  "و به من گفت که، پشت سفته ها را امضاء کرد  ساسانپدر 

بسیار سختگیر و لجباز  ، چون دبا برخوردهای منفی او مواجه نشوی ؛یدسعی کن ، و بد اخالقی هست

                                                                                                                ."است 

ارخانه دارای ک  ، در شرکت مشغول به کار شدم  ؛من یک هفته بعد از تشکیل پرونده  ؛ ه هر حالب

.                                                                                                سه بخش اصلی بود   

و بخش دوم شامل  ، بود  " قربان زادهآقای "که نگهبان شب آن ،  دو سالن تولید بود بخش اول شامل

بخش سوم شامل   ؛ بود "ایمانیآقای "که نگهبان آن ، موتورخانه و محوطۀ اصلی و درب شمالی بود 

 کل نگهبانی یتمسئول  ، که نگهبانی آن با من بود ،درب جنوبی و ساختمان اداری و انبارها می شد 

                                                                                              .  بود ایمانیبا آقای  هم

که بعضی اوقات در محیط ، در اختیار داشت ، بابت گشت شبانه  یک موتو سیکلت  ایمانیآقای  

                                                                                     .گشت زنی می کرد ، بیرونی کارخانه نیز 

                                                                                                                        سرقت از کارخانه:

شکوک در سمت سالن تولید شده من متوجۀ رفتارهای م  ،یک ماه از حضورم در کارخانه می گذشت 

من متوجۀ یک نقطه ضعف ،  ق ورود به آن قسمت را نداشتمح ایمانیبه دستور آقای  ولی  ، بودم

                                 . و آن ضعف انبارداری کاال بود ، اساسی در روند کاری کارخانه شده بودم 

سیاری از لذا ب ، انبار یک شیفت کار می کرد و ، دارای دو شیفت کاری بود ، کارخانه  سالن تولید

و به انبار   ،شبها در سالن تولید می ماند  ، می شد ساختهدر شیفت دو  ؛ قطعاتی که در سالن تولید

                                                                                  .   و صبح فردا تحویل انبار می گردید ، نمی رفت

که مدیریت می گفت مواد اولیۀ مصرفی با تولید انطباق  ،ه مطرح بود در کارخان ، لذا یک بحث جدی  

                                                  و کارخانه در حال متضرر شدن است. ، و ضایعات باالست   ،ندارد 
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، انها رفتار نگهبزیرا ،  که من از آن بی خبرم،  ب رخ می دهداتفاقاتی در ش  ؛ من احساس می کردم

که اتفاقات  ؛ و عاقبت تصمیم گرفتم ، کردمیحس کنجکاوی من را تحریک  و ، بود مشکوک  بسیار

                                                                                     کشف کنم. شبانه را در سالن تولید

تا به سالن تولید  ، ، به پشت دیوار انبار رفتمبجای نشستن در اتاق نگهبانی   ،کذائی آن شب در من 

                                                                                                      .    دید داشته باشم

وآقای  ، خودروی سواری از در شمالی وارد کارخانه شدند ؛ که دو دستگاه  ،از آنجا مشاهده کردم  

                    .  ید شدندوارد سالن تول ؛ و آن دو خودرو،  نگهبان سالن تولید در را باز کرد قربان زاده

.                                                                      می خودم را به سالن تولید رساندممن به آرا  

و در نهایت   ، از آنجا داخل سالن را نگاه کردم ؛ باز بود یو کم  ، تولید کامال بسته نمی شددر سالن  

خودروی  ط نگهبانان در حال حمل به داخلتوس ، که قطعاتی که در سالن تولید بود، شگفتی دیدم 

                                                                                                      . سواری می باشد

و می گفت از کدام ،  قطعات را گزینش می کرد ش خود ، نام داشت " کامیارمهندس "مدیر تولید که 

و با آنها ،  خودش پشت فرمان نشسته بود  ،پسر مالک کارخانه هم   ، بردارند و از کدام برندارند

                                                                                                                همکاری می کرد.      

سوار برماشین  ؛ پس از بارگیری خودروی اول ؛ پسر مالک کارخانه"عباس"که  ،من مشاهده کردم 

تا او را  ؛ و سپس به سمت خودروی دوم رفت  ، از مسیر کنار برد ، ماشین بارگیری شده را و ؛ شد

                                                                                                                   .  برای بارگیری آماده نماید

در ،  فیلم برداری از این صحنه ها بودمبا موبایلم در حال   ، که از این اتفاق حیرت کرده بودم من 

 سر پست خودش امیر ، ببینم  ؛ زنگ بزنم یدربگذا" به مدیر تولید گفت ایمانیهمین لحظه آقای 

                                                                                                      "؟خیریا  ؛ هست

و موبایلش را از جیبش ،  دست از کار کشید ایمانیولی دیدم که آقای  ،  من صحبت آنان را نشنیدم

                                                                                                     .   و شماره گرفت ، در آورد
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متوجۀ من  ، که پشت فرمان بود  ؛ سرابیپسر مهندس  "عباس"و   ،ناگهان گوشی من زنگ خورد  

                                                                          .   ماشین را به سمت در هدایت کرد  ؛او سریع   ؛ شد

 ،از چشم انداز آنان دور شوم،  و سعی کردم،  فیلم برداری را متوقف کردم  ؛شتاب زده  بصورت من 

         مرا دید.، به دیوار انبار برسانم   ؛خودم را قبل از اینکه  و ، به بیرون در آمده بود  ، عباسلی و

                                                                                                                                مرگ من:

.      و ابتدا یک کتک مفصل به من زدند   ،به سراغ من آمدند  کامیارو مهندس  عباسنگهبان ها و   

خواست پسر صاحب   ، کنیماین کاری که ما داریم می  "ت کهبه من گف کامیارسپس مهندس  

 دخالت  ، درا ترک می کردی اننباید پست خودت و  ، دنباید دخالت می کردی شما  ، کارخانه هست

  ، دیویرون براز کارخانه به ب  ، باید صبح اول وقت شماو  ، یک اشتباه نا بخشودنی هست شماکردن 

                            ."دبه کسی حرفی نزنی ؛ دبارۀ آن چیزی هم که دیدیو در،  دو دیگر هم برنگردی

باشید او مطمئن  ؟ کنیدشما حرف این پسرک را باور می "گفت  ایمانیولی آقای ، من قبول کردم  

همۀ ما را   سرابیآقای   من می دانم  ،خواهد گفت  سرابیدر اولین فرصت کل ماجرا را به آقای 

                                                                 .        "و ما را بیچاره می کند   ، یس خواهد دادتحویل پل

من خواهم گفت   ،را بگیرند اگر م ، وضع تو از همۀ ما بدتر است"و گفت  عباسسپس رو کرد به 

را تحویل شما   ؛ پدرتان ، زنند بقیه هم همین حرف را می  ، بود عباسبه دستور  ،  هرکاری کردم

االن همه   ؛ هم انبرادرها و خواهرهایت  ،را محروم خواهد کرد  شما و از ارث ،  پلیس خواهد داد

                                                                                                             .  "منتظر همین فرصت هستند

تا نگهبانها دستها و پاهایم را با   ؛ دستور داد عباس و سپس  ،همه ساکت شدند   ند دقیقه ای ،چ

                                    .   و با او خصوصی صحبت کرد،  و پیش مدیر تولید رفت  ،طناب بستند 

حرفهای  قربان زادهو  ایمانیکه من می شنیدم  ،  و با آنها مذاکره نمود  ، آنگاه نگهبان ها را صدا کرد 

                                                                       ."موافقیم"و می گفتند که   ،او را تائید می کردند 

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

391 

و با بار مسروقه ،  سوار بر خودروی بارگیری شده گردید کامیار که مهندس ، عاقبت کار اینگونه شد 

                                                                                                     .    رفت از کارخانه بیرون

صندوق آنگاه مرا داخل  ، و داخل ماشین دوم گذاشتند،  ز انبار یک بیل و یک کلنگ آوردندا نگهبانها 

کیلومتری کارخانه یک باغ درفاصلۀ یک ،  و به بیرون کارخانه بردند ،  عقب خودروی دوم گذاشتند

آنگاه نگهبانها   ،و یک گودال کندند ، و به داخل باغ رفتند ، پارک کردند  باغماشین را کنار ،  سیب بود

   .مرا خفه کرد ایمانیطناب را دور گردن من پیچید و با کمک  عباسو ،  ماشین بیرون آوردندمرا از 

که آثار جابجائی خاک  ، و سعی کردند ؛ و روی من خاک ریختند  ، سپس مرا داخل گودال انداختند 

حرکت منزلش  سمتو  ،  نگهبان ها را به کارخانه رساند  ؛ عباسسپس   ،را با پا زدن محو نمایند 

                                                                                                                     .کرد

که تعدادی از قطعات تولید شده که هنوز  ، فردای آن روز مدیر تولید به مدیر کارخانه گزارش نوشت 

که  ؛ و نگهبانان نیز گزارش کردند . مفقود گردیده است،  و در سالن بود ؛ تحویل انبار نشده بود

و از او   ؛موده است پست خود را ترک ن ؛ نگهبانیپس از ساعت چند ؛ نگهبان شب "زاهدیامیر"

                         با پلیس نیز مطرح شد. سرابیو موضوع پس از گزارش به آقای  ،  خبری ندارند 

امیدوارم که ، برسم  "رآی"تا به خدمت ؛من نیز یکبار دیگر سعادت آن را یافتماکنون ؛ 

م وارد عالم باالدستی و بتوان، تا به عالم ماده برنگردم ، این بار سعادت نصیب من شود 

 شوم.
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 ادامه تحقیقات:                                                                                              

                                                                                                           مراجعۀ من به بیمارستان:

بود ، از چیزهائی که دکتر احمدی تعریف شده نزدیک صبح   من همۀ فایل های صوتی را گوش کردم ،

، و دوست داشتم ، مطالب گفته شده توسط او را ، راستی آزمائی کنم .  شگفت زده بودم ؛ کرده بود

و یک  ؛ به بیمارستان رفتم ، ی حال دکتر شومتا جویا  ،مراجعه کردم صبح اول وقت به بیمارستان 

                                                                      و حال پدرش را جویا شدم. ؛ پسر دکتر رفتم  به نزد راست 

به من گفت   ، در حالی که وضع بسیار بدی داشت ؛ دکتر پسرو  ؛ متاسفانه شرایط اصال مساعد نبود 

و   ، و مرگ مغزی او را تائید نموده اند ، قطع امید کرده اند  پدرم ؛ه پزشکها از بهبود وضعیت ک

.          در حال بررسی اهدای عضو او هستیمما   پدرم ،وضعیت به نوعی است که برحسب وصیت   

از او  سسپ ؛  و نمی توانستم حرف بزنم  ، و بغض گلویم را گرفته بود  ؛ من بسیار ناراحت شدم 

                                                         .راه افتادمبه سمت پاسگاه پلیس  و ؛  خداحافظی کردم

                                                                                                                  گزارش من به پلیس:

