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قدمه:م  

داستانی نیست ؛ یک رمان خاص است ، شبیه به هیچ  "زندگی های کالبدی من"کتاب 

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

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.

 

 برای ارتباط با ما :                                                                                          

Tik123tak456@gmail.com 
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                                                                                         :آغاز ماجرا

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

شماره ناشناس بود. جواب دادم او خودش  موبایلم زنگ خورد، .را به ناچار تحمل می کردم تهرانغروب 

معرفی نمود و گفت که پدرش در بیمارستان  احمدیدکترفرزند دوست قدیمی ام  احمدی امیدرا 

                                                             این دارد که مرا مالقات کند.بستری است و اصرار بر 

آدرس بیمارستان را گرفتم و به سمت بیمارستان تغییر مسیر دادم.یک ساعت بعد جلوی بیمارستان 

با ، محقق در امور عرفانی بودم  یک بود و من چون در کنار کارم ، یکاستاد فیز ، احمدیودم.دکترب

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

                                                                               همیشه تعجب برانگیز بود. ، خودم نیز

و چند ، شروع به قدم زدن کردیم ، به من سالم کرد ،  آمد بیمارستان زنگ زدم او به البی امیدبه 

با  .یکی از پزشکان همین بیمارستان است امیدکه ،من متوجه شدم  .میپیش دکتر بود ،دقیقه بعد

                                                                     .                   دکتر سالم و احوالپرسی کردم

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

                                  ی او در حال بازگشت به حال طبیعی است.م حیاتبرطرف شده است و عالئ

                                                            .    خدا راشکر کردم و تشکر کردم که مرا مطلع کردند  

و به بیماران خود ، که ما دو نفر را تنها بگذارد ،خواست  امیدسپس دکتر شروع به صحبت کرد. و از  

                                                                                                             سرکشی کند.

ه و واردعالمی و برای مدتی از عالم مادی جدا شد، بهم خورد  مدیشب حال من درمنزلم"او گفت که 

                                                      ."مطرح می کردیدعرفانی جلسات ه شمادرنظیر آنچه ک،  گردیدم

از نور و آگاهی و عشق شدم. و به نوعی از ادراک و آگاهی وارد عالمی مملومن "کهادامه داد او سپس

که بصورت هاله ای از ، یکی از دانشجویانم را دیدم ، من در آنجا ، که قابل توصیف نیست ، رسیدم 
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و یک ارتباط ادراکی بسیار ، ولی او را درک می کردم ، من او را بصورت فیزیکی نمی دیدم ، نور بود 

و از ، دبود و شما هم او را چند بار دیده بودی "یزاهد امیر "او نامش ، گرفتقدرتمند بین ما شکل 

                                                                     "شما سواالتی در مباحث عرفانی پرسیده بود

                                      ."اتفاق افتاده بود 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 

                                                                                              .        پاسخگوئی نبودم 

ولی متاسفانه بحث بین او و سایر حضار نتیجۀ مطلوب ،  ضر در جلسه نیز بحث کرداو با افراد حا

و قادر نبود که منظور خودش را بخوبی بیان ،  او در تکلم و بیان استدالل مشکل داشت زیرا، نداشت 

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

                                                                                                                      د.کن

                                          .دیگر به محفل ما نیامد "زاهدی امیر"در آن جلسه ، ، بعد از بحثبه هر حال 

                                                                                           .گذشته اهمیت نداشت به هر حال 

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

                                                                                   "کیست ؟  "رآی"ایشان را نمی شناسم 

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

و سپس ماجرای زندگی های  ،من اولین بار او را در ورود به عالم مادی دیدم ،ار همه استدو دوست

غیر قابل  ،تقال اطالعاتاین ان، برایم شرح داد ، به صورت انتقال آگاهی  ، مکرر خود را در عالم مادی

                                 .بسیار فرق داردانتقال اطالعات درک می کنیم و با آنچه که ما ازاست توصیف 

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

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

                                                                           .             این زندگی ها با او همراه بودم

  برای شما شرح دهمبصورت مختصر ،  اطالعاتی را که از او دریافت نمودم ، من میخواهمبه هر حال 
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                                                         .شما از این مطالب ، به شکل مناسب بهره برداری کنیدتا 

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

                 د.نو ایشان از آن به عنوان ضبط صوت استفاده کن، قرار دهم  هندزفری در اختیار دکتر

او را آنالیز کنم. اخذ مجوز نگه داشتن گوشی را  و ، دهبروم و ببینم قضیه چه بو امیرمن هم به دنبال  

                                                 و گفتم که مشکل را به کمک پسرتان حل کنید.، به دکتر سپردم 

                                                                                                                 :سرقتوقوع یک  

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

به آدرس منزلش . ولی مهم نبود ، ولی خاموش بود ، به گوشی او زنگ زدم . سپس را گرفتم  زاهدی

                                        ای داشت. فرسودهشهری بافت  و ، بوددر جنوب شهر  جایی، مراجعه کردم 

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

                                                                                                                .کار دارم 

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

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

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

به رئیس امور اداری مراجعه کردم و . بود  تهرانیک کارخانه تولیدی در اطراف  محل کار او رفتم.

 "زاهدی امیر "را گرفتم. او از من خواست که خودم را معرفی کنم و بگویم که با "زاهدی امیر"سراغ 

شما "دم وگفتم که نموولی از ادامه پاسخ خودداری  ، چه ارتباطی دارم. من خودم را معرفی کردم

                                                                                      "دارید از من بازجوئی می کنید؟

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

و هیچ خبری از او در  هترک نمود ، بود کارخانه هایکه نگهبانی انباررا ، خودش  ، پستشب پیش 

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

و سپس از من خواستند که برای  ،و آنها نیز تلفنی یک بازجوئی مقدماتی از من کردند ، من داد

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

                                                                                                              .همکاری کنم

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

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

                                                                                                                   .زاهدی کرد

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

                                                              "زیرا امیر زاهدی دانشجوی ایشان است و دکتر نگران اوست

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

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

در آزمایشگاه ، ،  امیدو دکتر را به همراه پسرش ، .به آزمایشگاه مراجعه کردم بودبیمارستان رفته 

از من پرسید که  دکتر  .با هم داشته باشیممختصر ط توانستیم یک احوالپرسی فق ما ، دمنمومشاهده 

                                                                                                        "؟چه کار کرده اید"

                                                                                         ."ش نکردمیپیداآقای دکتر هنوز  "گفتم 

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

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

                                                                                                                    ."ندارم

                                                                         خداحافظی کردم و به سمت منزل آمدم.       

                                                                  شناخت ناصحیح جامعه از یک انسان کامل:     

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

                                         .  کرده بودمشغول را فکرم  ، امیرو خالفکار بودن ، گفته بود "رآی"مورد 
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افسر  که چرا به آنجا مراجعه نکردم.، و پرسیدند  ، که از پاسگاه تماس گرفتند، آخر وقت اداری بود  

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

اگر فردا به پاسگاه نیائید ، من مامور می فرستم و شما را "د کرد و گفت او حتی مرا تهدی، من هستم 

                                                                                                             "جلب 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.

                        تا ببینم که به منزل مراجعه کرده یا خیر؟، رفتم  امیرغروب مجددا به منزل مادر بزرگ 

 امیراز آقای  "من سالم کردم و پرسیدم کهاو در را باز کرد. ، و چند لحظه بعد ، زنگ خانه را زدم

                                                                                                                    "خبردارید؟

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

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

                                                                                   یا خیر؟ که با جواب منفی او روبرو شدم. 

صحبت  سوال کردم ،میزان تدین و انظباط اخالقی و رفتاریش از و ، از او در ارتباط با رفتارش پرسیدم 

                                              هایش حکایت از جوانی پاک و سالم و بسیار مقید و وظیفه شناس داشت.

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

                                                                      .       داخل اتاقش شدم سپس  واو نیز اجازه داد 

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

                                                     مشاهده کردم.   شاه نعمت اهلل ولی را موالنا و حافظ و فیض کاشانی و 

            .خودم بعضی از این کتابها را تاکنون نخوانده بودم منۀ این کتابها برایم شگفت آور بود ، مشاهد 

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

                                                                               پیدا کردم. تعدادی ، کتاب زیست شناسی ،و 
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من شگفت زده شده  این کتابها بسیار کمیاب بود .، دیدم اکیستها و کابالیستها  از هائیکتابدر اتاقش 

 .بودبسیار دشوار ها،و درک مطالب آن شناختیم ، زیرا بعضی از اینها را ما به عنوان کتب رمز می ، بودم 

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

                                                           که چنین شخصیتی نمی توانست سارق و دزد باشد.   

                                                                                                 تشدید بیماری در دکتر:            

خیلی مبهم جواب می داد ، جویای حال پدرش شدم  امیدبه منزل خودم برگشتم و با تماس تلفنی از 

ولی ابراز می کرد چه زمانی از بیمارستان مرخص می شود."دکتر احمدی"و من آخرش نفهمیدم که 

                                                         و می گفت نگران نباشید.؛ در حال بهبود استکه حال پدرش 

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

علت من  .از سرقت متعجب شده بود زاهدی امیرمبرا بودن ، مبنی بر  ، از تاکید من او ، قانع نشد

                                                                      اعالم کرده بودم .راکتابهای او  امیرحمایت خودم از 

من به همراه چهار ، .براساس برنامۀ کاری که شرکت هماهنگ کرده بود  مجددا به محل کارم برگشتم 

            ه های شیمیائی بازدید دورو از یک کارخانۀ تولید فرا ،می رفتیم شیرازباید به ، نفر از همکاران 

                                                                  .نمودیممی کردیم و با مدیران کارخانه مذاکره می 

در کارخانه مدیرفنی .و از فرودگاه به کارخانه رفتیم ، رسیدیم  شیرازبه  ،پرواز ما ساعت یک عصر بود 

                                           .   منتظر ما بودند.من به همراه دوستانم از کارخانه بازدید کردیمو مدیرعامل 

                                                                                       :می شدکارخانۀ شامل این موارد 

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

و همه مشغول  ، دستگاه ها در سالن فعال بودند می رسید. مربعسه هزار متربه اندازۀ  تقریبااز سالنها 

                                                                                          .                     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 و چند استیکر 
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 متوسطکه سه بویلر ، قرار داشت یک سالن تاسیسات مرکزی ، غربی محوطۀ کارخانهدر ضلع شمال 

                                                  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  

و پشتیبانی کارخانه نامیده می شد.دفتر مدیرعامل در طبقۀ دوم این ساختمان . که مرکز اداری داشت 

                                                                                                               قرار داشت.    

                                  .   کارخانه ساخته بودندسبزدر منتهی الیه فضای ، ب هم آنها یک تصفیۀ پسا 

و معابر       امل فضای سبز و پیاده روها ش 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  

در واقع باید برای  .و هزینه های مربوطه را برآورد کنیم برای آنها طراحی نموده، مشخصات بهتر با 

                                                         ، با هدف افزایش ظرفیت می نوشتم.    کارخانه طرح توسعه

 ، دیمنموو چیدمان اصلی طرح را با مدیریت توافق می ، برای این کار ما باید نیاز سنجی می کردیم 

ویب شده را  برآورد و طرح تصپروژه 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 

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

به اصرار ،  در آخر وقت روز دومصورت جلسه گردید.پس از مباحث طوالنی ، درخواستی مدیرعامل 

یادداشت برداری از ما این بار هدف ، مدیر تولید ما به سالن تولید و انبار و تاسیسات مرکزی رفتیم 

                                                                                       .                اشکاالت موجود بود

طراحی کنیم ،  ، ماکه قرار بودکارخانه  که در طرح توسعۀ،صرار بر این داشت ا ، زیرا مدیر تولید

                                                                                               . تکرار نشود فنی کاالت اش

زیرا در کانال ها و کف سازی ، و کار چند ساعت نبود ، انجام این امور یک روز کامل وقت می گرفت 

یادداشت که روز سوم را به  ،لذا تصمیم بر آن شد ،مشکالت زیادی مشاهده می شد، ها و تاسیسات 

                                                              اختصاص دهیم . برداری از مشکالت ساختمانی کارخانه
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ما پس از اتمام کارمان مجددا  ،تا ساعت چهار عصر طول کشیدداری از اشکاالت موجود یادداشت بر 

                                                                                 شدیم. تهرانبه فرودگاه رفتیم و عازم 

با ، و تحویل مدیر عامل دادم .سپس نوشتم  را رم رسیدم و گزارش بازدیدفردا همین که به محل کا

وب به بیمارستان من نگران شده بودم و غر، تلفن مرا جواب نمی داد ، تماس گرفتم  "ددکترامی"

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

                                                                                           .      دمو خودم را معرفی نمو

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

                                                       ."بستری شده استرفته و حاال در بخش مراقبت های ویژه 

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

به نزد سرپرستار آمدم و از ، فوت خواهد کرد و  ، حالش خراب استکه او ، کامال احساس می کردم 

                                                      .م اتاق قبلی دکتر برواو خواستم که برای برداشتن موبایلم به 

یک بیمار دیگر آنجا بستری شده و مشاهده کردیم که  ، به اتاق مراجعه کردیمهمراه با سرپرستار 

با ،در آنجا نبودموبایلم ولی ابینت کنار تخت خواب را نگاه کرد، داخل کمد و ک پرستارسر.است

 امیدتحویل پسرش دکتر ،  احمدیدکتروسایل شخصی که ،یکی از آنها گفت  ،همکارانش مشورت کرد

پدرش را  حالبه او سالم کردم و  .در دفتر نشسته بوداو  ،به دفتر او مراجعه کردم. شده است احمدی

شرایط و من گفتم  امیدوارم که  ،سرش را به حالت یاس و نا امیدی تکان دادبا ناراحتی ، پرسیدم 

و ، تغییر کند. سپس از او خواستم که گوشی را به من تحویل دهد. ناگهان چهره اش دگرگون شد

     " ؟ شما با هم چه ارتباطی داشتید که باید از من پنهان می ماند؟قضیۀ این گوشی چیست "گفت

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

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

او من از ،سپسو به من داد گوشی را از کشوی میزش بیرون آورد، و سپس ، را در نگاهش می دیدم 

                                                                          اتاقش بیرون آمدم.  و از ، خداحافظی کردم

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

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

                                                   و در فضائی مملو از عشق و آگاهی و نور به مالقاتش رفتم.     

                                                           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 های بعدی تو جهت خواهد دادزندگی در این شرایط ، آزمون توست و به "

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

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

وهستانی در محل زندگی آنها در یک منطقۀ ک،  بود "یوهای"نامش  . رئیس یک قبیله بود همسراو 

                                                                           . بود "ینچی"نام روستای ما  ،شرق آسیا بود

ما دارای خانه ای در دشت بودیم منزل ولی  ، دندساکنین قبیله درون غارها زندگی می کرخیلی از 

پدرم ،خوبی داشتیم  و از نظر اقتصادی شرایط ،بودما از چوب و نی و پوست حیوانات ساخته شده 

او دارای کارگران زیادی بود  ،میکردو باغ داری که در آن برنج کاری  ،مین زراعی وسیعی بوددارای ز

من زمانی  .بودم و من اولین فرزند پسرش، ر دوم پدرم بود مادرم همس .شام داشتحبزرگی از او گله 

که ،او سالها بود ، پدرم از همسر اول خود سه دختر داشت  زیرا .شادی می کردندهمه ، که بدنیا آمدم 

ها ، دعا و و به همین علت در نزد خداوند آسمان ،حسرت می کشیددر آرزوی داشتن یک فرزند پسر 

بسیار لذا به علت اجابت دعای خود  ،و نذورات زیادی تقدیم پروردگار نموده بود نیایش بسیار نموده

                                                                                                                  .  خوشحال بود

و کشاورزی را آموختم  شکار کردن، من در ناز و نعمت رشد کردم و همیشه همراه و همدم پدرم بودم  

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

                                                                                                  .                گرفتمیاد  را

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

ارواح مقدس از ما می خواهند که پاک باشیم و پاکی را در  "کهاو می گفت ، داد می برایم توضیح 

زیرا خداوند ، و به همدیگر نیکی کنیم ، میان مردم و حیوانات و گیاهان و زمین و آب پاس بداریم 

خشم آفریدگار .  و در صورتیکه عامل انتشار نیکی ها نباشیم، آسمانها نیکوکاران را دوست دارد 

                                  ."بیماری و زلزله و طوفان برما نازل خواهد شدسالی و آسمانها بصورت خشک

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

از نظر کیفیت قابل مقایسه با آنها  ،تیروکمان های ما ،آموختم سایر قبایل از  ، رابا کیفیت تیروکمان 
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ونظیر ، برای کشاورزی آشنا شدم ، در یکی از قبایل من با پدیدۀ ساخت سد و جمع آوری آب  ،بودن

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

                                                                                      ارتباط با سایر قبایل و کسب تجربه: 

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

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

                                                                                          ی آمد.صحبتی با من خوششان م

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

پدرم برای سفر به البته من برای جلب توافق ، در دختران تاثیرگذار باشم ، به راحتی می توانستم 

و او می پذیرفت  ، علم و تجربه از سایر قبایل است کسبکه هدفم ، می گفتم  ، همیشه  سایر قبایل

از سفر برمی گشتم و به قبیلۀ  هر بار کهرا برایم فراهم می نمود. من هم و چند نوکر و امکانات سفر 

با اینکار تحسین پدر را کسب و ،  کردمقبیله می تالش جدیدی برای ارتقاء، می آمدم  خودمان

                                                                                                                  میکردم.

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

خواستم از پدرم  ،دآنها دارای زنان زیبائی هم بودن .هم کشاورزی خوبی داشتندصیادی می کردند و 

و یک ارتش کوچک ،  کنمعملیاتی  و کمان ونیزه و شمشیر را در روستا ساخت تیر که ،که اجازه بدهد 

 ؛ و من تربیت سربازان و ساخت سالح را انجام دادم ،پدرم پس از اصرار فراوان من موافقت کرد.  بسازم

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

      افزایش در آنانرا انگیزۀ تهاجمی ،  صحبتهابا این ، و آنان را در غنایم جنگی سهیم خواهم نمود 

                                                                                                                  . دادم می

                                               .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 

  ای هانو بهره مندشوم.و از امکانان موجود در روست ، میخواستم آزاد و راحت باشم، پدرم پاسخگو باشم 
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زمانی ، و در صبح زود  ، رساندم ساحلی هانو بصورت مخفیانه به نزدیک روستای ، را ارتش خودملذا  

 .و رئیس قبیله را کشتیم؛زنان را اسیر کردیم. به قبیله حمله کردم ، که صیادان راهی دریا شده بودند 

صید مردانی که از ، یا کشتیم و یا اسیر کردیم  ، کنندبا ما مقابله ؛ افرادی را که در تالش بودند  ما

                                    زیرا روستا در تصرف ما بود.        .راهی جز تسلیم نداشتند .دریا برگشته بودند

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

                                                                   و حرمسرا برای خودم راه انداختم.؛ تیار گرفتم در اخ

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

،  نیز نفرات جدیدی را جذب کردم یلۀ هانواز میان افراد قبرا برای ساخت ارتش در اختیارم قرار دهد.

                                  برای حمله به قبیلۀ مجاور آماده شدم. ،ماه پس از تصرف روستای هانو شش

من طی این مدت با آنها ؛  بود "ون"نامش روستای  را شامل می شدکوچک  روستایقبیلۀ فوق یک 

 آنها تعدادشان از روستای ساحلی. و از میانشان دوستانی هم پیدا کرده بودم ، مبادالت کاال داشتم 

و بسیار شجاع  .داشت و دامداری در میانشان رونق ؛ولی آنها اسب سواری بلد بودند ؛ کمتر بود هانو

 روستاهای مجاور خود از جمله روستای و چندبار نیز به؛ داشتند شمشیر و نیزه های فلزی آنها  ؛  بودند

                                                                                                         .هانو 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

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

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

                                                                    کنم.  و اهالی هانو را در غنایم سهیم  نمودهتصرف 

هر بخش از تصرف و برای  ؛ شب نفراتم را در حاشیۀ روستا مستقر کردم نیمۀبرای حمله به آنها در 

 که درصورتیکه اهالی مقاومت کردند.؛ م ه بودبه همه توصیه کرد من؛ م نمودروستا یک گروه را مامور
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در همان لحظات  حملۀ شبانۀ ما ،آتش زدن منازل و اصطبل ها را در برنامۀ کاری خود قرار دهند.با 

                                                                             .      روستا غافلگیر شدنداهالی کل ، اول 

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

ولی ؛ درگیری های پراکنده در روستا رخ داده بود  ,در فکر جمع آوری زنان و فرزندان خود بودند

                                                نفرات ما اندک مقاومت ایجاد شده را با قدرت سرکوب می کردند.  

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

                                                                                                    .    جمع آوری کردیم

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

در روستای , را به همراه تعدادی از نفراتم  "هانگ"بنام  یکی از نفرات وفادار به خودمسپس .سپردم

ا به قبیله ساحلی بردم و اسبان ودام و طیور ر، م اموال فراوان از ساکنین اخذ کرد و، گماشتم  "ون"

                                                          فرستادم. "ژنگ"اموال رئیس قبیله را برای پدرم بخشی از

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

 ؛که من حافظ آنها در برابر حمالت احتمالی سایر قبایل باشم، و قرار شد  ؛ و قرارداد صلح با من نوشت

                                                        ارسال کنند. انخود را برایم رآمداز دآنها نیز هر سال یک پنجم  و

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

در برنامه کاریم قرار ؛ را  هانو یساحل در روستای؛ یک قرارگاه نظامی و  ،ساخت یک خانه مجلل  

 از مردان و زنان ؛برنامه ریزی کرده بودمدر سال بعد تصرف منظم سرزمین های اطراف را  دادم. من

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

زیرا  ؛ و با دوام نبود ،نمی توانست مستمر باشد ولی ؛ بود آمیز  اگرچه در ظاهر موفقیت ؛ این روند 

بیماری در مناطق تازه باعث توسعه ؛ و اخذ غنایم جنگی  ؛ فشارهای اقتصادی ناشی از پرداخت مالیات

و مردم با بیماری های واگیردار و کمبود های ناشی از بهداشت و مواد غذائی ؛  تصرف شده گردیده بود
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و مرگ و میر در میانشان زیاد شده بود.بیماری های آنان به نفرات من هم سرایت ؛ ، مواجه شده بودند 

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

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

که بیماری در آن ؛ قرنطینۀ مناطقی بود پیشنهاد او  برای حل مشکل راهکاری ارائه نماید. تا  خواستم

                          مجددا در برنامۀ کاریم قرار گرفت.با این کار تصرف مناطق جدید ود ؛ ب شیوع یافته

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

 در منطقۀ ساحلی؛ تضعیف حکومت مرکزی من  ؛ و این به معنی،  ساندمبه حداقل می ر ،ندشده بود

                                                                                                                     بود. هانو

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

سایر روستاها و  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  اسم آئینی ،همۀ مردم بتواننددر مر تا ؛ ساختم بزرگیک عبادتگاه طی آن سالها ، من در هانو 

 وانگ نمایندۀ خدای آسمانها"به همه گفتم که مرا در مراسم افتتاح معبد . کنند آسمانها را پرستش

                                                                                                                   بنامند." 

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

                را برای جنگ تربیت کنند. 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 شنیدن  ؛ کنیدباید طوری رفتار ؛ تا در بی رحمی وقساوت قلب سرآمد روزگار باشید ؛ است

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

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

 من و نگران از خشم ما باشند.؛ تا از ما بترسند ؛  الزم بود ؛ با ما نشوند جنگبرای اینکه وارد ؛ ند کن

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

این بار حتی قبایلی که با آنها ؛ را آغاز کردم  اطق تازهحمله به من، پس از شکل گیری ارتش جدید   
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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 ، جنگ و خونریزی یک روند عادی برای ارتش من شده بود 

دیگری این روند یک اشکال در ابتدای تصرف مناطق داشته باشیم.؛ که ما تاکید بیشتری در اخذ غنایم 

مورد وثوق مردم نبودند و به واسطۀ ، که روسای جدید قبایل ، و آن این بود ؛ نیز به همراه داشت 

منفور مردم بوده و به هر حال همیشه بیم شورش وجود  ؛زورگویی و ظلمی که به مردم می کردند

                                                                                                                     داشت.

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

                به عنوان سپاهیان دوزخی ؛ و لشکر ما را  بی رحمی نفرات من در همه جا زبان زد شده بود.

تصرف اموال و به آتش ؛ و تجاوز به کودکان و زنان یک امر عادی تلقی می گردید می شناختند.کشتن 

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

                                                                                                     ممکن انجام می شد.

                                                                                     شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:

در تدفین مردگان ؛ و دارای مراسم خاص ؛ مردم احترام زیادی به پروردگار آسمانها می گذاشتند 

مردم از خشم ؛ را برای سهولت در زندگی بعدی با مردگان دفن می کردند و اشیاء قیمتی ؛ بودند 

موجب بروز ؛ و ارواح مقدس ؛ خشمگین کردن ارواح بزرگان ، و اعتقاد داشتند ؛ راس بودند هارواح در 

بیماری و شیوع باعث ؛ که احترام نگذاشتن به ارواح مقدس ؛ آنان اعتقاد داشتند . بالیا خواهد شد 

مراسم و دعاهای مختلف ؛ امراض می گردد.و برای جلب ارواح مقدس و دور نمودن ارواح شیطانی 

                                                                                                         .انجام می دادند

                                                                                                       یک گفتمان عجیب:          

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

و سایر افراد  پدرمورد استقبال ، و از مشاورۀ استاد هانگ بهره مند شودم.در ورودم به قبیله ، م نمای

                                                                                                                  قبیله قرار گرفتم .
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ما کاروان میان در ، و به دید تحسین به من و کاروان ما ، نگاه می کردند.آنها به من افتخار می کردند 

   خودنمائی ؛ و همگی سوار اسب بودند  ؛ که لباس شان زیور آالت فراوان داشت، د من زنان متعد، 

زیور آالت  سوار بر اسبی زیبا کرده بودم ؛ و را  "یوهای "همسر جدیدمدر جلوی کاروان ؛ .دمی کر

استقبال یوهای بسیار مغرور و زیبا بود ؛ و بدون اندک توجه ای به  گران قیمت به او پوشانده بودم ؛

. کنندگان ، به روبرو نگاه می کرد ؛ و نه لبخندی می زد ؛ و نه به ابراز احساسات آنها ؛ توجه می نمود

این یک  ؛و لباس یک دست پوشیده بودند و سوار بر اسب بودند؛ ؛نظامیانم همه نیزه در دست داشتند 

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

                                                                                                            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

به ؛ وقتی در مجلس من او را دیدم  ؛ من و او در کودکی با هم همبازی بودیم؛  بود "جولینگ"نام او 

او شجاع ؛  تحسین می کردم او را و همیشه؛ من او را دوست داشتم ؛ و او را بغل کردم ؛ سمتش رفتم 

من  .؛ به حساب می آمدو مدافع من  همیشه دوست؛ و در دعواهای دوران کودکی  ؛ و با هوش بود

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

                              ."و برای قبیله مان افتخار کسب کنیم؛ برویم  هانوبا من به  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 ؛توسعه می دهیددر میان مردم 

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

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

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

                                                                                                                "؟دباشی

 ؛ آنها را دوست دارمو من هم ، آنها مرا دوست دارند ؛ فرزند دارم  من یک زن و دو" جواب داد کهاو 

دست رنج دیگران شماو حق کسی در زندگی من نیست.اما اموال  ؛ من کشاورزی و دامداری میکنم  
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.                    "دادار به آنها نیستیوف 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 

و من به سمت  ؛مرا صدا کرد؛ هیچ گونه ترسی دیده نمی شد.پدرم که متوجه من شده بود ؛ در نگاه او 

به نزد من ؛ استاد هانگ که از صحبتهای جولینگ ناراحت شده بود  و بحث را خاتمه دادم.؛ او رفتم 

  "گ ندارید نیازی به جولین ؛شما یک سردار بزرگ هستید"آمد و از من عذر خواهی کرد و 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.   

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

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

                                                              باشد.می بد ذاتی و پلیدی من  بوده و عامل موفقیت من 

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

                                                                                          آنان با سایر سردارانم بودم.    

                                                                                                           نتیجۀ کینه توزی:            

و صبح دوست  ؛ رها نمی کردو تصمیم به انتقام مرا ؛ جولینگ مرا تا صبح به فکر فرو برد نفرت از 

                  کرده بود . مرا تحقیر زیرا او ؛ به هر شکل ممکن ؛ به او ضربه بزنم و تحقیرش کنم ؛ داشتم 

و نماینده خدای  ؛مرا خداگونه پرستش کنند ؛ من به همۀ قبایل گفته بودممن با خودم می گفتم که ، 

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

توهین می کرد  چون اگر کسی به پدرم ؛ مدیریتش ناراحت بودم برخورد نمی کند.از پدرم بابت سوء

                                                                                 من قطعا فرمان به قتلش می دادم.

  .خواستم که با من همسفر شودجولینگ  از صبح؛ که صبح به شکار بروم ؛تصمیم گرفتم به هر حال 
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او  .اماو 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 داشته  ، شکار حیوانات مورد پسند من نیست "گفت که

                                                                              ."مشما مسابقه بده حاضرم با؛  دباشی

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 

ز هنو؛ و هدایای فراوان به خانه شان فرستادم ؛ او موافقت کرد  ؛ میخواهم برایم فرزندان فراوان بیاورد

و و گفتم که ناپاک و خائن است.  ؛ که فرمان به قتل او دادم ؛ یک هفته از ازدواج مان نگذشته بود

در آن دوره مردان اختیار تام در دختر نیست و قطعا قبل از من با مردان دیگری ارتباط داشته است.

من برای تحقیر  را بکشند.؛ که او  و در صورت خیانت همسر حق داشتند؛ مورد همسران خود داشتند 

و صبح , من شبانه او را گردن زدم او را کشتم. ؛ جولینگ خصوصا برادرش؛  هانگکردن افراد خانواده 

ولی دستور دادم  ؛ دستور دادم ؛ تا برای او مراسم تدفین بگیرند ؛ من خودم در مراسم شرکت نکردم

                                                             زنان من ؛ در مراسم حاضر شوند.                               