علت مفقود شدن  ،می کنم  که فکر ، و به افسر تجسس گفتم   ؛ ه مراجعه کردممن به پاسگا

.                                                                                           را یافته باشم  "زاهدیامیر"  

که است ؛ تی گفته در یک فایل صو ؛ قبل از مرگ خودش احمدیدکتردوستم "به آنها گفتم که من 

و در گودالی که در یک باغ   ؛ توسط نگهبانها و پسر مالک کارخانه به قتل رسیده امیر ، خواب دیده

                                                              ."دفن شده است، در نزدیکی کارخانه قرار دارد ، سیب 

به  ؛ و من به همراه آنان  ، ه با اصرار من انجام شدک ،  مجاب کردن افسر تجسس کار سختی بود

                                                                .مرباغات سیب اطراف کارخانه پرداختجستجو د

سپس و   ،یکی از مامورین متوجۀ خاک دست خورده در یکی از باغات شد   ،پس از دو روز جستجو 

                                                               . در کنار باغ شناسائی گردید جای چرخ خودرو نیز
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پزشکی قانونی صورتجلسه حضور با جسد  ، کشف گردید امیر و جسد  ، محل مربوطه گودبرداری شد

       شد.پسر مالک کارخانه و مدیر تولید انجام  عباسسپس بازجوئی تخصصی از نگهبانها و  و  ؛ شد

؛ تا  ؛ و به هیچ چیزی اعتراف ننمودند و پسر مالک کارخانه منکر همه چیز شدند  نگهبانها در ابتدا 

در مورد روش   ؛ او به من گفت که ، آنچیزی که دکتر احمدی  اینکه افسر تجسس ، مرا صدا کرد ؛

                                                                 بیاورید. برایم  بنویسید و   به قتل رساندن امیر زاهدی گفته ؛

او دستم   ؛ و به افسر تجسس تحویل دادم  ؛ من موارد مربوط به قتل امیر زاهدی را روی کاغذ نوشتم

       به اتاق بازجوئی برد.                                                                     ؛ را گرفت و با خود

این   ؛ یدعباس سرابی را گوش کن  ؛ اناعترافات دوستت "و گفت   ؛ سپس مهندس کامیار را صدا کرد 

                                                                                   "موارد را تائید می کنید یا خیر؟

                                                                   "اعترافات او را بخوانید"و سپس به من گفت 

اضطراب در  ؛  می خواندم و به صورت مهندس کامیار نگاه می کردم  ؛ من مطالب درج شدۀ خودم را

                              "خیر؟ یا  تائید می کنید" از او می پرسید افسر تجسس مدام   ؛ چهرۀ او موج می زد

                                                        مهندس کامیار نیز سرش را به حالت تائید حرکت می داد. و

و   اعترافاتتان را بنویسید "و گفت که  ؛ کاغذ و خودکار را به او تحویل داد  ؛ افسر تجسس  ؛ سپس

 ؛ سپس افسر تجسس برگۀ او را برداشت  ؛ او نیز اعترافات خود را نوشت و امضاء کرد  " امضاء کنید

 .اخذ اعتراف از او کار دشواری نبود  ، با توجه به اعترافات مهندس کامیار  و به نزد آقای ایمانی رفت ؛

  .                                                                         و التماس می نمود ؛ او مدام گریه می کرد

                        دقیقا منطبق با صحبتهای دکتر احمدی در فایل صوتی بود. ؛و می گفت آنچه که ا 

در طول مسیر  . حرکت کردم؛ و من به سمت محل کارم   ؛ افسر تجسس از همکاری من تشکر کرد

                                       مرا گرفته بود.  وجود و بهت و حیرت تمام    ؛ به اتفاق پیش آمده فکر می کردم

 ؛ در مسیر زندگی من قرار داد، خداوند یک انسان فرهیخته  و بزرگوار را   ،من از اینکه متوجه شدم 

و با خودم اندیشیدم  ؛ تاسف خوردم ، و خودم را ارتقاء دهم، و من نتوانستم از او کسب اطالعات کنم 
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    و درک  ؛ که آنها را نمی شناسم  ، رافم باشددر اط،  چند نفر دیگر ممکن است "امیر "که مانند 

                                                                                                                نمی کنم.

 ؛ساخته بودم، و از شخصیتی که برای خودم در انظار ، از خودم و این زندگی مادی بدم آمده بود 

که نه کسی را ببینم و  ، و به جائی بروم، که سر به بیابان بگذارم ،  م، دوست داشت سف می خوردمتا

                                                                      نه کسی مرا ببیند ، و خودم باشم و خدای خودم.

م او را به مردم انتقال دهم ، احتماال رسالت که پیا ، که خواست امیر احتماال این بود، با خودم گفتم 

و سپس  ؛ و نشر می دهم ، مطالب را می نویسم  ؛ با خودم گفتم  انتقال پیام اوست ،  ، من در عالم

                                                                                              زندگی جدیدی را آغاز می کنم.    

 

 ***پایان زندگی های کالبدی من***
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 پرسش و پاسخ با مخاطبین

"و زندگی های کالبدی من "ساختار عالم "در ارتباط با کتابهای   

کیست؟ "رآی  "در کتاب زندگی های کالبدی من سوال:   

ر عالم قانون و جبر حاکم ب ریدر کائنات است و تحت تاث رگذاری, تاث یعملکرد هر فرد در زندگ 

.                                                                      ردیگ یها ؛ خصوصا عالم ماده قرار م                                                                        

مل فمن تع"ردیگ یشکل م یبعد یها یدر زندگ ا؛ و ی یفعل یدر زندگ؛ اعمال ما  جهینت

, گر همه  یبه خود کن یهرچه کن" ایو  "رهیمثقال ذره شرا  عملیو من  رهی رایمثقال ذره خ

                                                                                      "                                                                                      کارما " ایو  " یو بد کن کین

 است که اعمال میعظ یوتریواقع قانون حاکم بر عالم ها ؛ خصوصا عالم ماده ؛ همانند کامپ در

.                       آن به اشکال مختلف بروز خواهد نمود یشود و خروج یم لیما در آن تحل                          

 یاز عملکرد او در زندگ یشود ؛ ناش یوارد عالم ماده م یطیمح طیتحت چه شرا یانسان نکهیا

 یخلق شود همگ یداشته باشد و از چه پدر و مادر یگاهیچه جا نکهیاست ؛ و ا نیشیپ یها

.                                                                     گذشته است یها یزندگ ریتحت تاث                                                                               

به اتمام برسد ؛ ممکن  یبعد یها یدر زندگ یزندگ کی یها یرگذاریکه تاث ستیقرار ن البته

.                                           ادامه داشته باشد تا مستهلک شود یاست در دهها زندگ     

 دهیمشکالت عد جادیعامل ا یعنیهستند ؛  یطانیش یله هامشغ انیکه متول ییانسانها

 یتحت شبکه منف یفعل یدر مردم هستند. در زندگ یو روان یروح ایو  یتیامن ایو  یاقتصاد

.                                                                                    کنند یم یخود را ط ریمس  

 آنهاست اتیاز خصوص یو قدرت طلب یخواه تی؛ حس تمام نهیو نفرت و ک یتعادل روان عدم

.                                                                    گردد یدر آنها م شیکه عامل عدم آسا؛                                                           
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 یبوده و هر روز گام طانیش یفلوک در برابر وسوسه هاافراد برده شهوات هستند آنان م نیا

.تمرکز هستند جادیو ا یاشخاص دشمنان نشر آگاه نیکنند.ا یم یسقوط ط ریدر مس یدیجد  

را که به مردم  یباشند و ضرورت دارد که درد و رنج یانسانها م ریسا ونیاشخاص مد نیا

 یوجود دارد و انسان ها در شبکه منفچرخه  نیا کهیکرده اند ؛ تجربه کنند ؛ تا زمان لیتحم

.                                     کنند ؛ درد و رنج و عذاب ادامه دار خواهد بود یم یرا ط ریمس                                       

واقعیت اینست که " رآی " یک شخص نیست بلکه یک ماهیت 

که پس  م ماده استقانون حاکم بر عال یندا"یا"روجودی است ، 

. از هر زندگی ما درک می کنیم  

 

شکل می گیرد؟  سوال : چرا در روح ثانویه ؛ اطالعات مربوط به زندگی های مختلف 

                                                                            این ثبت اطالعات چگونه رخ می دهد؟       

رکب روح اولیه + روح ثانویه + کالبد شکل می گیرد و ما نام آن را ؛ زمانیکه پیکرۀ مپاسخ : 

انسان می گذاریم ؛ پیوند بین روح ثانویه و روح اولیه  ؛ تا زمانیکه ماهیت روح ثانویه مساوی 

                                                     و یکنواخت با روح اولیه شود ؛ ادامه خواهد داشت . 

پیوند زمانی رخ می دهد ؛که روح ثانویه به واسطۀ عبور از عالم های متعدد از جمله عالم  این

 ماده ؛ کسب تجربه و آگاهی نموده باشد و بتواند خود را ارتقاء دهد.                                             

اتصال در کالبد های  پس روح ثانویه در عالم ماده عوض نمی شود , بلکه ارزش آن ؛ به واسطۀ

مختلف  ؛ ارتقاء یا نزول می یابد ؛ ولی نهایتا ؛ پس از طی دوره های حضور در کالبد های 

 مختلف ارتقاء می یابد و به عالم باالدستی می رود.                                                  

بد های متعدد ؛ روند عمکرد و پس به علت ؛ اتصال و همراهی مربوط به روح ثانویه ؛ با کال

 خاطرات و تجربیات این زندگی ها ؛ در روح ثانویه ثبت می شود.                                      
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 ضمنا روح ماهیت فیزیکی ندارد ؛ و ثبت اطالعات در آن بینهایت است .

مانند روح سوال : آیا از همان ابتدا نمی شد , روح ثانویه به گونه ای خلق شود که ه

 اولیه باشد و نیاز به این همه زندگی کالبدی و خالص سازی نباشد؟                          

پاسخ : همه چیز عالم ؛ از جمله روح ثانویه ؛ در ماهیت روح اولیه وجود دارد . پس همه چیز 

                          از روح اولیه یا همان روح مقدس پروردگار ناشی می شود.                       

پروردگار ؛ عالم های متعدد ) هزاران هزار عالم ( با مخلوقات و قوانین متفاوت خلق کرده  --

 است ؛ که عالم ماده ما نیز ؛ یکی از آنهاست.                                                          

ر به فرد قرار می دهد ؛که قوانین و ساختار خداوند برای هر عالم قوانین و ساختاری منحص--

 هیچکدام از عالم ها به دیگری ؛ منطبق نیست و با هم تفاوت دارد.                               