و پسرش  هانگکه ؛طی این مدت می شنیدم ؛ ماندم  در ینچی؛ پس از این واقعه ؛ یک هفته من 

و  ، دارم روانی بیماریمن "آنها می گفتند که , همگان از من به بدی یاد میکنند ؛ جولینگ نزد

من "می گفت  هم که به همه جولینگو  "شیاطین در روان من نفوذ کرده و آن را تسخیر نموده اند

                                                      . "و دعوت به مبارزۀ او را از ترس رد کرده ام؛ ترسو هستم 

از این افتخاری که  ؛ خوردم می واقعا تاسف ؛ پدرم نیز در برابر این سخنان واکنشی نشان نمی داد

               . و آن همه هدایائی که برای این مردم حق ناشناس فرستادم؛ برای این قبیله کسب کردم 

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

علت لشکر کشی را ؛ پدرم از من  ؛ شدم و روز روشن وارد ینچی ؛ ودم هدایت کردمسمت قبیلۀ خ

؛ درگیری  گونهبدون هیچ"مدیریت کنمتصمیم دارم قبیله ام را به روش خودم "پرسید من گفتم که 

 .دادمهانگ استادفرمان به قتل کل مردان خانوادۀ  ؛ در همان روز اول؛ قبیله در کنترل من قرار گرفت 
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در اختیار نظامیانم ؛ همۀ زنان و دختران آنها را سپس  .زنده نگذاشتم را خاندان اوو هیچ یک از مردان 

رابطۀ من ؛پدرم از دست من ناراحت بود  ولی هنوز آتش کینه در من فروکش نکرده بود.؛ قرار دادم 

 "من از داشتن فرزندی مانند تو شرمنده هستم"پدرم می گفت که ؛ با او بسیار خصمانه شده بود 

ایست و شیطانی می نامید؛ و رفتارم را ناش؛  از من انتقاد می کردم ؛ و در حضور؛ م در میان جمع پدر

او ؛ اگر رهایش می کردم ؛ که با او چکار کنم ؛ من نمی دانستم  ,بزرگترین منتقد من پدرم شده بود

 ، فراهم می نمود، و موجبات تضعیف شخصیت مرا در میان عام؛ دیگران را نیز با خود هم فکر می کرد 

مردم کسی  زیرا ؛ تبلیغات بدی برعلیه من شکل میگرفت؛ دشمنانم گردن می زدم و اگر او را مانند 

 .و از اعتبار من نزد مردم کاسته می شد ؛فرزند خدای آسمان نمی نامیدند، را که پدرش را گردن زده 

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

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 

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

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

با  غذای سمی ،توسط ؛ قتل پدرم  .در همین بازۀ زمانی ،به سمت شمال هدایت کردم ؛ سرزمینی 

                                                                 و خیالم از سمت پدرم راحت شد.مهارت انجام گردید ؛ 

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 ترین  .که با فرامین من اداره می شد؛بسازم یک کشور ؛ من توانسته بودم 

                                                                                                   بودم.منطقه  درانسان 

                                                                                                     :نزدیکانشک به دوستان و 

که دنبال عیاشی  مپسران .مصیبت و بدبختی برایم شده بودند آنها عامل ؛ داشتم فرزندان متعددیمن   



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

24 

در مورد رابطۀ همسرانم  ، دور شده اند که از پاکدامنی .بنظر میرسید؛ نیز  مو دختران , هرزگی بودندو 

تا اینکه یک روز از فرط عصبانیت .که تحملش برایم سخت بود ؛نیز خبر چینان مطالب زیادی می گفتند

فرمان قتل یکی از دوستان  ؛ یک هفته پس از این اتفاق؛ دستور به قتل سه نفر از زنانم را صادر کردم 

                                                                           انت صادر نمودم.به علت خی؛ قدیمی را 

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

هم .من بودندآنها بهترین فرزندان  را به زندان انداختم. "ژنگ زی"و "وولی"و"وی شی ها "شدم و 

                              می رسید.به من  رزگی آنهاهاخبارکمتری ازعیاشی و؛ وهم اینکه ,  بودندشجاع 

                                                                         تصمیم مجدد برای توسعۀ سرزمین:                  

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

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

صیبت ، برایم م و موجبات نگرانی و ؛ برایم خوشبختی نیاورده بود؛ امکانات و ثروت و سپاهیان فراوان 

                                    شورش های مداوم در مناطق تحت امرم ، مرا کالفه کرده بود.  ؛ شده بود 

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

و در برخی ، آنان را مجازات کنم  ؛ برخی مواقعدر ؛ و من هم ناچار بودم  ، و فرزندانم به من می رسید

؛ بودم شده من کم حوصله و بسیار شکاک ؛ در این سالها . را نادیده بگیرم  ؛ گزارشات موارد 

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

می کرد و مردم را در مقابل معبد بزرگ جمع ؛ او برایم مراسم دعا و نیایش برپا می نمود ؛ می خوراند 

ی ئو من درحالی که برتخت مقدس طال و به آنها دستور می داد ؛ که برایم دعا و نیایش نمایند ؛

                                مراسم دعا و نیایش آنها را نظاره می کردم.                                   ؛ نشسته بودم

هی "به پیشنهاد تا اینکه اضطراب مرا رها نمی کرد. متاسفانه؛ ولی دعاهای آنان چارۀ درد من نبود  

خدای آسمانها دوست ندارد که "او میگفت که؛  مگرفتیک بار دیگر تصمیم به توسعه سرزمین "های

 "حکومت را توسعه دهیدشمشیر به دست شده و  باید؛ لذا بار دیگر ,  شما شمشیر را زمین بگذارید

لذا تصمیم به سرداران و بستگانم مشکوک بودم. و ؛ ولی سنم زیاد شده بود  ؛ من حرفهای او را پذیرفتم

 ؛ که اکنون تبدیل به یک شهر شده بود؛ در منطقۀ ساحلی ؛ را "هوکانگ"دوست وفادارم , گرفتم 
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بصورت منظم اخبار قبایل  به او فرمان دادم ؛ که من، و ادارۀ امور آنجا را به او بسپارم ؛ م نمستقر ک

و با هر کسی که شورش کرد ، شدیدا برخورد نماید.به همه نیز اعالم کردم تا ؛ را برایم ارسال کند 

                              مطیع و گوش بفرمان هوکانگ باشند.                                                

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

 حرکت دادم.                                                                                                            

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

 .سپسیدکار به اتمام می رستاراج اموال مردم آخرین مرحلۀبا و ؛ یافت  به بردگی بردن زنان ادامه می

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

                                                                                                                 م.می کرد

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

ایجاد لکه های قرمز رنگ در ؛ اری بصورت بیم ؛ نبودند این بیماری مستثنیابتال به ت من هم از نفرا

و با تب شدید همراه شده و موجبات  ؛ لکه ها سیاه می شد رنگ و سپس ؛ پوست شروع می گردید

                                                                                     .     مرگ شخص را فراهم می نمود

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

و لکه های قرمز و سر درد ؛ در این میان ، من نیز بیمار شدم . سپاهیان من نیز شیوع پیدا کرده بود 

                                                                                                      شدید را تجربه نمودم.

از طرفی ؛ مختلف پاسخگو نبود  یدرمانروش های و  ؛ در حال افزایش بوددر روی پوست من لکه ها 

ی سهولت برا دشمنان ،؛ ز طغیان و نافرمانی حاکمان داشت حکایت ا "هوکانگ"اخبار واصله از سوی 

      .در اثربیماری از بین رفته امکه من ؛دبودنشایعه کرده  همه جا؛ دسترسی به مال و اموال وقدرت 

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

سر جایشان  تا  همه  ، ز فرمانروائی می رساندمرا به مرک  باید خودم.نبود  باز گردم. چاره ای هانو

                                                                                                                       بنشینند.
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                                                                                                           هدف من در زندگی: 

              و خودم را الیق بهترین نعمات  ؛ 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

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

اصال که , حاال می دیدم و ؛ ت یابی به این موارد میدانستمدر دس؛ من خوشبختی را . همگان باشد

توانم نمی بطوریکه؛ ندارم  یآرامشهیچگونه ، و ؛  قرار گرفته امو مورد نفرت همگان  ؛خوشبخت نیستم

                                                              حتی به نزدیکترین بستگان و دوستانم اعتماد کنم.

                                                                                                                                  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 ل ورودم به هانو ؛ اوهمان روز 

برای هر  من ؛ که اطاعت کنند؛ و آنها نیز قول دادند  ؛ یدنمائاقدام به لشکرکشی مناطق باید مجددا 

و به آنان ؛ را مشخص کردم و منطقه ای خاص ؛  از سربازان را در نظر گرفتمتعداد خاصی ؛ کدامشان 

د.                                              ؛ حرکت کنیگفتم در اولین فرصت به سمت مناطق مربوطه   

 هاهمۀ برنامه ؛  طی روزهای بعد، وخامت حال من متاسفانه .به عهده گرفتم مرکز را هم خودمادارۀ 

و همه  ؛ بودمشده ی العالج گرفتار من در بستر بیمار؛  تشدید شد ؛ .زیرا بیماری منرا به هم ریخت

                                                                                 .             انتظار مرگم را داشتند

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

و حاضر نبودند از هانو بیرون بروند.                                      هوکانگ بیفتد.بدست مرکزی  حکومت  

آنها نتنها جنگ بر سر حکومت مرکزی را آغاز نمودند. ، پسرانم نیز با کمک نظامیان تحت اختیارشان 

ز کار ساز فرامین من نیبلکه با همدیگر نیز وارد جنگ شدند.در آن شرایط دستورات و ؛ با هوکانگ 

این به میدان جنگ   تبدیل و شهر ساحلی؛ ن من نمی گردید کسی حاضر به پیروی از فرامیو؛ نبود   
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                            از دنیا رفتم., از تحمل یک دوره بیماری سخت پس  هم من گروه ها گردیده بود.

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

کلیۀ سرزمین ها آغاز  زیرا شورش در ؛ آرامش قبل از طوفان بود کار ولی این فراوان دفن نمودند.

ضمن اینکه فرزندانم نیز جنگ بر سر کسب . و کسی از حکومت مرکزی اطاعت نمی کرد گردیده بود ؛ 

          به راحتی از هم پاشید., ن پس از سالها ساخته بودم قدرت و ثروت را شروع کردند.و آنچه که م
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                                                                                  دیدار دوم من با رآی:        

                                قرار گرفتم.  "رآی"رفتم و برای بار دوم در حضور من 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 "

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

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

به علت وسعت تخریبی که و ؛ ، 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 

                                                   .             "ور تحت این شرایط جانمائی تو را رقم می زندحض"

                      "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 

 در کشاورزیمحل زندگی آنها در یک منطقۀ  نام داشت."مانی نو " ود. مادرمیک کشاورز ب او همسر

زندگی  خانه های خشتیخیلی از ساکنین قبیله درون ؛  بود"کآمی"نام روستای ما ؛ بودآفریقا  شرق

                                                                                                          .       می کردند

 .داشتیم اقتصادی شرایط بسیار بدیو از نظر ؛ شده بود ساخته  نی و شاخه و برگ درختانمنزل ما از  

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

                                                                                                    . یممیکرد جو کشت

دختری  ؛من اولین فرزند همسر دومش بودم .دختر داشت  یک پسر و یک؛ خود پدرم از همسر اول  

                                         و عالقه ای به من نداشت. ؛خوشحال نشد ؛هیچکس از بدنیا آمدنم ؛بودم که

و من نیز از  ؛می کرد خانوادۀ ما همانند برده ها برای ارباب کار ذاری کردند.نام گ "کاتالو"آنان مرا 

                                                                  را تجربه کردم. کشیدن کودکی کار کردن و گرسنگی 

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

                                                                                                      می گردید. واگذار 

 سرکارگرها وهمیشه مورد تحقیر و استهزاء فرزندان ارباب ، که من آن سالها ؛هرگز فراموش نمی کنم  

                                                                                                           .   داشتم، قرار 

کوچک بودن اندام ، و ناتوانی من در حمل مشک آب ، معموال وسیله ای برای ابراز عدم رضایت و 

                                                                                                     انتقاد سرکارها بود.   

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

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



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

30 

یک جملۀ پدرم ، یکبار هم که شده  ؛زو داشتممن آر می کردند.ناز من حمایت و ؛ ت نداشتند مرا دوس

                                           یا در حمایت از من به دیگران تذکر دهد.؛ به من بگوید  محبت آمیز ،

همیشه مادرم به من توصیه ؛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  ؛می کرد

متاسفانه با ما مثل انسان برخورد  ؛بودم  من شاهد سختی ها و مشقت بسیار زیاد مردم؛ طی این سالها 

که خواهر ؛ی بد بود و سوء استفادۀ جنسی می کردند.شرایط بحد ؛فقط از ما کار می کشیدند ؛نمی شد

                        در مرگ او من بسیار گریستم.و خودکشی کرد. ؛باردار شددر نوجوانی  "آکارا"ناتنی من 

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

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

خیلی از اوقات ؛ زندگی کنم.من در رسیدن به این آرزو  ، ی مناسب ترمنطقه ای دیگر ، با شرایط

                                                          نیایش می کردم و از ارواح مقدس کمک می خواستم.   

                                                                                                    گر اصطبل:درگیری من با کار 

به عهده  را و اسبهای ارباب  هانگهداری از گاوافت اصطبل و نظکه کار "باراتو"بنام ؛ یکی از کارگر ها 

دو بار با من درگیر ؛ او حتی برای به طویله بردن من  ؛م را کرده بودمدتی بود قصد اذیت و آزار؛ داشت 

که به حرف های من گوش  ؛ اصال تمایلی نداشت ولی گویا پدرم؛ ه را به پدرم گفتم قضی؛ هم شده بود 

                                                                                                                          کند.

فقط بدبختی و تحقیر و زجر  ؛ که ادامۀ زندگی تحت این شرایط چه معنی دارد ؛ واقعا فکر میکردم

                  و به تو چیزی نپردازند.؛ فقط از تو بهره ببرند ؛ آنهم زندگی با کسانی که میخواهند  ، کشیدن

آن روز را  در اختیار به اصطبل ، برای حمل آب ؛ از سرکارگر خواست  "باراتو "مجددا ؛ یکی از روزها 

                                                                                     ، و به او کمک کنم. او قرار بگیرم

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

                                                                                               نش موج می زد.  چشما
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او تالش        واقع شدم،که داخل اصطبل مورد حملۀ او  ؛ بعد از ظهربود؛  کامال حواسم به او بود من

نظور ، دستم را می پیچاند و مرا روی زمین می کرد ؛ مرا به زور به آخر اصطبل ببرد ، و برای این م

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

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

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

به همین علت او نیز اقدام به کتک . من به او توهین کردم ؛ و گفت که ؛ ، با هدف هتک حرمت شد 

قضیه به نهایتا و حرفم را نپذیرفتند. د.نشمن نیز چاره ساز  قسم ها و گریه هایزدن من نموده است.

  که من در نظافت خانۀ ارباب کمک کنم. ؛ و تصمیم گرفته شد، س به ارباب منتقل شدسرکارگر و سپ

                                                                                        رمت من توسط پسر ارباب:حهتک 

با رفتن به خانۀ ؛ و فکر می کردم ؛ 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

در روز روشن  او ؛بود موجود حیوان صفت یک  و ؛تعادل روانی نداشت"بایونگو"بنام اب پسر بزرگ ارب 

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

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

 ؛عمال و رفتارهایش را دیدمبعضی از او ؛ 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 برد ؛ او من آورد 

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

      و به من تجاوز؛ فحش می داد  مبه پدر و مادرمدام و ا؛ و سپس به من حمله کرد ؛ می رقصیدم 

                                                                                                                    می کرد. 



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

32 

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

سرم را به حالت اطاعت  ، گریان و ناالن از بدبختی خودم من هم "دو در اختیارم قرار بگیری دبیایی

                                                                                                                تکان دادم.

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

                                                                                         آمدم.        سایر خدمتکارها 

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

او یک  برای اینکه؛ ارباب انسانی بدبختی است "میگفت او  ؛فحش دادن بایونگوشروع کرد زیر لب به 

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

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

                                                ."بود 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  

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

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

دو روز بعد در حال می دانستم.  راه نجات تنهاکه خودکشی را ؛من آن روزها بحدی نا امید بودم  

دستم را گرفت و گفت ؛ او همین که رسید  ؛وارد خانه شدبایونگو که ؛بودم ارباب نظافت کف منزل 

                                                        .      برد شو مرا کشان کشان به اتاق خود"کار دارم  تو بیا با"

  ولی او اصال گوش  ؛که دست ازمن بردارد؛ 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 به ؛ متعلق به او بود  آن تبر؛ شدم  دیوارمتوجه تبر کوچک کنار ؛ در یک لحظه من 

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

و به زمین ا ؛جاری شد سرشخون از ؛ زدم سرش به  و با آن یک ضربۀ محکم؛ تبر را برداشتم  ؛ عسری

و از درد به خود می پیچید.                                  ؛ سرش را در میان دستانش گرفته بودو ا ؛ و شروع به داد زدن کرد ؛افتاد 

 ام و یک ضربۀ محکم به پشتش زدم بحدی ضربه ؛با تبر به او حمله کردممجددا ؛  پس از چند لحظه
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براثر  او ؛ بوداز او جاری شده  خون بشدت؛ که تیغۀ تبر تا نصفه به داخل بدنش فرو رفت  ؛محکم بود

                                                                                                    بیهوش شد. ضربه ؛

                                                                                                                     فرار من از روستا:

ه سمت ب.مرا تعقیب نمی کردندنفرات ارباب هنوزکسی مطلع نشده بود و ؛ من ازمنزل ارباب گریختم 

ا فاصله تا حد امکان از روست ؛و سعی می کردم ؛ راهپیمائی می کردم بمدت یک هفته؛ کوهستان رفتم 

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

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

                                                                                                  کنم. جدید را شروع زندگی

                                                                                 :جدید زندگی یک برای ،فراهم شدن شرایط

 حرکت کردم.جا 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؛ و پرسیدم که سرکارگر اینجا کیست ؛ به یکی از آنها نزدیک شدم  

به او نزدیک شدم و سالم ؛ م بود او خانمی هم سن و سال مادر؛ دختر ارباب است  "هنوتو"خانم  گفت

                                          "شما کارگر الزم ندارید؟ ؛من کارگر مزرعه هستم "کردم و گفتم که

 دو بار االغ کنی ؛  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 

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

                                                                                                   .     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  ؛با تعجب فراوان به من نگاه کرد
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                                               ."و از سرنوشت آنها خبرندارم ؛پدر و مادرم را گم کرده ام "گفتم 

                          "دانبار بخوابی در دنیاشب را هم میتو و ؛یدغذا بگیر 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 شامل  شام بگیرم.و م یگفتند بیا"هنوتو"جدید هستم و خانم به آشپز سالم کردم و گفتم کارگر 

و مقداری روغن حیوانی و کمی عسل و یک ظرف شیر  ؛یک نان محلی که از آردجو ساخته شده بود

              و به انبار آمدم.؛ ز او تشکر کردم  اهم من  به من داد وو ؛ همه را درون یک سبد گذاشت  ؛بود

زیرا پس از مدتها احساس امنیت و آرامش به من دست داده ؛د را شکرگذار بودم آن شب من خداون

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

که آفریدگار آسمانها ، قطعا حامی یک دختر بی پناهی ؛من می دانستم زندگی جدیدی را شکل دهم.

                                     و او را یاری خواهد کرد.؛ مانند من است و او مخلوق خود را دوست دارد 

تا  دباید صبر کنیگفتند که به من ؛ را گرفتم  هنوتوسراغ خانم  ؛فردا صبح زود جلوی آشپزخانه بودم

                                                                                    بیاید.             بیرون از منزل خود

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

همراه با ؛ ه بقیه در مزرعه مشغول شوم که همرا؛تصمیم گرفتم ؛ را نبینم و بیکار بمانم هنوتو خانم 

همینطور  ؛دها جواب می دادندو مر ؛زن ها آواز می خواندند؛ م پشت سر االغ ها راه افتادبقیۀ کارگرها 

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

از  ؛ راهنوتو ناگهان خانم کردم.  ، سریع بلند شدم و لباسم را مرتب به سنگ گیر کرد و زمین خوردم

                                           .در حال بازدید از انبار بود ؛او به همراه یکی از سرکارگرها ؛  دیدمدور 

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

 ن منظور احتیاج به یک کارگر دارد،و به همی سریع برگشتم.که مرهم بسازد  ، که تصمیم داردگفت  او

                                                                      که به انبار بروم و دو زنبیل بیاورم. گفت و سپس 
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:                                                                              من ایجاد فرصت جدید برای آموزش دیدن   

 از من؛ او و خودم را به خانم رساندم ؛ دو زنبیل حصیری برداشتم و ؛ دوان به سمت انبار رفتم دوان 

که کارشان کارگری در  ؛من هم گفتم ؛و اینکه چطور شد آنها را گم کردم؛ دربارۀ پدر و مادرم پرسید 

او  .که آنها به روستای شما آمده اند؛و در حین سفر خانواده ام را گم کردم و تصور کردم  ؛مزرعه بود

                "؟دبرای ما کارکنی دیا می خواهی؛  ددر حال حاضر به دنبال آنها می گردی"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 خودش فهمید که 

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

                                                                 . من هم از او تشکر کردم ."مهدم نوش را به تو یاد مید

آموختم  را و هم ساخت مرهم ها؛ سال هم ساخت دم نوش ها را یاد گرفتم  هفتمن پیش خانم طی 

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

ی جراحت و برا؛ خودم برای درمان افراد دم نوش می ساختم ؛ که خیلی از اوقات ، کار بجائی رسید 

بهترین محل  نام داشت"آرگا"من فکر می کردم که این روستای بزرگ که های آنها مرهم می گذاشتم.

                                                                                            برای زندگی من خواهد بود.

                                                                                                                       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 ؛ آن روز را هرگز فراموش نمی کنم . من برای خرید اردک به او مراجعه کردم 

من دوست داشتم شوهر داشته باشم ؛ و از وضعیت زندگی و خانواده ام پرسید ؛ من هم صحبت شد 

 که مرده بود بنظر ؛ یک بار ازدواج کرده بود و همسرش سالها بود قبالتالینو ؛  و سر و سامان بگیرم

او بسیار با او مردی تنومند و خوش چهره بود.؛ هم سن و سال هستیم  که من و تالینو؛ می رسید 

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



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

36 

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

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

                                                                                                         اهدا کند.     کردنم 

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

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

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

                                 ولی از با هم بودن لذت می بردیم.؛ د که ما بچه دار نشدیم هرچن 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 

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

او نیز بشمار تقدس  باال بودن سن هر بتی ، عامل معنی ارتباط ارواح پیشینیان با بت مربوطه بوده و

                                                                                                                   . می رفت

. برای رفع مشکالت زندگی بسیار مرسوم بود؛ و کمک خواستن از آنان ؛ البته ارتباط با ارواح مقدس 

که دنیا مملو از صدا و آواز  ؛بر این بود اعتقاد؛ انواع نوحه ها و مرثیه ها رواج داشت  در مراسم آئینی ،

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

                                                                                                            .طرف کندما بر

                                                                                                             آسیب دیدن همسرم: 

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

و  ؛د می کرد و در بازار روستا می فروختو شوهرم نیز از حیوانات و خصوصا پرندگان صی؛ بودم 

خبر  ؛وقتی داشتم مرهم می ساختم ، از روزهاتا اینکه یکی مایحتاج زندگی مان را فراهم می نمود.

دوستانش او را به روستا  ؛قرار گرفته استیک شیر مورد حمله ؛ که شوهرم در حین شکار ؛ رسید 

و در منزل مان بستری نمودند.                                                                              .آوردند  
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 . زیادی از ناحیۀ پا و صورت داشت هایجراحت متاسفانه شوهرم؛ و به منزل آمدم ؛ کار را رها کردم 

  ؛مانده بود اوان روی صورت ل حیوآثار چنگا بطوریکه؛ کامال با حیوان گالویز شده است  ؛مشخص بود

درمان او کاری نبود که من قادر به انجامش . کنده شده بود ؛و بخشی از گوشت ران پای راستش 

 یکه درمان فرزند او را به عهده بگیرد.جادوگر شخص؛ گر قبیله درخواست کرد از جادوتالینو پدر .باشم

. وبسیارمخالف دخالت من در ساخت دم نوش و تولید مرهم بود ؛صاحب نفوذ و مورد وثوق همه بود

که کیفیت داروهای او خوب جادوگر همه جا می گفت جادو گر از خانم هنوتو هم انتقاد می کرد.

و کارخودش را ادامه ؛ ولی خانم هنوتو به صحبتهای او پاسخ نمی داد .و کارش را بلد نیست؛ نیست 

احترام  ؛خانم هنوتو سعی می کرد؛ و به همین علت ؛ خانم هنوتو بود می داد.جادوگر از دوستان پدر 

                                                                                      او را در روستا حفظ کند.         

                                                                                               کینه توزی جادوگر قبیله با من:

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

من در نظافت  ؛ولی روشهای درمانی جادوگر کارساز نبود ؛بخورها و مرهم ها برای درمان استفاده کرد

ولی اعمال و نظرات من شدیدا مورد انتقاد ؛ و مرهم گذاری تالینو بسیار دقت می کردم  و تغذیه

                                                                                                                   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؛ این مرد ابله شیطان صفت این صحبت ها را به همه می گفت 

مشکل دیگر حتی خرید و فروش کردن کاال و ارتباط با کارگران مزرعه برایم ؛من به حداقل برسد 

      و حرف های او را تائید ؛تبلیغات او را تشدید می کرد ؛ نیز پدر شوهر نادان منمتاسفانه شده بود.

نیز حرفهای متاسفانه مردم  .نموده بود سخت من را بر روزگار حرفهای آنان ؛ در آن روزها ؛ می نمود 

                                      از این بالهت و نادانی مردم بسیار دلگیر بودم.  من .آنان را می پذیرفتند

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

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

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

                                                                                       بزرگوار و با شخصیت بود.       

؛ و دوست داشتم ، شرایط فرهنگی مردم بودم ناراحت از جهالت این مردم ، آن روزها من هم که در 

به دختران و پسران روستا ؛ تصمیم گرفتم بصورت منظم . یک تصمیم بزرگ گرفتمکنم ؛ لذا  را عوض

و  ؛ دهمبه آنها آموزش ؛ وران آموخته بودم و اطالعاتی که از گیاهان و جان ؛خواندن و نوشتن بیاموزم

          بدهم. زشآموبه آنها ؛ یاد گرفته بودم هنوتو دعا کردن و استمداد از ارواح مقدس را 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   

و موجب ارتقاء و پیشرفت من  ؛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

اکثر  ؛کارم پیشرفت چندانی نداشتو ؛ این کار نتایج متضادی در روستای ما به همراه داشت متاسفانه 

                                                                                    نواده ها با من مخالفت می کردند.    خا

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

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

و در قبال رفتارهای ابلهانه و کینه جوئی اشخاص شدیدا  ؛من شخصیت آرامی نداشتمرا من کشته ام.

 .دمو پس از چند بار گذشت و خویشتن داری ، سپس اقدام به عکس العمل می کر؛ ناراحت می شدم 

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

                                                                   طعم زبان تند مرا چشیده بودند.، خیلی از افراد 

                                                                                                                        معلم شدن من:

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

و دانش عمومی آنان ارتقاء  ،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. .یابد
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های روستاتصمیم گرفتم به ؛ چون در روستای خودمان تنها دو شاگرد پیدا کرده بودم حال به هر

                                                                                                    .   اجعه کنم اطراف مر

و دوست دارد ؛ خواندن و نوشتن است ؛ که هر کسی که عالقه مند به یادگیری ، 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 میدیدند 

                                                                           کینه جویانۀ مردم توجه نمی کردم.         

و بعضی از شاگردان پس از چند روز حضور در کالس های ؛ 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 

     رفت آمد  ؛شاگردانی که محل سکونت شان نزدیک بود؛ همه جا پخش شده بود  "آموزشی کاتالو

 یبا حصیر و چوب در کنار کلبه ام برای خود سر پناه موقت ؛و آنانی که منزل شان دور بود ؛ می کردند 

                                                                                 .        می شدند  می ساختند و ساکن

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

تولید مرهم ، من نیز در درآمد کارگاه  .دندر  ساخت کارگاه تولید مرهم و دمنوش به من کمک کن

نام او او به دیدارم آمد. ، به رئیس قبیله ؛ من ارسال پیام پس از سه روز  آنان را شریک خواهم نمود .

سخنانم را شنید و  به من هیکل ، و بسیار مودب و منطقی بود. او مردی درشت ؛ بود  "رئیس ناکات"

او فهرستی از ابزار مورد نیاز ساخت دم نوش ؛ برایم ارسال کند  که اکیپ اجرائی و مصالح را؛ قول داد 

                   .که این ابزار و وسایل را از شهر بندری تهیه خواهد کرد؛و گفت  ؛و مرهم را نیز از من گرفت

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 ؛  دگردیبرایم فراهم  ؛ابزار کارم بودکه 

که رئیس ناکات تا این حد ؛من هرگز تصور نمی کردم ؛ این امکانات فوق العاده بود  برایم ساخته شد.

                                                                                      حاضر به سرمایه گذاری گردد.    

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

ضمن طاقت فرسا بود. برایمو جابجایی آنان  هظروف بسیار سنگین بود .اینبود قدیمی و از جنس سنگ  
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داشت.                                            به همراه اینکه ایجاد تنور برای ظروف سنگی ، مشکالت فراوانی   

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

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

که مرا در این کار کمک  ؛من خالق آسمانها را شکر گذار بودم .سال ادامه داشت  این روند هشت 

تردد به کلبۀ من زیاد ؛ ج به تدری بطوریکه؛ کلبه مراسم دعا و نیایش هم داشتیم ما در ؛ نموده است 

                                                                                                        شده بود.           

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

ه من مراجعه می کردند ب ؛ندخیلی از افرادی که جادوگر و همکارانش قادر به مداوای آنان نبود ؛بودم

                                                                    . و من نیز صادقانه به درمانشان مشغول می شدم

و من عموما از این افراد حق الزحمه  ؛بودنیز حضور این گونه بیماران ، کالس آموزشی برای شاگردانم  

هدیه شان را برای گذران زندگی  ؛صورتیکه هدیه ای می آوردند و تنها در ؛و دستمزدی نمی گرفتم

که بار دیگر جادوگر قبیله حرکاتش ؛در واقع همه چیز داشت خوب پیش می رفت ؛ قبول می نمودم 

و ضرورت  ؛می دهم او عقیده داشت که من یک آیین شیطانی را به اشخاص آموزش؛ را آغاز نمود 

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

در این ؛ و با جادوگران و روسای قبایل صحبت کرد ؛ به قبایل مجاور هم رفت  ؛او به همین منظور 

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

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

و می گفت این مطالب را ارواح مقدس و خدایان ا ؛برما نازل خواهد شد گذشتهبیشتر از  خدای آسمانها 

                                                                                                    خودشان به او گفته اند.

از اطراف من پراکنده  و؛ تحت فشار والدین خودشان قرار گرفتند  بسیاری از شاگردانم ؛به هر حال

که  ؛و کار به جائی رسید؛  و مریدانش هر روز بیشتر می شد؛ تهدید و ارعاب دوستان جادوگر ؛شدند

باقی  از شاگردانم پنج نفرتنها  در نهایت و  ؛ همه نگران امنیت جانی خودمان بودیم ، ن و شاگردانمم

احتماال  .می کردندن مراحل آموزش را داشتند طی آخریاینها ، که ؛علت نرفتن آنها این بود ؛ ماندند 

 مرا ترک و ؛نمودند از ادامۀ آموزش صرف نظر میآموزش بودند. اگر آنان نیز در دوره های مقدماتی
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ولی آنان درحال گذراندن آخرین مراحل آموزش ساخت مرهم و ارتباط با ارواح مقدس می کردند.

                                              و درواقع می خواستند آموزش را به اتمام برسانند و بروند. ؛بودند

                                                                                               درگیری فیزیکی من با جادوگر: 

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

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

که به ؛خانم معلم بهتر است "و گفت ا و جراحتش را نشان داد.؛ مطرح کرد من با موضوع را ، کلبه 

شیطان  کاتالو " که؛ آنان می گفتند ؛به شما آسیب برسانند من نگرانم که آنها؛ روستای ما بیائید 

نگرانی و اضطراب در جمالت و  "کشترا خواهیم  و شاگردانش ما او ؛ است و اگر از اینجا نرود  صفت

                                                                                                      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.      

من را تنها بگذارند و دنبالم  ؛ولی شاگردانم حاضر نبودند ؛من تمایلی نداشتم که شاگردانم با من بیایند 

                                                                                                             .          راه افتادند

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

از داد و فریاد من مردم جمع "درا اذیت می کنیا چرا این همه م ؛دمن و شاگردانم چه میخواهیجان  

                                                                                                                       شدند.

می تواند  ؛زمانی که مردم بی سواد و نادان هستند و تا؛ گفتم که بی سواد و نادان است من به جادوگر 

تا در جلوی مردم وارد شده و خودشان به  ؛از او خواستم ارواح را فرا بخواند .بهره برداری کندمردم از

                        .هستیبی سواد و نادان  به او گفتم که تو بیچاره و ؛هستم که من شیطانی؛مردم بگویند 

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

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

پسر جادوگر با چوب به من حمله کرد بطوریکه وقتی ،  ؛کار ما به درگیری فیزیکی هم کشیده شد  
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                                                 .و او را نقش زمین کرد؛آینی یک مشت محکم به صورت او زد 

گر جادو .ندشد طرفینبیشتر مانع از درگیری ؛ راد روستا و چند تن از افهنوتو دخالت ارباب و خانم 

 عجیبشکلک های  و و جمالت نامفهوم می گفت ،و دست به آسمان برده بود فقط نفرین می کرد

                                                                                                                  .آوردمی در

ا آینی متقاضی درگیری شاگردانم خصوصهمۀ  و بلند میخندیدند.؛ شاگردانم او را مسخره می کردند 

حرف شنوی ؛از آن روز به بعد  که کتک نخورد.؛ و در واقع جادوگر شانس آورد ؛ با جادوگر بودند 

                                                  .از رونق افتاد و مراجعۀ به او ، ؛بت به جادوگر کم شده بودمردم نس

و از این بابت ؛ از ما خواهد گرفت.جادوگر انتقام سختی  که؛من در آن روزها ، پیش بینی می کردم 

 بسیار نگران بودم.                                                                                                          

                                                                                                              هدف من در زندگی: 

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

که باید آنچه خداوند به ما داده ؛من فکر می کردم ؛ متنفر بودم ؛ خداوند را برای خود داشته باشند 

و برای اینکه بتوان این ؛ نیاز استفاده کرد و بقیه را در اختیار دیگر انسانها قرار داد  و در حد؛ است 

تا برای خودشان و همنوعانشان ارزش قائل شوند.  ؛باید افراد جامعه را آموزش داد ؛روش را عمل نمود  

                                                                                                            مرگ من و شاگردانم:

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

به علت تعداد زیاد  ؛آنها متعلق به قبیلۀ ما نبودنداکثر ؛شدیم از دوستان جادوگر در اطراف کلبه مان

نیز چوب  بعضی از آنها و؛  بود تعدادی از آنها نیزه در دست ، بله با آنها فایده ای نداشت مقا آنها ،

                                                                                                       .    داشتنددستی  

ما  ؛و درون کلبه ؛ من و پنج شاگردم را بستندآنها دست و پای ؛ داد و فریادهای ما فایده ای نداشت 

ولی جادوگر  ؛که مرا بکشند و شاگردانم را آزاد کنند؛.من التماس کردم را کنار هم روی زمین خواباندند

                        در آنها هم نفوذ کرده و آنها هم شیطان صفت شده اند. ؛میگفت روح پلید شیطانی تو
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شروع به التماس کردن نمودند و ؛که به قتل خواهند رسید  ؛اینکه مطمئن شدندشاگردانم پس از 

                                                                            بعضی ها شان بلند گریه می کردند.         

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

                                                                                                  د.         کردنمی نیایش 

شان صدای آواز خواندن و نیایش کردن ؛و کلبه را به آتش کشیدند مشعل ها را روشن کردهآنان سپس  

آنان کشتن روح شیطانی مرا تا لحظۀ مرگ می شنیدم. را ، و من صدایشان ؛همچنان بلند بود

                                                               خوشحال بودند.از این بابت ؛ و ؛ سپاسگزاری می کردند 

و خانم هنوتو و دوستانم بر مرگ من بسیار  ؛فردای آن روز جسد من توسط مردم بخاک سپرده شد

 ؛از واقعه ، به روستا آمدند مطلع شدن پس از، والدین شاگردانم نیز ؛ و اظهار تاسف کردند  ؛گریستند

زیرا ؛ولی این پایان ماجرا نبود  ؛و به خاک سپردند ؛و اجساد فرزندانشان را به روستای خود بردند

                                                                    . دست بردار نبودند؛والدین و بستگان شاگردانم 

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

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

و یا خانه  ؛تعداد زیادی از آنان کشته شدند ؛هم رفتندسراغ آنها ؛ شدند و بستگان و والدین مقتولین 

                                                                                            و مزرعۀ شان به آتش کشیده شد.

دام و افراد جدیدی اق؛در منطقۀ ما جدی شد ؛پس از این اتفاقات بود که مبحث آموزش عمومی افراد 

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

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

                                                                                  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 "

مهاجرت کردی و سختی و رنج  ، برای تغییر شرایط محیطی؛ تالش کردی تا پاکی خود را حفظ کنی 

؛ و با این کارها  ؛بود مادیاین ها همه در جهت تقویت شبکۀ ؛  را پذیرفتیناشی از تغییر شرایط 

و برای جبران بقیه ، ؛  را جبران کنیت اول خوددر زندگی ؛ شده  توانستی بخشی از تخریب انجام

                                                                                    "باید در شرایط تکمیلی قرار بگیری

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 تخریبی ؛ هدف این زندگی ؛  جانمائی تو را رقم می زند؛ حضور تحت این شرایط 

                                                                "که خودت قبال بر عالم ماده اعمال نموده بودی؛ است 

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

 

 

 

 



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

45 

 

                                   من:                                     سومزندگی کالبدی 

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

 "ساچی"روستای  ما زندگیمحل ؛  نام داشت "یوتا" مادرمبود . "هانگ "بنام  کشاورزیک  همسراو 

                                        .     قرار داشتدر یک منطقۀ کوهستانی در شرق آسیا  روستای ما؛ بود 

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

                                                                     گذاشتند.    "آیاتا"خوشحال بود آنان نام مرا

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

که رودخانه ای که از  ؛و برفگیر بودن کوهها باعث شده بود ندبسیارزیبا و برفگیر بودداشت ؛ کوهها 

جلوه ، زیبا و سرسبز  ساچیهمیشه پر آب باشد و دشت بزرگ روستای  ؛وسط روستا می گذشت

                                                                                                                       .نماید

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

پدرم در ؛دارای یک باغ مرکبات هم بودیم  ما؛  که در آن برنج کاری میکرد؛زمین زراعی وسیعی بود 

 که در روزهای کاری محل استراحت کارگران ؛و تفریح ساخته بودیک کلبۀ کوچک برای استراحت ؛ باغ

                                                   محل استراحت و بازی کودکان بود.؛ ت در سایر اوقا لیو بود ،

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

 او همانند؛ من او را بسیار دوست داشتم ؛  نام داشت "یوهای" خواهرم ؛ من یک خواهر هم داشتم 

مان را پدر و مادرم نهایت تالش خود من و؛  شیرین زبان بود با محبت و زیبا وبسیار ؛بودفرشته  یک

                                                                                           .در ابراز محبت به او می کردیم

همیشه در مراسم  که آنان؛از کودکی به یاد دارم من ؛ پدر و مادرم انسانهائی مذهبی و مهربانی بودند  

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

 ؛انی بودمبرای رفع مشکالت او تالش می کردند.من از این که دارای چنین پدر و مادر مهرب ؛داشت
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تا جائی  ؛این عالقه فقط مربوط به من نمی شدو آنان را بسیار دوست داشتم. ؛ بسیار خوشحال بودم 

                و برایشان احترام می گذاشتند.  ؛که به یاد دارم همۀ اهالی روستا آنان را دوست داشتند

او آموختم. از  ن و کشاورزی راشکار کرد ؛رشد کردم و همیشه همراه و همدم پدرم بودمبخوبی من  

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

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

خشم آفریدگار آسمانها بصورت خشک ؛ و در صورتیکه عامل انتشار نیکی ها نباشیم  ؛دوست دارد

                                                            ."سالی و بیماری و زلزله و طوفان برما نازل خواهد شد

از نظر آنها ؛ اشت نام د"هانو"شهر، که موقعیتش نزدیک دریا بود  روستای مامجاور  شهرهاییکی از 

                                                                داشتند .خوبی  اقتصادی و اجتماعی وضعیت بسیار

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

                                                             برای حاکم ارسال می کردیم.   ؛درصد از محصول را

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

                                                     .و در یک مدرسۀ شبانه روزی ثبت نام کرد ؛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.  

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 

من محصلین و آموزشیاران را دوست ؛و از حضور در این محیط خوشحال بودم  ؛زیادی پیدا کردم

  لذت ؛تا مطالب جدید به ما آموزش دهند ؛و از اینکه می دیدم آموزشیاران تالش می کنند ؛داشتم

                            که بهترین نتایج و نمرات را کسب کنم.؛می بردم و نهایت تالش خودم را می کردم 

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



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

47 

               یعتر به هانو برگردم.و دوست داشتم سر ؛دلم برای شهر و دوستانم تنگ می شد ؛می رفتم

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

 و با خودمان به ساحل  ؛شیرینی از مغازه ها خرید می کردیمنان مشغول می شدیم.خیلی از اوقات 

                                                                               می بردیم تا بعد از بازی مصرف کنیم.

من به واسطۀ دوستی  ؛زیرا پدر بعضی از همکالسی هایم صیاد بودند؛ 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؛ من هر وقت که به منزل می آمدم 

افراد من از هم صحبتی با  ؛در روستا را به من می گفتند،  رخ دادهاتفاقات ؛و آنان نیز  ؛می گفتم

،مادرم نان شیرین و جوشانده می ساخت ، و من گرم صحبت می شدم، ، بسیار خوشم می آمدخانواده 

من هم از بسیار خوشحال بودند.، من در حال ارتقاء علمی و تجربی هستم ؛از اینکه می دیدیدند  آنان

  اینکه می دیدم ، پدر و مادرم برایم ارزش قائل هستند ومرا دوست دارند؛ لذت می بردم .                

                                                                                                تصمیم به توسعه سرزمین:       

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

                                                                                                             گرفته است .

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

منطقۀ مورد نظر رئیس یانگ شامل حوزۀ زندگی اقوام بیابانگرد و بادیه نشین می شد.آنان مردمانی 

و سرمای بیابانهای آنجا طاقت فرسا ؛ فقیر و زجر کشیده بودند. زمین مناطق شمالی حاصلخیز نبود 

                                                                                                                          بود.

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

ه عهده و سپس خودش فرماندهی نیروها را ب ؛و تدارکاتی عظیم انجام داد ؛نمودآماده ؛ و سواره نظام 

                                                                                         . گرفت و برای جنگ عازم شد
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نظم در میان  ؛هان خود در جلوی سپاه حضور داشتهمراه با فرماند؛ رئیس یانگ ؛  در روز اعزام نیروها

                                                          اشت.ایت از عزم باالی رئیس برای پیروزی دسپاه حک

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. استاد می گفت؛  "کاین"به نام ؛ به همراه یکی از استادانم  ؛من نیز

که سپاهیان ما ؛عقیده داشت و عامل ایجاد تخریب و تباهی است .او ؛که جنگ کار اشتباهی است 

میر و و موجب مرگ و  ؛زندگی مردم را تخریب خواهند نمود ، اموال وقطعا در حمالت خودشان 

  ؛دننها را نهی می کای آسمانها و ارواح مقدس این کارآسیب دیدن بسیار از اشخاص خواهند شد. خد

  "و از نعمات خداوند بهره ببریم در کنار هم زندگی کنیم؛ما باید یاد بگیریم که بصورت مسالمت آمیز 

پس از مدتی  ؛بخشی از زندگی ما شده بود؛کسب اطالعات مربوط به اخبار جنگ  ؛از آن تاریخ به بعد

و سپاهیانش در حال ؛ که رئیس یانگ مناطق وسیعی را در شمال به تصرف در آورده است ؛خبر رسید 

زیرا  ؛که تدارکات در سطح وسیع به سپاهیان برسد؛ به همین منظور ضرورت دارد ؛ پیشروی هستند 

تا به دست سپاهیان رئیس  ؛مزارع و انبارها را به آتش می کشندحین عقب نشینی  نفرات دشمن در

                                                                                                                یانگ نیفتد.

 افزایش مالیات:

    و برای سپاهیان بفرستند. ؛مردم مالیات اخذ کنندکه از ؛ 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  ؛مشکالت معیشتی از دادن مالیات خودداری می کردند

و در برخی از اوقات افراد  ؛تحت فشار قرار می دادند؛ ی اخذ مالیات و مردم را برا ؛بی توجه بودند

                                 و اموالشان را بزور از آنها می گرفتند. ؛فراری از مالیات را زندانی می کردند

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

                                                                                                            در زندان گذراند.

و با دادن رشوه و هدایای بسیار توانست پدرم ؛ از پدر و برادرانش کمک گرفت ؛ مادرم طی آن روزها   
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و حبس و شکنجۀ  ؛وضعیت شان به این گونه نبود؛ ز اشخاص ولی بسیاری ا ؛را از حبس آزاد کند

                                                                                      طوالنی مدت را متحمل 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.

به پادگان  ؛ن از روستاها و شهرهای تحت نفوذ رئیس یانگکه باید جوانا ؛برنامه ریزی به این طریق بود

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

ولی  ؛و افراد به مناطق جنگی اعزام شدند؛ چند مرحله صورت گرفت  در؛  قضیۀ جمع آوری نیروها

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

و ضرورت داشت  ؛لذا این تعداد نیرو اکتفا نمی نمود ؛در حال جنگ  بودند "ایتیو"فرمانده بنام رئیس 

                                                                    که افراد بیشتری به مناطق جنگی گسیل شوند.

و دانش آموزان نیز آموزش  ؛که مدارس تعطیل شود؛قرار شد  ؛بر اساس دستور فرمانده نظامی شهر

                                                                                     ببینند و به کمک سپاهیان بروند.

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

ای یک کار که جنگ بین رئیس یانگ و رئیس یوت ؛او عقیده داشت؛مرا با اصرار زیاد به روستا برد 

تا اینها بر  ؛و باید مردم جنگ را تحریم کنند ؛نابودی مردم را فراهم می آورد اتو موجب ؛اشتباه هست

                                                                                       .با هم مذاکره کنندسر عقل بیایند و 

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

                   "ارمغان خواهند آوردزیرا این اشخاص مصیبت و بدبختی برای آنها به ؛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 

و طرفین با  ؛که به مرور زمان از شدت جنگ کاسته می شود؛ما فکر می کردیم  جنگ اعزام نشوم .

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

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

و مراجعات مکرر آنها به روستای  ؛فشار مامورین برای جمع آوری نفرات زیاد شد ؛به علت وخامت اوضاع

؛ و دالیل زیادی برایشان آوردم  ؛با خانواده ام مشورت کردم؛ که من نیز شناسائی شوم  ؛ما باعث شد

که ماموران به سراغ پدرم بروند  ؛ممکن بود زیرا؛ که صالح در اینست که من نیز خودم را معرفی کنم 

که من نیز با فنون  ؛ضمن اینکه جنگ فرصتی بود ؛و یا زندانی کنند ؛ و او را به زور به جنگ ببرند

                                    نظامی آشنا شوم و یاد بگیرم که از سرزینم در برابر دشمن حفاظت کنم.

و داوطلب اعزام به جنگ شدم.آموزشهای نظامی من از فردای آن ؛ و رفتم خودم به پادگان مرکزی هان

واری و جنگ با نیزه افراد برای شمشیر زنی و تیراندازی و اسب سدر پادگان ، به  ؛روز شروع شد

                                                                                                    شدند. آموزش داده می

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

                                                                                    ورزیده و کار بلد شدم. و یک تیرانداز

به مناطق جنگی رفتیم.در  ؛همراه با یک گروه از سربازان آموزش دیدهن دورۀ نظامی ، پس از پایا

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

                                                                                                                      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"که فرماندهی آن با فرمانده ؛بهه دوم در مناطق شمال غربی است ج

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 

                                                                              رئیس یانگ فراهم نموده است .سپاهیان 

و به سمت مناطق تحت ؛ دشمن سپاهیانش را شکست دهد که  ؛ضمنا چون رئیس یانگ نگران است

منطقه نموده و  در همین؛اقدام به احداث یک اردوگاه بزرگ جنگی لذا رئیس  ؛نفوذش پیشروی کند  
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                                                                         خودش نیز در اردوگاه مستقر گردیده است.

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

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

 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"قرار بود که ما به شهری بنام ؛ نمود 

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

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

                                                                         ندند.و آنان را بقتل می رسا ؛حمله می کردند

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

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

و توان مقابله با ما را  ؛حد نفرات مهاجم نبود. و مشخص بود که نفرات کمی از شهر دفاع می کنند

                                                                                                                    ندارند.

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

                                                                                   .  وارد شهر شوند و اصلی را بشکنند

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

                      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

                                                                                  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

اجساد زیادی از طرفین در نقاط مختلف شهر به ؛ در حال سوختن در آتش بود ؛نقاط مختلف شهر 

و فریاد زنان و کودکان  ؛تاده بود.صدای هلهلۀ سربازان همچنان از نقاط مختلف شنیده می شدزمین اف
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تا از باالی  اتمام رسیده ؛که جنگ به ؛تا فرمانده اعالم کند ؛از همه جا بلند بود من دوست داشتم 

                                                            و ببینم چه اتفاقی افتاده است. ؛دیوار دژ به پائین بروم

 جنایات نفرات ما:

اعالم آزاد باش داد .با اینکه خسته  ؛تیر اندازان  ؛که فرماندۀو صبح شده بود ؛  ید کامال باال آمدهخورش

 افراددو هزار نفر از  حدودکه ؛مشاهده کردم  و ؛به خیابان اصلی شهر رفتم ؛ولی بدون فوت وقت؛ بودم 

با طناب به هم بسته شده ؛ در حالیکه دستهای آنها ؛ و در میدان مرکزی شهر  ؛دشمن اسیر شده اند

                                                               روی زمین نشسته اند. ؛است و لباسی به تن ندارند

چون  ؛چرا لباس شان را در آوردید" و از او پرسیدم که؛ به یکی از گاردهای محافظ اسرا نزدیک شدم 

                                        "و ممکن است که بر اثر سرمای هوا مریض شوند ؛هوا بسیار سرد است

تا آوازۀ شقاوت و شجاعت و  ؛اسرا را عذاب داده و شکنجه کنید ؛فرمانده دستور داده که"او گفت که  

                       "سایر شهرها از جنگیدن با ما خودداری کنند همه جا پخش شود و؛ خشم نفرات ما 

و ؛زیرا اگر شرایط جنگ تغییر کند  ؛با خودم فکر کردم که چقدر این فرمانده غیر انسانی فکر می کند

این  ؛ضمن اینکه اگر قرار باشد؛قطعا مقابله به مثل خواهند نمود  ؛آنان به شهر های ما مسلط شوند

آنان هرگز شقاوت و جنایت اتفاق افتاده را فراموش نخواهند  ؛اداره شودلحمایۀ رئیس یانگ شهر تحت ا

                                                                          و در تالش برای تالفی بر خواهند آمد. ؛کرد

زیادی کی مواجه شدم.تعدادی با صحنه های وحشتنا؛ به کوچه ها و حتی منازل مردم سرکشی کردم 

             فریاد وشیون شان در عزای؛ و خانواده های آنها ؛ از ساکنین غیر نظامی شهر کشته شده بودند 

                                                                                                              می کردند.

که برهنه در یکی از خیابانها روی زمین ؛تعدادی حدودپانصد نفر از زنان و دختران را مشاهده کردم 

تعدادی از سربازان نیز با شمشیر در حال حفاظت از  ؛و اکثرا داشتند گریه می کردند ؛نشسته بودند

اسیر کرده اید این زنان را چرا  "به سمت یکی از سربازان رفتم و از او پرسیدم که؛ آنان بودند 

"                                                                                              

که برای  ؛که تصمیم بر این است ؛حاکم و نظامیان شهر هستند های خانواده ازاینها "او گفت که   
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                                                        ."نفرات فرمانده شاگانا قرار بگیرندتفریح و یا کار در اختیار 

تا به دست  ؛خودشان را به داخل چاه انداختند؛که تعداد زیادی از زنان و دختران ؛ من متوجه شدم 

که چاههای آب غیر قابل شرب شود.برخی از ؛ آنان با این کار باعث شده بودند ؛ نفرات دشمن نیفتند 

خودکشی بصورت خانوادگی و سپس ؛ را به آتش کشیدند زندگی شان نیز آذوقه و امکانات  مردم شهر

           .و بدست نفرات ما اسیر نشوند ؛تا امکان استفاده از آذوقه برای سپاهیان ما فراهم نشودکردند؛ 

ادکنان در کوچه و گریه و داد و فری ؛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

چند نفر از اهالی شهر را ؛ ی در حال گریه کردن دادم و به بچه ها؛ من مقداری آب و غذا تهیه کردم 

تا کودکان خردسال ؛ که من کمک کنند ؛صدا کردم و از آنها خواهش کردم  ؛که دارای سن باالئی بودند

                                                                                         و نجات دهیم.؛ را جمع آوری کنیم 

اگر فرمانده "به من نزدیک شد و گفت که ؛ که کارهای من را زیر نظر داشت؛یکی از دوستان سربازم 

                                                           "قطعا شما را خواهد کشت ؛کرد شما مطلع شودشاگانا از عمل

که نفراتش را خشمگین ؛زیرا فرمانده اصرار بر این دارد  ؛شدم که او درست می گویدمتوجه من ناگهان 

                                       .  و عملکرد من با سیاست کاری او انطباق ندارد؛ و بی رحم نشان دهد 

و مجددا به باالی دژ رفتم.آن شب ؛ و سعی کردم از چشم انداز همه خارج شوم ؛ کارم را ادامه ندادم 

که  ؛و نمی توانستم بپذیرم که دارم برای افرادی کار می کنم؛ تا صبح خوابم نبرد ؛از فرت ناراحتی 

که راهی به ذهنم ؛شتم راه حلی برای جدائی از سپاه پیدا کنم دوست دا؛بوئی از انسانیت نبرده اند 

                                                                                                                    نرسید.

پس از تصرف شهر ، کارسربازان چپاول اموال مردم و تجاوز به زنان و دختران شهر ؛ طی یک هفته 

انجام  ؛انجام بدهندتوانستند و می  ؛به ذهنشان می رسیدکه ؛ شیطانی آنان طی این مدت هر کار؛ بود 

                                                                                                                       دادند.
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 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"

ما باید سریعا خودمان را به مقر فرماندهی رئیس  ؛نفرات آغاز شدجمع آوری و حرکت ؛ فردای آن روز 

                         و تحت فرمان او به سپاهیان فرمانده کاسوچی کمک می نمودیم. ؛یانگ می رساندیم

بحدی  ؛ما پس از رسیدن به اردوگاه مطلع شدیم ؛تا رسیدن به مقر فرماندهی بیست روز زمان برد

تعداد زیادی از نفراتش کشته  به همراهکاسوچی شخص فرمانده که ؛ع و شدید بود حملۀ دشمن سری

                                             و دشمن در حال پیشروی برای کسب پیروزی قطعی است.؛ ند شد

دشمن  نفرات ؛که سپاهیان دشمن به ما رسیدند؛ یک هفته پس از رسیدن به اروگاه رئیس یانگ بود  

  ؛که نفراتشان کارآزموده نیستند ؛مشخص بود ؛ولی تجهیزات و نظم مناسبی نداشتند؛ بسیار زیاد بود 

                               آمده بودند.با ما ؛ که برای نبرد هستند،نفرات مردمی و داوطلبان از و اکثرا 

که  ؛یوتای درخواست کرده بود، براساس اظهارات او  ؛به اردوگاه آمد ؛پیکی از سوی رئیس یوتای

ها و ؛که شهرو رئیس یانگ متعهد شود ؛جبران شود رئیس یانگ خسارت وارده از سوی سپاهیان 

و مجددا به محدودۀ سرزمینی خود و پایتختش یعنی  ؛بازسازی نماید؛ روستاهائی که تخریب کرده 

                                                                                                            هانو بازگردد.

و نمایندۀ او در سرزمینهای شمالی  ؛که تحت نظر او کار کند؛که یوتای بپذیرد ؛یانگ نیز متقاضی شد 

                                          از مردم اخذ نماید و به هانو بفرستد.؛ و مالیات را بصورت منظم ؛ باشد 

مذاکرات خاتمه یافت. ؛ و پس از دو روز مذاکرۀ بی نتیجه  .انجام نشد توافق بین دو طرفبه هر حال   

سپس  ؛جنگ با تیراندازی طرفین آغاز شدو عاقبت  ؛خودشان را برای نبرد آماده کردندما ، سپاهیان  

به میدان  ؛دسته های مختلف جنگی ؛روزهای متمادی . با هم درگیر شدند؛ سواره نظام و پیاده نظام 

                                                               نبرد اعزام می شدند و با هم به نبرد می پرداختند.  
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ولی تلفات دشمن  ؛طی این مدت تلفات زیادی به نفرات ما وارد شد؛ یک ماه نبرد ما ادامه پیدا کرد 

                                                                                               .   تر از ما بود خیلی بیش

که دسته های مردمی از شهرها و روستاهای مختلف به منطقه ؛ولی بصورت مداوم ما شاهد بودیم 

علت آنان با کمبود نفرات مواجه به همین و به کمک سپاهیان رئیس یوتای می روند. ؛اعزام می شوند

                     ولی ما نفرات کمکی و جایگذین نداشتیم و با کمبود نفرات مواجه شدیم.  ؛نمی شدند

 جنایات دشمن:

ما  ما شروع به عقب نشینی کردیم. ؛تا اینکه عاقبت فرمان عقب نشینی از سوی رئیس یانگ صادر شد

که جلوی پیشروی  ؛و تالش می کردیم؛ ز خودمان دفاع می کردیم شهر به شهر و روستا به روستا ا

                                                        ولی قادر به این کار نبودیم. ؛سپاهیان رئیس یوتای را بگیریم

                            در موضع قدرت قرار گرفته بود و جنگ به مناطق سرزمینی ما کشیده شد.  یوتای 

مقابله به مثل از سوی رئیس یوتای صادر گردید.  فرمانبه مناطق سرزمینی ما ، ؛ با ورود نفرات دشمن 

اقدام به قتل و چپاول ؛ شدند می سپاهیان دشمن وقتی که وارد شهرهای سرزمین ما  ؛به همین علت

از  ؛بطوریکه پس از خروج ما ؛دادند و به شکل بی رحمانه ای نسل کشی انجام می ؛وتجاوز می کردند

تبدیل به  ؛ایک هفته هریک از مناطق سرزمینی خودمان ، منطقۀ مورد نظر در یک بازۀ زمانی ی

                                                        که امکان زندگی از آن سلب می گردید. ؛مخروبه ای می شد

و وارد  ؛بگذرم دشمناز صفوف نگهبانهای ؛ توانستم  به دفعات بصورت ناشناس؛ من در آن روزها 

                                                                                                  مناطق تصرف شده بشوم .

ان و در مقابل دیدگ ؛ آنان مردان و زنان را از خانه ها بیرون می آوردند ؛مشاهدات من وحشتناک بود

و نهایتا آنان را در  ؛فرزندانشان گردن می زدند.سپس به تفریح با پسرها و دخترها مشغول می شدند

                                                                                         بدترین شرایط رها می نمودند .

یکی  ؛روستاها و شهرهای خودشان ارسال می نمودندو به ؛  به غنیمت می گرفترا اموال مردم دشمن 

که سربازان فاتح  ؛زیرا رئیس یوتای فرمان داده بود ؛همین قضیه بود ؛از دالیل افزایش نفرات دشمن

                                                         اموال مردم شهرهای مغلوب را تصرف کنند.؛ حق دارند 
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و  ؛که به سمت شهر هانو فرار کنند؛من از خانواده ام خواستم  ؛وستای ما هم رسیدعاقبت دشمن به ر

پس از یک جنگ سنگین و مقاومت ده ؛ روستای ما نیز ؛ به دفاع پرداختم ؛ به همراه سپاهیان خودم 

                                                                                            .  به دست دشمن افتادروزه 

حاضر به ترک روستا نشده ، زنان و دختران روستا که  و ؛نمودچپاول  ردم راکل اموال مسپس دشمن 

                                                                                        به اسارت گرفت.         بودند 

که در شقاوت ؛ در جلوی چشمانم اتفاقاتی می افتاد زیرا ؛من از اتفاق پیش آمده خیلی ناراحت بودم 

  .بیشتر مورد تائید و تشویق قرار می گرفت؛و هر کسی که بیرحمانه تر عمل می کرد  ؛نظیر نداشت

 مرگ من:

بمدت ؛ غاز شد و شهر را در محاصره گرفت .جنگ و کشت و کشتار آ ؛عاقبت دشمن به هانو رسید

که رئیس یانگ ؛عاقبت خبر رسید  ؛و نفرات زیادی از طرفین کشته شدند ؛یکماه جنگ طول کشید

                                                                                                      کشته شده است .

دشمن ؛ من نیز به دست دشمن اسیر شدم  ؛شدنددسته دسته نفرات تسلیم  ؛پس از مرگ رئیس یانگ

                                                         من نیز از این گروه بودم .؛اقدام به گردن زدن اسرای جوان نمود 

و از وجود آنها  ؛تا در خدمتشان باشند ؛پدرو مادر و خواهرم نیز در اختیار سپاهیان شمالی قرار گرفتند

                                                                     برای بازسازی شهرهای شمالی استفاده نمایند.

من که شروع زندگیم با عشق و محبت و ؛ بسیار وحشتناک بود ؛ اتفاقات پیش آمده در زندگی من 

هرگز هیچ انسانی  ؛که آرزو داشتم ؛اجراهائی شدم وارد مناخواسته  ؛بود ، شروع شده خدمت به همنوع

                                                  و من تجربه کردم نه ببیند و نه تجربه کند.    ؛آنچه که من دیدم

    از هر حیوانی بدتر بودند. من شاهد عملکرد انسانهائی بودم که در شقاوت و رذالت و درنده خوئی ، 
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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 شی از بختا  ؛من تو را وارد عالم ماده کردم"او گفت که 

                                                                                                                 .    "تجربه کنی ؛دادی

                   "ینمائدر زندگی های پیشین لمس ؛ توانستی قباحت اعمال خودت را ؛ تو در این زندگی " 

انجام داده در همان مناطق که نظیر آن راقبال ؛ شاهد تخریبی از عالم ماده بودی  تو"سپس ادامه داد

                                                                                                                    "بودی

جهت ارتقاء خودت تالش باید در پس؛ تجربه کردی ؛ قباحت اعمال پیشین خودت را ، تو اکنون " 

                                                                                                                         "کنی 

                                             ."ائیممشخص می نمرا جانمائی تو  ، این شرایط برای قرارگرفتن در "

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

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

در یک منطقۀ  محل زندگی آنانبود.  "ستری"یک کشاورزبنام  او همسرنام داشت. "پوآن" مادرم

                                                                .        بود جلگه های رودسندرزی بسیار زیبادرکشاو

مان دبحدی مر ؛هایا یک منطقۀ بسیار زیبا ، با مردمانی ساده و آرام بود؛  بود "هایا"نام روستای ما  

که این مردم ساده و پاک  ؛که انسان تصورش را نمی توانست بکند؛هایا در سنت ها غرق شده بودند 

و متقاضی تغییرات  ؛ها و ساختار اجتماعی خود پشت پا بزنندروزی تغییر کنند و به سنت ؛ سرشت 

                                                                                                  در ساختار جامعه شوند.    

ولی  ؛منزل ما هم حصیری بود ؛زندگی می کردنددرون خانه های حصیری ؛  اکنین روستاسعموما

                     .  و از نظر اقتصادی شرایط نسبتا مناسبی داشتیم؛ دارای طویله وتعدادی گاو هم بودیم 

ولی کشاورزی سنتی در آن بازۀ زمانی ، درآمد  ؛بودوسیعی پدرم دارای زمین زراعی هرچند که  

                                                                                     .    و کم بازده بود چندانی نداشت

در مواقعی که فشار کار  با پدرم کمک می کرد. ؛ولی در کار مزرعهچیره دست بود. ؛مادرم حصیر بافی 

              از بچه های فامیل انتخاب می شدند.؛ البته عموما کارگرها ؛ کارگر می گرفت  پدرم؛ زیاد بود

به همین علت اقدام به ازدواج با  ؛فرزندی نداشت ؛  نام داشت"وینش"که از همسر اول خود رمپد 

                                                         .     کردر عموی همسر اول خود ، که مادر من بود دخت

دم شده بود.من اولین خودش پیشق وینشبرای پدرم ، ؛ که در انتخاب همسر دوم ؛فهمیدم  منبعدها

و عالقۀ زیاد پدر ومادر را  ؛ندشدهمه خوشحال  که از بدنیا آمدنم؛بودم  پسری ؛بودم فرزند همسر دوم

.                                      ذاری کردندنام گ "نارایا"آنان مرا  .مداشتهمیشه به همراه  ؛در طول زندگی؛  
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                                                                                                                               کودکی من: 

 "خداوند آگاهی"و کنجکاو بودم و بقول مادرم  ؛عشق و عالقۀ زیاد به دانستن داشتم؛من از طفولیت 

سواد ابتدائی  ؛"وینش"من شانس بزرگی آورده بودم. زیرا همسر اول پدرم  اه من بود.از طفولیت همر

نزد او خواندن و ؛ من نیز . دادمی  زشآموکتاب مقدس ودعاکردن را خواندن  مو به مادراداشت. 

                                                              .در روستای ما مدرسه نبودچون ؛ نوشتن را آموختم 

به که از پدرش  با پولی رفتم .وینش"تلنگا"برای درس خواندن به شهر  ؛وینشبه اصرار در نوجوانی ،  

عالقۀ من او به  ؛دانات الزم برای سکونت من فراهم نموبرایم خانه ای اجاره کرد و امک ؛رسیده بودارث 

ویا در شهر از نظر تغذیه با  ؛قرار بگیرم توسط دیگران مورد اذیت و آزار؛ترس اینکه و از ؛داشت زیادی

                                                  .   نزد من در شهر می ماند همیشه خودش  ؛مشکل مواجه شوم

و دروس را با ؛می نوشت  درسی را  او نیز مانند من تکالیف ؛همراه من درس میخواند وینش درواقع

                                                             . را بیشتر از مادرم دوست داشتممن او ؛ من تمرین می کرد 

و میگفت که  ؛گاهی اوقات سینۀ خود را ماساژ می دادکه از بیماری تنفسی رنج می برد. او مدتها بود  

                نگران او بودم.و  ؛یا کسالت برای او دعا می کردمدر مواقع بیماری و  من ؛نفسم باال نمی آید

و وینش  ؛من و وینش به بازارها می رفتیم ؛بود بسیار عالیشرایط ؛ حالش خوب بود وینش زمانیکه 

 ؛به خرید می پرداختیم و سپس؛به مردم می فروخت  ؛ته بودنداز حصیرهائی که مادرم و خودش باف

او برایم لباس های زیبا می خرید و همیشه دقت  ؛بسیار توجه داشت؛ وینش به وضعیت ظاهری من 

و با مردم ؛ آئینی نیز می رفتیم  با همدیگر به جشن های ما؛ که لباسم تمیز و مرتب باشد ؛می نمود 

و از نذورات  ؛حضور داشتند؛ افراد فقیر و مستمند نیز ؛ به جشن و پایکوبی می پرداختیم .در جشن ها 

 ؛نظیر امکاناتی که برای من فراهم شده است؛ من از اینکه می دیدم ؛ ند و اطعام مردم استفاده می کرد

من قلبی آکنده از مهر و ؛ وینش از اینکه می دید  رنج می بردم.؛ برای سایر کودکان فراهم نیست 

و مرا بابت تفکراتم تحسین می نمود.وینش می گفت که همیشه ؛ بسیار خوشحال بود  ؛محبت دارم

      و خدای آسمانها آرزوی او را برآورده کرده است. ؛ندی همانند من داشته باشدکه فرز؛آرزو داشت
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                                                                                                                                                                                                                                                                   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 ؛ منطقۀ خودمان روستاهای پس از بررسی در  که؛ساخت مدرسه به این طریق شکل گرفت 

محلی برای تحصیل ؛ که در روستای مجاور روستای ما ؛تصمیم بر این شد ؛ با مالکین و ساکنین 

           ه آنجا بیایند.و عالقه مندان به تحصیل از روستاهای اطراف ب ؛کودکان در اختیار من قرار بگیرد

در این ؛همه برای ساخت مدرسه کمک می کردند  ؛دساخت مدرسه با کمک مالکین و اهالی شروع ش

و به طرق مختلف  ؛او با اربابان مذاکره می کرد ؛کار بیشترین فعالیت و پیگیری متعلق به وینش بود

          هیچکدام از اربابان حاضر به کمک رسانی ؛ درواقع اگر او نبود؛نظر مثبت آنها را جلب می نمود 

                                                                                                             نمی شدند. 