برخی از عالم ها به لحاظ ساختاری ؛ به هم نزدیکترند.ولی برخی دیگر ؛ با هم تفاوت بسیار 

دارد و سبک زندگی و تاثیر گذاری آنها ؛ تفاوت بسیار  دارند.نتیجتا مخلوقات آنها ؛ با هم تفاوت

 دارد.                                                                                                           

روح ثانویه منطبق بر شعور عالم هستی است ؛ و از اتصال آن به کالبد ؛ ناشی می شود ؛ --

هستی ؛ همانند اقیانوسی است که این عالم ها در آن حضور دارند و برهم تاثیر می شعور عالم 

                       گذارند.                                                                                  

هویت آن شعععور عالم هسععتی در تاثیرگذاری این عالم ها نقش مسععتقیم دارد ؛ و ماهیت و 

نسبت به روح مقدس پروردگار ؛ افت بسیار دارد ؛ چون تحت تاثیر عالم های مختلف است و 

 تاثیر آنها را برهمدیگر عملیاتی می کند.                                                                     

عالم را ؛ با استفاده از روش روح اولیه ؛ قوانین این عالم ها را شکل می دهد و مخلوقات هر --

 های مختلف ؛ ملزم می کند که این ساختار را حفظ کنند.                                         

 ولی شعور عالم هستی , مخلوقات و ابزارهای هر عالم را شکل می دهد.
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می شود ؛  عملکرد روح مقدس پروردگار ؛ که در اتصال آن ؛ به کالبد ؛ روح اولیه نامیده--

 هشدار دهنده و هدایت کننده است ؛ و ساختار و قوانین عالم ماده را تشکیل می دهد .          

اگر قرار بود که روح اولیه در چهار چوب قوانین عالم ماده وجود داشته باشد ؛ و کالبد در 

عالم ها  تسخیر آن باشد و روح ثانویه ای درکار نباشد ؛ مبحث تاثیر پذیری انسان از سایر

و همانند جمادات و مخلوقاتی مانند  منتفی میشد و انسان نمی توانست اختیار داشته باشد

فرشتگان و اجنه ) مخلوقات غیر ارگانیک ( می شد ولی در ارزش گذاری باالتر قرار می گرفت 

         چون موجودات غیر ارگانیک در شعور عالم هستی قرار دارند و اتصال با روح اولیه ندارند.  

بیانگر بازگشت روح ثانویه به "همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم  "جمله معروف 

 سمت روح مقدس پروردگار است.                                                                         

به وارد عالم باال ضمن اینکه روح ثانویه ؛ پس از طی دوره حضور در عالم ماده ؛ و کسب تجر

دستی می شود و باید یکسان سازی شود و مراحل دیگری را در آن عالم ها طی کند ؛ چون 

 تا رسیدن به ماهیت روح اولیه ؛ خیلی کار دارد.                                                              

بد را انتخاب کند؟سوال : تولد روح ثانویه کی رخ می دهد و چرا او باید کال  

پاسخ : روح ثانویه ناشی از اتصال شعور عالم هستی با کالبد است , اگر شعور عالم هستی با 

کالبدی شبیه انسان متصل شود و بدون اتصال روح اولیه به کالبد باشد ؛ این مخلوق ؛ انسان 

یۀ غیر نیست بلکه یک موجود غریزی است مانند میمون های بینی باریک و انسانهای اول

 هوشمند.                                                                                                        

ولی اگر میمون بینی باریک جهش ژنتیکی یافته باشد و انسان هوشمند ؛ از تیرۀ مربوطه را ؛ 

موساپینس یا تیره های ایجاد شده ساخته باشد. مثال انسان کرومانیون یا تیره های مشابه هو

؛ ناشی از اختالط نژاد این تیره ها ؛ شکل گرفته باشد و ساختار ژنتیکی آنان پذیرای روح 

و حضور روح اولیه باشد ، بطوریکه مخلوق به دنبال خالق  ؛ حداکثری خودحالت ثانویه در 

                                                هستی و کسب علم باشد ؛کالبد انسان نامیده می شود.              

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

399 

اتصال روح ثانویه به کالبد انسان ؛ بخشی از فرایند ؛ بمنظور بازگشت و اتصال به روح اولیه 

                               است ؛ پس باید روح ثانویه وجود داشته باشد.                             

قت ندارد بلکه زمان اتصال به کالبد داردپس روح ثانویه زمان خل  

 سوال : بهترین روش برای اتصال به عالم های شبکه مثبت و دریافت آگاهی چیست؟

یک لحظه اندیشیدن از هزار سال عبادت کردن "پاسخ : در درجه اول ؛ کسب آگاهی است ؛ 

                                                                                                      "بهتر است

در درجه دوم ؛ هم فاز نشدن با شبکۀ منفی یعنی مخلوقات دون پایه است ؛ یا بقول معروف 

 گناه نکردن.

در درجه سوم ؛ کمک به همنوع ؛ و انجام کارهای منطبق با شبکۀ انسانی ) مانند نشر آگاهی 

 + کمک اقتصادی .....(

هم فاز شدن با محیطی که امکان ارتباط بهتر با روح اولیه ؛ در آن فراهم  در درجه چهارم ؛

 شود مانند حضور در طبیعت بکر و یا حضور در محیط های ساکت و یا حضور به تنهائی و... 

در درجه پنجم ؛ استفاده از اصوات و سیگنال های تاثیر گذار بر کائنات ؛ مانند خواندن سوره 

ی مانند اهلل و ....                                                                     حمد و یا تکرار کلمات  

 سوال : چطور می توانیم زندگی های کالبدی خود را ببینیم؟

 پاسخ : این کار وابسته به تکنیک شخص و اجازۀ ، متولیان مربوطه است .

ریددر ابتدا باید روش جدائی روح از کالبد را یاد بگی  

توصیه می کنم برای دستیابی به این توانمندی ؛ به هیچ وجه هم فاز مخلوقات غیر ارگانیک 

 نشوید ؛ زیرا زندگی تان تباه می شود.                                                                     

خیر کردیم و ....افرادی می گویند که ما هم فاز شدیم و از آن بهره بردیم و آنان را تس  
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همه این افراد دروغ می گویند این ها گمراه شدند و برخی از آنها ؛ با مکافات بسیار توانستند 

                                                       بازگردند.                                                

کنید ؛ نمونه این کار را آلیستر کرولی کرد و همه برای دستیابی به این توانمندی ها اصرار ن

وروس و ایزیریس و دیگران ارتباط گرفت .که کتاب شریعت را نوشت و با ح دیدند  

 نتیجه کار کرولی چه شد ؟ 

 کرولی شد رهبر مکتب شیطان پرستی 

هده می نظیر کاری را که آلیستر انجام داد ؛ در میان دانشمندان ایرانی و عربی ؛ به وفور مشا

 شود , که اینجانب صالح نمی دانم از آنان نام برده شود.

البته خالق هستی برای بیان این واقعیات ؛ مواردی را در چشم انداز ما قرار می دهد ؛ مثال 

مشاهده می شود که فردی یک شبه ؛ زبان اسپانیائی یاد می گیرد و یا شخصی یک شبه 

ریاضیدان می شود .                                        موسیقیدان می شود و یا شخصی یک شبه ؛   

 که این موارد موجب شگفتی مردم می شود و علم نیز برایش پاسخی ندارد.

و برخی افراد از تعبیر خوابشان  ؛ و یا الهامات و پیشگوئی ها را همه کم و بیش تجربه کردند

                                                        در مورد حوادث سخن می گویند .                   

اینگونه موارد ؛ حکایت از جبر حاکم بر قانون و ساختار اصلی عالم ها دارد ؛ که ناشی از عملکرد 

 روح اولیه است.                                                                                              

وال : چطور بدانیم که تصمیماتی که می گیریم مربوط به شبکۀ مثبت است و یا س

 منفی ؟

پاسخ : کسب آگاهی کنید و گناه نکنید و خدمت به خلق کنید تا در حفاظت شبکۀ مثبت 

        قرار بگیرید.                                                                                           
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ولی من توصیه می کنم که فداکاری و ایثار گری ، ننمائید ؛ و سعی کنید که اعمالتان منطبق 

                                                       بر منطق باشد.                                              

سال قبل بگردیم ؟ 500سوال : آیا در انتخاب کالبد بعدی ممکن است ؛ به   

 پاسخ : خیر حرکت رو به جلو هست چون زندگی های کالبدی ؛ در عالم ماده رخ می دهد .

سوال : نقش الهامات در نوشتن اینگونه کتابها ؛ چگونه است؟   

پاسخ : زمانیکه نزول آگاهی انجام می شود ؛ پالن کلی از مفاهیم ؛ کسب می گردد ؛ نویسنده 

ورتی که قابل درک باشد ؛ درج نماید .                                         باید این حقایق را بص  

البته در نزول آگاهی ؛ روش نگارش و بیان حقایق نیز بصورت کلیات ؛ بیان می شود و تا زمان 

                 عملیاتی شدن قضایا ؛ همراهی ادامه می یابد.                                                     

 سوال : علت مختصر نویسی و بیان کلی در کتاب ساختار عالم چیست ؟

پاسخ : دوست گرامی ؛ جوانان بزرگوار و مستعدی مانند شما ؛ باید تشریف بیاورند و کتاب 

          های تکمیلی را بنویسند.                                                                          

بیان همۀ مطالب و ابهامات توسط یک شخص مقدور نیست ضمن اینکه ؛ توان شبکۀ منفی 

 را هم نباید دست کم گرفت ؛ و باید مراقب بود.

جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد–گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند   

رای من ؛ به شکل سوال :آیا روش هائی وجود دارد که برخی از زندگی های قبلی ؛ ب

 خاص قابل رویت و بازبینی باشد؟ در صورت مثبت بودن چگونه است؟

 پاسخ : زندگی های قبلی انسان ؛در حافظه روح ثانویه وجود دارد و درواقع بخشی از ماهیت 
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وجودی روح ثانویه می باشد ؛ لذا زمانیکه قید و بندهای ناشی از کالبد حذف می شود این 

دد.                                                                                    امکان فراهم می گر  

 پس از مرگ برای همه این توانمندی فراهم می شود ؛ ولی بصورت الهامات ؛ این واقعیت ؛ در 

             همین زندگی کالبدی ؛ به انسان گوشزد می گردد.                                         

بصورت تکنیک و اسکن روح ؛ این امکان وجود دارد که از زندگیهای قبلی تان مطلع شوید ؛ 

الم می کنم که وارد این وادی نشوید زیرا الزمه کار هم فازی با مخلوقات غیر ولی به شما اع

                ارگانیک است و موجب افول در ترکیب ماهیتی  انسان خواهد شد.                     

بران  ج لی را  ب ق های  گی  ند ثرات سووووی ز توان ا می  نه  گو چ سووووال :

  نمود؟                                                                                                                      

این به خواهید کرد ؛ پاسخ : ساختار عالم ماده به نوعی طراحی شده که اثرات سوء را تجر

 در این حالت ؛ ؛ توجه داشته باشید کهست تحمل مشکالت و مصیبت ها  تجربیات بصورت

  .           باید اتصال تان را با روح اولیه افزایش دهید چون در حال پاک سازی گذشته هستید

گذشته  ایه خودتان در زندگی, که جهنمی که در آن زندگی می کنید  ؛ شما باید درک کنید 

ید.                                                       ه اتان ؛ برای خودتان در زندگی آینده تان  فراهم نمود  

 پس باید تجربه کرد ؛ این قانون حاکم بر عالم ماده است و از آن گریزی نیست.                    

رد ؟ چگونه؟سوال : آیا می توان زندگی های بعدی را مشاهده ک  

پاسخ : بله این واقعیت را در الهامات می توان تجربه نمود ؛ همانطور که در ساختار عالم گفتیم 

% از زندگی مبتنی بر جبر است لذا تحت ساختار عالم قرار دارد .                                 80؛   

ت .                                ساختار عالم جبار است و پیکره و سازه آن از روح مقدس الهی اس  

 لذا پیوند بیشتر با روح اولیه و الهی شدن ؛ این توانمندی را برایتان ایجاد خواهد نمود.              
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این حقیقت در دو حالت برای شما فراهم خواهد شد:                                                                  

ت نظارت است که اگر به این درجه برسید ؛ از بزرگان و اولیاء الهی خواهید شد. الف ( در حال  

که امکان دستیابی به آن از طریق کسب آگاهی و سپس تزکیه و پیوند بیشتر با روح اولیه 

                                      است.                                                                       

ب( حالت دوم با کمک گرفتن از مخلوقات غیر ارگانیک است که الزمه آن هم فازی با این 

 مخلوقات است.                                                                                                    

 هستندق بشر تاکنون انگشت شمار تعداد افرادی که در وادی نظارت وارد شدند از ابتدای خل

, ضمن اینکه حضور در شرایط نظارت ؛ یک شرایط موقت است و  و اکثرا فقط ادعا کردند

 بسیار گذراست ؛ در برخی افراد شکل می گیرد و سپس قطع می گردد.                                

زیادند ؛ شما وارد این وادی  ولی افرادی که با مخلوقات غیر ارگانیک هم فاز می شوند بسیار

                                             نشوید ؛ زیرا افول خواهید کرد و .......................خواهید شد. 

سوال: توضیحات بیشتری در مورد زندگی های مکرر انسان بدهید و بفرمایید که 

 اتصال به کالبد چگونه شکل می گیرد؟

کتاب ساختار عالم توضیح دادیم ساختار انسان دارای سه بخش اصلی است:همانطور که در   

 الف( روح اولیه

 ب( روح ثانویه

 ج( کالبد

روح اولیه:                                                                                              
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  نام آن را ؛استح مقدس پروردگار رو که در پیوند مستقیم با ؛دقت کنید  ما بخشی داریم 

 ؛کامال  پاک و خالص است اولیه بنامیم.روح مقدس پروردگار؛ روح القدس یا روح  ؛می توانیم

نیست؛ و غیر قابل انعطاف است.                                               زیرا دارای مبدّل و شبکه    

خالق همه چیز روح  ؛محیط به همه چیز است و ؛فراگیر و مطلق است روح مقدس پروردگار،

.                                                                                  اولیه یا همان روح القدس است  

روح  ؛در واقع می توان گفت که مبحث مبدل و مولد و چیزهائی نظیر آن برایش معنی ندارد. 

.                                     درک برای همۀ مخلوقات عالم داردالقدس یک ماهیت غیر قابل   

هیچ مخلوقی قادر به  ؛غیر از انسان ؛و این در حالیست که ؛همه چیز از او ناشی می شود 

                              و قادر نیست از نعمت وجود آن مستقیما بهره ببرد. ؛پیوستن به آن نیست

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

405 

 

ثانویه=ماهیت شعور عالم هستی ماهیت روح  
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روح ثانویه:                                                                                              

کامال  ؛و آنچه که روح ثانویه می نامیم ؛بخش خلق شده توسط روح القدس است ؛روح ثانویه

و کالبد  ؛مخلوقات از جمله عالم ماده  م ها وعال  کلیۀ و  ؛منطبق بر شعور عالم هستی است

، همه و همه بیان می شوند فرشته و اجنه و سایر مخلوقات  ؛و آنچه که در محاورۀ عامه ؛انسان

                                      در محدودۀ شعور عالم هستی یا همان روح ثانویه حیات دارند.

؛ همۀ       محدودۀ آن؛ تا درعالم هستی می کندشعور ؛ اقدام به خلقدرواقع روح مقدس الهی

                                                                                از جمله عالم ماده خلق شود. ؛عالم ها

که برای هر عالم بصورت مستقل  ؛دارای قوانین و محدودیت هائی است ؛شعور عالم هستی

                                                                                             تعریف می گردد.

که شبکه عالم های مختلف بر یکدیگر  ؛ما قبال توضیح دادیم ؛این قوانین همان شبکه ها هستند

 ؛در نظر گرفته شده است ؛و بر اساس هدف گذاری خاصی که برای هر عالم ؛منطبق نیست

و مخلوقات و الیه ها و طبقات عالم مورد نظر ، بر اساس  ؛ۀ عالم مربوطه تعریف می شودشبک

                                              و برهم تاثیر می گذارند. ؛همان شبکه با هم ارتباط می گیرند

یا روح  از ماهیت روح القدس اط گیری با او برایمان مشکل است؛که ارتب ؛برعکس روح اولیه

شرایط برای روح ثانویه و شعور عالم اولیه نمیتوان مطلع شد؛ و نمی توان او را سنجش کرد. 

؛ در همۀ مخلوقات جاری است؛ و به اشکال شعور عالم هستیو  ؛به گونه ای دیگر است ؛هستی

                      مختلف قابل سنجش است.                                                               

  می توانیم عامل شبکه ها را مخلوقات ببینیم . در غرایز ؛را روح ثانویهمی توانیم عملکرد ما 

 ؛می نامیمنچه راکه قوانین شبکۀعالم مادی توانیم آهای طبیعی ارزیابی نمائیم؛ می  در رفلکس

؛ عملکرد روح ر علومو در فیزیک و شیمی و اکولوژی و سای؛ در روابط علمی مشاهده کنیم

                                                                      .ثانویه و یا شعور عالم هستی را شاهد باشیم
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و روح  ؛غوطه ور هستند ؛همگی در شعور عالم هستی ؛ما می دانیم که عالم ها ؛به هر حال

                               ر عالم هستی است.منطبق بر شعو ؛ از نظر ماهیتی ؛ثانویۀ انسان نیز

و می تواند از عالم ها و سایر  ؛روح ثانویه یک ماهیت متغیر و تاثیر پذیر دارد ؛که گفتلذا باید 

                                                           مخلوقات متاثر شده و در او تلورانس ایجاد شود.

و مباحثی  ؛در ارتباط با عملکرد شبکۀ منفی و شبکۀ مثبت گفتیم ؛ی را کهیعنی کلیۀ موارد

همه و همه در محدودۀ روح ثانویه  ؛در ارتباط با عملکرد غیر منطبق عنوان نمودیم ؛را که

                                                                                            معنی پیدا می کند.

که توان بهره برداری از روح اولیه و روح ثانویه ؛که فقط انسان است  ؛باید به این نکته دقت کرد

تنها از روح ثانویه یا همان شعور عالم هستی  ؛و بقیۀ مخلوقات عالم همگی ؛را همزمان دارد

                                                                                                       بهره می برند.

و برخی از عالم ها ، نسبت به  ؛دارای طبقه بندی و الیه بندی است ؛شعور عالم هستی نیز

                                                                      د.نبرخی دیگر از عالم ها ، ارجحیت دار

و پیچیدگی در آنها در حداقل خود می باشد.ولی  ؛دارند مخلوقات دون پایه ؛برخی از عالم ها

                          دارند. یکه ارزش و کارآمدی بیشتر هستند؛برخی از عالم ها دارای مخلوقاتی 

و نتیجتا آگاهی در  ؛میزان بهره برداری از شعور عالم هستی باالست ؛مثال در عالم فرشتگان

در حداقل خود  ؛مخلوقات و یا ارتقاء میزان تلورانس و افول لیو ؛درجۀ باالئی قرار گرفته است

.                                                                                                         می باشد  

دون ولی برخی ازمخلوقات عالمهای ماورای ماده، مانند برخی از موجودات غیر ارگانیک ؛ بسیار

در آنان به حالت  ؛و شعور عالم هستی ؛اند و در غرایز محض به سر می برند شده خلقپایه 

.                                                                                                    حداقل است  

یر ارگانیک شمرده می شوند.و در واقع ویروس غ ؛آگاه و بی اختیار هستندگونه موجودات نااین   
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ضمن اینکه ؛ شبکۀ عالم اینگونه موجودات؛ بسیار غیرمنطبق بر عالم ماست؛ و درصورت ایجاد 

و مخلوقات اینگونه عالمها ، ممکن است؛ اختالالت شدید روانی و ارتباط و تالقی بین انسان  

                                حرکات غیرارادی و جنایتهای وحشتناک از سوی انسان ، بروز نماید.  

 کالبد:                      

دوست گرامی توجه داشته باشید که کالبد یک ابزار و یک عامل تجمیع 

 عملکرد ارواح اولیه و ثانویه هست.                                                                 

و منجر به پیدایش انسان اولیه ؛ رر مخلوقات رخ دادروندی که در تکامل و موتاسیون های مک

که قدرت  ؛برساندفیزیکی انسان اولیه را به مرحله ای از تکامل  ؛نهایتا توانستو  ؛گردیده است

را پیدا کند؛ کالبد می نامیم.                                               پیوند با روح مقدس الهی   

از  یشده ؛ ناش جادیا یها رهیت ای نسیمشابه هوموساپ یها رهیت ای ونیکرومانیعنی انسان 

از مرحلۀ اتصال و بهره برداری از شعور  ؛براثر تکامل خود توانست ؛ ها رهیت نیاختالط نژاد ا

                                                 و به روح مقدس الهی بپیوندد. ؛عالم هستی باالتر برود

در کتاب زندگی های کالبدی مطالعه کردید ، اولین زندگی شکل گرفته در اتصال  دقت کنید:

جمعی روح اولیه و روح ثانویه در کالبد شخصی انجام شد که در چین زندگی می کرد ، هزاران 

 سال قبل از او نیز زندگی انسانها جریان داشت.                                                          

ما ماجرای زندگی های مکرر قهرمان داستان )روح ثانویه ( را ؛ در کتاب زندگی های کالبدی 

 شرح دادیم ؛ تا زمانیکه کامال از عالم ماده منفک شد و به عالم باالدستی رفت.

اولین زندگی دهها نفر ممکن است در همین امروز در عالم ماده شکل بگیرد و دقت کنید: 

و صدها زندگی را طی کنند ، تا وارد عالم باالدستی شوند.هر یک از آنها دهها   
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شکل گیری ماهیت وجود انسان فقط منوط به کره زمین و حتی فقط عالم ماده دقت کنید: 

نیست ؛ در هر محیط و هر عالمی که روح اولیه و روح ثانویه با یک کالبد اتصال همزمان پیدا 

                                                      کنند ؛ مبحث خلقت انسان معنی خواهد یافت. 