برای زندگی من احداث ؛ در کنار مدرسه نیز ؛و یک کلبۀ کوچک ولی زیبا  ؛عاقبت مدرسه ساخته شد

                                                                                                                  گردید.     

 ؛بسیار خوشحال بودم ؛امنائل شده یعنی تدریس مردم ؛ من از اینکه می دیدم به آرزوی دیرین خودم 

                                                                         و احساس شور و شعف و سر زندگی داشتم.   

بلکه مبارزه با خرافات و ظلم ستیزی را نیز به افراد ؛ من در مدرسه فقط تدریس علم نمی کردم 

و  ؛همیشه در نیایش ها مشارکت می کردم ؛ممن مورد وثوق اهالی چند روستا بود ؛آموزش می دادم

در مبحث ظلم  من ؛راحت تر پذیرفته می شد؛  حرفم به علت منطقی بودن؛ در دعاوی و اختالفات 

  هرگز تحمل نمی کردم.؛ به رعیت ها  ؛و تبعیض مالکان و اربابان را ؛واجحاف نیز بسیار حساس بودم

                                                                                                                      تشکیل جلسات:

سخن  ؛  و از حق و حقوق انسانی آنها ؛ با اهالی برگزار می کردم ؛ جلسات منظمی را مدرسهمن در 

و به آنها  ؛تا برای خود ارزش قائل شوند؛ که به آنها شخصیت بدهم ؛ من تالش می کردم ؛ می گفتم 

من ؛ و پیشرفت کنند  ؛، کودکان شما هم حق دارند بیاموزند الکینهمانند فرزندان م؛ م که می گفت

و اگر  ؛ و خواهان تبعیض بین آنها نیست ؛ خداوند همۀ انسانها را یکسان خلق کرده ؛ می گفتم که
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ثروت خود خداوند به انسانی ثروت و امکانات بیشتری داده ، به این علت است که دیگران را نیز در 

                                                                               نه اینکه آن را انبار کند. ؛مشارکت دهد

کتابم .نوشتمدر جامعه عدالت  باو من کتابی در ارتباط ؛ صحبت های من منجر به نوشتن کتاب هم شد 

 آن ، و از منطقی بودن ؛آموزش می دادم شاگردانم؛ به  نیز رامن کتابم  مشتمل بر هزار لوح شده بود.

 ؛بابت فعالیتهای اجتماعی که داشتممن در جامعۀ سخن می گفتم.  ؛و از ضرورت پیاده شدن مطالب آن

      مطرح  یو عقاید خودم را با بزرگان مذهبی و علم ؛بازه های زمانی زیادی را در شهر می گذارندم

سرزمینم  در ؛ با هدف اصالح ساختار طبقاتی ؛ یک حرکت اجتماعی را  ؛ممودنمی کردم و تالش می 

و من نیز از  ؛فظ شده بودبا من ح، ارتباطشان ؛ در دورۀ تحصیل یافته بودم دوستانی که ؛ شکل دهم 

                                                                                         مساعدت آنان بهره می بردم.

 ؛می پسندید البته وینش تفکراتم را؛ را هزینه کردم  "وینش "مالی  اندوخته های راه نشر عقایدم ،در 

اربابان و احتمال می داد ؛که  ؛ولی همیشه نگران مشکالتی بود ؛و عقایدم را تائید و تحسین می کرد

. در کنارم حضور داشته باشد؛ همیشه و به همین علت سعی می کرد ا ؛ایادی آنها برایم ایجاد کنند

زیرا از نظر شخصیتی  ؛رفتمولی من نپذی ؛ات گروه نیز حاضر شودکه در جلس؛حتی چند بار اصرار کرد 

 ؛وابستگی زیادی به وینش داردکه شخصیتم ؛که دوستانم بگویند ؛و نگران بودم ؛برایم مشکل ساز بود 

مطرح شدن اینگونه سخنان برای من که بنیان  .و من بدون اجازۀ او قادر به تصمیم گیری نیستم 

                                                                                          صالح نبود.  ؛گذار گروه بودم

من ؛ در مراسم تدفین او ؛ از دنیا رفت  نم عزیزتر از جا 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 

من  سانگیتا به ؛ش دوازده سال از من کمتر بودسن؛دختر بسیار خوبی بود  . سانگیتابود "سانگیتا"

مورد احترام اشخاص سالخورده ؛  با اینکه جوان هستم .اینکه می دیداز و  ؛بسیار احترام  می گذاشت

و پیش دوستان و بستگانش  ؛خیلی خوشش می آمد ؛و گفته هایم در آنها اثربخش است؛  قرار می گیرم

نتیجۀ ازدواج است. مرد رویاهای من ؛ او به بستگانش می گفت که نارایا  .از من تعریف می کرد مدام
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آنها با محبت و دوست داشتنی ؛ دوست داشتم  خیلیمن آنها را ؛ دختر شد فرزند دو ،  من با سانگیتا

                                                                                                                       .بودند

 .می کردیم من و چهار تن از دوستانم تدریس، ما در مدرسه  ،بر این منوال بودع اوضا ؛مادیسالهای مت

و حتی مشکالت  هامشکالت روستا، و در این جلسات  .داشتم یجلسات منظمروستاها ، من با اهالی 

؛ و من و سایر اشخاص حاضر در جلسه ، به کمک شخص نیازمند                شخصی اهالی مطرح می شد 

حتی دعاوی بین اشخاص نیز در جلسات مطرح و برای حل مشکل او تالش می نمودیم.؛ تیم می شتاف

قبل از ساخت مدرسه و تشکیل جلسات ، مشکالت  شد.و در اکثر اوقات منجر به سازش می  ؛می گردید

و اگر شخصی نیاز به کمک داشت و یا اختالفی بین اهالی ؛فقط با ارباب ها و مالکین مطرح می شد

         قضیه را حل و فصل می نمود. ارباب باید و ؛باید ارباب اعالم نظر می کرد؛به وجود می آمد روستا

من ؛ در شهر را ؛جلسات گروه  جلسه برگزار می کردم .؛ با دوستان روشنفکرم  ؛البته من در شهر نیز 

                                                                               م .ینمودمی  برگزاربا دوستان دیگری 

او خود فرزند یکی  .بود "جان گان"م بنام در منزل یکی از دوستان ؛در جلسات شهری ؛محل تجمع ما

فکرانی در جلسات ما معلمان و روشن،  هم نوائی در اندیشه داشت، ولی با من  ؛بود مالکین معروف از

و این افراد عموما در روستاها یا شهر های خود دارای اعتبار بوده و  ؛حضور داشتند از سایر مناطق نیز

                                                                           .  در میان اقشار مردم صاحب نفوذ بودند

مورد تهدید مالکان ؛  ندبخاطر تدریس و فعالیت های اجتماعی که داشت، گروه ما افراد  برخی از

و با آنها درگیر می شدند .                                                        ند؛میگرفتروستاهای دور دست قرار   

 ؛می کردندتالش باید دوستانم  می نمودند ، افراد گروه ، در جلسات اتخاذبر اساس تصمیماتی که  زیرا 

و جامعه را ارتقای فکری نمایند؛ را آگاه مناطق خود مردم و  ؛ کننداین تصمیمات را اجرائی که 

این روش عمل ، در خیلی از اوقات ، با سنتهای پیشین همخوانی نداشت ، و منافع اربابان را دهند.

                 تهدید می نمود.                                                                                          

 ؛طاقت فرسا بوددر آنجا در روستاهائی که ظلم اربابان  بر اثر صحبتهای دوستانم ،به همین علت ، 

   اربابان را نادان و ضد خدا  دوستانم  ؛ در این شورش هامعموال  گرفت.می شورش هائی هم شکل 

ضمن اینکه تحقیر شخصیت ند.ی اربابان را ترور شخصیت می کرددرواقع آنها به نوع ؛می نامیدند



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

63 

اربابان و ایادی آنها ، در برنامۀ کاری گروه قرار داشت ، و همه موظف بودند این کار را ؛ در مناطق 

  شان پیگیری نمایند.                                                                                                  

                                                                                                                         شورش رعیتها:

   نیز اتفاق  هادر شهر؛ ولی بدون درگیری و هیاهوی زیاد  ؛در سطحی وسیعتر؛ چنین اتفاقاتی نظیر

عامل درگیری و ؛ نمی خواستم  ولی ؛بودم  خوشحالدر میان مردم ؛ انتشار آگاهی من از افتاد. می 

و رفتار  ؛ در جهت تغییر رفتار خود عمل کرده بودند بسیاری از اربابانمردم و اربابان تلقی شوم. قتل

و مانع از تحصیل ؛  ودندو از فشار اقتصادی به رعیتها کاسته ب نموده ، با رعیت ها اصالح ؛ خود را 

ولی در بسیاری از مناطق ، شرایط به آنان را افزایش داده بودند. سهم و حق الا نمی شدند ، فرزند رعای

گونه ای دیگر بود ، و راهبان حکم به شیطانی بودن ؛ سخنان دوستانم می دادند ، و اربابان و ایادی 

 آنها از فرصت سوء استفاده کرده؛ و سعی می کردند؛ دوستان ما را مجازات کنند.                             

و  ؛ و مدرسه ام یکجا بود؛  موقعیت محل سکونت من؛ قرار بود ای ما همچنان آرامش بردر روست

تا  شورش رعایا ، کی از روستاهای دور دستدر ی خانواده ام در آرامش کامل در آنجا سکونت داشتند.

ارباب  به خانۀ ؛ نیز در تالفی قتل رعیتها رعایاو ؛ کشته شدند  اهالیکه تعدادی از ؛جائی توسعه یافت 

فرزندان ارباب عامالن حوادث را  ؛را کشتندو دو نفر از ایادی آنان  ارباب و همسرش و؛ هجوم بردند

    در این ارتباط فرزندان ارباب مرا مقصر ؛ و آنها را در میدان روستا دوشقه کردند  ؛شناسائی کردند

خانواده های متاسفانه ؛از شاگردان من بودند شاندو نفر ؛ شقه شده ؛زیرا از شش نفر؛می دانستند 

  .ام که من فرزندان آنها را منحرف کردهمی گفتند و زندان ارباب هم نوائی می کردندنیز با فر مقتولین

                                                                                                                پسر ارباب: انتقام

من از اتفاقات پیش آمده  ؛به شهر آمدند و با من دیدار کردند ؛فرزندان ارباب و تعدادی از ایادی آنان 

هم  بطوری که ؛و در اصالح امور همکاری کنم؛بیایم  آنها و گفتم حاضرم به روستای ؛ابراز تاسف کردم

که من روند  ؛داشتند ولی آنها اصرار بر این ؛و هم خودشان به آرامش برسند ؛رعیت ها راضی شوند

                                                                    و تدریس را تعطیل کنم.؛ خودم را عوض کنم 

و جلوی من مدام با انسان فوق العاده غیر منطقی بود؛ یک ؛نام داشت "جای رو"که  پسر بزرگ ارباب  
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اصال غیر قابل مذاکره بود و مدام تهدید  "جای رو"؛می دانست  و مرا مقصر ؛بت می کردعصبانیت صح

                                                                                                                   .می کرد

با هم درگیر  که؛جلسه را به نوعی مدیریت کنم ؛  کردممیو تالش  ؛های او نگران بودممن از صحبت  

و عاقبت جای رو در حالیکه به تهدیدهای خود ادامه می داد و می گفت که بزودی نتیجۀ کار نشویم.

من آن مدرسه و خانه ات را روی سر تو خراب  "او گفت از جلسه خارج شد.؛خواهی دید خودت را 

               ."هم کشتو هر کسی که بخواهد برای بازسازی آن به تو کمک کند او را نیز خوا؛ می کنم 

من تا آخر هفته باید در شهر می ماندم و آخر هفته به منزل ؛ 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 در مراجعه به منزل من

 ه عوامل خود را به مدرسه ما آورد؛ 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

او با کمک مشکالت فراوانی را متحمل شده بود. ، برای نجات جان دخترها؛ همسر عزیزم سانگیتا 

تردگی ، حریق دچار سوختگی و به علت شدت و گس؛ همسایه ها برای اطفای حریق تالش زیادی نمود 

                                                                                                          فراوان شده بود.

                                                                                                                             مرگ همسرم:

که عاملین حریق با گذاشتن مانع جلوی ؛ می گفتند  همسایه ها؛  باردار بود سانگیتای عزیزم آن روزها

ا مدتها در آنان پس از ایجاد حریق ت ؛تا مانع از خروج ساکنین شوند؛ در خروجی منزل ، تالش کردند 

                                                    .شاهدۀ همسایه ها متواری شدندمحل حضور داشتند و پس از م

بخش هائی از بدن او سوخته  و نتیجتا ؛زیادی برای نجات فرزندانم به عمل آورده بود تالشهمسرم  

 او بیهوش و به سختی نفس می کشید. ؛ بودآسیب دیده به علت دود و گرمای آتش ،  ؛ ریۀ او بود و

                                                                         . بستری بود در منزل یکی از همسایگان شده و

و "جای رو "من نگران بودم که  .دنیا رفتمصدومیت از از  بعدروز  سه؛ سانگیتای عزیز تر از جانم   
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به من و فرزندانم ، آسیب  ؛آنها ممکن بودنیز حمله کنند. ؛منزل پدر و سایر دوستانمدوستانش به 

  .                      به نظر می رسید که ما با یک گروه شرور و شیطان صفت مواجه هستیمزیرا  ؛برسانند

شهر ، برای ازو دوستانم از روستاهای دور و نزدیک و  ؛سانگیتا برگزار شدتدفین مراسم به هر حال 

آنان ؛ و در پایان مراسم با من جلسه گذاشتند؛ همه ابراز تاسف کردند  ؛شرکت در مراسم حاضر شدند

                               که عکس العمل من در قبال قتل همسرم چگونه خواهد بود.؛می خواستند بدانند 

و در واقع با آنان مقابله به ؛ تا انتقام سختی از قاتلین بگیریم ؛ بسیاری از دوستانم پیشنهاد کردند 

این حرکت موجب اتحاد بین ارباب ها خواهد . زیرا می گفتم ؛ ولی من مخالفت کردم ؛ مثل نمائیم 

برای جلوگیری از  ؛و عامل جنگ و خونریزی بیشتر خواهد گردید.و عاقبت خودم پیشنهاد کردم؛ شد 

و من نیز از منطقه مهاجرت  ؛بسپاریم "جان گان"دوستم به ریت گروه را جنگ و خونریزی ، مدی

                                                     اقدام به فعالیت اجتماعی نمایم.؛ نموده و در منطقه ای دیگر 

گذاری و او سرمایه  ؛جلسات شهری ما در منزل او برگزار می شد ؛افراد جان گان را دوست داشتند

به خطر انداخته ؛  راه این اده اش را نیز درموقعیت اجتماعی خود و خانوو ؛زیادی در این راه کرده بود 

                                                                                                                                     بود.

                                                                                                         مهاجرت:تصمیم من به  

در آن بازۀ ؛  و از دوستانم استفادۀ ابزاری کنم؛  جان سایر افراد را به خطر بیندازم؛ من نمی خواستم 

تعالیم خودم را برعلیۀ این افراد زورگو و نادان  که؛ منطقی ترین کار را در این می دیدم  زمانی ، من

ریتو "دخترهایم ، تصمیم به مهاجرت گرفتم . در ابتدا به همین منظور ؛ دهم  توسعهدر سایر مناطق 

؛ تا از گزند جای رو و دوستانش در امان باشند ؛ بردم  تلنگا شهردر ؛ منزل دوستم را به  "سیتی"و"

پس از مراجعه و ؛ دم نموبار گاری و ؛ جمع آوری کردم تمام امکانات و اموال و دارائی هایم را  سپس و

منطقه یک روستای بندری در جنوب به سمت و خداحافظی با او و سایر دوستانم ، ؛ به منزل دوستم 

                                                                                         . حرکت کردم"پرانو"بنام  سند

برای اقامتمان  ؛ م یو نهایتا به روستا رسید ؛یک هفته زمان برد ؛سفرما برای رسیدن به روستای بندری 

              و با معتمدین و بزرگان روستا وارد مذاکره شدم.؛ ، من شروع به برنامه ریزی کردم در روستا 
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و به تدریس اهالی  ؛یک منزل و یک مدرسه احداث کنم؛ در روستا ؛ من می خواستم با کمک اهالی 

     عملیاتی نمایم.؛تای پرانو نیز سروستا بپردازم.و همان روندی را که در سالهای پیشین داشتم ، در رو

ولی اهالی روستا پذیرای حرفهای من نبودند؛ و با من همکاری نمی کردند.من در ابتدا ،  قضیه را به 

گذار نمودم ؛ و تصور کردم؛ به مرور زمان ، شرایط فرهنگی روستا تغییر خواهد کرد؛ و افراد با زمان وا

 من همفکر و هم عقیده خواهند شد؛ ولی این اتفاق هرگز رخ نداد.                                                  

                                                                                شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

و ؛ یک الهه را در نظر می گرفتند ؛ بزرگان دینی  برای هر پدیده ای در آن روزگار ، در منطقۀ سند ، 

و در مرحلۀ بعد برای هر بت  ؛و نیایش می کردند ؛سپس بتی را به عنوان نماد آن الهه می ساختند

این مراسم را ؛ و مردم نیز در تبعیت از آنان  ؛نوحه ها و مرثیه ها و مراسمی خاص طراحی می کردند

                                                                                                         .   می آوردند بجا

الهه علم و دانش ؛ را  "سرسوتی "و  ؛ می دانستندمظهر بقا و نماد آفریدگار عالم  را "ویشنو"آنان  

که به علم و دانش کائنات دست  ؛الهه علم و دانش می خواستند ؛ و با کمک گرفتن از نامیدندمی 

                                                                                                               .  پیدا کنند 

؛ آفریدگار تا خود را شیفته و دلباختۀ ؛ چیزهای ارزشمند اهدا می نمودند بتان خود از  برایمردم 

 ؛فساد حاکم بر راهبان ؛ راهبان و خدمتگذاران معابد بهره برداری می کردند از این هدایا نشان دهند.

؛ دین معاشان ؛ و اگر مردم آگاه می شدند  ؛ می شد ناشیاز این ساده لوحی و کمبود دانش مردم 

                                                                             .بر جامعه تسلط پیدا کنند ؛ نمی توانستند

از مردم  ؛ بهتر بتوانند اربابان تا ؛ راهبان وسیله ای بودند؛ عامل اربابان بودند ، در واقع راهبان فاسد 

      و خود نیز از احساسات و عواطف مردم ، استفادۀ ابزاری کار بکشند و ثروت خود را افزایش دهند.

                                                                                                                 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 من .نگردیدبا اقبال مردم مواجه  پرانوتدریس و تعلیم در روستای متاسفانه ؛ شروع کردم پرانو 
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برای تامین هزینه ناچار شدم که و ؛ برای جلب نظر مردم بی نتیجه ماند. عاقبت تدریس را رها کردم 

                                                                         .های متفرقه نمایماقدام به کار؛ های زندگی 

دادم حتی می کارگری مزارع و باغات مردم را انجام .برخی از مواقع صیادی می کردم  گاهی از اوقات

 سخت تر ؛ ر روز شرایط برایمولی ه ؛باربری در بار انداز روستا را نیز انجام می دادمدر مواقع بیکاری 

                                                                                                                    .می شد

ت اجتماعی مناسبی برخوردار که در میان مردم از شخصی؛متاسفانه شرایط نا مناسب باعث شده بود 

ه و هیچ عالقه ای ب ؛ بی سواد بودندمردم پرانو  مقبولیت عامه نداشتم.؛ به هیچ وجه بطوریکه ؛ نشوم 

که  بود"آیتو"او نامش ؛  ها با سوادشان راهب روستا بودتن؛ میانشان وجود نداشت سب دانش در ک

او به فرزندان پسر ؛ تقریبا همۀ امور مذهبی و حساب و کتاب های مالی ساکنین را انجام می داد 

و امور مربوط به مراسم مذهبی و نوشتن توافقنامۀ مربوط  ؛ خواندن و نوشتن را آموخته بود؛ خودش 

                      پسرانش از او  آموزش دیده بودند.؛ به خرید و فروش کاال و یا خرید و فروش امالک را نیز 

صحبتهای من . و مردم نیز مطیع او بودند ؛ تشکیل کالس برای عموم مردم بود ؛ او مخالف سرسخت 

                              و فقط خصومت بین ما را بیشتر می کرد. ؛هیچ نتیجه ای نداشت"آیتو "با ساکنین و

در  ؛ گذشت و من همچنان در شرایط سخت ، روزگار می گذراندم، زندگی من براین منوال ، پنج سال

چون ؛ بود م من در مقابل دخترانمسئولیت احساس ادامۀ زندگی ،  انگیزۀ من برایتنها ؛ آن روزها 

                                  . امنیت جانی نداشته باشند ؛در روستای خودمان ممکن است ؛ فکر می کردم

       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 خوشحال ؛ که با سانگیتا و دخترانم در حال سفر هستم ؛شبها خواب دیدم تا اینکه در یکی از  

تصمیم و ؛ شب از خواب بیدار شدم ؛ درخواب حس می کردم ؛ و ذوق و شوق را ؛ و خندان بودیم 

که گذشته ها فراموش ؛من احتمال می دادم  برگردم. "هایا" ددا به زادگاهمآینده مج هفتۀگرفتم که 

و من مجددا بتوانم ؛ و دوستانش دست از کینه توزی برداشته باشند   "جای رو "و ؛ شده باشد 

 کتاب دوم خودم را بنویسم. ؛ و هم اینکه ؛و هم تدریس را آغاز کنم؛ دوستانم را دور خودم جمع کنم 

 ؛که دوست داشتم مکتوب کنم؛تجربۀ گران قیمتی بود ، حضور در میان مردم نادان روستای بندری 
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و باعث شده آنان به یک زندگی ؛ در ذات بسیاری از انسانها نفوذ کرده که جهالت ؛تا همه بدانند 

از ایجاد  و؛ در نسل های متمادی ادامه دهند ؛ و این روند را  ؛همانند حیوانات راضی شوند ؛غریزی

                                                                                                  ات پرهیز نمایند.تغییر

که از پدر و مادرم خبر  ؛ضمنا من مدتها بود. حکایت از منطقی بودن این تصمیم داشت  ؛ همه چیز

                           مورد حمله قرار گرفته اند. "جای رو"نداشتم و نمی دانستم که زنده اند یا توسط 

نیز  ؛ در منزل او برگزار می کردم؛ که جلسات شهری را  "جان گان"از طرفی دوست صمیمی من 

از این روستای بی فرهنگ  ایفا کند. میتوانست در شکل گیری جدید کالسها و ساخت مدرسه نقش

به اعتقاد من مردم و بسیار متحجر بودند.؛ رقی کنند مردم آنجا نمیخواستند ت؛ م نمی آمد هم خوش

در  ؛ قادر به درک صحبتهای من نبود؛ و افکار پوسیدۀ آنها  ؛روستای پرانو لیاقت رشد کردن نداشتند

 من نباید اجازه  ؛ قابل توصیف نبود ؛تحمیل کرده بودبه من ؛ رنجی که بی فکری این مردم ؛ واقع 

                                                                 می دادم که فرزندانم در این محیط پرورش یابند.

                                                                                                                   هدف من در زندگی:

 و از آنان استمداد ؛ من خدایان را هم دوست داشتم ؛ هدف من در زندگی ارتقاء تفکرات مردم بود 

آنان نیز دوست دارند  ؛ که خدایان نیز اطاعت کورکورانه را نمی پسندند؛ ولی می دانستم ؛ می جستم 

                           سپس از صمیم قلب دوست داشته باشیم. و ؛ با عقل و دانش بپذیریم؛ که ما آنان را 

همه به من انتقاد می کردند ، و مرا انسانی محافظه کار و ترسو قلمداد می کردند ؛ در حالیکه اصال 

اینطور نبود ، من ذاتا از خشونت نفرت داشتم ، و این نفرت ؛ از کودکی در ذات من وجود داشت ؛ من 

بان درگیری پیدا      اگر انسان ترسوئی بودم ؛ متقاضی ایجاد تغییرات در جامعه نمی شدم ؛ و با اربا

مروج خشونت تلقی گردم.                              ؛ فقط دوست نداشتم ؛ نمی کردم.پس من ترسو نبودم   

؛ که شرایطی را برای من فراهم  و از او میخواستم؛ در آن روزها مدام با خداوند راز ونیاز می کردم 

و الگوی شرایط مطلوب را با دیگران به اشتراک بگذارم.که طعم رفاه و آرامش را بچشم و بتوانم کند؛ 

 دیگران باشم ، ولی دستیابی به این آرزو ، مقدور نبود، و شرایط مناسب برای من شکل نمی گرفت.      
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                                                                                                                         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  در ابتدا

خیلی از آنها از پرداخت بدهی ؛ تا هزینۀ سفرم فراهم شود  .کنندحساب آنان خواستم تا با من تسویه 

 .که دیگران را اذیت کنند؛و به نوعی می شد گفت عادت کرده بودند ؛شان به من شانه خالی می کردند

با وعده وعید ، پرداختشان را به تعویق  آنان . ببینندکه مردم را در زجر و عذاب ؛اشتند آنان دوست د

                                                                                                          می انداختند.     

 در باالدست؛ باران های سیل آسا  ؛بسیار ناپایدار بود منطقه ماشرایط آب و هوائی در ؛ آن روزها  

بارش شدید باران در مناطق  ؛ می شدبروز سیل کوهستانی باعث  مناطقدر  و ؛ می آمدمنطقه 

 مناطق را زیر آب می برد.و دشت ها و گردید ،در پائین دست می کوهستانی باعث طغیان رودخانه ها 

              . بودشده طغیان رودخانه ها عامل و  ؛ منطقۀ ما شکل گرفتطوفان های شدید در ؛ آن سال در 

تا  و ؛ ئی شروع شدباران سیل آساکه  ؛ تصمیم من به مهاجرت از روستای پرانو بوداز ؛ روز بعد  سه 

که ، ولی در صبح من متوجۀ شدم بارش در صبح فروکش کرد. شدت ؛ت یافادامه  ، بشدت صبح

همۀ ؛  است زمین های اطراف جاری شدهبسیاری از و سیل در ، رودخانۀ نزدیک خانۀ ما طغیان کرده 

            تالش ؛ که قایق داشتند ؛  بعضی از افراد . که از مسیر سیل فرار کنند؛ مردم سعی می کردند 

ورت توسعۀ سیل و فراگیر تا در ص ؛ که خانواده و اموال قیمتی خود را به قایق منتقل کنند؛ می کردند 

                                                                                              شدن آن ، آسیب نبینند.

 ؛ی آمدم باال ؛ و درهمه جا سطح آب داشت ؛ کسی به داد کسی نمی رسید ؛ لحظات وحشتناکی بود  

موجی بلند از باالی رودخانه به سمت در دور دست ، ؛ ودخانه شدم ناگهان من متوجۀ باال دست ر

سیل بزرگی شکل گرفته  ؛ که در باالدست رودخانه؛ این حکایت از آن داشت  ؛ ساحل در حرکت بود

؛ در در دشت  سیلمتاسفانه ؛ و اکنون آب با سرعت زیاد در حال حرکت به سمت ساحل بود ؛ بود 

         این به معنی پایان کار روستای پرانو بود. و؛ یز از آن وجود نداشت و امکان گر .توسعه بودحال 
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 سیل ؛ رسید روستاسیل به ؛ چند دقیقه بعد  ؛ آب و گل والی با سرعت به سمت دریا در حرکت بود 

در میان صدای باد و ؛ ناله ها و داد و فریاد مردم  می برد ؛ و به دریا , شست می همه چیز را با خود 

             و سقف و دیوارهای آنان ریزش ؛ می پاشید  خانه ها به راحتی از هم؛ جریان آب گم شده بود 

       آب مشاهده  و اجساد زیادی از مردم و دام را در ؛ مال و اموال مردم روی آب شناور بود ؛می کرد

                                                                                                                .می گردید

این سیل منازل باال دستی ، که در دامنۀ کوه قرار داشت.به روستای , می شد مربوط  احتماال اجساد 

. دد به سمت دریا حمل می نموبا خو ,اآنان ر و اجساد و مال و اموال و داشت, بود  آنان را خراب کرده  

با خود نیز ؛  را من و فرزندانمهمۀ افراد روستا از جمله و , آب با شدت هرچه تمام تر به ما هم رسید  

نیز  ؛ قایق هائی که بعضی از ساکنین به آب انداخته بودند در آب دریا غرق شدیم.و همه ؛ به دریا برد 

؛ و قایق ها ها پر از آب و گل شد که درون آن ؛ در سرعت سیل باال بودآنق زیرا؛ باعث نجاتشان نشد 

                                                        و به این طریق روستای پرانو  نابود گردید.واژگون شدند ؛ 
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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 

                                                                                                 او به من گفت:             

                                                                                                         "سالم دوست من" 

و برای  ؛عمومی تالش کردیتقاء افکارتو در جهت ار ؛کلیات حضور تو در عالم ماده بسیارمثبت بود"

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 حضور جدید تو در عالم ماده بصورت قرینه ، نسبت"

                                                         "     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 "

امیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار "."سنجش شود

                                                                                                                      "دهی
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                                                                 من:       پنجمزندگی کالبدی 

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

منزل ؛ نزدیک دریای مدیترانه بود ، در غرب آسیا  شهرغزهبود  محل تولد من ، در "دنیه"نام مادرم 

پدرم بهترین پزشک  نام داشت"آوی"پدرم . تلقی می شد"غزه"ما یکی از مجلل ترین خانه های شهر 

                                                                                                         .        شهر بود

تجارت یک پدرم  ؛ نددارای باغات زیتون و کارگاه روغن کشی و باغات میوۀ فراوان بودوالدین من  

 ،می پرداختو مصر ان و کارتاژ یون با سرزمین هایکه در آن به خرید و فروش کاال ، نیز داشت خانه 

در امر که ، خریده بودیک کشتی تجاری بزرگ هم  پدرم بمنظور سهولت امورات نقل و انتقال کاال ،

                                                                                         .کردمی  تجارت از آن استفاده

بسیار  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

ت بزرگی به علپدرم . و از اشخاص آبرومند شهر به شمار می رفتند  ؛مقبولیت عام برخوردار بودند

تا در امور جاری منزل  ؛منزل مان ، تعدادی خدمتکار و یک باغبان را در اختیار مادرم قرار داده بود

                                                                                                    .تحت فرمان او باشند

که به قول مادرم  ؛از بستگانش بود و؛ نام داشت "نفرتی"اول اوهمسر ؛ دو بار ازدواج کرده بود پدرم  

پس  ا تنها شش ماهو او ر؛ پدرم حضور او را تحمل نکرد  ؛و مایه آبرو ریزی بود؛ بسیار نافرمانی میکرد 

بعد از پدرم سپس  ؛پدرش بازگرداندو با هدایا و جواهرات فراوان به منزل ؛ طالق داد  از ازدواج شان

                                                                                    به خواستگاری مادرم آمد.؛ دو ماه 

و  ؛بود و با شخصیت ولی مذهبی؛ را نداشت  "نفرتی"مادرم زیبائی  ؛اینطور که عمه هایم می گفتند

پدر ازدواج به این شکل بود که حال  به هر ؛بیش از خانوادۀ نفرتی بود؛ تمکن اقتصادی خانوادۀ مادرم 

                                                                                                 .   شکل گرفت و مادرم
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رفتار و حرکاتش همانند  مبرادر ؛و یک برادر بزرگتر از خودم داشتم؛ من فرزند دوم خانواده بودم  

من دو ؛پدرم او را بسیار دوست داشت  د.باشانگار که پدرم را خداوند دوباره خلق کرده ؛ پدرم بود 

یک  ؛و مرا بسیار دوست داشتند ؛همه خوشحال شدند؛ از بدنیا آمدنم ؛سال از برادرم کوچکتر بودم 