فرض کنید که در کهکشانی که میلیونها سال نوری با ما فاصله دارد سیاره ای وجود دارد که 

وجود ندارد ؛ در چنین درجه سلسیوس است و اکسیژن کمی  70در آن دمای هوا به فرض 

فیزیک آن با ما بسیار متفاوت است و محیطی مخلوقی که شکل می گیرد قطعا کالبد و یا 

اصال قابل مقایسه نیست ؛ اگر در این محیط این کالبد خاص بتواند به درجه ای از رشد برسد 

که اتصال همزمان روح اولیه و روح ثانویه در او شکل بگیرد او انسان تلقی می گردد و باید 

ختلف در عالم ماده طی کند.روندی که در کتاب زندگی های کالبدی شرح دادیم به اشکال م  

فرض کنید مخلوقی در عالم فرا ماده وجود دارد ؛ این مخلوق : یک مثال بسیار مهم دقت کنید

دارای دامنه سیگنال غیر قابل درک برای ما باشد ؛ یعنی به نوعی کالبد او شکل گرفته باشد 

                                      که ما توسط حواس مان نتوانیم او را درک کنیم.                    

به هر حال این مخلوق وجود دارد ما می توانیم نام خاصی نیز روی او بگذاریم می توانیم او را  

بنامیم ؛ فرض می کنیم ؛ در ماهیت کالبدی او ؛ ارواح اولیه و ثانویه مخلوق غیر ارگانیک  

اهیم داشت؟ ما یک انسان غیر ارگانیک تجمع یافته باشد . در چنین شرایطی ما چه چیزی خو

 خواهیم داشت.                                                                                               

واقعیت اینست که انسان در عالم های باال دستی دارای همین ماهیت است و زندگی او در 

 عالم های باالدستی نیز جاری است.

ست گرامی دقت کنید:دو  

حیات در عالم ماده و سایر عالم ها دارای دور و تسلسل است ؛ بطور مداوم انسانها 

در اولین زندگی خود ؛ خلق می شوند و زندگی های مکرر خود را در عالم ماده طی 
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های باالدستی می شوند و نهایتا پس از طی مسیر در عالم  می کنند و وارد عالم

ل قطعی آنها به روح اولیه شکل می گیرد.های مختلف ؛ اتصا  

همیشه اولین اتصال سه بخش روح اولیه و روح ثانویه با کالبد در ایده آل ترین دقت کنید: 

شرایط رخ می دهد.مثال اگر امروز اولین زندگی یک انسان در کره زمین را بخواهیم مشاهده 

ین انسانهای کره زمین است و مادر او کنیم باید سراغ نوزادی برویم که پدر او یکی از پولدارتر

یکی از زیباترین زنان کره زمین است و شرایط محیطی و عوامل مختلف ؛ همگی به نفع این 

نوزاد شکل می گیرد به قول معروف هم زیباست و هم پولدار و هم باهوش و هم بسیار خوش 

ر زندگی های بعدی عامل شانس ؛ در واقع اولین زندگی در این شرایط باید ایجاد شود . ولی د

 تعیین کننده ؛ بستگی دارد به زندگی اول و عملکرد او و ...............                                     

در کتاب زندگی های کالبدی مشاهده کردید که تفاوت بسیار در عوامل محیطی زندگی اول 

دگی اول بود.                            و دوم وجود داشت.شرایط زندگی دوم ؛ ناشی از عملکرد زن  

 سوال :منابع مورد استفاده در کتاب ما چیست؟

پاسخ : بیشتر مطالب درج شده در کتابها ؛ تحت نزول آگاهی شکل گرفت و آنچه که معموال ؛ 

در تدوین اینگونه کتابها رخ می دهد برای ما شکل نگرفت ؛ به همین علت مشابه ندارد و الگو 

نیست.                                                                                                برداری  

  سوال : میزان تطابق مطالب با قرآن چقدر است؟                                                     

کالبدی است زیرا موارد  پاسخ : احتماال منظورتان ؛ مطالب درج شده در کتاب زندگی های

انطباق در مورد کتاب ساختار عالم بسیار زیاد است ؛ ولی باید خرافات را از ذهن دور کرد و 

تفسیری منطقی و منطبق با علم بر آیه ها نوشت ؛ این همان کاری بود که امثال موالنا و شیخ 

                                                 اشراق انجام دادند.                                             
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وصیت کردن پیغامبر علیه السالم آن بیمار  " 61 پیشنهاد می کنم که اشعار موالنا را در بخش

را مطالعه بفرمائید .                                                                   "را و دعا آموزیدنش  

هده می کنید که تحلیل موالنا از بهشت و جهنم چیست و مفهوم و دیدگاه در این اشعار مشا

 موالنا در مورد زندگی های مکرر انسان چگونه است.                                                  

من فکر می کنم که همه در کارشناسی و صداقت و خلوص موالنا اتفاق نظر دارند. و بعید است 

نظرات او را ؛ مخالف با اسالم و قرآن تلقی کنند.                                      که اشخاص ؛   

ضمنا در قرآن نیز مواردی وجود دارد که بر این تفکر و اندیشه تاکید می نماید ؛ از جمله آنها 

لیه کیف تکفرون باهلل و کنتم امواتا فاحیا کم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم ا – 28سوره بقره آیه 

چگونه کافر می شوید به خدا و حال آنکه ؛ مرده بودید و خدا شما را زنده کرد و ---ترجعون

 باز بمیراند و باز زنده کند و عاقبت به سوی او باز گردانده می شوید.                                    

 سوال : مبحث تالقی عالم ها چیست؟

رد را برای شما توضیح دهم.                                           پاسخ : در ابتدا الزم است که این موا  

همه چیز عالم ؛ از جمله روح ثانویه ؛ در ماهیت روح اولیه وجود دارد . پس همه چیز از --

 روح اولیه یا همان روح مقدس پروردگار ناشی می شود.                                                    

پروردگار ؛ عالم های متعدد ) هزاران هزار عالم ( با مخلوقات و قوانین متفاوت خلق کرده  --

 است ؛ که عالم ماده ما نیز ؛ یکی از آنهاست.                                                          

ین و ساختار خداوند برای هر عالم قوانین و ساختاری منحصر به فرد قرار می دهد ؛که قوان--

 هیچکدام از عالم ها به دیگری ؛ منطبق نیست و با هم تفاوت دارد.                               

برخی از عالم ها به لحاظ ساختاری ؛ به هم نزدیکترند.ولی برخی دیگر ؛ با هم تفاوت بسیار 

ری آنها ؛ برهمدیگر دارند.نتیجتا مخلوقات آنها ؛ با هم تفاوت دارد و سبک زندگی و تاثیر گذا

 تفاوت بسیار دارد.                                                                                                           
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روح ثانویه منطبق بر شعور عالم هستی است ؛ و از اتصال آن به کالبد ؛ ناشی می شود ؛ --

سی است که این عالم ها در آن حضور دارند و برهم تاثیر می شعور عالم هستی ؛ همانند اقیانو

                       گذارند.                                                                                  

شعععور عالم هسععتی در تاثیرگذاری این عالم ها نقش مسععتقیم دارد ؛ و ماهیت و هویت آن 

مقدس پروردگار ؛ افت بسیار دارد ؛ چون تحت تاثیر عالم های مختلف است و نسبت به روح 

 تاثیر آنها را برهمدیگر عملیاتی می کند.                                                                     

هر  ماهیت وجودی پروردگار یا روح اولیه ؛ قوانین این عالم ها را شکل می دهد و مخلوقات--

عالم را ؛ با استفاده از روش های مختلف ؛ ملزم می کند که این ساختار را حفظ کنند.)شکل 

دهی ساختار و قوانین هر عالم ؛ یکی از عملکردهای روح اولیه یا ماهیت وجودی پروردگار 

                        او عملکردهای دیگری نیز دارد(.                                          ضمن اینکه ؛است ؛ 

 ولی شعور عالم هستی , مخلوقات و ابزارهای هر عالم را شکل می دهد.

عملکرد روح مقدس پروردگار ؛ که در اتصال آن ؛ به کالبد ؛ روح اولیه نامیده می شود ؛ --

                هشدار دهنده و هدایت کننده است .                                                       

 ورود به بحث تالقی عالم ها:

تصمیمات و عملکرد ما در عالم ماده ؛ تحت تاثیر عوامل محیطی شکل می گیرد و سپس از 

طریق روح ثانویه به کائنات منتقل می گردد و بر روی عالم های مختلف تاثیر می گذارد ، 

یر عالم ها را جذب کند و یا دفع عملکرد و تصمیمات ما می تواند مخلوقات غیر ارگانیک در سا

 کند .                                                                                                                     

بدیهی است که اگر عملکرد و یا تصمیمی منطبق بر مخلوقاتی از نوع ویروس های غیر ارگانیک 

پایه باشد ؛ عامل جذب آنان خواهد شد , و بالعکس نیز می تواند رخ یا همان شیاطین دون 

 دهد.                                                                                                             
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به صورت نهایتا این تاثیرات مجددا از طریق روح ثانویه وارد زندگی مادی ما میشود و در کالبد 

فیزیکی خودنمائی می کند و محیط مادی اطراف ما را تحت تاثیر قرار می دهد و مجددا 

 تاثیرات به سمت عالم فراماده انتقال می یابد.                                                             

مدام بین عالم  در واقع عملکردها و تصمیمات ما ؛ همانند دومینوئی عظیم است ؛ که بطور

ماده و سایر عالم ها در رفت و آمد است و تغییرات را در همۀ عالم ها از جمله عالم ماده موجب 

 می گردد.                                                                                                            

م که دارای اختیار تام هستیم و قادریم هر کاری این روند موجب می شود که ما احساس کنی

 انجام دهیم.                                                                                                    

گوئی ها چگونه رخ می دهد ؛ ما می م پیش می آید ؛ که مبحث پیشدر اینجا یک سوال مه

و این برای ما ملموس است پس چرا پیشگوئی و آینده بینی رخ می دانیم که اختیار داریم 

 دهد.                                                                                                          

در کتاب ساختارعالم در مورد قانون حاکم بر شعور عالم هستی صحبت کردیم و گفتیم که 

ند هستند و به عنوان نمونه ؛ آزمایش دوشکاف و کریستالهای آب و هوشمندی ذرات هوشم

 ویروس ها را مثال زدیم .                                                                                   

ر ما گفتیم که قانون حاکم بر عالم ها ) شبکه هر عالم(همانند قفسه کتاب است که هر ذره د

 آن جایگاهی دارد و هر جایگاه ، بصورت دو الیه است .