وبیتم شیرین زبانی دوران کودکی ، برمحب و ؛با من همراه بودهمیشه ؛ زیبائی ذاتی از کودکی جاذبه و 

نام گذاری  "سی تی"مرا  زندگی همیشه به همراه داشتم.پدرم زیاد پدر را در طول حمایت؛  می افزود

                                                                                                                       د.کر

                                                                                                             روحیات و عالئق من:

هیچ عالقه ای به درس  من؛ من پزشک و یا نویسنده شوم ، برخالف عالقۀ پدرم که دوست داشت  

ئی هم بودم من دارای صدای زیبا ؛ولی به آرایشگری و خیاطی بسیار عالقه مند بودم؛ خواندن نداشتم 

خصوصا پسران ، در مجالس بذله گوئی می کردم و به راحتی اشخاص  ؛تار می نواختمو به خوبی دو

                                                                                    . جوان را دور خودم جمع می کردم

من همیشه یک آگاهی ؛ و خودم را برتر از دیگران می دانستم ؛ من اشرافی گری را دوست داشتم 

خیانت و یا دیگران  ؛ و زمانیکه بهو از کودکی وقتی خالف و گناهی می کردم ؛ ذاتی به رفتارم داشتم 

خودم به اشتباهم آگاه  ؛و یا تحقیرشان می کردم؛ حسادت می نمودم و یا به آنان فخر می فروختم 

    تکرار  که مجددا ، خطایم را ؛ نم ولی از ضعف نفس بودتکرار نک ؛ می کردم و با خودم عهد؛ بودم 

                                                                                                                     .می کردم

                                                                                                                  اولین آموزش بد:

 ،با این پدیده در کودکی آشنا شدم؛ 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

زیرا ؛ مبحث بازی کردن من یک بهانه بود ؛ و سرگرم شود  ؛تا بازی کند؛ را به کنار ساحل ببرم  "تی

نهایت ؛ و از با هم بودن ؛ نقطۀ خلوتی از ساحل رفتند  آنها به ؛ ر باغبان قرار گذاشته بودبا پس"ناتیو"

به و با دقت ؛ می رفتم  نزدیک شانبعضی اوقات به ؛ من در حین بازی  ؛کردندرا جنسی بهره برداری 

که خنده ؛کردم  نها در مورد نوع حرکاتشان سوالاز آ ؛از پایان کارشان بعدمن ؛ آنها نگاه می کردم 

هم همیشه با  "ناتیو"بعدها به دفعات تکرار شد.؛ این کار به همراه داشت.؛ های بلند و مکرر آنها را 
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به کسی چیزی ی که دیده ام ، هائچیزکه در ارتباط با ؛  مرا مجاب می کرددادن به من ، وعده وعید 

        وقتی تو هم بزرگ شدی از این بازی ها خواهی کرد.؛ او می گفت این یک بازی است ؛ نگویم 

 ،همین بازی را کردم که پسر همسایه مان بود ، "اماتیو"که با ؛که هشت سالم بود ؛من یادم هست 

ماتیوا از من یکسال  ؛و در واقع ادای آنها را در می آوردیم؛ البته بازی ما در حد حرکات کودکانه بود 

تا  ؛من و ماتیوا از این بازی ها چند بار انجام دادیم ؛و بسیار از من حرف شنوی داشت؛کوچکتر بود 

 من و ؛احل آمده بود ن به سم برای دیدن و ؛اینکه یکبار مادرم که نگران حضور من در ساحل بود

                                                               . سنگ پیدا کرد هبرهنه پشت یک تخترا ،  "اماتیو"

                                                         "شما دارید چکار می کنید؟ "او با دیدن ما فریاد کشید که 

مادرم یک سیلی محکم  ، و شروع به گریه کردن کردیم ؛دست از بازی کشیدیم هر دوبا فریاد مادرم 

را  لباس خودت  "و بعد به او گفت؛ گرفت زیر لگد  ؛افتاده بودبه زمین  ؛کهرا زد و او  "اماتیو"به 

                                                                                                                  "وشبپ

 و دستم را ؛خودش را به من رساندو ؛ دوید بسرعت به دنبالم مادرم  ؛برهنه در حال فرار بودم من 

 ؛لباست را بپوش احمق بیشعور "سنگ آورد و گفت هکنار تختو سپس مرا ؛ درد بگیرد تا ؛  پیچاند

                                                                                           .     "د؟کجا فرار می کنی

تا حاال چند بار "و پرسید  ؛یک باز جوئی اساسی از ما کرد؛ ما لباسمان را پوشیدیم ؛ او بعد از اینکه  

"                                                                                                   از این بازی ها کرده ایم   

و بعد  ؛و مانند پزشکان مرا معاینه کرد برد؛و پاهایم را باال ؛ او دوباره لباس هایم را در آورد  سپس

        .ایجاد نشده است؛ بودنم و خدا را شکر کرد که مشکلی برای دختر  ؛دستش را به آسمان گرفت

  "تا سگهای وحشی شما دو تا را بخورند؛ من االن شما دو تا را می برم بیرون شهر "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 ؛ اگر کسی مطلع شود ؛ و این ماجرا را هم به هیچکس نگوئید 

                      ."گفته است و آنوقت هر دو باید منتظر خورده شدن توسط سگ های وحشی باشید
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مادرم را و ترس و نگرانی ناشی از تهدیدهای  ؛ آن روز را من تا پایان عمرم هرگز فراموش نکردم 

                                                                                                    همیشه بیادداشتم.

 ،دماحساس گناه می نمو .می کردم که کار بدیوازکودکی هربار ؛ شتم کودکی وجدان آگاهی دامن از

که در ؛دادم می بازی را جائی انجام  میکردم. آن بازی را "ماتیوا "با و ؛ حتی آن روزها که بچه بودم 

در واقع آنچه مرا به گناه  .می کنیم  که چکارگفتم می نهم و به هیچکس  ؛ چشم انداز کسی نباشد

                                                            .ط ضعف نفس بودفق .نا آگاهی من نبود؛ می انداخت 

                                                                                           اشتباه بزرگ ناشی از ضعف نفس:

و او که  ؛شده بودم "تب ای"که در نوجوانی عاشق شاگرد پارچه فروش شهر مان بنام؛ یادم هست  

 ؛به باغ زیتون پدرم می آوردم ؛و سنش هم از من چند سال کوچکتر بود ؛زیبا و خجالتی بود نوجوانی

و به  ؛و از فرط خجالت سرش را باال نمی آورد ؛و او که در ابتدا خجالتی بود؛ و با او تفریح می کردم 

و یا خودش   ؛به راحتی دنبالم می آمد ؛منکه با یک اشارۀ ؛کار را به جائی رساندم ؛من دست نمی زد 

                                    "؟دنمی کنی من را این هفته به باغتان دعوت"بذله گوئی می کرد و میگفت 

تبدیل به یک انسان هوسران  ؛بسیار خجالتی بودنوجوانی سربه زیر و ؛ من با ضعف نفسم او را که 

                                                                                                                   کرده بودم.

و در  ؛که در نوجوانی مرا شوهر دهد؛تصمیم گرفت ؛ مادرم که به حرکات و رفتارم مشکوک شده بود  

؛ بخواهد ازدواج کند سی تی اگر "هبا پدرم صحبت کرد. پدرم گفت ک؛ در حضورم ؛ این ارتباط 

                               "ازدواج کند و سپس من دوست داشتم او درس بخواند؛ خواستگار زیاد دارد 

مگر من تحصیالت باال دارم؟ تو از زندگی با من  ؛تحصیالت زیاد خوشبختی نمی آورد "مادرم گفت

                                                                                                        "راضی نیستی؟

ولی ؛  هستمپزشک  ، سی تیپدر  من به عنوان؛  فرق داردسی تی شرایط تو با "پدرم خندید و گفت 

                                                                                                    ."پدر تو یک تاجر بود
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                                                                                                                       ازدواج اول من:

که حرکات و رفتار  ؛و در اینحال نمی خواست به پدرم بگوید؛ داشت  ی به ازدواج منمادرم اصرار زیاد 

عامل پیشنهاد ازدواج است.نتیجۀ اصرارمادرم این شد.که بهترین شاگرد پدرم ؛ مشکوک من 

بسیار خوش  ؛ ضمن اینکه ؛و بدنم سفید بود؛ من کمی چاق بودم  ؛به خواستگاریم آمد"روتمس"بنام

؛ نی می کردم و مجلس گرداتلقی می شدم ؛ نقل مجلس و مهمانی ها ؛  و در مجالس  ؛چهره بودم

وهیچ گونه جسارتی در ؛ او مطیع پدرم بود ؛ و الغر و کمرو بود  ؛قدی کوتاه داشتروتمس  ولی

                                                                                                    وجودش نمی دیدم.

طی یک  ؛و از ازدواج با من خوشحال بود ؛تلقی می کردروتمس خود را برندۀ این ازدواج ؛ به هر حال  

                                                                                مراسم مجلل ازدواج ما برگزار شد.   

باید که  ؛نمی دانستروتمس اصال انگار  .من از زندگی و خلوت کردن با شوهرم لذت نمی بردم ولی

من هم همش او را مسخره  .زناشوئی یک کودن به تمام معنی بود ارتباط با موضوعات او در  ؛کندچکار 

لباس های تن  ، در مجالسهمیشه  افزایش یافته بود و؛ من بعد از ازدواج قوای شهوانیم  .می کردم

            ی به همراه داشت. البته پدرم به من چیز که شماتت ها و اخم های مادرم را.نما می پوشیدم 

روتمس من  .که پدرم هنوز مرا به دید یک دختر بچۀ شیرین زبان می بیند ؛بنظر می رسید؛ نمی گفت 

از دست من کالفه  ههمیش اوبطوریکه  ؛کردم و ظلم زیادی به او ؛نمی دانستمبیچاره را اصال داخل آدم 

                                                               د.ولی به احترام پدرم تحمل می نمو ؛ودو عصبی ب

                                                                                                                     یک گناه بزرگ:

و گل ها حیاط پشتی منزلم را به ؛ من در حیاط خانه داشتم قدم می زدم ؛ یک روز گرم تابستانی 

شدم اصلی متوجۀ حضور شخصی در حیاط ناگهان  ؛و هرس می کردم؛ سلیقۀ خودم نظم می دادم 

                                                                                 "د؟صاحب خانه کجائی"که می گفت 

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
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او یک نوجوان خوش  و به او گفتم تا به حیاط پشت منزل بیاید. چکار دارید ؟ لند جواب دادم کهب 

. سفارشی شما را آوردمکه گفت   ؛در دست داشت ییک بستۀ بزرگ نان شیرین ؛سیما و قد بلند بود  

و او باید آنها را به منزل مادرم ؛ آنها را من سفارش داده بودم  ؛این شیرینی ها برای مراسم جشن بود

که باید به منزل ما ؛تصور کرده بود  ؛که اشتباها چون سفارش شیرینی ها توسط من بود؛می برد 

                                          تحویل مادرم شود. ؛ بیاورد. برایش توضیح دادم که باید شیرینی ها

آن بسته "به او گفتم  ؛خانه هم کسی نبود؛ داخل او خوشم آمده بود از  ؛ اندام او را با دقت نگاه کردم 

                       و او دنبالم راه افتاد و به داخل خانه آمد و بسته را در آشپزخانه گذاشت. "را بیاور باال

             "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 نیستند خدمتک"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 بودخانم جام پ "آمد و گفت

 ؛او از حرکتم بهت زده بود "بیا داخل"و به او گفتم ؛ لباسی در تن نداشتم  ؛ من در حمام را باز کردم

                                    .و او را به داخل حمام بردم و با او تفریح کردم ؛ گرفتم را و سپس دستش 

آن پسر هر چند زیبا  ؛ اصال به عاقبت کار فکر نمی کردم ؛ مناین ضعف نفس اصال مرا رها نمی کرد  

                                                                .ولی بسیار احمق و ابله بود ؛و خوش هیکل بود

که غیر قابل  ؛ببار آوردافتضاحی ؛  با این کار و گفت شماجرا را به دوستان ، در روزهای بعد ماکان

                                                                                                           توصیف است.

وارد مذاکره با پدرم  ،تا برای جدائی از من ؛ منتظر یک بهانه بود که  و او؛ خبر به گوش روتمس رسید 

و سپس موضوع را با ؛  موضوع را به من مطرح نمودو در ابتدا ، ؛ را غنیمت شمرد  فرصتاین ؛شود 

                                                                                              پدرم درمیان گذاشت.   

حتی  ؛که اتهام را از خودم دور کنم؛ و با گریه و زاری سعی کردم ؛ من در ابتدا منکر همه چیز شدم   
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                                                              .  که خودکشی خواهم کرد؛شوهرم را تهدید کردم 

مادرم  و می خواست ماکان را با من رودر رو کند. ؛پیگیر شدرا  شایعهو ا ؛ولی روتمس دست بردار نبود 

 ؛تناقضات من در گفتار و ذهنیتی که مادرم از گذشته ام داشت صحبت کرد.با من به شکل خصوصی 

باید تنبیه  تو بابت این خرابکاری که کردی"و گفت  ؛باعث شد که مادرم پی به واقعیت ماجرا ببرد

تا شده ، تا با آرامش از روتمس جدا  ؛سعی می کنم ، ولی من بخاطر آبروی خودم و پدرت ؛شوی

                                                                   .  "دیگر فراهم گردد یامکان ازدواجت با شخص

و پدر و  ؛با حضور من و روتمسو سپس جلسه ای ؛ صحبت کرد بصورت خصوصی ، مادرم با پدر 

ستفاده آن پسرک نادان از خلوت بودن خانه سوء ا"در این جلسه مادرم گفت که ؛ مادرم تشکیل شد 

ما  ولی موفق به این کار نشد.البته ؛تا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد؛ د نموو به دخترم حمله ؛ کرد 

ولی روتمس تو به عنوان  ؛و پیگیری نمی نمائیم ؛یمبخاطر آبروی خودمان فعال قضیه را کتمان می کن

لذا ما تمایل  .برودو اجازه نمی دادی تا آبروی دخترمان  ؛باید از همسرت حمایت می کردی ، شوهر

                     ."از هم جدا شوید ؛و ما پیشنهادمی کنیم ؛تی با تو ادامۀ زندگی دهدنداریم که  سی 

                                                                                                              جدائی از همسر اول: 

         .می دانستاو نیز جدائی ما دو نفر را منطقی ترین گزینه  زیرا ؛از این فرصت استفاده کرد روتمس

 منزل که من مجددا برای زندگی به ؛ولی هر قدر مادرم تالش کرد ؛جدا شدمروتمس من از عاقبت 

                                                                                                   آنهابروم من نپذیرفتم.

و باعث سرافکندگی پدرم شوم.مادرم ؛ که من با اعمال و رفتارم آبروی آنها را ببرم ؛ مادرم نگران بود 

به گونه ؛ می خواست شرایط را  ؛ مادرم و از عالقۀ او به من مطلع بود؛ بسیار پدرم را دوست داشت 

                       و پدرم نیز آزرده خاطر نگردد.  ؛که درگیری در خانواده ایجاد نشود؛ ای مدیریت کند 

                                                                                                     خوشگذرانی بعد از جدائی:

برایشان  ؛برگزارمی کردم؛ مانی به شکلی که دوست داشتم جلسات مهو؛ من درخانۀ خودم خوش بودم 

به حدی در پوشیدن لباس های نامناسب افراط  ، من تار می زدم و می رقصیدم و شراب می خوردم دو

از مردم  بسیاریکه .و دوستانم اعم از زن و مرد را به این عیش و عشرت عادت داده بودم ؛ کرده بودم   
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                                       گمان می کردند که من یک خانۀ فساد و یا 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 

مسیر زندگیم را تغییر دهد.ولی  ؛پدرم به دفعات نزد من آمد و تالش کرد؛مادرم با من قطع ارتباط کرد 

و من  و صحبت های او هیچ نتیجه ای نداشت.؛  منصایح پدرم را نداشتشنیدن گوش شنوا برای من ،

که روش زندگیم را تغییر خواهم ؛همین روال را ادامه می دادم.البته همیشه جلوی پدرم ابراز می کردم 

و به نصایح ؛ولی او می دانست که حقایق چیست  ؛و منکر مطالبی می شدم که او بیان می کرد؛ داد 

                                                                                                  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 

و بسیار  ؛بود که دارای هیکل ورزیده ایرا از خدمتکارانم من یک نفر؛ میخواستم از او انتقام بگیرم 

او  .را به قتل برساند "ماکان"اجیر کردم تا در مقابل دریافت بیست سکۀ طال ؛  مورد اعتماد من بود

                                                                                                  . نیز همین کار را کرد

به او خدمتکارم ؛ ماکان برای شنا به دریا رفته بود ، زمانیکه  بود ائیز، اوایل پی گرم یکی از روزها در 

از جمله همه  و ؛. هیچکس از جریان بقتل رساندن ماکان مطلع نشدو او را غرق نمود ؛حمله کرد

                          است .   هکه علت مرگ ماکان غرق شدن در دریا بود ؛فکر می کردندروتمس و مادرش 

 مردمکه نصیب ماکان نیز گردیده است. ؛ست بت انسانهای دروغگواین عقو که؛ من به همه می گفتم 

و ماکان توسط خدایان مجازات شده  ؛ اعتقاد داشتند که خشم خدایان ، گریبانگیر ماکان گردیده است

                                                                                                                   است.  

و اگر فرصتی دست ؛ نمی کردم  تعهدات خودم را مقید به ؛ نیز   من در کارهای تجاری که داشتم 

من دارای خدمتکاران  قطعا این کار را می کردم . ؛ از زیربار تعهدات فرار کنم ؛ می داد که قادر بودم

از من در برابر آنان  و ؛ که هر شخصی را تنبیه نمایند؛ قادر بودند  ، که به دستور من؛ عواملی بودم و 

                                                                                                            .دحفاظت کنن
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به اختالف  ؛ او و با؛ درگیر می شدم  ؛ زمانیکه با یکی از طرف های تجاری خودم؛ به همین علت 

سود ؛ توانسته بودم  ؛با این روش. من برای تنبیه او بهره می بردم؛ از خدمتکارانم  ؛ برمی خوردم

نصیب من می شد و ؛ زیرا در معامالت حداکثر سود کسب کنم. ؛ از کارهای تجاری خودمسرشاری 

                                                                         .گردیدطرف مقابل ناچار به پذیرش شرایط من می 

                                                                                                                    ازدواج دوم من: 

پسر یکی از دوستانش که  ؛و می گفت کها ؛مجددا ازدواج کنمکه  ؛قبت پدرم به من پیشنهاد کردعا

او یکبار ازدواج ؛ بود  "هاتور"بنام  او یک جوان چاق و قدبلند؛  متقاضی ازدواج با توست؛ تاجر است 

                                                             . کرده بود و از همسر اولش یک دختر ده ساله داشت

 ، و مجددا رضایت والدینم را بدست بیاورم؛ من برای اینکه حرف های مردم را از خودم دور کنم 

                                                                                              پیشنهاد پدرم را پذیرفتم. 

 ؛زندگی شان از هم بپاشدکه ،موجب شده بود  ؛رابطۀ دوستی من با شوهر بعضی از دوستانم  از طرفی ،

                      در حال فاصله گرفتن از من بودند. دوستانم،اکثر نتیجتا  و؛برسد  به جدائیآنان  و کار

و برایشان عشوه گری ؛ می رقصیدم من زمانی که در مجالس با پسران مجرد و یا شوهر دوستانم 

و زمانی که ؛ می دانستم که کار زشتی انجام می دهم  ، پوشیدمکردم و لباس های تن نما می می

      با خودم عهد ؛  کردمبه واسطۀ ارتباط با شوهرانشان مشاهده می ؛ ناراحتی را در چهرۀ دوستانم 

 ،زیاد و دادن هدایا یهاترفند با و؛ حتی به نزد دوستانم می رفتم بطوریکه ،  ؛ می بستم که تکرار نکنم

و بار دیگر  ؛ایانی نداشتاین ضعف نفس پولی . دورت ایجاد شده رابرطرف کنمکه ک؛ کردمسعی می

                                                                                                                        شد.تکرار می

فعالیت ازدواج من ، مادرم در مراسم  ؛ نیز بسیار مجلل برگزار شد ؛ به هر حال مراسم ازدواج دوم من 

و میگفت که دخترم زیبا ؛ هاتور و پدر و مادرش از من بسیار تعریف می کرد او در نزد  ؛بسیار نمود

ولی  ؛و بسیار پاکدامن است.او خواستگاران بسیاری دارد ؛ترین و با شخصیت ترین دختر شهر است

و جواب رد به آنها می دادیم.هاتور باید بسیار خوشحال ؛حد دخترمان نمی دیدیما در؛ آنها رمن و پدرش

                                                                  که توانسته جواب مثبت ما را کسب کند.   ؛باشد
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و از ماجراهای ؛ انسانی فوق العاده گزافه گو بود "هاتور" شوهرم ؛زندگی جدید را آغاز کردم به هرحال 

دیگر ؛ او وقتی داستان سرائی می کرد ؛ دریائی خود در مهمانی ها سخن می گفت  هایمربوط به سفر

           . فراهم می آورددروغ های او موجبات تمسخر افراد را می شد و بعضی اوقات  از کنترل خارج 

اکثرا من و  ؛با من مثل کلفت پدرش صحبت می کرداو  ؛و فضول بود بسیار بی تربیت؛ بچه اش هم  

                                                                                    با هم مشاجره داشتیم.دخترش ؛ 

                                                                                                       شروع اختالف با همسر دوم:

 دغریبه ای برقصیبا هیچ مرد دکه حق نداری ؛داده بوداو به من تذکر  ؛بسیار عصبی هم بودهاتور  شوهرم

        می رقصیدم. من داشتم با زن برادرمدر یکی از شبها که در منزل برادرم مهمان بودیم. هکنی، تا ا

من به او  ؛مرا زن هرزه خطاب نمود حضور پدر و مادرمو در  ؛در جمع بلند به من توهین کردهاتور 

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 ؛ و بدون اینکه چیزی بگوید ؛ پدرم از رفتار او بسیار ناراحت شد 

او سن زیادی داشت و  ؛ را مشاهده کردم.من نگران پدرم نیز بودم یپدرم غم و غصه و ناراحتی عمیق

                                                اینگونه حوادث و غم و غصۀ زیاد می توانست باعث مرگش شود. 

ناچارا به نیز هر بار و من ؛ زد می به دفعات مرا کتک ؛ به بهانه های مختلف ؛  هاتور در آن روزها 

از من شدیدا حمایت می کرد ؛ پدرم نیز ؛ منزل پدرم می رفتم و قضیه را با او درمیان می گذاشتم 

  "تو را شدیدا تنبیه می کنم دگر اینطور ادامه دهیا "و به او گفت ؛حتی پدرم هاتور را تهدید هم نمود

پدرم واقعا می توانست هاتور یا هر شخص دیگری را . بودغزه به هر حال پدرم از دوستان حاکم 

شایعات گذشته در مورد  او تمام  بسیار کینه جو بود . ؛ اوولی هاتور دست بردار نبود  گوشمالی دهد.

و با تند خوئی و لحن اهانت  ؛دو سپس من و پدرم را صدا می نمو ؛کردمی   را از افراد پرس و جون م
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او قصد که ؛من کامال احساس می کردم   ؛توضیح می خواستاز ما ، در ارتباط با آن شایعات آمیز 

                                                                                          دارد. ترور شخصیت پدرم را

بلکه در روز روشن زنان  ،و دیگر نتنها محل خواب خود را جدا کرد ه بوداو وقاحت را از حد گذراند 

                 .می نمودرگیری بیشتر بین من و خودش فراهم بدکاره را به منزل می آورد.و موجبات د

         مقایسه  "روتمس "اول خودمادامۀ این زندگی مقدور نبود. من وقتی او را با شوهر ؛ به هر حال 

به درخواست پدرم من و  می فهمیدم که از دست دادن همسر اولم چه اشتباه بزرگی بود.؛ می کردم 

او دیگر نه مرا نصیحت می کرد  ؛. پدرم از دست من بسیار آزرده خاطر شده بوداز هم جداشدیم هاتور 

                                                                      می نمود.   مرا راهنمائی ،  مو 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 ؛ من دلم برای پدرم می سوخت ؛ تدریجی است 

                                                                                          و حمایت کند.می خواهد از ا

و در امور خیریه و کمک به مستمندان ؛ 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  ؛بزرگان دینی  برای هر منطقه بتی را به عنوان نماد آفریدگار می ساختند

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

هنان عبادتگاه مرکزی و کا .، نیز موثر بودقرار داشت ؛ و همین موضوع در رده بندی معابد و کاهنان 

در چهارچوب خواست  ؛راهبان هر خواستی که داشتند ، خودشان را برتر از کاهنان محلی می دانستند.

و عقیده داشتند که  ؛خدای آسمانها را نیایش می نمودند ؛ مردم خدایان به مردم تحمیل می کردند 

احترام و تقدس  آسمانی و برای آسمان و اجرام ؛ستارگان نمادی از  ارواح مقدس و الهه ها هستند

در واقع راهبان ؛ راهبان از این ساده لوحی و کمبود دانش مردم سو استفاده می کردند . قائل بودند 

با همدیگر ، در چپاول مردم و دستیابی به مطامع دنیوی دو قشر  نایو  ؛بودند فاسد عامل حاکمان

بطوریکه  ؛می نمودند م شدیدا انتقاداز هبان مناطق مختلف راه؛اوقات  از در بعضیبودند.  متحد
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بین  این درگیری ها بعضی اوقات به جنگ و خونریزی ؛موجبات نزاع طرفدارانشان فراهم می گردید

                                                                                           .نیز منجر می شد مناطق ،

ومردم نیز بدون  ؛و برای مردم نقل می کردند ؛راهبان انواع داستان سرائی ها را طراحی کرده بودند 

که چرا این ؛و وقتی که از مردم می پرسیدید  ؛هیچ گونه تفکر و تعمق ، این حرفها را می پذیرفتند

راهبان  ؛گفته اندخدایان و ارواح مقدس خودشان به راهبان "داستانها را باور می کنید می گفتند که 

با ساخت و باور  ؛ ساخته می شد ، که افسانه های بسیار ؛و به این طریق بود "هم که دروغ نمی گویند

را موجبات افزایش جهل و گمراهی مردم و ؛ ، فرهنگ عامه نیز جهت می گرفت افسانه های جدید 

                                                                                                         .فراهم می نمود

و نوشته ها ، حالت  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.

من که از اهداف و ماهیت واقعی کاهنان مطلع بودم ؛ اعتقادات دینی و مذهبی در من ؛ وجود نداشت 

ی است.               ، زیرا می دانستم که هدف کاهنان از بیان موارد دینی ، کسب مطامع دنیوی و ماد  

                                                                                                                  هدف من در زندگی:

در این  ؛از لذایذ دنیوی بهره ببرم ؛من دوست داشتم مورد توجۀ همگان قرار بگیرم من دوست داشتم

از دید مردم اشتباهات و خطاهایم را و همین که قادر بودم  ؛ارتباط چهارچوبی برایم وجود نداشت

                                   .برایم اکتفا می کرد ؛دید آنان تخریب شخصیت نشومو از  ؛پنهان نگه دارم

سختی های ؛ ولی دوست نداشتم ؛ ناراحت بودم ؛ ها هوسدر این ارتباط از ناتوانی خودم در قبال  

                                                                                               .  تهذیب نفس را بپذیرم

برای دستیابی به مطامع  ؛ راهبان های من فکر می کردم که همۀ این داستان سرائی ها و نوحه خوانی 

من ه ک؛ من دیدگاهم این بود  وهمۀ راهبان و مذهبیون را به یک چشم نگاه می کردم. ؛دنیوی است

و همه می دانند که انسانی طالب ؛اعالم می کنم  روش زندگی خودم را  تو با صراح ؛شجاعت دارم

به همین علت به همین خواسته ها برسند. ؛می فریبند و سعی می کنندولی آنان مردم را دنیا هستم.

                                                                       نبود. و قابل قبول سخنانشان برایم دلنشین 
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                                                                                              تصمیم به اصالح روش زندگی:

تهای مکرر مادرم به تدریج صحب، م ه بودسرخورده و ناراحت شددر زندگیم ، از اتفاقات پیش آمده  من

       کمک بگیرم.مادرم  که برای تغییر روش زندگیم از ؛تصمیم گرفتمدر من تاثیر گذار شد و نهایتا 

؛ بود  "ناتاسی"نام او .  که به عبادت و درستکاری شهرت داشت؛او مرا نزد یکی از دوستان خود برد 

و در طول زندگی هرگز مرتکب هیچ ؛ همه می گفتند که ناتاسی با ارواح مقدس در ارتباط است 

                                                                                                   خالفی نگردیده است.

که همه چیز را ؛او اصرار بر این داشت ؛  که از گذشته ام برایش بگویم؛از من خواست  در ابتدا ناتاسی 

صحبتهای بین  کسی ازتا ؛ من با ناتاسی به تنهائی برگزار شود  لساتکه ج؛قرار شد  ؛صادقانه بگویم

                                                                                                   ما دو نفر مطلع نگردد.

بت و یا روش جبران اعالم و او نیز بابت هر گناه یک عقو؛ گفتم می زندگیم را به ناتاسیقعیات من وا 

جلب رضایت  ، برای شروع کار"گفت که در ارتباط با رفتارم در مهمانی ها و مجالس مثال ؛میکرد 

                                    "دم پاشیده شدن زندگی شان نقش داشتیکه در از ه ؛دکنیافرادی را باید کسب 

که  موجب ایجاد  ؛و اینبار به نوعی رفتار می کردم؛ یعنی من باید نزد دوستان قدیمی خودم می رفتم 

کامال  ؛که عامل جدائی آنها شده بود؛بطوریکه رفتا ناشایست من  ؛عشق و عالقه در خانواده شان شوم

                                                                                                                فراموش شود.   

آن  "می گفت که ؛بودممنحرف کرده ؛ و عشوه گری هایم  اشخاصی که با هوسبازی هادر 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  ؛مال و اموالی که در کار تجاریمدر مورد 

و  دادهعودت  باید به صاحبانشبا سودش  ایدمال و اموالی که با خیانت در معامالت کسب نموده  "

                                                                                          .  "نمائیدرضایتشان را اخذ 



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

85 

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 ،  که ناتاسی می گفت این اعمال .همینطور ادامه می داد ،ناتاسی در جلسات   

      من باید حداقل چندبار زندگی ، برای انجام این کارها .که بتوانم آنها را عملی کنم ؛توان من نبود

و  و دیگر با او هم صحبت نشدم.با ناتاسی را خاتمه دادم. .من جلساتشود گذشته جبرانمی کردم تا 

                           با خودم خلوت کردم  و به تفکر فرو رفتم و ارتباطم را با مردم به حداقل رساندم.

و از ابتدای زندگی بجای ؛ قادر بودم زندگی کنم  ؛می خواستم که ای کاش یکبار دیگر خداوند من از 

تا اینقدر خطا ؛ ا می شدم معنوی هم آشندر اختیار داشتن این حجم از رفاه و نعمات مادی ، با نعمات 

                                                                                                              نمی کردم.

                                                                                         آخرین روزهای زندگی و مرگ من:

ولی  ؛تالش می کردم رضایت مردم را اخذ نمایم؛  من تا آخر عمرم شرمندۀ اعمال گذشته ام بودم

.          به دفعات به من یادآور شدند ،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

ولی چاره ای برای جبران اعمال گذشته ام نمی دیدم.من ؛ از اعمال گذشته ام تاسف می خوردم  من

                                                       این نفرت را کاهش دهم.   و نمی توانستم منفور مردم بودم

 ؛یجاد نمی شدنتنها حس ترحم در آنها ا مردمچار بیماری و کسالت شدید می شدم. که دمن زمانی

خوشحال  ؛و از اینکه مرا در عذاب مشاهده می کردند ؛بلکه کسالت و بیماری را حقم می دانستند

                                                                                                             .         بودند

به مرور زمان افزایش یافت ؛ داشتم  از ناحیۀ سینه و معده ، کسالت و بیماری مداومی که؛به هر حال  

                                                                              و درمانهای پدرم نیز چاره ساز نشد.   
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و من  ؛موجب مرگ من شدبیماریم  عاقبتو ؛ در بستر بیماری گذراندم ؛ آخر زندگیم را  من سه سال

                                                                                                         از دنیا رفتم.نیز 

پدر و مادرم صدقۀ فراوان به مستمندان دادند و در مراسم ؛مراسم تدفین من با شکوه برگزار شد 

                                                                                     تدفین من مادرم بسیار گریست.   

و یکسال  ؛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.  ؛را در بیماری و سختی سپری نمود

.من لیاقت ؛ت بسیاری به مردم شهر کرده بودندآنها خدما؛ 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  ،که از آنها در جهت ارتقاء خودت و جامعه ،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  "داد او ادامه 

                                               "ارتباط خودت را با او کم کردی ،به مادی گری ، علت عالقۀ زیاد

نکرده باشی ، موارد  تو تا زمانیکه ، آثارتخریب انجام شده در این زندگی را پاکسازی"کهسپس او گفت 

                                                          .   "مشابه تخریبی را که انجام داده ای ، تجربه خواهی کرد

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

و  به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی تا،هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

                                                                       "جبران نمائی ،تخریبی را که انجام داده ای

                         ."تو خواهد بود 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 

پدرم ،  بود "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 دامداری

از طریق نذورات و  ، 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 ،امکانات صومعه تامین نماید

                                                                                                                   .متفق بودند

ه صومع ی در نزدیکمنزل ما  و ، محل زندگی ما در یک منطقۀ کوهستانی در شمال غرب آفریقا بود 

پدرم در  ،ولی تمیز و با سلیقه ساخته شده بود،  هر چند که خانه ای محقر بود منزل ما  ،قرار داشت

برای  بزرگ یک آبشخور، و در نزدیک طویله ، یک طویله هم ساخته بود ، محوطۀ حیاط منزل 

ما از بیشتر شبیه به استخر بود ، ،  آبشخور حیواناتشکل  ، احداث نموده بود، گوسفندان و شترها 

    .یممی کرد نگهداری ،به صومعه اهدا می شد، ات گوسفندان دیگران و گوسفندانی که بصورت نذور

 خوراک دامدر بسیاری از اوقات و حتی  ،بابت گوسفندان صومعه هیچ درآمدی نداشت البته پدرم 

هدف  .از شیر و یا گوشت آنان نیز هرگز بهره ای نمی برد می گردید.پدرمرا نیز خود متقبل  صومعه

                                         .از نگهداری دامهای مربوط به صومعه ، صرفا خدمت به خاخام اعظم بود

ینکه اقدام به تبلیغ پس از ا ،نام داشت  " موسی "که  که پیامبر بزرگ خداوند؛می گفت  خاخام اعظم 

مهاجرت اینکه ، قبل از ،  پیروان او مورد اذیت و آزار قرار گرفتند ،یکتا در مصر کرد دین پروردگار

اقدام ، چهار خانواده از پیروان موسی  انجام شود . تعداد،  مصر به سمت شرق ،بزرگ قوم بنی اسرائیل

به و  ؛مستقر شدند ؛و در این مکان که جای امنی تلقی می گردید؛ به مهاجرت به سمت غرب نمودند 

شدند و  در محدودۀ ما ساکن ؛یهودی هم نبودند؛ که  یی دیگراشخاص و خانواده ها ؛مرور زمان 

 مرور زمان با کمک اهالی احداث گردید. و این صومعه نیز به؛ شد اینجا تبدیل به یک روستای بزرگ 

که سرپرست این خانواده ها تحت تعقیب مامورین ؛علت مهاجرت زود هنگام خانواده های فوق این بود 
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برخی از لوحه ها و کتب رمز  ؛ضرورت دارد؛ ضمن اینکه پیامبربزرگ می گفت  فرعون قرار گرفته بود.

                   و مورد سوء استفادۀ آنان قرار نگیرد. ؛تا به دست افراد فرعون نیفتد ؛از مصر خارج شود

و هر ؛ مت آمیز داشتند ولی در کنار یهودیان همزیستی مسال؛ 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:

من ساشی یا یک نام محلی بود ؛ و معنی پاک نیت می داد . گذاشتند. "ساشی یا"نام مرا  پدر و مادرم

 ؛ ابتدا خیلی مورد عالقۀ مادرم نبودم که از ؛. حقیقت این بوددختری چاق و با قدی نسبتا کوتاه بودم 

از  بزرگترو یک برادر کوچکتر از خودم و چهار برادر و یک خواهر ؛ من فرزند ششم این خانواده بودم 

پسر دوم خانواده  .ولی من وبا پدرم کمک میکردند و کشاورزی آنان در کارهای دامداری؛ م داشتم خود

                                                                                         .بودیمبه کسب علم  عالقه مند

                                                                                              پرسش گری در من شکل گرفت: 

و پذیرش مطالب را به صورت سنتی  ؛بودم دینی و خداشناسیدر امور  ، یک پرسشگرمن از کودکی 

به سواالت ؛ و تالش می کرد  ؛پدرم از پرسشگر بودن من خوشش می آمد؛ و تحمیلی نمی پذیرفتم 

من را نزد خاخام ها می برد و  ؛به سواالت من پاسخ دهد ؛پدرم قادر نبود ولی وقتیکه؛  من پاسخ دهد

                                                                                           . من با آنها صحبت می کردم

سواالت زیادی برایم مطرح ، و ماهیت وجودی او ؛ در مورد عدالت خداوند ؛ در ارتباط با اخذ پاسخ 

با پاسخ آنان از دید من اکتفا نمی کرد. و پاسخ خاخام ها نیز برایم ؛ که در بسیاری از این موارد  ؛بود

                                                                                             منطق سازگاری نداشت.    

و با او به پرسش و پاسخ پرداختم.او با ؛ هم رفتم "بنی یان"پیش خاخام اعظم برای کسب نتیجه من 

                  به پرسش های من پاسخ دهد.؛عی می کرد و س ؛صبر و حوصله به سواالتم گوش می داد

من ؛ و او که احساس می کرد  .خیلی منطقی نمی دیدم؛ نیز های او را  پاسخ ، کهحقیقت این بود 
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این  داگر بتوانی "زیرا میگفت ؛که به کتب رمز او دسترسی داشته باشم ؛قانع نشده ام اجازه می داد

                                                                  ."یافت دهمۀ پاسخ ها را خواهی دکتب را درک کنی

مطالب 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 کتاب از خاخام ها

که در کار خودم تبدیل به یک ؛سالهای متمادی درس در صومعه و مطالعۀ کتب رمز باعث شده بود 

نظر اعالم در 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؛ اشخاص ببرم  کف دست افراد ، پی به خصوصیات اخالقی و گذشتۀ

                                                                                                                       حسادت مردم:

این روند در ؛  آموزش دیدمو خواص بسیاری از آنها را ؛  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 اکثرا با افراد مسن نشست و برخواست داشتم  من مجرد مانده بودم منولی 

                                                                                       .   گی عقب افتاده اماز قافلۀ زند

از چشم انداز ؛  توانسته بودند شخصیتم با تخریب ؛ برتری علمی من را ، روستا  متاسفانه دخترهای 

که همه در این  ؛این چیزی بود؛ ولی بسیار باهوش و آگاه بودم ؛ من زیبا نبودم  ، مردم دور کنند

با اجنه و "ساشی یا"می گفتند که ؛ روستا  دخترهایبعضی از ولی  ؛اتفاق نظر داشتند ، واقعیت

که من ؛که دیده است  ؛ گفته بود "ناتیال "بنامحتی یکی از دختران روستا ؛ شیاطین در ارتباط است 

و برای ا؛ هم از شیطان توصیف می کرد و وحشتناک و یک شکل عجیب  ؛با شیطان صحبت می کنم

                                                                  می خورد. هم قسم اثبات حرفش به کتاب مقدس

از من گریزان شوند.و مرا حتی به عنوان  که پسرها ؛باعث شده بود ؛ه کرده بودبا این کاری ک؛ آن ابله 

                                                                                                  .نپذیرندهم  مهمسر دو
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به وضع ظاهر 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 

به دور می اندازند.آنگاه بو می کشند و که گلهای سر راه خود را می چینند و ؛و از آن تیپ اشخاصند 

                                                               همین علت به آنها دل نبستم و از آنها فاصله گرفتم.

نتیجۀ عکس  ؛شایعاتی که موجب ترور شخصیت من می شدمتاسفانه برخورد من و خانواده ام با 

                 و عاملی در جهت تشدید حسادت شده و به شایعات پشت سرم بیشتر دامن می زد. ؛داشت

            مطالعه ؛ ستم می رسید در ارتباط با علم پزشکی به د؛ هر کتاب یا لوح گلی که ؛ در آن سالها 

و داده یماران را تسکین درد ب؛ با استفاده از القاعات ذهنی  ؛به تدریج یاد گرفته بودم من؛ می کردم 

که خاخام اعظم به  که من از رمز گشائی الواحی ؛بود این کار بزرگی ؛تاثیر داروهایم را افزایش دهم

که و در مورد یکی از بیماران ؛ من این توانمندی را به خاخام اعظم گفتم آموخته بودم. ؛من داده بود

خاخام اعظم از من خواست که این توانمندی را  ولی؛ مواجه با معده درد شدید شده بود , نشان دادم 

                                                                                                       از بقیۀ افراد پنهان نمایم.

 که خانواده ام مرا دوست؛ردم احساس می ک که؛ قرار داشت در شرایطی من زندگی ، به هر حال  

فزایندۀ حسادت و دشمنی از طرفی و ؛ مزاحم شان هستم  که؛و این حس در من ایجاد شده بود  ؛دندار

                                                . که برای آیندۀ خودم نگران باشم ؛باعث شد ؛ساکنان دهکدهبرخی 

عازم  ، یکی از کاروان های تجاریکه با گرفتم من تصمیم  .نهایتا یک تصمیم مهم به ذهن من رسید

  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 با ؛کار سختی بود ؛جلب رضایت شان ولی  ؛اگرچه با مخالفت پدر و مادرم همراه بود تصمیم این

پدرم با کاروان داری  رضایت آنها را جلب کنم. و توانستم ؛شکل گرفتباالخره کمک خاخام اعظم 

که  ؛شدو قرار  ؛و پول و سفارشات الزم را به او داد؛ صحبت کرد ؛ که از دوستانش بود  "آشلون"بنام

و نگذارد که هیچ گزندی به من وارد شود. ؛همراهی کند ، تا مرحلۀ شروع به تحصیلم در مصر؛ مرا   
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و با  ؛آشلون در منزل یکی از دوستان خود برایم اتاقی اجاره کرد ؛من به تبس رفتم ؛او نیز چنین کرد 

توانست شرایطی را  ؛به تدریس مشغول بود؛ بزرگ  بدکه در مع؛کمک یکی از دوستان صمیمی خود 

و ؛ البته تحصیل در رشتۀ پزشکی برای زنان مقدور نبود  ؛که من مشغول به تحصیل شوم ؛فراهم کند

که دینم را مخفی ؛آنجا ضرورت داشت  در ؛من توانستم در رشته های جانبی اقدام به تحصیل علم کنم

       .می کردمپرستش را  "آمون" می رفتم و معبد به؛ همراه بقیه  و؛ من نیز چنین کردم ؛دارم  نگه

 انواع روش ساخت و به من اجازه داده شد که ؛بسیار ارزشمند بود؛  در ارتباط علم پزشکی تعالیم آنان 

                                        . یاد بگیرم بیشترو خواص گیاهان داروئی را؛ مرهم ها را آموزش ببینم 

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، را بچینم و در بازار شهر 

 ؛و از من کمک می خواستند ؛دادندبسیاری از مردم بیماری خود را برای من توضیح می در بازار ،  

آنان را  ؛در بازار و در جائی که مردم در حال رفت و آمد بودند ؛می شدم حتی در مواردی من ناچار

                                                                        .نم و سپس اقدام به تجویز دارو نمایممعاینۀ ک

به هر حال رفتن به .من مورد اعتمادشان قرار گرفتمو ند؛ شناختبیشتر مرا  مردم شهر؛ به تدریج  

که من  ؛ی بودفروش مرهم و گیاهان داروئی نیز کار.ند بودمعبد و آموزش علوم برایم بسیار ارزشم

                                                                                           .  بخوبی به آن مسلط شده بودم

به مطالعۀ غیر  لذا ؛شرایطش برایم فراهم نگردیدمتاسفانه ؛ شوم  پزشکیک ؛ من دوست داشتم البته  

                                                                                         رسمی کتب پزشکی اکتفا نمودم.

این روند ؛ و سعی می کردم دانش خودم را ارتقاء دهم ؛  را می آموختم دروس، من با عالقۀ زیاد  

دارای دانش ؛ که اگرچه پزشکان معبد بزرگ ؛ من می دیدم  ، طی این مدتشش سال ادامه داشت 

،  دردها القاعات ذهنی خود در درمانولی آنها قادر به بهره برداری از  ؛بیشتری نسبت به من هستند

؛ آنان بیماری ها را بخوبی تشخیص می دادند و درمان بسیاری از بیماری ها را بلد بودند ؛  نیستند

از القاعات ذهنی خود برای درمان دردها ، بهره ببرند.  ؛ولی قادر نبودند ؛آنان جراحی نیز می کردند

را زندگی من  که ؛ عاملی شد  توان من در القاعات ذهنیبود. موضوع برتری من بر سایر پزشکاناین 

                                                                             دگرگون نمود و مسیر آن را عوض کرد.
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                                                                                            در مصر: من تغییرشرایط زندگی

. بود "های تیس"شخص بیمار یک پسر خردسال بنام؛  بیمار شد د یکی از سرداران بزرگ مصرفرزن

ه مراجعۀ راهبان و پزشکان مختلف نتیجه نداد .ه بودکار او را تا پای مرگ رساند، و تب شدید  سر درد

تا بخارات ؛ جراحی شود "های تیس"که مغز ؛که ضرورت دارد ؛اعظم پیشنهاد کرد  تا اینکه پزشک ؛بود

                                                                        . سمی از سر او خارج گردد و حالش بهبود یابد

به ذکر است  به هیچ وجه نمی خواست اجازه دهد که فرزندش جراحی شود.الزم"های تیس"مادر  

 همسر اول وی و خواهر "مانیس" دارای دو همسر دیگر هم بود. "سارگون"که سردار مصری بنام 

ازدواج و داشتن فرزند از وی افتخاری بزرگ "سارگون"و برای سردار بزرگ مصر ؛فرعون مصر بود

و دختران  ؛که خون خدایان در بدن خاندان فرعون جاری است؛زیرا اعتقاد براین بود محسوب می شد.

فرعون ، یک افتخار  خواهرو ازدواج سارگون با  ؛که تنها ازدواج فامیلی کنند ؛فرعون موظف بودند

دوازده سال پس از ازدواج  "های تیس"که نصیب اشخاص دیگر نشده بود.؛بزرگ محسوب می شد 

سارگون از سایر زنان خود  ؛وبرای مانیس و سارگون بسیار عزیز بود ؛سارگون و مانیس متولد شده بود

                                      .یه فرق می کردبا بق"های تیس "ولی جایگاه  ؛مجموعا پنج فرزند داشت

اقدام  "های تیس"و می خواستم برای درمان ؛ من تصمیم خودم را گرفته بودم به هر حال 

                                                                                                                .       کنم

را درمان  "های تیس"و گفتم که قادرم تا فرزندش؛ و با همسرش صحبت کردم ؛ سردار رفتم  قصربه  

ولی  ؛من اعتماد نماید این راحتی به و به ؛اینگونه برخورد کند"مانیس"که ؛ من انتظار نداشتم ؛ کنم 

؛ را  انسر تا پایت؛  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 آشپزخانۀ  ؛و وضعیت او را ارزیابی کردم؛ م به بالین بیمار رفت من با مانیس

من با تمرکز  ؛صحبت کردم و برایش قصه گفتم او  با؛ خوراندم  "های تیس" و به؛ منزل انجام دادم 

             این روند را برای سه روز ادامه دادم. من ؛در مغز و ذهن بیمار ، مانع از بروز درد برای او شدم
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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  "های تیس"؛ بازگشت  عادی و او به زندگی؛ به خوبی پیش رفت  "های تیس" درمان 

کردم. روزها می ش یهمراه ، و شادکردنمن هم با بازی کردن ؛ و بازی کردن با من را دوست داشت 

و برایش قصه تعریف می کردم تا  ؛و شبها هم من کنارش بودم ؛با هم در حیاط بازی می کردیم ما

                                                                                                                      .  بخوابد

      دادو فریاد  ؛و درصورت نبود من؛ باید مرا کنار خود می دید  ؛ی که از خواب بیدار می شداو زمان 

                        که برایم بسیار دلنشین بود.؛ او نام مرا هم به شکلی خاص صدا می زد ؛ می کرد 

   و ؛ ولی نیمۀ شب بود ؛ من متوجۀ حضور او شدم ؛ آمد  قصرسردار به ؛ یکی از شبها در تا اینکه  

               لذا طبق روال هر شب کنار ن صالح ندیدم که خدمت سردار برسم ، م؛ خواب بود های تیس 

                                                                                                        ماندم. "های تیس "

ولی مانیس مانع او  ؛که می گفت می خواهد های تیس را ببیند؛را شنیدم  آن شب من صدای سردار

                                                                                        شد و اجازه نداد که به اتاق ما بیاید.

که متوجه شدم سردار ؛و بازی می کردیم  ؛داشتیم قدم می زدیم قصردر حیاط های تیس صبح من و 

 پسرش  و از من و روش درمان ؛ او به حیاط آمد در حال نگاه کردن به ماست.؛ از پنجره اتاق خودش 

احتمال  ؛ وقفه بیفتدهای تیس  من برایش توضیح دادم سپس به او گفتم که اگر در درمان ؛یدپرسرا 

                                                                                     .  بازگشت نماید، دارد که بیماری 

 "و من برایش توضیح دادم.او گفت ؛او سپس از من و محل زندگی و خانواده و تحصیالتم پرسش کرد 

با من  ر منمانند همسران دیگ دحق داری شما ؛ کنم شما را پرستار و یکی از بانوان کاخمن میخواهم 

مانیس  ؛مشروط بر اینکه همیشه رضایت همسر محبوبم؛  دهمراه من باشیو در بسترم  ؛دزندگی کنی

و من نمیخواستم آن را از دست ؛ این یک پیشنهاد عالی بود  ."درا فراهم آوریهای تیس  و فرزند عزیزم

علت گفتم که سردار به همین  که سریعا به وی پاسخ مثبت بدهم.؛ولی تمایلی هم نداشتم ؛ بدهم 

                         "یدتا فردا به من جواب بده"او گفت  مشورت کنم. "مانیس"بزرگ اجازه بدهند تا با بانو
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ممکن است با شخص  شما؛ بود  این پیشنهاد خود من "و او گفت که ؛صحبت کردم "مانیس"با بانو 

ضرورت دارد  ؛ملذا برای کاهش نگرانی های زندگی ؛ دو از دسترس من دور شوی ؛ددیگری ازدواج کنی

                                                                                              ."که چنین اتفاقی بیفتد

،و از من دور نمی شد؛  دور وبر من بود  "های تیس" همش؛ در طول مراسم  ؛مراسم ازدواج برگزار شد

من برایش قصه بگویم و با او بازی  عروسی ؛در روز مراسم ؛ او خوشحال بود و حتی دوست داشت 

                                                                                                                         کنم.

که من حاضر بودم  ؛و با خودم می اندیشیدم ؛دمبابت اتفاق پیش آمده شکرگزاری کر؛ من خداوند را 

و اکنون همسر سردار بزرگ مصر ؛ ولی این اتفاق نیفتاد  ؛همسر یکی از مردان ساکن در روستا شوم

                                                                                                                     هستم. 

به بچه  تمایلیدر واقع او ؛ من از او بچه دار نشدم ؛ کردم  در قصر سردار زندگی؛ های متمادی سال من

توجه من  که؛نگران بود ، او که چیست ؛و علت این کار هم معلوم بود ؛ داد می دار کردن من نشان ن

                                                                 و سرگرم فرزند خودم شوم.کم شود. "های تیس"از 

                                                                                               رقابت جاهالنه در قصر سردار: 

رفتار  .منزل نگاه می کردندمرا به چشم پرستار؛ مانیس  بجز بانو ،و خدمتکاران زنان قصر؛ هر حال به 

بانوی بزرگ حتی چند بار به سایر زنان  .نباشم من از حضور در آنجا راضی که؛آنها سبب شده بود 

همانطور که من دانش دارو  ؛علم بیاموزید"ساشی یا  "گفت که شما بهترین فرصت را دارید تا از

و پس از هر تذکر ، تا  ؛از او می آموزم.ولی آنان گوششان بدهکار حرفهای بانو نبود ؛شناسی را دارم

     بی احترامی ها را از سر می گرفتند. و طعنهو پس از چند روز مجددا  ؛چند روز سکوت می کردند

                                                                                             شروع مجدد تدریس و مطالعه: 

که مجددا رمزگشائی کتب ؛تصمیم گرفتم و کم کردن برخوردها ، ؛  من با هدف مشغول کردن خودم

نیز شروع ؛ دادن دارو سازی به دیگران را آموزش  . مناز سر بگیرم ؛بودمشروع کرده را که قبال قدیمی 

                                                                                                                       کردم.
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من در و  ؛در حال شکل گیری است؛که چشمۀ جوشان حقیقت در من ؛آن سالها احساس می کردم 

حاضر به بحث  کاهنان بطوریکه؛هستم  از دیگران آگاه تر ؛خداشناسی و مباحث پایۀ؛شناخت خداوند 

                                                                                                      .دندبا من نبوکردن 

 ؛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 لاعتقادات و تعا لیو

                                                                                                                   نداشت.

خواهان ایجاد محدودیت  و آنان؛ متاسفانه سخنرانی ها و آموزش هایم مورد پسند کاهنان متعصب نبود 

                   و نهایتا به دستور کاهن بزرگ ، امکان تدریس در معبد از من سلب گردید.  دند.برایم ش

کاهن که ت و می گف؛ می کرد  همچنان از من حمایتمانیس  ولی بانو ؛این قضیه مرا آزار می داد

و می گفت که  ؛نام می برد "های تیس"و به عنوان مثال همیشه از  ؛استبی سوادی  بزرگ انسان

با روش "ساشی یا"ولی  ؛باید سر او جراحی شود "های تیس"برای درمان  ؛کاهن بزرگ گفته بود

                                                                 درمانی خودش توانست او را بخوبی درمان نماید.   

قدرت  کاهنانکه ؛ولی واقعیت غیر قابل انکار این بود  ؛دلگرمی من بودصحبت های بانو اگرچه باعث  

توهین در اطرافم  حسادت ونفرت و و افراد زیادی مرید آنان بودند. ؛اعمال نفوذ می کردند و ؛داشتند

از پذیرش شرایط نامناسب در و من ناچار برمن سخت کرده بود.؛ کار را ، و این  ؛در حال افزایش بود

                                                                                                          بودم.     زندگی 

                                                                                                   بازگشت به سرزمین مادری: 

که فتح مناطق غرب  ؛و به سردار بزرگ ماموریت داده شد؛افتاد  جدیددر این زمان یک اتفاق 

نیز از جملۀ  که زادگاه من؛داشت  ه معنای عزیمت سردار به مناطقی این ب؛امپراطوری را شروع کند 

من هم دوست داشتم  ؛و بیماریش بهبود یافته بود؛ دیگر نوجوان شده بود  "های تیس".این مناطق بود

و همراه داشت همدم  در سفر نیاز به؛ به هر حال ؛از طرفی سردارهم . که سرزمینم را دوباره ببینم

پیشنهاد همراهی  .همسر سردار بودم و هم ؛مناطق آشنا بودمآن زیرا هم به  ،چه کسی بهتر از من ؛

 داشتم  پس از نزدیک به بیست سال به علت اینکه و من؛ مورد تائید سردار قرار گرفت ، من با لشکر 

                                                                             .    خوشحال بودم؛ گشتممی به وطنم باز
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حرکت سپاهیان مصر از تبس آغاز شد ، آنها شامل یک سپاه شصت هزار نفره؛ از پیاده نظام و سواره  

من شاهد ؛ بودند.سرزمینهای غربی قادر به مقابله با این ارتش نیرومند نبودند؛ نظام و ارابه های جنگی

اتفاق اگر مقاومتی از سوی قبایل و طوایف و شهرها و روستاها  ، سپاهیان پیشروی در مسیر کهبودم 

و سردار با کشتار و تخریب اقدام به ؛با واکنش سخت سردار و سپاهیانش مواجه می گردید  ؛می افتاد

                                                                                          .   مطیع کردن دشمن می کرد

به  را بدون جنگ و خونریزیبسیاری از مناطق ؛ سردار توانسته بود که ؛بود  این خشونت و به علت 

 ؛مانع از بروز جنگ شدند ؛یک و هدایای بسیاربا ارسال پ برخی از اقوام و قبایل ،؛  وادار کندتسلیم 

                   .و متحمل خسارت بسیار شدند .ولی برخی دیگر از قبایل ، روش جنگیدن را انتخاب کردند

تغییرات زیادی  ؛که من به روستایم رسیدم؛به هر حال  هشت ماه پس از حرکت سپاهیان از تبس بود  

          .و صومعه نیز توسعه یافته بود ؛عیت روستا بسیار زیاد شده بودو جم؛در روستا شکل گرفته بود 

از اتفاقات سالهای  آنان ؛بعضی از آنان نوه دار شده بودند دیدم،مجددا دوستان دوران کودکیم را  من 

، ومن هم به سخنان آنها گوش می کردم ؛ من سعی  کردندمی گذشته سخنان بسیاری برایم تعریف 

                                           می کردم ؛ به این طریق درجریان وقایع سالهای اخیر قرار بگیرم.

ازدواج سردار بزرگ مصر با من ، برای همه معمای بزرگ بود ؛ و من وقتی ماجرای آشنائیم ؛ با سردار 

سپس دوستانم ؛ به  با اشتیاق گوش کردند. دوستانمتعریف کردم ، دوران نوجوانیم ؛ برای دوستان را 

حرفهایم شاخ و بال و حاشیه افزودند؛ و برای دیگران ؛ نقل کردند ، بطوریکه ، پس از چند بار باز گو 

شدن ؛ شایعات و ماجراهائی به نقل از من بیان گردید؛ که شنیدن آن برایم خنده دار و تعجب آور 

 بود. من نسبت به حرفها و شایعات واکنشی نشان نمی دادم و براحتی از کنارش می گذشتم.          

آنان از وضعیت  ؛مطلع شدم سایر افراد خانوادهو از وضع زندگی آنان و ؛ رفتم به منزل پدر و مادرم من  

                                   و من برایشان توضیح دادم .                  ؛ در مصر پرسیدند  ؛زندگی من

من انتظار داشتم حضورم در واقع ؛ من تصور می کردم مردم با دید مثبت به کارهای من نگاه می کنند 

ولی اینطور نشد . باشد با مصری ها ؛سرزمینم به عنوان همسر سردار عامل دوستی و مودت بین مردم

به ملزم به دادن مالیات  و ؛می دیدند از دست رفتهچون حالت خودمختاری خود را ما ؛ را مردم زی، 

             برای خود  ، بدبختی و در این ارتباط مرا عامل ؛داز سپاهیان مصر ناراضی بودن ؛می شدندمصر 
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 ؛شوند وارد تا بدون خونریزی ، سپاهیان مصر در منطقه؛ عملکرد من که باعث شدم از  می دانستند و

و برای حفظ جان و مال آنان  ؛من مجوزهای زیادی برای مردم اخذ کردم ؛استقبال نشدمتاسفانه 

شایعات  و توسط عده ای ؛و از من قدر دانی نگردید  ؛ولی خدمات من دیده نشد؛تالش بسیار نمودم 

                                                            .گردیدو صحبتها و تهمت های فراوان بود که نصیبم 

    متاسفانه مردم درک  ؛ نیز مرا از همراهی با مصریان نهی  می کردند، پدر و مادرم ؛ در این میان  

رگون قادر سپاهیان سردار سا ؛ندفتپذیرمی که اگر خواسته های امپراطوری مصر را ن ؛نمی کردند

                                           . به آنها تحمیل کنند ؛ به زور ، موارد درخواستی امپراطوری را بودند

که مالیاتی که ؛حتی موافقت سردار را اخذ کردم ؛ من عامل جلوگیری از جنگ و خونریزی شده بودم 

ضمن اینکه سردار به مردم ؛ نصف مالیات سایر مناطق باشد  ؛از مردم اخذ شود کند ، تا مقرر می 

توسط  ؛و یا پرستش خداوند یکتا ؛و در پرستش خدایان محلی؛ ن خود را حفظ نموده که دی؛اجازه داد 

که من با  ؛و انتظار داشتند ؛ یهودیان آزاد باشند. ولی این خدمات را هم وطنانم درک نمی کردند

                                                                  که اصال وارد منطقه نشود.  ؛سردار توافق کنم 

 ؛یشبانه روزبصورت و ؛دارای مقر و پایگاه بودند ؛در مناطق تصرف شده  ؛به هر حال  سپاهیان مصر

تا امنیت  .در حال گشت زنی بودند؛ در محالت و جاده ها  ؛اکیپ های شش نفره و ده نفره از سربازان

                      .در منطقۀ ما ، به سه گروه گشت حمله شد  ؛طی یک هفتهمنطقه را حفظ کنند. متاسفانه 

، از طرفی ؛ ماندند نکه هیچ کدام از گشتی ها زنده ؛بحدی حمالت دقیق برنامه ریزی شده بود  

                                                                                      . مهاجمین نیز تلفات نداده بودند

به سمت اکیپ  ؛و ناگهان تعدادزیادی تیر؛ در نقاط مناسب کمین می کردند ؛ مهاجمین با تعداد زیاد  

                                                                                .   گشتی مصری پرتاب می نمودند

بیشتر  ؛و مردم جسارتشان داشت؛ می یافت داشت شیوع ؛ ترس در میان نظامیان مصری ؛ تدریج ب 

                                    .  که حمالت را یهودیان برنامه ریزی نموده اند ؛شایعه شده بودمی شد 

دستور ان راهب؛ ندداشتنیز حضورراهب متعصب ، چند سپاهیان مصر در میان که ؛الزم به ذکر است 

در سرزمین های تازه ؛ سایر ادیان را ؛ و عبادت گاههای مربوط به  هاو بتکده ها به تخریب صومعه
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زیرا قبل از  ؛ولی در ارتباط با سرزمین ما ، هیچگونه تخریبی انجام نشد ؛کردندمی صادر  ؛تصرف شده

و آنان نیز چون توان مقابله ؛ هر اقدامی از سوی نظامیان ، من اقدام به مذاکره با بزرگان نموده بودم 

                                                                           .    تسلیم شدند ؛سپاه مصر را نداشتندبا 

من عموما از افراد دانا و پرهیزگاربودند.یهودیان ولی  ؛خیلی زیاد نبودتعداد یهودیان در منطقۀ ما  

که با این کار خدمت بزرگی به ؛کر می کردم و ف ؛که برای مردم امان نامه صادر شود؛باعث شده بودم 

                                                                                                       مردم انجام داده ام.

                                                                                سرکوب طوایف و اقوام توسط مصری ها: 

سه و ؛ تصمیمات جدید اتخاذ شد گشتی های مصری ، به تالفی حمالت شورشیان به به هر حال  

 و قتل خاخام ها  فرمان تخریب صومعه یهودیان، بود که   برای مردم هفته پس از صدور امان نامه

تحت تعقیب قرار گرفتند و متواری اینبار ،  ؛ان نامه گرفته بودندام ؛و یهودیان که در ابتدا؛  صادر شد

                                                                                                                 .    شدند

من برای  کتابهای مقدس را نیز سوزاندند. نظامیان ؛ها برایم غیر قابل تحمل بود قتل خاخامدستور  

ی تالشم هیچ ول؛ تالش بسیار کردم ؛ و منازل مردم ؛ به عبادت گاهها ، جلوگیری از حملۀ مصری ها 

                                                                                                       نتیجه ای نداشت.  

و هرچه بلدم از همین کتب و متونی ؛ یک یهودی هستم "و به او گفتم که  ؛ن نزد سردار رفتمعاقبت م

           "کرده ندارم ؛من تمایل به ادامۀ زندگی با کسی که چنین کاری  .بود که شما به آتش کشیدید

و بوسید و گفت ؛ او مرا بغل کرد  ؛اشک در چشمانش حلقه زد ؛سردار که عصبانیت و خشم مرا دید 

 ؛را درک می کنم شمامن  من راضی به این کارها هستم؟؛  دفکر می کنی شماعزیزم ساشی یای  "

قادر به حفظ سپاهیانم  ؛من اگر این کار را نکنم، ید و مرا تنها نگذار ؛یدهم مرا درک کن شماولی 

؛ ضمن اینکه من در موقع  و ما شکست می خوریم ؛و تصرف سرزمین انجام نمی شود؛  نخواهم بود

به همه گفتم ؛که افتخار و من  ؛که تو کلیمی هستی؛مذاکرات با بزرگان این سرزمین ؛ متوجه شدم 

من اینست که همسرم کلیمی است ؛ پس احترام مرا حفظ کن و در کنار من بمان ؛ زیرا سایر هم 

                                                     "کیشانت احترام مرا نگه نداشتند؛ و به نفراتم حمله کردند
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                                       "یدمن می روم پس من را هم بکش"من با دستم او را عقب زدم و گفتم  

                                   "یدو سپس هر کاری دوست داری انجام بده یدتا فردا صبر کن"ه من گفتاو ب 

                                                                    م.         اتاقش به حالت عصبانی خارج شد من از 

رفتم و گفتم  نزد سردار که ؛بود  صبح اول وقت .تا بار شتر کنم و بروم  ؛من شب وسایلم را آماده کردم

                                                                                                  .  "من میخواهم بروم"

اعم از پول و اسب و گاری و ؛  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  نوبرای با

                                                                                "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  

و  ؛باشندساشی یا   اینها باید همراه بانوی من  ید.را تدارک کن افراد این راحتی و زندگی مورد نیاز ،

                                ."و هرچه نیاز دارد تامین نمایند ؛هرجا که او اقامت میکند از او پاسداری کنند

مسیری که من حرکت نمود. ؛و در مسیری که من دستور دادمبه راه افتاد ؛ فردای آن روز کاروان ما 

                                                                                              دستور دادم سمت شمال بود.  