زمانیکه تحت تاثیر هر عاملی ؛ موقعیت و جایگاه ذرات نزول می کند ؛ مبحثی بنام کشش 

سطحی بین ذرات شکل می گیرد ، یعنی مجددا ذرات تمایل دارند به موقعیت قبلی بازگردند 

د اینچنینی بروز می کند .                  این کشش سطحی بصورت عوارض طبیعی و بالیا و موار  

این ساختار که قانون عالم تلقی می گردد ؛ ساخته و پرداختۀ روح اولیه است و تحت تاثیر ؛ 

 تغییرات پیش آمده در عالم ها ؛ از جمله عالم ماده قرار نمی گیرد.                                    
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به مرحلۀ نظارت می رسد ؛ قادر است ؛ میزان عدم انطباق ما در کتاب گفتیم که انسانی که 

عالم ها را با شبکۀ آن عالم و سایر عالم ها ببیند و روش انطباق سازی ناشی از ، شرایط پیش 

 آمده را مشاهده نماید.                                                                                              

ونه این توانمندی و نظارت و یا کسب آگاهی از شبکه عالم ها را ؛ ما در رویا های صادقی نم

 که می بینیم ؛ می توانیم تجربه کنیم.                                                                         

ق تقریبا به واقعیت شاید برای شما رخ داده باشد که خوابی ببینید و پس از مدتی همان اتفا

 پیوسته باشد.                                                                                                  

است ,که توسط جبر حاکم بر ساختار  ساختار شبکهاین گونه موارد , ناشی از کسب آگاهی از 

                                                                                   عالم ؛ شکل می گیرد.  

البته در کتاب توضیح دادیم که کسب اطالع از طریق موجودات غیر ارگانیک نیز بصورت موقت 

 می تواند شکل بگیرد و جوکی های هند را مثال زدیم.                                                  

م ها ببینید چه چیزی رخ می دهد.اما در تالقی عال  

وقتی شخصی از تالقی عالم ها و میزان تاثیر گذاری آنان برهمدیگر مطلع باشد ؛ می تواند هم 

 وقایع را پیش بینی کند و هم اینکه در روند آنان تغییرات ایجاد کند.                                  

ی را برای چه عالمی ارسال کند و موجب ایجاد زیرا می داند که دقیقا چه پالس و یا سیگنال

 وقایع خاصی گردد .

این حقیقتی است که کابالیستها در قدیم به آن آگاه شدند ؛ و حتی اقدام هم نمودند. بسیاری 

از بزرگان در این وادی وارد شدند ولی چون دیدند که الزمه این تاثیر گذاری ؛ هم فازی موقت 

است ؛ از استمرار آن خودداری کردند.                                با بعضی عالم های دون پایه  

من صالح نمی دانم که از این عزیزان نام ببرم چون خطا کردند ولی خودتان می توانید در این 

         مورد تحقیق کنید.                                                                                        
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انسانی که به مرحله نظارت بر عالم می رسد و این توانمندی بصورت موقت در برخی از اوقات 

اده می شود , نباید رازها را برمال کند و اختیار انسان را مخدوش نماید ؛ در کتاب ؛ به وی د

هر  زندگی های کالبدی من ؛ امیر به نظارت دست یافته بود ؛ ولی استاد فکر می کرد ؛ که

کسی به نظارت دست یافته است ؛ باید به دنبال تغییرات عمدی ؛ در عالم ماده و یا سایر عالم 

 ها باشد ؛ و بقیۀ همکالسی های امیر از این واقعیت بی اطالع بودند.                                           

بود ؛ زمانیکه روح ثانویه اتفاقی که برای امیر زاهد افتاد , یک هجوم از طریق شبکه منفی 

انسان ارتقاء می یابد و ارتباط آن با روح اولیه مستحکم می شود , در چشم انداز شبکه منفی 

قرار خواهد گرفت در چنین شرایطی است که القاعات از سوی شبکه منفی تشدید می شود ؛ 

ه حذف کالبد عارف و عواملی که با این شبکه هم فاز هستند ؛ بکار گمارده می شوند و اقدام ب

 مورد نظرمی کنند.                                                                                            

این فرآیند برای بسیاری از اشخاص در طول تاریخ رخ داد ؛ همه از خاتمه زندگی منصور 

 حالج و مسیح و شیخ اشراق و شمس و ......مطلع هستیم.

برخی از عرفای ما ؛ اشاره کردند  منا در مبحث تاثیر پذیری پدیده ها از عالم ماورای ماده ,ض

و گفتند که آنچه که در عالم ما رخ می دهد جلوه ای از حقیقتی است که در عالم های دیگر 

رخ داده است و یا گفتند که اعمال ما در کائنات تاثیر گذار است و مجددا به سوی ما بازگشت 

کند. این عزیزان در کلیات ؛ به این واقعیت اشاره کردند ولی بصورت فرموله و دقیق وارد می 

                                                                        نشدند ؛ یا نخواستند و یا نتوانستند.

تر طلب نکنید در همین حد ؛ برای تالقی عالم ها مطرح شود کافی است ؛ شما هم فعال بیش

 زیرا که صالح نیست.                                                                                           

و مثال  سوال: در مورد خلقت عالم ها و تاثیر گذاری آنان بر همدیگر توضیح دهید

؟یک چگونه استهای بیشتری بزنید ؛ تاثیرگذاری در جمادات و مخلوقات غیر ارگان  
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خداوند زمانی که اراده بر خلق عالمی می کند , این اراده از نیاز و یا روندی که در عالم ها 

                                                  حاکم است ناشی می شود.                                       

 بهتر است بیشتر توضیح دهیم .

فرض کنید, در حال باروری و اوج باشد و در مرحله ای باشد که خلقت و  مثال عالم مادی را

تکامل انسان در آن در حال شکل گیری باشد ؛ به اقتضای این تکامل ضرورت خلق عالم های 

جدیدی شکل می گیرد ؛ ضرورت خلق برخی از مخلوقات غیر ارگانیک ، که توانائی تاثیر 

ایجاد می شود.                                                       گذاری بر عالم ماده را داشته باشند   

در واقع باید مخلوقاتی خلق شوند که توانمندی هم فازی و تاثیر گذاری بر انسان و تصمیمات 

         او را داشته باشند.                                                                                     

باید این مخلوقات بر عالم ماده و مخلوق اصلی آن ، یعنی انسان تاثیرگذار می شدند تا عالم 

 دو قطبی شکل بگیرد.و اهداف خلقت عالم ماده محقق گردد.                                           

به خلق قانون یا شبکۀ وقتی که خداوند اراده نمود ؛ که عالمی را خلق نماید ؛ در ابتدا اقدام 

آن عالم می کند ، با این کار مشخص می شود ؛که هدف از حضور آن عالم در میان عالم ها ، 

 و در محدودۀ شعور عالم هستی چیست .                                                                  

و و یا جبر کننده است.ماهیت وجودی قانون یا شبکه عالم مورد نظر ؛ یک حالت الگ  

 بهتر است بیشتر توضیح دهیم.

عالمی را فرض کنید ؛ که مخلوقات آن بطور مدام با هم در تقاطع و اختالف باشند اصال موازی 

 و همراه و هم فاز بودن برایشان معنی نداشته باشد.                                                     

ب خواهد بود و ضربه زدن و محو کردن و حذف نمودن ؛ یک عملکرد چنین عالمی غرق در آشو

 الگو و مبنا برای مخلوقات آن عالم باشد.                                                                  
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بدیهی است در چنین عالمی ؛ اگر مخلوقی هم فاز و همراه و یا شفیق با سایر مخلوقات باشد 

غیر منطبق با شبکه انجام داده است.                                                            یک عملکرد   

پس در چنین عالمی , مخلوق باید از دید ما آشوبگر و نابود کننده باشد ولی از نظر سایر 

مخلوقات ؛ عملکرد آن منطبق با شبکه عالم خودشان است و مشکلی در عملکردشان وجود 

                   د.                                                                                        ندار

اگر مخلوقی به هر علتی عملکرد خارج از شبکه داشته باشد ، عملکرد آن مداومت نخواهد 

                                               و مخلوق فوق حذف خواهد شد.                                      داشت 

بزنیم. دیگر مثالیبیشتر توضیح دهیم و بهتر است   

یک مخلوق غیر ارگانیک در رده باال را فرض کنید ؛ که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری باالئی 

                   داشته باشد و دامنۀ تلورانس عملکرد در خلقت او وجود داشته باشد .                  

فرض کنید این مخلوق ؛ با یک انسان ارتباط بگیرد . بدیهی است ؛ این دو مخلوق روی هم 

 تاثیر گذار خواهند بود.                                                                                               

ه و روح ثانویه انسان مورد نظرخواهد گردید و حضور او , معموال موجب تخریب ؛ روی اندیش

به فرض عامل ایجاد خشونت در او خواهد شد. و عاملی خواهد شد تا روحیات او دگرگون 

 شود.                                                                                                             

فوق نتنها تحت تاثیر قرار نگیرد ؛ بلکه روی مخلوق فوق تاثیر گذار حال فرض کنید که انسان 

شود ؛ بطوریکه وی روحیه تخریب کنندگی خود را ازدست بدهد و یا به حداقل برساند و در 

    عملکرد او تغییر ایجاد شود.                                                                                       

این مخلوق تغییر یافته ؛ با شبکه عالم خود غیر منطبق خواهد شد ؛ و در عالم خود ادامه 

حیات نخواهد داد و ماهیت او محو خواهد گردید ؛ زیرا حضور او با عملکرد و هدف عالم مورد 

                              نظر منافات دارد .                                                                     
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البته چنین اتفاقی بندرت می تواند رخ دهد ؛ زیرا عملکرد بیشتر مخلوقات غیر ارگانیک مبتنی 

اء ندارند .و فقط تاثیر گذاری و تاثیر پذیری دارند که موجب بر جبر است و مبحث تکامل و ارتق

                                                      دامنه تلورانس عملکرد می شود.                         

 حال ادامه بحث را پی میگیریم.

شبکه عالم ؛ ماهیت الهی دارد و جبار است و مخلوقات سایر عالم ها نیز این اختیار که خداوند 

                      به ما عطا کرده به آنها نداده است.                                                     

اقدام بعدی خداوند در خلق یک عالم جدید  ؛ خلق مبدل هاست ؛ به این نکته توجه داشته 

باشید که مبحث محدودیت های ناشی از زمان و مکان ؛ متعلق به عالم ماست و در سایر عالم 

                                  ها تفاوت ها ؛ از ماهیت ناشی می شود.                                     

یعنی مخلوق با مخلوق دیگر تفاوت در ماهیت دارد ؛ این تفاوت ممکن است اندک باشد ولی 

 هدفمند است.

 بهتر است بیشتر توضیح دهیم.

ببینید دو مولکول اکسیژن را در نظر بگیرید که در عالم ما می تواند مشابه باشد و در کنار هم 

دو عملکرد متفاوت داشته باشد.                                                             قرار بگیردو هر   

ولی در سایر عالم ها اینگونه نیست دو مخلوق اگر دارای مشخصات کامال یکسان باشند قطعا 

یکی خواهند بود ؛ زیرا سایر عالم ها محدودیت زمان و مکان معنی ندارند ؛ و محدودیت آنها 

 موارد دیگری است. ضمن اینکه ماهیت مخلوقات سایر عالم ها شبیه به سیگنال است .

 حال مبحث مبدل ها را پی میگیریم.

توجه داشته باشید ؛ که مبدل ها مکمل همدیگرند در واقع خداوند برای همه عالم ها ؛ از 

کل است جمله عالم ماده ؛ یک چرخش و گردش را حاکم کرده است . این گردش به این ش

می نماید و در که مبدل بیس خلقت عالم مورد نظر را تولید می کند و سپس او را وارد شبکه 
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تا سیکل مورد نظر را طی کند.آنگاه توسط مبدل ثانویه از چرخۀ آن عالم شبکه بارور می کند؛ 

 خارج می کند. و پس از حرکت و طی مسیر در شعور عالم هستی و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری

 از سایر عالم ها دوباره به عالم مورد نظر بر می گردد.                                                                    

توجه داشته باشید که بیس عالم خلقت هر عالم ؛ همیشه به مبدا خودش باز می گردد ؛ مثال 

اده ، مجددا توسط مبدل های اولیه بیس عالم ماده پس از خروج از عالم ماده و حضور در فرا م

 ؛ وارد شبکه عالم ماده می شود این روند برای سایر عالم ها نیز اتفاق می افتد.                       

)ما قبال توضیح دادیم که بیس خلقت عالم ماده فوتون هوشمند است که تعریف آن ؛ با این 

 فوتونی که در فیزیک خواندیم متفاوت است(

داشته باشید ؛ که مخلوقاتی که سیگنال آنان ؛ توان هم فازی و تاثیرگذاری بر عالم ماده توجه  

را دارد ؛ می تواند بر مخلوقات عالم ما تاثیر گذار شود ولی میزان این تاثیرگذاری به ساختار 

                      مخلوق برمی گردد.                                                                      

مخلوقات عالم ماده ؛ که دارای ماهیت وجودی مایع و یا گاز و یا پالسما هستند ؛ میزان تاثیر 

 پذیری آنان ؛ بیش از جامدات است.

تاثیر پذیری ها ؛ فقط مخصوص ما انسانها نیست بلکه عوامل طبیعی نیز از مخلوقات غیر 

                                                                         ارگانیک تاثیر می پذیرند.            

تصورات پیشینیان و بیان مبحث الهه ها ؛ همه از این واقعیت شکل گرفت ؛ زیرا آنها متوجه 

شده بودند که هم فازشدن با برخی از مخلوقات غیر ارگانیک می تواند تاثیرگذار در روند عالم 

ثال باران بیاید یا نیاید و سیل قطع شود و موارد مشابه ( لذا آنان مبحث الهه طبیعت شود . )م

ها را سر و شکل دادند و در آن بسیار بزرگنمائی کردند.و با تفکر غلط ؛ این واقعیت منطقی را 

                    به انحراف کشاندند.                                                                             

www.takbook.com



 **********************زندگی های کالبدی من*****************************زندگی های کالبدی من**********************

420 

در حالیکه ما در کتاب ساختار عالم توضیح دادیم که بسیاری از رفلکس های طبیعت ؛ تحت 

ه از عملکرد مخلوقات ناشی میشود ؛ ضمن اینکه در اکثر موارد تاثیر کشش سطحی است ک

                      تحت تاثیر روند مبتنی بر ساختار شبکۀ عالم ماده اتفاق می افتد.                   

به این نکته توجه داشته باشید ؛ که مبحث خلق هر عالم ؛ برحسب ضرورت شکل می گیرد و 

 مبحث حذف هر عالم ؛ برحسب عدم ضرورت و عدم کاربری اتفاق می افتد.                      

دی مبحث القاعات و هم فازی را توضیح دهید ؛ روش دستیابی به این توانمنسوال: 

 چگونه است؟                                                                                                               

فرض کنید عالمی از مخلوقات غیر ارگانیک شکل گرفته باشد ؛ که با اهداف خلقت عالم ماده 

چنین عالمی ؛ بسیار مورد رضایت ما  ؛ انطباق داشته باشد ؛ بدیهی است که عملکرد مخلوقات

 انسانها خواهد بود.                                                                                                      

بدیهی است چون مخلوقات عالم فوق ؛ اختیاری ندارند ) فقط دامنه تلورانس عملکرد دارند ؛ 

اثیر گذاری هاست ( و تحت جبر عالم خود زندگی می کنند ؛ پس از که آن هم ناشی از ت

تالقی و هم فازی با انسانها ؛ ما را در کسب ارتقاء یاری می نمایند تا در مسیر دستیابی به 

 اهداف خلقت عالم ماده موفق شویم .                                                                      

انیم برای چنین عالمی نام هم بگذاریم ؛ می توانیم عالم آنان را عالم فرشتگان بنامیم.ما می تو  

ما می دانیم که مخلوقات ؛ عالم فرشتگان ؛ در ردۀ  پائین تری نسبت به ما هستند و از نظر 

                  خداوند دارای ارزش گذاری پائین تری می باشند.                                               

مخلوقات دیگری را فرض کنید که شبکه عالم آنها هیچ تشابه و همخوانی با اهداف عالم ماده 

 نداشته باشد ولی توان هم فازی و ارتباط با عالم ماده را داشته باشد.                                          
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ت عالم ماده تاثیر پذیری از مخلوقات اهداف این چنین عالمی تخریبی است , پس اگر مخلوقا

چنین عالمی داشته باشند ؛ موجب تخریب عالم ماده خواهند شد ؛ ما می توانیم این مخلوقات 

 را اجنه بنامیم .                                                                                                    

ام هیچ اهمیتی ندارد چون ما میلیون ها میلیون ) بیشمار( عالم داریم توجه داشته باشید که ن

 که بیس و ماهیت وجودی آنها با هم متفاوت است و از نظر ما چیزی  شبیه به سیگنال است.

توجه داشته باشید که آنچه که ما از مخلوقات غیر ارگانیک می بینیم ؛ چیزی است که در 

ت که مغز می سازد.                                                 ذهن ما شکل می گیرد و تصویری اس  

آنها برای برقراری ارتباط ؛ الزام ندارند که دست و پا داشته باشند و یا چهره انسانی داشته 

 باشند و اصال بخش های ارگانیک برای آنها معنی ندارد.                                                  

لبته این مخلوقات می توانند بصورت موقت در کالبد اجسام و مخلوقات مادی حضور داشته ا

 باشند و در آنها تاثیرگذار شوند ؛ ولی توجه داشته باشید که یک حضور موقت خواهد بود.          

زیرا شبکه عالم ماده ؛ سریعا آن ها را پس می زند.این جبر حاکم بر عالم هاست یعنی هر عالم 

 می تواند بر عالم دیگر تاثیر گذار شود ولی قادر به تسخیر قطعی مخلوقات آن عالم نیست.   

این داستان سرائی هائی که در ارتباط با اجنه و شیاطین و فرشتگان و سایر مخلوقات بیان می 

شود دروغ است و من تاسف می خورم که برخی از مدعیان به علت جهل ؛ این موارد را توسعه 

ندو اشتباهات و انحرافات وسیعی را منجر می شوند.                                        می ده  

)در حدیثی درج شده که یکی از ائمه را ؛ در جائی مشاهده نمودند که  پر فرشتگانی را که به 

                حضورش رسیدند جمع می کرده و ..........(                                              

پس اگر تحلیل صحیحی در ذهن شما از عالم ها  و روش خلقت شکل بگیرد ؛ می توانید جبر 

حاکم بر عالم ها را درک کنید , واقعیت اینست که خداوند جبار است و بسیار هدفمند عمل 

                                   می کند.                                                                         
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این مبحث که در گذشته و ادیان پیشین , عالم ماده را عرصه جنگ بین خداوند و پلیدی بیان 

طبی دارد ؛ آنها متوجه این عدم انطباق شده بودند و می کردند ؛ دقیقا اشاره به جهان دو ق

؛ موجب تخریب می گردد و  می دانستند که هم فازی مخلوقات غیر ارگانیک با عالم ماده

نیروئی در عالم ماده وجود دارد که متعلق به خالق هستی است که مانع از تخریب عالم می 

 شود.                                                                                                             

د دنبخشی از واقعیت را کشف کردند و بیان نمو بنظر می رسد که بزرگان این وادی ؛ هریک

ولی تکمیل نکردند و ادامه را به اشخاص دیگر واگذار نمودند تا انسانها خودشان به اکتشاف و 

 تعقل بپردازندو به نتیجه برسند.                                                                                     

ت که خداوند آگاهی محض و تکمیلی را ؛ به هیچکس عطا نکرد ؛ بزرگانی مانند واقعیت اینس

ابراهیم و بودا به باالترین مدارج آگاهی رسیدند ؛ ولی به خوبی انتقال ندادند و معلم اخالق 

شدند , زیرا مباحث پایه را نمی توانستند نشر عام کنند لذا مباحث پایه بصورت اسرار ؛ باقی 

عرصه بالهت شیاطین شد ؛ آنها می خواهند عالمی را هم فاز خود کنند که  ماند ؛ و عالم

منطبق بر ساختار آنها نیست , و اقدام به تخریب عالمی می کنند که به علت جهل نمی دانند 

 که قادر به تقابل با ساختار شبکه و کشش سطحی ؛ قانونمند آن نمی باشند.                     

جهل و بالهت است زیرا متقاضی چیزی هست که امکان پذیر نیست .شیطان واقعا مظهر   

 اکنون می توانیم وارد مبحث القاعات شویم.

مبحث القاعات و اخذ تصمیم ؛ یکی از مباحث کلیدی است ؛که راه را برای ورود به سایر 

                              مباحث باز می کند.                                                              

 فرض کنید که می خواهید با خودروی شخصی تان ؛ از شهری به شهری دیگر سفر کنید.

در حین سفر یک لحظه تصمیم می گیرید , که اختیار خودتان را بسنجید و به عنوان تست 

م زدن خودتان و اختیاری که دارید ؛ تصمیم می گیرید که عابری که کنار جاده در حال قد

 است با خودرو زیر بگیرید و فرار کنید .                                                                         
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چند لحظه توقف می کنید هیچ علت خاصی برای این کار ندارید ولی تصمیم دارید اختیار تان 

ده و نبودن شاهد استفاده می را بسنجید و نهایتا عابر را زیر می گیرید و از خلوت بودن جا

 کنید و فرار می کنید .                                                                                       

 این قضیه را بهتر است تحلیل کنیم.

واقعیت اینست که مبحث اختیار و شجاعت و توانمندی ؛ در ماجرای فوق بهانه ای بیش 

                                                                                                    نیست.      

شما تحت تاثیر این القاعات  کالبدروح ثانویه در القاعات ناشی از شبکه منفی قرار گرفته بود و 

                                               ؛ یک عمل تخریبی را انجام داد .                                     

روح ثانویه شما در آن لحظه هم فاز با شبکه منفی قرار داشت و القاعات ناشی از آن ؛ عملکرد 

 کالبدی شما را تصاحب نموده بود.                                                                            

طعا فردی از بزرگان شبکه انسانی بود ؛ که باید در این ماجرا ؛ قربانی می آن شخص مقتول ؛ ق

شد ؛ شما به عنوان قاتل به علت افولی که مرتکب شده بودید ؛ به مرحله ای رسیدید که قادر 

   به انجام قتل قرینه خود بودید.                                                                         

 البته اگر ماجرا بصورت قتل غیر عمد رخ می داد ؛ تحلیل عوض می شد.

 در این ماجرا باید مبحث تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.