من می خواستم در مسیری قرار ه دادند.ادامبه سمت غرب ؛ سپاهیان مصری هم به پیشروی خود 

از طرفی می خواستم تا حد امکان از ؛ و با سردار مواجه نشوم ؛ که سپاهیان مصری را نبینم ؛بگیرم 

                                                                                                                     هم وطنانم دور شوم.    

که تصور  ؛اقامت کردمجائی من  .برای اقامت انتخاب کردم ؛نقطه ای در کنار ساحل مدیترانه رامن 

               نخواهم دید. ؛آنها آزرده خاطرهستم افرادی که من ازو  ؛کسی مرا نمی شناسدهیچ ؛می کردم
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و  ؛شد میتوسط امپراطوری تدارک ؛ امت من محل اق؛ آنجا به نوشتن دانسته هایم مشغول شدم در 

تحت نظر  سرداردر واقع من در این پایگاه به دستور ؛ مانند یک پایگاه و مقر نظامی اداره می گردید 

                      .جلوگیری گردد از ارتباط ساکنین با منو هم اینکه ؛ تا هم سالمتم حفظ شود  بودم.

                                                                                                              هدف من در زندگی:  

و در کنار هم و بدون حسادت و رقابت غیر  ؛که همۀ انسانها با هم دوست باشند؛من عالقه مند بودم 

                                                                   .  برای ارتقاء شخصیت هم تالش کنند؛ اصولی 

من دستوراتی که توسط  ؛برایم قابل پذیرش نبود ؛بود یاری ازدستورهای دینی که در دین یهودبس 

. ولی جرات مخالفت هم نداشتم ؛نمی توانستم بپذیرم ؛نیز  را کاهنان از سوی خدای آمون نقل می شد

این نداشتن ؛ و صراحت نداشت ؛سیاری موارد رمز آلود بود در ب؛ دستورات دین خودم نیز  از طرفی

و در  ؛برخورد سلیقه ای شود ، در کتب رمز ؛ با مطالب کتب درج شدهکه ؛صراحت باعث شده بود 

                                                                 . از این مطالب سوء استفاده گردد ؛موارد زیادی نیز

با صراحت بیان ؛ که فرامین پروردگار  ؛پس الزم است؛ داریم همه یک خالق که ؛من عقیده داشتم  

بازگو برای عموم  ؛و روش صحیح برقراری ، ارتباط با خداوند؛ لقت مانند علت خ و پرسش هائی؛ شود 

                                                                                                                     گردد.

و خداوند  ؛عده ای در انحصار خود گرفته اند؛ ارتباط و اتصال به پروردگار را  ؛در حالی که می دیدم 

که مردم برای برقراری با خالق خود ، از آنان پیروی  ؛و انتظار دارند ؛را فقط متعلق به خود می دانند

  کاری که و تنها ؛ نی ، قادر به پاسخگوئی به پرسش های مردم نبودند ضمن اینکه رهبران دی.کنند

                                                        می کردند این بود که ، مردم را از پرسشگری باز می داشتند.  

                                                         در موقعیت جدید و از دنیا رفتنم در غربت: سکونت من 

این  ؛عمرمدر سالهای آخر بطوری که سالها زندگی کردم ؛  منطقۀ ساحلی ،در این به هر حال من  

و  ؛از نقاط مختلف به آنجا آمده بودند قبایل بیابانگرد ،و  .شده بود تبدیل به یک شهر؛ نظامی پایگاه 

نداشتم کالس ساکنین جدید و سربازان مشغول بودم.ولی حق درمان  من هم به در آنجا ساکن شدند ؛

                                                                                                              .برگزار کنم
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ولی کاری از دستم شنیدم.اخبار ناشی از شورش ها را می ؛ تا آخر عمرم از گوشه کنار سرزمینم  من 

و این جامعه را ؛ قدرت امپراطوری مصر را در دست داشتم  ؛در آن روزها من آرزو داشتمبر نمی آمد. 

                                                                                        با نظرات خودم شکل می دادم.

که نگران و دلواپس من ؛در حالی که هیچ یار و همدمی نداشتم ؛ در غربت و تنهائی ؛  عاقبت من 

                                                                           . از دنیا رفتمبه علت ناراحتی قلبی ؛ باشد 

تقریبا همۀ ساکنین شهر در مراسم تدفین من  .انجام شدمن مراسم تدفین من توسط یکی از خادمین 

                                                                    و از من به نیکی یاد می کردند.  ؛حضور داشتند

 .به های تیس رسید ؛.خبر فوت من دو ماه بعداموالی که داشتم برحسب وصیتم به نیازمندان داده شد

                                           بسیار زیبا برایم احداث شود. ولی؛ و او دستور داد مقبره ای کوچک 
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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؛ توانستی با اراده و زحمات فراوان   

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"

تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء دهی و  ؛هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود

                                                      "جبران نمائی ی انجام داد در دوره های پیشین تخریبی را 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 ؛ مادی 

                                                                 "    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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                                                            من:            هفتمزندگی کالبدی 

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

پدرم از اشراف زادگانی  ؛نام داشت "ماهونفر"پدرم  و "هپاتی"بود. نام مادرم  دهاشراف زا او زن یک

یک  درما  ؛ .و هم اینکه یک تاجر موفق بود؛که هم در امپراطوری نفوذ سیاسی زیادی داشت ؛بود 

بطوریکه وضعیت زندگی من همانند فرزندان ، امکانات فراوانی داشت که  ؛زندگی می کردیم قصر مجلل

               .و امکانات اقتصادی و فرصت های اجتماعی برای ما فراهم بود ؛ما در رفاه بودیم،  فرعون بود

موقعیت آن ، و ؛ قصر محل زندگی ما ، توسط پدرم ساخته شده بود پدر و مادرم هردو با سواد بودند. 

در  ؛محل سکونت ما شامل یک قصر و یک باغ زیبا می شد. بود  شهر تبس در سرزمین مصر در مرکز

                       که محل زندگی خدمتکاران قصر بود. ؛منزلمان ساختمان دیگری نیز وجود داشت

که محل آموزش و تدریس و  ؛ساختمان دیگری هم ساختم،  مان  باغ حاشیۀدر من در دورۀ جوانی ، 

                              . این مکان در مسیر زندگی من بسیار تاثیر گذار بود؛ برگزاری جلسات من شد 

و آنچه  ؛کار می کردند یک کارگاه پارچه بافی بزرگ بود. در کارگاه مادرم دختران زیادی دارای ممادر

   .می گردیدو یونان صادر بابل به سرزمین های یا؛شدمی  در بازار مصر عرضهیا ؛ که تولید می گردید

از ؛ را مس آنان سنگ  ؛هزاران برده مشغول به کار بودند؛که در آنها ؛پدرم دارای معادن مس بود 

و  ؛و سپس در کوره های ذوب مس ، اقدام به حرارت دادن آن می کردند ؛معادن استخراج می کردند

                           .کردندو نهایتا شمش مس تولید می  ؛ندنمودناخاصی های آن را جدا سازی می 

 ساخته شمشیرهمه چیز اعم ، از ظروف مسی گرفته تا نیزه و  ؛معادن بدست می آمدبا مسی که از 

و هم به سایر سرزمین  ؛می فروخت مصر را هم داخل ؛ه در معادن بدست می آوردمی شد.پدرم آنچه ک

                                                                                     .  صادر می کرد ، از جمله بابل ها

 توسط نظامیان؛او افرادی را که در توسعه سرزمینی  ؛یک تاجر بزرگ برده بود"پاکتا"عموی بزرگ من  

به بازار  می خرید و ؛شدندمی  هستانی که توسط قبایل آفریقائی بردو سیاه پو ؛ندشداسیر می  مصر  
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                    کردند.کاری میاو هم پسرعموهایم نیزبا؛ دراین کار ، تو می فروخ ؛برده فروشان می آورد

                                                                                                                شرایط زندگی من:  

من شدیدا مورد  بودم . پسری خوش سیما و با هوش و ذکاوت .من گذاشت "آمنوتیس"نام مرا  پدرم

 ؛خواهر بزرگتر از خودم داشتم سهو  ؛این خانواده بودم چهارممن فرزند  ؛حمایت پدر و مادرم بودم

هوش و  من هرچند که دارایکمک میکردند.به مادرم  ؛کار اداره کردن کارگاه پارچه بافیرآنان د

             .زیادی داشتم ؛ و انسانی پر انرژی تلقی می شدمشیطنت  ؛ولی از نوجوانی؛ذکاوت زیادی بودم 

                                                                                                      هم صحبتی من با برده ها: 

مجالس عیش و ، 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 ؛عشرت راه می انداختند

در این مجالس چند بار رفته ؛ ولی من با اینکه  ؛در مجالس آنها دوستان شان هم مشارکت می کردند 

ولی به دفعات با آنها در ارتباط شرایط زندگی  ؛تمایلی به بهره برداری جنسی از آنها نداشتم ؛بودم

                                              کردم.صحبت می و روش برده شدنشان  ، شان در سرزمین های دور

توسعه یافت  خدایان ، خشکسالی و بیماریکه به واسطۀ نفرین  ؛می گفتند این بود آنچه که برده ها

در اثر فقر و گرسنگی قبیله ها به  ؛با مشکل مواجه شد، بسیاری از مناطق در دامداری و کشاورزی و 

این جنگ ها نفرات ؛و در را تصاحب کنند دیگرتوانند منابع اقتصادی همتا ب ؛نزاع با هم پرداختند

                به فروش  ، مصر ه فروشاندر بازار برد؛ و نفرات اسیر شده را  ؛همدیگر را نیز اسیر می کردند

                                                                                                               . می رساندند

که منابع تامین  ؛که هم اکنون گروههائی تشکیل شده اند ؛کرد پیشرفتحدی ب کسب درآمداین روند  

و در بازار برده   ؛اسیر می گیرند و ؛به روستاها حمله می کنند  فقط همین است و آنان ؛مالی شان

در واقع برده گیری و برده فروشی تبدیل به یک روش درآمدی برای فروشان اقدام به فروش می کنند.

و فقط کار  ؛در این قبایل ، مردان کار کشاورزی و دامداری را رها کرده اند ، بسیاری از قبایل شده

                                                                            برده گیری و برده فروشی انجام می دهند.
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                                                                                               رابطۀ من با دختران خدمتکار:

آنان همگی از اهالی شهر . عی دیگر بودبه نو ، ولی وضعیت خدمتکارها و کارگران دختر کارگاه مادرم 

نیز خودشان ،  البته دخترهای کارگاهو تفریح می کردم .  ؛دوست می شدم آنها من با ؛تبس بودند

آنان همگی در حسرت که با من دوست شوند. ؛تمایل داشتند ؛ بخاطر خوش چهره بودن و پولدار بودنم 

                                                                                    امکانات و شرایط زندگی من بودند.

     .آنان به من اعتماد آنان فریب می خوردند؛ و با این حرف ؛ قول ازدواج می دادم ؛  دخترهامن به  

به ؛ را من هرگز دوستی و رابطۀ جنسی  ؛بین ما برقرار می شد؛ دوستی صمیمانه ای  می کردند و

و ؛  دست رد هم به سینۀ او نمی زدم می دیدم ،ولی اگر دختر زیبائی  ؛هیچ دختری تحمیل نکردم

     با هم تفریح می کردیم.، در صورت عالقۀ او و سپس  ؛ برای دستیابی به او ، برنامه ریزی می کردم

مادر و خواهرانم  برخورد ،موجب و  ؛به دفعات کار دستم داد دوستی من با دخترها ،؛ ر دورۀ جوانیم د

و  ؛زیرا او درگیر مسائل اقتصادی خود بود ؛پدرم با هرزگی و کارهای من برخورد نمی کرد شد.من با 

                                                                              اینگونه امور را به مادرم واگذار می نمود.

عصبانی می شد ، سه بار پدرم مرا تنبیه نمود .پدرم یا تنبیه نمی کرد و یا اگر ، مادرم   با اصرارولی 

                                                                                                  شدیدا تنبیه می کرد. 

که من هرگز به سمت دوست شدن با دختران کارگاه ؛باعث شد  ؛پدرم سومین باری که مرا تنبیه نمود

، در جلوی کارگاه مرا به درخت گردوی داخل حیاط و سپس  ؛پدرم خودش مرا برهنه کرد؛ نروم 

                                              به من آب و یا غذا بدهند. ؛نداد روز اجازه یکو  ؛بستپارچه بافی 

با  ؛و به دخترانی که از دست من شکایت می کردند؛ ن را نیز ، اخذ می نمود البته پدرم رضایت شاکیا

                                                                         .می گرفترضایت ، زر وسیم و هدایا دادن 

نصیحت و سپس ؛ او همیشه پس از تنبیه من ، مرا صدا می کرد  ؛پدرم قلبا مرا بسیار دوست داشت

من 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 .؛ نیز پدرم را خیلی دوست داشتم 
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                                                                                                                            آموزش من:

به مرحله ای  هو در این را؛ ستاره شناسی و تاریخ را آموختم  مانند؛ انواع علوم ؛ درنزدکاهنان من  

ستاره شناسی را به توانستم ، به عنوان معلم م و خود؛  شروع کردمتدریس را نیز کار که ؛رسیدم 

                                   من کار تدریس را بخاطر خانواده ام انجام می دادم . آموزش دهم، شاگردانم 

 ؛ولی من خودم به کار سیاسی عالقه مند بودم ؛که افراد مرا استاد صدا کنند؛پدرم دوست داشت 

که لیاقت من از همۀ آنها  ؛به همه اثبات کنمو ؛ارکان قدرت را در مصر بدست بگیرم  ؛دوست داشتم

                                                                                                                بیشتر است .

یحاتم و مرا بابت تفر ؛که مادر و خواهرانم مرا تحقیر نکنند؛شرایط را به نوعی تغییر دهم ؛ دوست داشتم 

و کسی توان ؛ و آنچه دوست دارم بتوانم عملی کنم  ؛و پدرم به من افتخار کند؛ شماتت ننمایند 

                                                                                         درگیری با من را نداشته باشد.

                                                                                                آشنائی با یک انسان فرهیخته:

من با شخصی ، یکی از روزها  .درباعث ایجاد تغییرات زیادی در زندگی من شد ، انگیز یک اتفاق شگفت

او از  ؛به مصر آمده بود یونانکه از ؛بود ییک کشتی تجار او از کارگران ؛آشنا شدم "آهونی "بنام 

                                 .مردمان مصر تفاوت داشتو تفکر ، که با دین  ؛سخن می گفت یجدیدتفکرات 

؛ داشت به همراهبا خود ؛بعضی از الواح گلی و کتبی را که روی پوست نوشته شده بود ؛حتیآهونی 

مدارس شان هندسه که در؛بودی اساتیدشاگردان  از اوخود ؛بود و منطقی صحبت های او بسیار دلنشین

ولی یک معلم حاذق و هوشمند  ؛او هر چند یک کارگر کشتی بود؛ آموزش می دادندو ستاره شناسی 

                                                                                                                         .بود

را در مجالس عیش  من آهونی ؛ از آموزه های او بهره بردم  و ؛او دوستی داشتمبا ؛ من برای سه ماه  

                                                            تا عکس العمل او را ببینم. ؛و نوش پسرعموهایم نیز بردم

که گویا سالهاست  ؛کرداو با آنها به نوعی برخورد می  ؛با زنها شگفت آور بود؛ برخورد دوستم آهونی 

                                                                                                  .      آنان را می شناسد
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او  و بهداشت شان را رعایت نمایند. ؛کنند و به آنها می گفت حمام؛ با آنها با محبت صحبت می کرد  

او در این ارتباط طوری با من حرف  معالجه کنم. ؛که بیماران را با کمک دوستان پزشکم ؛مرا ملزم کرد

                                               و صحبتهایش لحن دستوری داشت.  ؛که انگار ارباب من است؛می زد 

 ؛نسانهای با شخصیتی بودندا ؛که این مردها و زنها"او به آنها گفت  ، کردنیز صحبت و با پسر عموهایم ا

یک عده انسان ابله حملۀ  اما ؛و زندگی آرامی داشتند ؛کشاورزی می کردند، که در روستا های خود 

                                                            ."که آرامش زندگی آنها از بین برود ؛و نادان موجب شد

که او را  ؛شماستبیش از ؛ برای این اشخاص قائل است  ؛آسمانهاارزشی که خداوند "سپس ادامه داد 

استفاده ؛  است قرار داده شمادر اختیار ؛  انکه آفریدگارت ؛باید از امکانات مالی شما ؛دبرده ساخته ای

صحبت های او روی یکی از پسر . " آوریدرا فراهم  اندر روش زندگی پدرت ؛و موجبات تغییر ؛دکنی

                                                                                                  اقع شد.عموهایم موثر و

بنیان نهضتی را در مصر ؛ تاهوت و من با کمک  ؛با من و آهونی همفکر شد "تاهوت"پسر عمویم

البته . کل  مصر و سرزمین های اطراف را تحت تاثیر قرار داد ؛که در بازۀ زمانی چند سال  گذاشتیم ،

روی و متن آنان را ؛ ولی من از روی کتابهایش نسخه برداری کرده بودم  ؛آهونی از ما جدا شده بود

                                                            کتابهای او الگوی نهضت ما بود.         پاپیروس نوشتم.

                                                                                                            شروع نهضت فکری:

و روند فکری جامعۀ  ؛به دیگران آموزش دهیم؛ ما تصمیم گرفتیم تعالیمی که آهونی به ما آموخته بود 

این آموزش ها بصورت منظم در ساختمانی  و جامعه ای با اندیشۀ نو بسازیم. ؛مصر را عوض کنیم

                                                           ساخته بودم.  پدرم ؛که در مجاورت باغ خانۀبرگزار می گردید 

ه مطالبی فراتر از آن بلک؛ نمی دادیم  ما فقط مطالب و گفته های آهونی را آموزش ؛ در این کالس ها 

و  ؛که منطبق بر تفکرات ما باشد ؛ما دیگر میخواستیم حکومتی را بنیان نهیم؛ را بیان می کردیم 

تعداد پیروان ما  نمائیم.و ارکان قدرت را در امپراطوری تصاحب  ؛ساختار اجتماعی مصر را عوض کنیم

و همه منتظر یک حرکت از سوی  ؛برده ها نیز از تعالیم ما برخوردار می شدند ، در حال افزایش بود

                                                                                     .     ما بودند که وارد کارزار شوند
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 ولی ؛ت شکل گرفته بودفعابه د ؛مدافعین امپراطوریبا  ؛ما؛ در درگیری بین طرفداران این اتفاق  

توسط حکومت ؛ در واقع درگیری ها و اختالف نظرها  نمی گردید.و فراگیر  ؛نمی یافتتوسعه  هرگز

                                 زیرا حاکمان محلی و فرعون ، متقاضی ایجاد آرامش بودند. ؛مدیریت می گردید

مامورین مالحظات زیادی را به واسطۀ دوستی او  ؛ بود یصاحب نفوذ پدرم انسان؛ با توجه به اینکه 

خیلی وضعیت امپراطوری نیز در آن دوره  ضمن اینکه ؛به عمل می آوردند "مصرفرعون آپریس "با 

                                                             .اقتدار الزم جهت پاکسازی ما را نداشتو  ؛مناسب نبود

و از ؛  و در مواقعی نیز اعمال قدرت می نمودم ؛تبلیغ ادامه می دادم آموزش و همچنان به کار نیزمن 

ه دو یا به برخی از اربابان ، بابت ظلم شان به بر ؛همفکرانم می خواستم مراسم آئینی را تحریم کنند

                جا رسید.  و آوازۀ عقاید ما به همه ؛این روند به مدت چهار سال ادامه یافت.ها تذکر می دادم

                                                                                                 ازدواج من:                               

 ؛داشتاقدام به ازدواج با دختری کردم. که همه کماالت را "آسی تی"درآن دوره به پیشنهاد خواهرم

               .بود ورشهمو نزد همگان به نیکوکاری ؛او پاک طینت و اندیشمند بود  ؛بود "میتانی"نام او

 ؛بودند ای کرده انسانهای متشخص و تحصیل، یز بقیۀ افراد خانوادۀ او ن؛ او چهره و اندام زیبائی داشت  

                                                                  .ارتباط نزدیکی برقرار شد "میتانی"بین من و برادر 

که قیام شکل و بعدها ؛من و تای تومس اتفاق فکری داشتیم  ؛نام داشت "تای تومس"برادر همسرم  

                                                                            او تبدیل به مشاور ومعاون من شد.گرفت 

                                                                            توضیحاتی در مورد شرایط سیاسی آن روزها: 

و این اختالفات در بسیاری موارد  ؛میان اسپارتها و آتنی ها اختالفات زیادی بروز کرده بود، در یونان 

                                                                . منجر به درگیری بین اقوام تحت نفوذ آنها شده بود

و قیام متعدد یهودیان با سرکوب شدید مواجه ؛شورش کرده بودند  ، مختلفدر بابل قومیت ها و اقوام  

و اشراف در  ؛در آنجا اشرافی گری و فاصلۀ طبقاتی در حد اعالی خود شکل گرفته بود؛شده بود 

  ؛تشکیل گروههای نظامی نموده بودنداقدام به ؛ بمنظور حفظ اموال و امالک خود ؛طق بسیاری از منا
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شکل ؛ از طرفی جامعه نیز فوق العاده  .بود تضعیف حکومت مرکزی را فراهم کردهموجبات ؛این قضیه 

و عشرت حاکمان و  در سرزمین لیدی عیش. جاری بود و ظلم مضاعف اربابان در آن؛ رفته فئودالی گ

آنها دلشان را به حمایت یونانی ها خوش ؛  در حال وقوع بود؛ آنان به شکلی شگرف ء مدیریت سو

                                                                   . درحالیکه این یک اندیشۀ غلط بود ؛کرده بودند

و تبعیضی که آنان بر سایر اقوام آریائی  ؛اختالف افتاده بود؛ در آن سوی بین النهرین ؛ در میان مادها  

و سرزمین آنها دچار  ؛که پارسها و سایر اقوام ، بر مادها بشورند؛موجب شده بود  ؛می داشتند روا

                                                                                                       اغتشاش شده بود.

                                                                                               یم غلط جهت کسب قدرت:تصم اولین

بهترین فرصت تاریخی  ؛با خودم اندیشیدم که ؛من که از وضعیت سرزمین های مختلف مطلع بودم

اقوام مختلف وارد مذاکره که با ؛من تصمیم گرفتم  ؛برای تصرف سرزمینهای مختلف شکل گرفته است

و سپس ، و در ابتدا مصر ؛ و یک شورای مدیریت تشکیل دهم  ؛شوم و پیمان دوستی با آنان ببندم

                                           .زیر تسلط خود قرار دهم؛ لیدی و بابل و یونان و سرزمین مادها وپارسها را 

و مذاکره با اقوام را در سرزمین ؛ ساماندهی کردم  یک شورای فرماندهی را ؛برای دستیابی به این هدف

 ؛خواهان تصرف وطنم ، مصر هستم ؛که از من می شنیدندوقتی آنان ؛  منمودسریانی ها و بابلی ها آغاز

که پس از پیروزی خواهان سهیم شدن ؛ می گفتند  آنها ؛شدمی با من جلب به همکاری  شان تمایل

                                                                                   .حکومت جدید هستند در غنایم و

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:

گ سریانی با قبایل و حاکمان کوچک و بزر"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

و آنان ؛ با برادر بزرگ و پدرش صحبت کند  ؛قرار شد که تاهوت؛ به این منظور . مستقل داشته باشیم

آن د.ندریا به اردوگاه ما برسان که یک ارتش از سیاه پوستان برایمان تدارک دیده و از راه؛را راضی کند 
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از آنجا نهضت را مدیریت  ؛و تصمیم براین بود که؛ روزها اردوگاه مرکزی ما در بابل مستقر شده بود 

                                                                                                              کنیم.        

به هر حال جلب رضایت آنان کار  ؛انجام شدبا برادر و پدرش  ومذاکرۀ او؛ رفت به مصر ابل از بتاهوت 

                                                                                           .   که اتفاق افتاد؛سختی بود 

عمویم پاکتا شرط ورود فرماندهان ارتش سیاه پوستان ، به اردوگاه مرکزی ما در بابل یکسال زمان برد. 

که اسرا را در بازار ؛و این امکان برایش فراهم باشد  ؛که در حکومت آینده سهیم گردد؛گذاشته بود 

را که یک انسان  "آراهاتی"او پسر بزرگ خودش  ؛دیگری نیز کرد اقدامعمویم برده فروشان بفروشد.

           نمود. سیاهان را ملزم به اطاعت از او و ؛در راس سپاه سیاه پوستان گمارد ؛هوسران و عیاش بود

برادر همسرم "تای تومس"تاهوت هم شرایط آنان را پذیرفته بود.ولی توافق انجام شده مورد رضایت 

که نتواند از آنها  ؛ماموریتهائی می فرستم را به "آراهاتی"ولی من به او گفتم که  پسر عمویم  ؛نبود

                                           .یم کرداز سر راهمان به زودی حذف خواه را و او ؛ر ببردجان 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

و قتل شورشیان را نیزآغاز  د؛ما 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 

بخش مرکزی را به تای  .بودخودم  افرماندهی اردوگاه جنوبی ب ؛ندکه قوی ترین بخش سپاهیانم بود

و بخش  .می شددیان و مصریان و یهو بابلی ها نفرات او شامل گروههائی ازکه ؛پرده بودم تومس س

                                          سریانی ها تشکیل شده بود.که عموما از ؛تاهوت هدایت می کرد شمالی را

                                                                                            عملکرد سپاهیان:

اقوام سیاه پوست  ؛که حمالت سپاهیان ما نیز آغاز شود؛باعث شد  ؛خبر درگیری های داخل مصر

وقتی که وارد آنان  ؛نابود می کردند؛  شان بوددر سر راهکه و هر چیزی را ؛ وحشیانه حمله می کردند 

و مردان را می کشتند یا ؛ و به زنان تجاوزمی کردند ؛ مزارع را آتش می زدند ؛ یک منطقه می شدند   
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                                                                                           .       به بردگی می گرفتند

 ؛آراهاتی در همان شرایط جنگی ؛ایجاد نمی کرد شانهیچ تغییری در رفتار ، برای آنها؛ بیان اهدافمان  

برخورد سپاه شمالی که سریانی ؛ و تفریح او همچنان ادامه داشت، نیز عشرتکدۀ خود را برپا نموده بود 

از  که؛ ی متمادی بود سالها زیرا سریانی ها؛ ز همانند سپاه جنوب بود نی ؛گردیدمی  ها را شامل

  و انتقام گذشته را بگیرند. ؛از فرصت ایجاد شده استفاده کنند ؛کینه داشتند و می خواستند مصریان

آنان  ؛با دیگر سپاهیان متفاوت بود ؛فرماندهی آن را تای تومس داشت ؛در این میان سپاه مرکزی که

و تا ناچار نبودند وارد  ؛در بسیاری از مواقع با سخنرانی و مذاکره مناطق را وادار به تسلیم می کردند

و تخریب مزارع  ؛از کشتن غیر نظامیان خودداری میکردند؛آنان در حین جنگ نیز  ؛جنگ نمی شدند

با سپاه شمالی و جنوبی  عملکرد سپاه مرکزی ؛و غنیمت جنگی نمی گرفتند ؛را انجام نمی دادند

                                                                                                               .متفاوت بود

ضمنا شورش های داخل ؛ تای تومس شدیدا منتقد عملکرد من بود به علت فجایع سپاه جنوبی ،  

د برادرش در از مصر حرکت کرده و چند ماهی بود که نز"میتانی"که همسرم ؛مصر سبب شده بود 

                                                                                          .   منطقۀ بابل زندگی می کرد

فجایع سپاهیان سریانی در شمال و نظامیان ما در  ،حرکتش از مصر مسیر در ؛ متاسفانه میتانی  

صحبت تحت تاثیر میتانی ؛ شده بود  و با بسیاری از صدمه دیدگان هم صحبت؛ را شنیده بود جنوب 

تبدیل به بزرگترین  میتانی ؛بسیار ناراحت بود،  اعمال و رفتار و از بابت این؛ آنان قرار گرفته بود های 

                                             . با ارسال پیک خواهان مالقات با من بود  و ؛شده بود منتقد من

و ارسال پیک های ؛ ولی اصرار و تاکید مکرر او  ؛را ببینمدر آن شرایط همسرم ؛ من تمایلی نداشتم 

او  ؛داشتمن برخورد صمیمانه ای با  .تای تومس برومتای تومس  به اردوگاه  که؛باعث شد  ی ؛متوال

و نزد اشخاص  ؛تای تومس مرا فرمانده خطاب می کرد؛ و صورتم را بوسید ؛ مرا در آغوش گرفت 

                                                     را نزد میتانی برد.م سپس وا ؛احترام زیادی برایم می گذاشت

                                                                                                               مالقات من با همسرم: 

تای تومس نهایت تالش خود را که ؛مشخص بود  ؛در چادر مرکزی اردوگاه بود ؛محل زندگی میتانی  
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                                                   تا امکانات رفاهی مناسب برای خواهرش فراهم نماید. ؛انجام داده 

 ؛و از من درخواست کرد؛ابراز ناراحتی نمود  ؛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

اشتباهات ؛ که پس از تصرف مصر ؛ من برای او توضیح دادم ؛ انجام خواستۀ میتانی برایم مقدور نبود 

که با ورود سپاهیانت ؛ولی میتانی اصرار داشت  .و خرابی ها را باز سازی می نمایم ؛را جبران می کنم

و می گفت جنگ را باید هرچه ؛ آنان فجایع و جنایات بیشتری ببار خواهند آورد ؛ به داخل مصر 

                                                                                                       متوقف نمود.سریعتر 

                                                                                                                    انتقاد از عملکرد من:

تای  ؛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 ؛تومس عقیده داشت

 "انیآهونی یون"و آن تعالیمی که از نوشته های ؛ می دادیم  کهآموزش هائی  بینکه  ؛او می گفت 

و از نظر او منطقی ترین  ؛داردوجود  یتفاوت بسیار ؛با آنچه که امروز انجام می دهیم ؛ناشی می گردید

                                           .بودتعالیم آموزش و آغاز مجدد  ی جنگکامل عملیات توقف ، گزینه 

در روحیات مردم و اهداف ما تشریح ؛ و اثرات مخرب جنگ را  ؛او شدیدا اعتقاد به کار فرهنگی داشت 

میتانی خواهان جدائی از من ؛ در روز آخر مذاکراتمان  و؛ متاسفانه مذاکرات ما نتیجه نداد  می نمود.