حال فرض می کنیم که شما در حال حرکت هستید ناگهان تصمیم می گیرید که خودرو را 

اه او قدم بزنید و از کنار جاده پارک کنید و با شخص عابر هم صحبت شوید و در جاده همر

 هوای خوب لذت ببرید.                                                                                      

در این حالت ماجرای تخریب منتفی است ؛ شما کاری خالف شبکه مادی و انسانی انجام 

نداشت و ناگهانی بود.                   ندادید ولی یک تصمیم ناگهانی گرفتید که هیچ انگیزه قبلی  
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 فرض کنیم که از هم صحبتی با فرد مذکور ، شما کسب آگاهی نمائید و ارتقاء پیدا کنید.

 سوال اینست که علت این تصمیم چه بود ؟ 

 چطور ناگهان تغییر روش دادید؟

گردید.آیا جاذبه شخص عابر ؛ موجب تصمیم شد؟ یا عامل دیگری موجب اخذ این تصمیم   

قطعا القائی شکل گرفت و روح ثانویه ؛ شما به آن جواب مثبت داد و کالبد آن را عملیاتی 

                                                       نمود.                                                       

نکه بتوانید القاعات را هدفمند کنید تصمیمات ما می تواند ناشی از این القاعات باشد برای ای

و روی اشخاص خاص تاثیر بگذارید ؛ باید مباحث ساده ای مانند کف بینی  و قیافه شناسی 

کالسیک را بلد باشید و قادر باشید ؛ با نگاه مستقیم به مخاطب ؛ در او نفوذ کنید و او را محک 

                                                                       بزنید و شرایط او را سنجش کنید .                     

این کار وابسته به تکنیک است و باید خودتان یادبگیرید و آن را ارتقاء دهید ؛ سپس باید بر 

اساس سنجش کلی ؛ که از مخاطب تان اخذ نمودید اتصاالت و القاعاتی را که روح ثانویۀ او 

؛ پیدا کنید ؛ یعنی درک کنید که این شخص پتانسیل چه گناهان و پتانسیلش را دارد 

انحرافاتی را دارد و چه اعمال منطبق بر شبکه ؛ در او بارز است ؛ سعی کنید نقاط قوت او را 

 تقویت کنید و نقاط ضعف او را التیام ببخشید.                                                           

حله ؛ یک اتفاق جالب رخ می دهد ؛ و آن اینست که ؛ شما می توانید نوع القاعات در این مر

 را ارزیابی کنید و با مرکز آن نوع القاعات ارتباط برقرار کنید.                                       

اتفاقی در حال شکل گرفتن است ؛ شما مسیری را دارید طی چه احتماال متوجه شدید که 

ید که بهره برداری از تالقی عالم ها ؛ برای شما عملیاتی می گردد.                                می کن  
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فرض کنید که شخص مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده اید و متوجه شدید که برعکس 

عملکرد ظاهری وی و دیدگاه عامه ؛ شخص مورد نظر ؛ پس از کسب قدرت سیاسی و اجتماعی 

ه ببار خواهد آورد و در وادی شبکه منفی قرار خواهد گرفت.                                 ؛ فاجع  

شما می دانید که داشتن قدرت اجتماعی برای او سم است ؛ و می تواند درگاه بروز خطاها و 

                         اشتباهات فراوان باشد.                                                                 

و در واقع درگاه تسلط شیطان به او باشد ؛ شما اگر او را در کسب قدرت اجتماعی یاری کنید 

و مشکالت را از سر راه او بردارید ؛ در واقع او را در اختیار شیطان قرار داده اید این شخص 

اینقدر ضعیف نباشد ممکن است در قبال شهوات جنسی ؛ این نقطه ضعف را نداشته باشد و 

ضعیف و ناتوان است.)نظیر این کاراکتر را قطعا می شناسید( اجتماعی قدرت  کسبولی در برابر 

جهت دادن به مسیر زندگی یک شخص می تواند هم با کمک عملکرد کالبدی شکل بگیرد و 

ها مانند هم می تواند با کمک القاعات ناشی از روح ثانویه رخ دهد)قبال گفتیم که تاثیرگذاری 

 دومینو به هم وابسته هست(                                                                                  

اگر دست شخص مخاطب را بگیرید و او را در فضای اخذ رشد اجتماعی قرار دهید و شرایط 

به او کرده اید.               محیطی را برای او فراهم کنید تا کسب قدرت کند. بزرگترین دشمنی را  

 البته اگر از طریق القاء انرژی ؛ همین کار را انجام دهید نیز همین وضعیت خواهد بود.

شما ممکن است با او هم صحبت شوید و دالیل زیادی برای او بیاورید که ضرورت دارد برای 

                                          کسب قدرت همه چیز خود را فدا کند .                              

و به نوعی عمل کنید که او ؛کسب قدرت را محور زندگی خود قرار دهد و سپس از طریق القاء 

 انرژی و امواج مغزی ؛ مدام از او بخواهید این کار را انجام دهد.                                    

او تصمیماتش ؛ در مسیر نقطه ضعف ذاتی اش باشد ؛ در واقع شما دارید کاری می کنید که 

شما با این کار او را به سمت سقوط پیش خواهید برد او شما را مشوق و همراه می داند ولی 

 شما دارید او را تبدیل به ابزار شیطان می کنید تا عالم را تخریب کند.                               
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روی لبه تیغ است ؛ برخی از بزرگان این توانمندی را مبحث تسخیر افکار دیگران حرکت 

آموخته  "شیخ زاهد گیالنی "این کار را از استادش  "شیخ صفی الدین اردبیلی "داشتند ؛ 

 بود ؛ هر دو با این توانمندی آشنا بودند.                                                                   

خیر ذهن ؛ نیاز به مقدمات نیست ؛ شما قادر خواهید بود بصورت موقت در رده های باالی تس

و لحظه ای ؛ فرمان و یا عمل خاصی را به کالبد مخاطب القاء نمائید.شیخ صفی الدین اردبیلی 

 ؛ این توانمندی را داشت.ولی او نیز ؛ از مراحل مقدماتی شروع کرده بود.                                  

ینکه این قابلیت در شما شکل بگیرد ؛ سعی کنید با کمک تمرکز و دستور ذهن ، کارها برای ا

 را انجام دهید .                                                                                                 

ن و یا اجسام و یا این فرمان دادن می تواند به همه موجودات باشد , )اعم از انسان و حیوا

 مخلوقات غیر ارگانیک (                                                                                       

به مخاطب خود نگاه کنید و به هیچ چیز دیگر فکر نکنید امواج مغزی تان را با روح ثانویه 

هید تا اقدام خاصی را انجام دهد .                همراه کنید و به سمت او بفرستید ؛ به او فرمان د  

مثال به شخص نگاه کنید و روی او تمرکز کنید و از او بخواهید مسیر حرکت خود را عوض 

 کند .                                                                                                         

صی را به او فرمان دهید . می توانید با نگاه فرمان به او بدهید و استرس و و یا انجام کار خا

 نگرانی را در او مضاعف کنید و یا کاهش دهید ؛ این اعمال برای سایر مخلوقات نیز می تواند

                رخ دهد.                                                                                             

شما پس از مدتی تمرین قادر خواهید بود که ؛ روی شخص خاصی تمرکز کنید و از او بخواهید 

 تا موبایلش را بردارد و با شما تماس بگیرد و چیز خاصی را از شما مطالبه کند.                 

و را ببینید و از شرایط در مرحلۀ باالتر ؛ اطالع از شرایط زیستی اوست ؛ شما می توانید زندگی ا

 او مطلع شوید.                                                                                              
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توجه داشته باشید ؛ که در دستیابی به این توانمندی ؛ از کمک مخلوقات غیر ارگانیک استفاده 

رد معرکه می شوند ؛ اگر مشاهده کردید که شرایط به نکنید.قطعا آنها برای ارتباط با شما ؛ وا

 اینگونه است . از ادامه کار صرف نظر کنید.                                                              

کار تسخیر دیگران عمل صحیحی نیست و باید همانند شیخ زاهد عمل کنیم یعنی یاد بگیریم 

بردن آن یک عمل نا منطبق با شبکه است ؛ گفتیم که حضور در  ولی انجام ندهیم.زیرا بکار

 این وادی ؛ حرکت روی لبه تیغ است.                                                                     

اگر این کار القاء را خوب یاد بگیرید ؛ می توانید وارد فضای تعامل با منبع و مبدا ؛ القاعات 

اهی بر تالقی عالم ها ؛ پیدا کنید یعنی نظارت به امر الهی برای شما فراهم شود شوید و آگ

 چون شرایط اخذ آن را کسب نموده اید.                                                                    

د که در در این مرحله توان پیشگوئی ؛ یکی از توانمندی های شما خواهد بود ؛ ولی باید بدانی

 شبکه منفی چشم انداز خواهید داشت و ممکن است ؛ کالبد شما در خطر هجوم قرار بگیرد.     
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                                                                          سخن پایانی:          

امه قرار دهیم؛ و شرایط را که ما تصمیم گرفتیم ؛ در اختیار ع؛ کتاب حاضر ؛ بخشی از مطالبی است 

                                                                  برای نشر آگاهی و ارتقای جامعه فراهم کنیم. 

زندگی های کالبدی "و  "ساختار عالم"؛ در ارتباط با کتابهای ضمنا برخی از سواالت مخاطبین را 

پاسخ به مخاطبین را با دقت مطالعه کنید؛ زیرا در تفهیم  هم درج نمودیم ؛ حتما بخش پرسش و"من

.                                                                                               مطالب بسیار موثر است  

صورت اگر پس از مطالعه کتاب حاضر ؛ درگاه نزول آگاهی بر شما باز شد ؛ و پاسخ به پرسش هایتان ب

ولی  ؛ رویا و الهامات ؛ بر شما هویدا گردید ؛ سایر افراد را نیز ؛ از دانش کسب شده بهره مند کنید

هرگز تاکید زیاد و تعصب در اطالعات کسب شده ؛ بروز ندهید ؛ چون به معنی هم فازی با شبکه 

                                                                          ولی شما به مسیرتان ادامه دهید. ؛ منفی است

را دوبار مطالعه کنید؛ و سپس اگر سوالی در ارتباط با   "ساختار عالم "پیشنهاد می کنم؛ که کتاب  

.       تان را مطرح نمائیدت و سواال ؛استفاده کنید در کتاب درج شده  داشتید؛ از ایمیل فوقکتاب   

وظیفه در حداقل مقدار خود بود ؛ که به امر حضرت حق انجام شد ؛   هدف از تالیف کتب فوق ؛ انجام

         و بقیه کار را به دیگران بسپاریم.  و ما هم انجام دادیم ؛ تا به نوعی اعالم رفع مسئولیت کرده باشیم

ی نشر آگاهی و ایجاد ارتباط منطقی آرزوبه به هر حال ؛ این چند سطر ناقابل ؛ در جهت دستیابی  

؛ بصورت کتابی کوچک درج شد ؛ امید است که مورد قبول حضرت حق قرار  ین انسانهاب

                                                                                                                      گیرد.

 

طهمورث کارگر                                                                                            
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