، و تو میتانی عزیز  ؛که پس از فتح مصر با افتخار تو را به تبس خواهم برد؛من به او گفتم  ؛گردید

                                                                                       .خواهی کرد گذشته را فراموش

                                                                                                آغاز جنگ بین من و تای تومس:

از حرکتم یک هفته  ؛مجنوب به راه افتادبه سمت  ؛گارد محافظمما از هم جدا شدیم و من همراه با 

که با  ؛نزدیکی صبح بود؛  یمه بودما در کنار یک برکۀ آب اردو زد و ؛از اردوگاه تای تومس می گذشت

در محاصرۀ نفرات ؛ متوجه شدم که اردوگاه  ، من سرو صدای محافظین خودم از خواب بیدار شدم

                                                                                        .    استقرار گرفته تای تومس 
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و خواهان استعفای من از فرماندهی  ؛تای تومس یکی از افراد خود را نزد من فرستادصبح بود که  

و  ؛و را نپذیرفتممن پیشنهاد ا ؛و اعالم صلح کند ؛او میخواست فرماندهی را به عهده بگیرد؛ گردید 

          .و بزودی سزای اعمالت را خواهی دید؛ گفتم که از 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؛  را به سپاه جنوبی برسانند

                                                             شکست دهم.را"تومستای "تابتوانم ؛یندبیا مکمکبه 

دو نفر توانستند از نگهبانان عبور ؛ ج نفر اعزامی از پن ؛ با نگهبانان؛ درگیری نفراتم  آن شب بر اثر 

صبح وقتی که تای تومس از کشته شدن تعدادی از نگهبانان در مسیر جنوب قرار بگیرند ؛ کنند.و 

                                                                                           حمله را آغاز کرد. ؛مطلع شد

و در  ؛ولی جانانه می جنگیدند ؛نفراتشان کمتر از یک پنجم نفرات مهاجم بودند؛ گارد محافظ من 

 ، تا بتوانم زمان کافی؛در روز دوم من متقاضی مذاکره شدم  ؛مقابل حمالت آنها مقاومت می کردند

مذاکرات ما سه  که با هم مذاکره کنیم . ؛تای تومس پذیرفت؛ ایجاد کنم  ،برای رسیدن نفرات کمکی 

                                                                                     که نتیجه نداد. ؛روز به طول انجامید

و تلفات طرفین زیاد بود.من یک  ؛یدتر بوداین بار حمالت شد ؛مجددا حملۀ نفرات تای تومس آغاز شد

و در نیمۀ شب آنان را با هدف ایجاد شبیخون به چادر تای تومس  ؛آماده کردم را گروه از نفرات زبده

                                                  .و تای تومس زنده ماند ؛ولی شبیخون موفق نبود ؛اعزام نمودم

 ؛ از اردوگاه خود نمود؛ و اقدام به درخواست کمک ؛ تای تومس حلقۀ محاصره را تنگ تر کرد  ؛روز بعد 

و من اقدام  ؛دیگر مقاومت معنی نداشت ؛ده روز بعد به محل درگیری رسید؛  سپاه کمکی تای تومس

               و متقاضی شدم تا شرایط صلح بین دو گروه را مجددا ارزیابی نماییم.؛ به اعزام پیک نمودم 

 تسلیم ی تومس خواهانتا ؛و دو روز مذاکره ادامه پیدا کرد؛ تای تومس مجددا مذاکره را پذیرفت 

ناچارا نگ باقی نمانده بود؛ ی بجز جراه ؛و این برای من قابل قبول نبود ؛بود بدون قید وشرط من

                                                                                        م.یسپاهیان را برای جنگ فردا آماده کرد
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                                                                                                                ورود نفرات کمکی:

نفراتم بشدت مقاومت می کردند.ناگهان از دور  .حملۀ نفرات تای تومس آغاز شد که ؛قبل ازظهربود

                                                                 شدیم. آراهاتیما متوجه هل هلۀ سپاهیان ؛ 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؛نفرات کمکی 

ما همچنان در محاصرۀ  یولی اردو ؛کمکی در نزدیک محل استقرار ما مستقر شدند روز نفراتآن  

سپاه تای تومس ارتش سیاه پوستان ، که فردا با حملۀ همزمان ما و ؛ما امیدوار بودیم  ؛تای تومس بود

تای تومس با همۀ  .جدید همۀ معادالت را بهم زد یک اتفاقکه  ؛و جنگ خاتمه یابد ؛متالشی شود

   .و توانست تا چادر من پیشروی کند ؛به نفرات تحت محاصرۀ من کرد؛ نفرات خود اقدام به شبیخون 

بر  در حین درگیری؛ با شمشیر از جان خودم دفاع می کردم  ؛من که جان خود را در خطر می دیدم

                                                     شدیدا مجروح شدم.دشمن ، یکی از نفرات ؛ اثر ضربۀ گرزخاردار 

                                                                                                               هدف من در زندگی:

از هر  ؛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 ؛ من دوست داشتم ؛ 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 آراهاتیبا طلوع آفتاب نفرات  

                .بودندای تومس برده به اردوگاه تو نیمه جان مجروح  چون مرا درحالت؛فایده ای نداشت 

که کار ؛ دآیا هرگز تصور می کردی؛ عزیز  آمنوتیس "و به من گفت  ؛صحبت کرد تای تومس با من 

درمان و سپس  "ما به چنین روزی ختم شود؟ من واقعا از اینکه تو را در این شرایط می بینم متاسفم

                                                                         .مرا به پزشکان سپرد و خود وارد کارزار شد
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کار بزرگی انجام  دیاگر میخواه"او همیشه می گفت که؛ افتادم  "آهونی"من آن روزها بیاد تعالیم 

 آنگاه ؛دشخصیت بزرگ شوییک صاحب  انو خودت ؛درا  تهذیب نفس کنی انخودتابتدا باید ؛  ددهی

، انسانی که وابستگی های  دچه مسیری هدایت کنی باید به ؛که تغییرات در جامعه را؛ دبفکر این باشی

و جلب اعتماد عامه ، موجبات یک فاجعۀ ؛ پس از دستیابی به قدرت  ؛نفسانی زیادی داشته باشد

 ،در جامعه  انتو اگر به واسطۀ اعمال و گفتار ؛یدرا اصالح کن انانسانی را رقم خواهد زد . پس خودت

. "و اصالح خواهد شد ؛که جامعه نیز ارتقاء خواهد یافت ؛، آن وقت استمورد وثوق عامه قرار گرفتید   

و گروهی ؛من عده ای را به امید ساخت جامعه ای بهتر فریفتم ؛ من از عملکرد خودم متاسفم بودم  

هدفم تنها ولی من  ؛با وسوسۀ دستیابی به مال و اموال بیشتر ، با خودم هم پیمان نمودم 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  ؛سختی بین طرفین در گرفته است

تای تومس نبردی که بین  .با مرگ من فروکش کرد ؛ه بودقیامی که توسط من آغاز شد، به هر حال 

و سپاهیان  ؛تای تومس کشته شد و عاقبت ؛ بیش از بیست روز طول کشید ؛ و آراهاتی در گرفته بود

. ه بوددر همه جا پخش شد؛ خبر جنگ بین سپاهیانم  ؛تای تومس از جلوی نفرات آراهاتی گریختند

تحت  که تاهوت، او را تنها گذاشتند و ؛پس از این جنگ ، سریانی ها از حمایت تاهوت دست کشیدند

            خود آوارۀ سرزمین های دور شد. با تعداد اندک نفرات ؛تعقیب سپاهیان مصر قرار گرفته بود

زیرا مردم پس از اطالع از شکست قیام  ؛بدترین وضعیت نصیب آراهاتی و نفرات او شد؛ در این میان 

                              . و به منظور انتقام ، به سپاهیان آراهاتی حمله ور شدند ؛، 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 ؛بود  و این باعث شده ؛با مناطق امن در غرب آسیا بسیار زیاد بود؛ آراهاتی فاصلۀ سپاه 

   و به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسید. ؛عاقبت آراهاتی نیز اسیر شد ؛درگیری ها ، افزایش یابد

، فرعون برای  ه بودولی شورش های متعدد در شهرهای مصر آغاز گردید ؛ه بودرسید آخرشقیام ما به 
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و اسرا را شکنجه  ؛قتل می رسانداو شورشیان را به  ؛نمودمی سرکوب مردم از هر وسیله ای استفاده 

                                                                      می نمود و اموال مخالفین را تصرف می کرد.

   عامه در مصر ایجاد گردیده بود.مقبولیت یک عدم رضایت و عدم  در نتیجۀ اعمال فرعون و ایادی او ،

که می توان ، این  ؛، احساس کننددولت های بزرگ ، که  این شدمصر جنگ های داخلی عاقبت 

                       . به سوی سرزمین مصر باز کنند؛ چشم طمع و  ؛امپراطوری قدرتمند را شکست داد

امپراطوری پارسیان به سرزمین پس از فروکش شورش های داخلی ، حمالت امپراطوری روم و سپس ، 

                         . هیچوقت ، سرزمین مصر قدرت پیشین خود را کسب ننمود و دیگر؛ آغاز شد  ما 
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                                                   م من با رآی:                                   تشهدیدار 

            قرار گرفتم.او به من گفت: "رآی"در حضور م تشهو برای بار ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                  "سالم دوست من    "

ر این زندگی عوامل محیطی مناسبی تو د، بود نکلیات حضور تو در عالم ماده مثبت "او به من گفت

 حتی شرایط تو، در جهت ارتقاء خودت و جامعه به نتایج مثبتی برسی ؛ توانستی می  تو ، تیداش

ضعف چون لی و ، شناسائی کردی؛ را  فرصت این ؛نیزتو  و ؛نیز برایت فراهم گردیده بود کسب آگاهی

تو ، به عاقبت زندگی کالبدی ،   در تو بسیار زیاد بود؛  و اشتیاق در کسب قدرت مادی؛ داشتی نفس 

                        "و منفور همگان شدی رنج و مصیبت به بار آوردیکه برای انسانها ،  ؛این شکل شد

به  وافری که 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 نمود، موارد مشابه تخریبی را که انجام داده ای ، تجربه خواهی 

                                               .      "کردی ه خواهداشتی ، در زندگی های بعدی تجرب دیگران

که موظف به  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"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 خواهد  قبلی بصورت قرینه ، نسبت به زندگی ؛جدید تو در عالم ماده حضور"اعالم کرد کهرآی 

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

                   "لم مادی قرار دهیامیداست که قدر نعمت بدانی و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عا "
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                                                                    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 

 ؛زندگی ما حاکم بودیک برنامۀ کاری در ؛ آور در طول روز استفاده می کرد  نشئهاز انواع مواد پدرم 

ساخت انواع  که در طول روز ؛ زنان و فرزندان پدرم ، موظف بودند  ؛که توسط پدرم مدیریت می شد

                و برای مصرف و یا فروش در اختیار او قرار دهند. .ندده شیره ها و داروهای مخدر را انجام

ما در ؛  یکی از اقوام آزتک بودند؛ ما نیز مردمان روستای  ؛ در آمریکای شمالی بود مامحل زندگی 

برای آبیاری مزرعه و ما  ؛که از چوب و نی و ساقۀ برنج ساخته شده بود ؛خانه ای زندگی می کردیم

برای آب خوردن و ساخت گیاهان  ولی؛  استفاده می کردیم آب رودخانه  شستشوی ظروف و لباس از

که  ؛بود طراحی کردهپدرم یک روش جمع آوری آب باران از آب باران استفاده می کردیم ؛ داروئی ، 

                                                                                                    .از آن استفاده می شد

که درآمد خانواده پدرم  ؛ سواد بودندپدر و مادرم هردو بی  ؛ قرارداشت حاشیۀ شرقی روستامنزل ما در 

 ؛بمنظور دستیابی به درآمد بیشتر؛ برنامه ریزی کرده بود ؛ آور  نشئهرا از طریق ساخت و توزیع مواد 

موظف ؛ من و همسر اول وی ؛ در آن کلبه ؛ حیاط با چوب ساخته بود  انتهایدر؛ یک کلبۀ بزرگ نیز 

                                                                                  . 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 

و به عنوان حق .ندرا می آوردا پوست انواع چهارپایان و پرندگان در قبال این پذیرائی، آنان گوشت ی

                                                                                        الزحمه پرداخت می نمودند.    
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و پدرم نیز ؛ به پدرم مراجعه می نمودند  ؛شانیدرمان بیماری ها؛  افراد به منظور؛ از اوقات  خیلی

                                                                      درمان آنان می نمود. برحسب تجربه ، اقدام به

                                                                                                                   شرایط زندگی من:  

 ؛بر همه آشکار شد؛ کند ذهنی من ؛که از ابتدا ؛من دختری بودم  .گذاشت "هاناتوسیس"نام مرا  پدرم

در  ؛دیگرانقدرت برقراری ارتباط با ؛ و مطالب را هم دیر می آموختم ؛ دم ممن خیلی دیر به حرف آ

                                                                                                    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  ؛من وقتی که دیگران مرامسخره می کردند

                                      اشتباهم را تکرار نکنم.  تا دیگر ؛ که حواسم را جمع کنم ؛ سعی می کردم 

و ؛ 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 ؛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 

                                           قۀ خیلی از افراد هم سن و سالم باشم.مقبولیت پیدا کنم ؛ و مورد عال

به من نگاه می کردند.من عالقه مند  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 که  "ناکوسیس"م بناممثال برادر ؛بهتر از من نبود؛ نیز  با سایر افراد خانواده؛ البته برخورد پدرم 

 برای مدت طوالنی به منزل و  ؛ روستاهای مجاور ترک کرداهالی یکی از  برای کار در مزرعۀ ؛ منزل را

                                                                                       .   ا نگرفتپدرم سراغ او ر ؛ نیامد

پدرم به نگرانی مادرم به دفعات به پدرم گفت که ؛ به دنبال ناکوسیس برود و او را پیدا کند ؛ ولی   
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خود پس از بیست روز به ناکوسیس ؛ تا وقتی که ؛ منتظر ماند و آنقدر ؛ های مادرم بی اعتنائی کرد 

و ابراز  ؛همه از علت تاخیرش پرسیدند؛ به منزل آمد ناکوسیس  برادرم ؛و زمانی که ؛منزل برگشت

و سپس به کلبه  ؛که فقط چوب دستی خود را برداشت و او را تنبیه کرد؛ بجز پدرم ؛ نگرانی کردند 

                                                                        آور استفاده نمود. نشئهرفت و از شراب و مواد 

که طی این مدت بر ؛ حوادث ناگواری بود ؛ بیانگر  "کواتلی"با مادرم  "ناکوسیس"صحبتهای برادرم

یک  ؛مورد شکنجه و اذیت و آزار جنسی؛ که برادرم طی این مدت ؛ بنظر می رسید  وی گذشته بود ؛

بدنش شدیدا صدمه دیده است.                              و  ؛ عده از اوباش روستای مجاور قرار گرفته است  

در منزل ما و  ؛یک امر عادی و روزمرۀ زندگی ما بود؛ فقر و نداری و حسادت و دعوای بین زنان پدرم 

                                  .برقرار بودهمیشه ؛ دعوای بین بچه ها نیز ؛ ضمن اینکه  ؛همیشه جاری بود، 

خیلی از افراد روستا  ؛دارای وضعیتی مشابه وضعیت ما باشند، بقیۀ اهالی روستا ؛ البته اینطور نبود که 

                    زندگی خوب و منظم و مرتبی داشتند.این ما بودیم که وضعیت مان بسیار ناهنجار بود.، 

او بین زنان خود و بین  ؛ فردی اهل تبعیض هم بود، در همین شرایط بد اقتصادی که داشت پدرم 

در مورد تغذیه و لباس ؛ حتی او که ؛ ما به دفعات شاهد بودیم  ؛ بسیار تفاوت قائل بود ؛ فرزندان آنان

فراهم  ؛ دبین فرزندان خو؛ و موجبات اختالف و درگیری را  ؛ فرق و تبعیض قائل می شود؛ بچه ها 

                                                                                                                      می آورد. 

            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  ؛رسیدکه روزی خواهد ؛ و هرگز تصور نمی کردیم ؛ ما به آینده نیز امیدوار نبودیم 

                                                                                          نامساعد و بدبختی رها گردیم.

                                                                                 شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

مالک و معیارها در جامعه دگرگون ؛ یک فساد و تباهی عمومی در جامعه شیوع داشت در جامعۀ ما ،   
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و در این راه کشت و کشتار و نابودی و ؛ اگر قومی اقدام به حمله به قومی دیگر می کرد ؛شده بود 

مورد نکوهش ؛ درواقع ظلم به قوم شکست خورده ؛ مورد نکوهش قرار نمی گرفت ؛  تباهی ببار می آورد

                                                                                                                        نبود.

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  که دانشی را که؛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 

ثیف و غیر انسانی پرهیز نکنند.                                   شیطانی کشیده شوند و از انجام اعمال ک  

و برده داری ، بصورت فرامین دینی ؛ 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 ؛ ابالغ می شد 

                                                                                                                    گردید.می 

؛ نتنها احساس پشیمانی از اعمال خودش را نداشت ؛ شخص ظالم  اوقات ؛در بسیاری از  ؛ در واقع

                                                        و نیایش است.  صحیحه در حال انجام کار ک ؛بلکه فکر می کرد

راحی کرده راهبان ط ؛ و مراسم و نیایش های مختلف که ؛مردم شدیدا تحت تاثیر فرامین راهبان بودند

                                                                                                       .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 گردیدکه بخشی از مراسم  ؛خوردن گوشت انسان عادی شده بود

گسترۀ سنی ،  هاو استفاده از آن ؛رواج پیدا کرده بود؛ آور  استفاده از مواد مخدر و نشئهاز طرفی  

که بنیان خانواده در میان قوم آزتک ؛ ناصحیح باعث شده بود  عمل.این زیادی را شامل می گردید

                                  و عامل بی ارادگی و ضعف نفس در میان مردان و زنان شده بود.تضعیف شود.
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و در خیلی از مناطق قبل از شروع یک  ؛استفاده از مواد مخدر در مراسم مذهبی نیز انجام می شد

تا بهتر بتوانند مراسم آئینی را مراسم آئینی ، کلیۀ افراد اقدام به استفاده از مواد نشئه آور می کردند.

                                                             و ارتباط بهتری بتوانند با ارواح برقرار کنند.؛ بجا آورند 

                                                                                            و روابط ناصحیح در خانۀ ما:فساد 

 ؛  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"من و برادرم ؛ دو نفر بود  ؛همسردوم بود

دارای دو پسر بود؛ همه با هم در یک حیاط زندگی می کردیم . هامی ساتان می گفت که ؛ پدرش 

                                             بمنظور تامین مواد نشئه آور ، اقدام به فروش او به پدرم نموده است.

مشغول می شدیم ؛ اگر مهمان  در کلبۀ مهمان پذیر ،؛  "هی سی کاشو"بناماول پدرم  من و زنروزها 

نظافت کلبه و حیاط و ساخت شراب  و اگر مهمان نداشتیم ؛ وجود داشت  ؛ از او پذیرائی می کردیم ؛ 

                                                                                                      . 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 کار ؛ یا در مزرعۀ کوچک خودمان کار می کردند ؛ سایر بچه ها هم  ؛ می دادند  

                                                                                                                   می کردند.

 "و من و زن اولش؛ که حسابی از آنها پذیرائی شود ؛پدرم عالقه مند بود  ؛که می آمدوقتی مهمان 

                                                                             کم نگذاریم.برای مهمانان  "هی سی کا شو

را کتک هم می زد.که چرا "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  بساط

و بعضی ؛ دیگر با ما خودمانی شده بودند ؛ رفت آمد هر روزه به کلبه داشتند ؛ بعضی از مهمان ها که 

                  نیزبا ما شوخی های رکیک ؛ و یا مصرف موادشان زیاد می شد  ؛اوقات که مست می کردند

حت می شدم ، ولی هی سی من در مقابل شوخی های آنها ؛ واکنش نشان می دادم و نارامی کردند.

  معموال فقط لبخند می زد ؛ و به راحتی از کنار قضیه می گذشت .                                    کاشو 
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 برای مهمانهاباید شام ما  ، در این مواقع؛ در کلبه می ماندند ، مهمان ها تا پاسی از شب ؛ بعضی اوقات 

                              بساط و لوازم استفاده از مواد مخدر را جابجا می نمودیم.  و ؛ فراهم می کردیم 

 مواقعیچنین در، ؛ و در آنجا استراحت می کردند  شب نیز در کلبه می ماندند؛ بعضی اوقات مهمان ها 

هم            سایل خواب برایشان فراو و؛ م چون باید بساط شان راجمع می کرد ،کار من بیشتر می شد 

                                                                                                                    م.نمودمی 

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

به ؛ ضمن اینکه راه حلی هم  ؛برایم  مقدور نبود؛ پذیرش آن شرایط اسفبار  ؛تلخ تر سپری می شد

                                                                                                        ذهنم نمی رسید .

او یک  ؛ می شد یدهنام "هاراواکو" ؛ ضوری هر روزه در کلبه داشتکه ح؛ یکی از مردان روستا 

و وقتی بیدار می شد داد و فریاد  ؛برعکس پدرم که اکثرا خواب بود ؛شکارچی حرفه ای پرندگان بود

همه  و با؛ یک مرد قوی هیکل بود هاراواکو ؛ و به زنان و فرزندان خودش فحش می داد ؛ می کشید 

از  یو حرکات زشت ؛شوخی های رکیک می کرد "هی سی کاشو" او با من و؛ بگو و بخند داشت 

     اصال ناراحت هی سی کاشو ولی ؛ و حرکاتش ناراحت می شدم  من از حرفها. خودش بروز می داد

  خی های او جواب می داد.             و می خندید و در بعضی اوقات که مست کرده بود ؛ به شونمی شد. 

از مواد نشئه  ؛ او و هی سی کاشو ؛ تنها مهمان کلبه استکه وقتی هاراواکو ؛ من چندبار شاهد بودم

  .های رکیک می کنندشوخی ؛ 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  ممادرمن به ؛ این دوستی نزدیک بین این دو را 

و به ؛ مطرح کردم ؛ او چوب دستی اش را برداشت  سپس من موضوع را ؛ با پدرم نیز ؛دخالت نکنم.

و خواست او را کتک بزند ، ولی  ؛ و من فرار کردم ، سپس سراغ هی سی کاشو رفت ؛ من حمله کرد

م چند دقیقه ای به همه فحش داد ؛ و آنگاه رفت سر بساط و آنگاه پدراو نیز از دستش گریخت ، 

 شروع به استفاده از مواد نشئه آور کرد .                                                                                      

اهم ، او من فکر می کنم که او اصال نفهمید که من چه چیزی می گویم و در مورد چه چیزی می خو

 را آگاه کنم ، برخورد او عجیب و غیر منطقی بود.                                                                
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چرا برای خودتان "بقیۀ افراد خانواده به سمت من آمدند ؛ و کارم را نکوهش کردند؛ و به من گفتند که 

اندازید؛ بهتر است ؛ آرام بگیرید و زندگی تان را مشکالت ایجاد می کنید و همه را به جان هم می 

                                                                                                             "انجام دهید

از من و  ؛ بسیار ناراحت بود؛ به پدرم گفتم ، از اینکه ماجرای دوستی بین این دو را ؛ 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 

                                                  صم.که در جلوی مهمانها شعر بخوانم و برق ؛ دستور داده بود

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  

که ؛ برای من تبدیل به یک شکنجه گاه شده بود ؛ .در واقع کلبه را در اطرافم نمی دیدمفریاد رسی 

ی کاشو را پدرم که مدام من و هی سو هم مورد اذیت آزار قرار می گرفتم. ؛ هم باید کار می کردم

                                   نفرین می کرد و آرزو می نمود که هرچه سریعتر بمیریم تا او 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 توهین ها و رفتار زشت خودش را؛ 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 

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 

 ،پرهای پرواز آنان را می چیدند؛شکارچیان ،اگر پرنده ها زنده صید می شدند  ؛به صید آنان می کردند

                    .و بصورت زنده به مردم می فروختند؛ می بستند  با الیاف نازک بامبو؛ ان را و پاهای آن
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 ؛برایش صحبت کردند ؛و آنان نیز از شکار موفقی که داشتند ؛پدرم  ابتدا با آنان به گفتگو نشست 

و چهار اردک را نیز  ؛به پدرم دادند؛ را تعداد هفت اردک زنده  ؛آنان از ارک هائی که صید کرده بودند

به و من ؛  این کار را هی سی کاشو انجام داد ؛ت کندکه برایشان شام درس؛دادند  هی سی کاشوبه 

                                                                      .مشغول شدمو دوستانش هاراواکو پذیرائی از 

سپس یک حالت ذوق و شوق  ؛انجام دادندرف مواد مخدر را و مص ؛نوشیدند یآنها با پدرم شراب زیاد 

                          .   می خواندند و می رقصیدند آنان بلند بلند شعر؛ و انرژی کاذب به آنها دست داد 

؛ جات معطر و سبزی؛دن اردک های کباب شدهبا آور آماده گردید. شام  چندساعت بعد از حضورشان ،

که پس از اتمام  ؛نیز غذایمان مانند بقیه بودهی سی کاشو من و ؛ همگی مشغول شام خوردن شدند 

                                                                                     مشغول خوردن شدیم.؛ شام آنها 

 .پذیرائی کنم از مهمانها ؛من گفت کهو به ؛ دش رفت اتاق خو به پدرم ازجمع جدا شد و ، پس از شام

هاراواکو سه نفر از دوستان  ، زیرا آنها شب در کلبه می خواستند بمانند ، پس از جدائی پدرم از ما

و برایشان  ؛من مشغول پذیرائی از آنها بودم به شعر خواندن و رقصیدن نمودند. و شروع؛ بلند شدند 

که با آنها برقصم ، ؛را وادار کردند ولی آنها م؛ که با نان شیرین مصرف کنند ؛ دمنوش ساخته بودم 

                                                                                  .با آنها همراهی کردم امن هم به ناچار

ه موجبات خندۀ آنان را فراهم ک؛ حرکات زشت و بی ادبانه نیز انجام می دادند ؛ آنها در حین رقصیدن 

                         دند .نموو به بدنم دست اندازی می ؛ می کردند رکیک می آورد.با من هم مدام شوخی 

او ظروف را به بیرون ؛ را صدا کردم  "هی سی کاشو "؛ من که شرایط را نامساعد و خطرناک می دیدم 

                                                                        و داشت آنها را تمیز می کرد. ؛ کلبه برده بود

هی سی "و به ؛ و به بیرون کلبه رفتم  ؛ آغوش یکی از مردان خودم را جدا کردمبرای یک لحظه از 

                                            و آنها حالت طبیعی ندارند.     ؛ شرایط مناسب نیست؛ گفتم که  "کاشو

و بار دیگر رقص و آواز  لبه شدیم.و مجددا با همدیگر وارد ک ؛و گفت نگران نباش؛ او دستم را گرفت 

                                                                                                                   شروع شد.
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                                                                                                                                مرگ من:

به خوردن شراب شروع ا هم و ب؛ و کنار او نشست  ؛رفتهاراواکو نزد  هی سی کاشودر این هنگام  

                                                                                                                      . کردند

و  ؛ولی به تدریج کارشان جدی تر شد ؛در ابتدا کار آنها با شوخی های رکیک با همدیگر شروع شد  

هی سی کاشو تجاوز به  تصمیم به هاراواکو  که در جلوی دیدگان همه ،؛توجه شدم من یک باره م

  .قادر به این کار نیست ؛را از خود جدا کندهاراواکو که ؛هر قدر سعی می کند هی سی کاشو  و ؛دارد

که با  ؛رها نمایمهاراواکو و او را از دست ؛ کمک کنم هی سی کاشو تا به ؛ من به سمت آنان رفتم  

اقدام به و  ؛ لباسم را درآوردند و سپس ؛آنان جلوی دهانم را گرفتند؛ مواجه شدم  حملۀ سایر مهمانها

                                                                            تجاوز دستجمعی و وحشیانه به من کردند.

که در ؛انند بچه خرگوشی بودم من هم ؛دادند و این کار را ساعتها ادامه؛ داشتند آنها حالت عادی ن

                                                                                  .  یک گله گرگ گرفتار شده بود میان

من درد زیاد  ؛با من می کردند ؛و هر تفریحی که به ذهنشان می رسیدطبیعی نداشتند ؛ حال ؛ آنان 

نمی گذاشتند  آنها ؛ه خودم می پیچیدمو از درد ب؛ ردم خود احساس می ک زیر شکم و لگن ناحیۀ را در

من عاقبت  ؛ که بیشتر به من آسیب وارد کنند ؛و همدیگر را تشویق هم می کردند ؛صدایم بلند شود

 پس از چند ساعت تفریح ؛ و  ؛ولی آنان همچنان به کار خودشان ادامه دادند؛ از درد زیاد ازحال رفتم 

                                                                                                 در کلبه خوابیدند.همه 

 پس مدتی لی من بیدار نشدم ،و ؛مرا صدا کرد او ، زود تر از همه بیدار شد صبح  ؛هی سی کاشو 

و به او گفت که  ؛نمودرا از خواب بیدار هاراواکو او گریه کنان ؛ که من نفس نمی کشم  ؛متوجه شد

.                                                                                 را کشتند"هانا توسیس "این کثافتها   

سپس بقیه را با لگد ؛ 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 کردزدن از خواب بیدا

نمی پذیرفتند.                 ؛ و هیچکدام مسئولیت این قتل را گر انداختند یهمه ماجرا را به گردن یکد  
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پیش آمده رهائی  مشکلاز  تا ؛تا راه حلی برای بیان این اتفاق به پدرم بیابند ؛می کردند آنها تالش

                                                                                                                      یابند.

و به او  ، می روم "دای کو"او گفت که من به نزد ، بیان شد هی سی کاشو راه حلی از سوی ؛ نهایتا 

ه آور زیاده روی نمود نشئهو مواد  و در مصرف شراب؛  ا مردان دوست شدهاناتوسیس ب"؛ می گویم که 

 ،نداده رخ  که مشکلی برایش؛و همه فکر کردند  ؛ دیشب از حال رفت؛  روی و بر اثر این زیادها ؛است

و سایر شکارچیان از  هاراواکوو در حال حاضر ؛ مرده است  هاناتوسیسکه  ؛ولی صبح مطلع شدیم 

پدرم دای کو به  ، ربعی از شکار انجام شده را؛ و برای جبران آن حاضرند ؛ اتفاق پیش آمده ناراحتند 

                                                                                                                    ."بدهند

و داستان ساختۀ خودش را به ؛ و او نزد پدرم رفت ؛ موافقت کردند "کاشو هی سی "همگی با طرح 

از روی و بدنم را معاینه کرد . پدرم ؛ و گوشش را روی قلبم گذاشت ؛ پدرم به کلبه آمد  ؛ او گفت

ولی چیزی نگفت و با  ؛به او دروغ گفته است هی سی کاشوکه , تشخیص داده بود  کبودی های بدنم

                                         "خودش مرده؟ دخترمحرام زاده "و گفت  ,بیرون کلبه رفتبه هاراواکو 

همۀ "به پدرم نگاه میکرد.پدرم گفت ؛ و مات و مبهوت  ؛نمی دانست که چه جوابی بدهدهاراواکو 

                                       " درا گم کنی انگورت، دوستانتو با بقیۀ  دگذاریباینجا باید ؛ را  انشکارت

، به آنها ماجرا را گفت  هاراواکوو سپس ؛  و آنها به بیرون کلبه آمدند؛ ا کرد دوستانش را صدهاراواکو 

و مجددا اردک صید کنیم ؛ دوباره می توانیم به شکارگاه برگردیم " که ؛  گفتهاراواکووستان یکی از د

                                                                            ."ترک کنیممن موافقم که سریع اینجا را 

بیائید این توله سگ را دفن "و گفت  ؛ مادر را صدا کرد,  و پدرم نیز, از منزل پدرم دور شدند  آنان

ولی مگر ؛  ینکمتر مصرف ک و باید؛  توان مصرف مواد را نداریتو 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. 
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                                                                                                               هدف من در زندگی:

و اگرچه بخاطر شرایط  ,بی احترامی و استهزاء بیزار بودم من در طول زندگی خودم همیشه از فساد و

                    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 

من ؛ چنین سرنوشتی برای من عادالنه نیست "م فکر می کردم که ا خودب؛  و داشتم درد می کشیدم

من  ؛مکن در حال مرگ هستمو اکنون در بدترین شرایط م ؛ هرگز یک روز خوش در زندگی نداشتم

                                                                        ."دانستم این را ناعادالنه و دور 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 ؛و تجربه کردن ، آن چیزی بود ، 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

                                                                                                       " نداشتی راخودت 

داده بودی  ؛ انجام  ی را که ؛ در زندگی های پیشینتخریب مشابه ؛ ؛ بایدتو در طول زندگی خودت  "

                                            "می کردیتجربه می کردی ؛ تا قباحت و پستی اینگونه اعمال را لمس 

                                                    "کردی، تجربه اینگونه تخریب ها را ،در زندگی خودت  مشابهتو "

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

به انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود تا به عالم مادی بروی و روح خودت را ارتقاء 

"                                     جبران نمائی؛ انجام داده ای  در زندگی های پیشین و تخریبی را که؛ دهی   

              "تو شکل خواهد گرفت.قبلی زندگی  بصورت مکمل ، نسبت به؛ جدید تو در عالم ماده حضور "

جانمائی تو را رقم می زند. امیداست که قدر نعمت بدانی و ؛ حضور تحت این شرایط "آنگاه گفت که

                                                     "    حضور در عالم مادی قرار دهیپاکی و آگاهی را الگوی 
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                                                                     م من:     نهزندگی کالبدی 

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

در فروشگاه پدرم  ؛بود "آداد"پدرم  نام  فروشندۀ پوست بود .همسر یک و ا ؛نام داشت "اولیا"مادرم 

            و استادکاران کفاشی و چرم دوزی ، از او خرید می کردند. ؛پوست حیوانات به فروش می رسید

و از آنها به  ؛بطوریکه خانوادۀ مادرم را همۀ مردم شهر می شناختند. مادرم از زنان خوشنام شهر بود

که شوهر کرده  ؛و با اینکه سالها بود ؛کردند.مادرم احترام فراوانی برای پدرش قائل بودنیکی یاد می 

با دقت و احترام گوش می کرد و تا  ؛ را بزرگصحبتها و نصایح پدر؛ و زندگی مستقلی داشت ؛ بود 

                                                                                جائی که می توانست عمل می نمود.  

به .خصوصا کتب تاریخی بود ، عالقه مند به مطالعۀ کتب پدرمولی  ؛سواد بودندپدر و مادرم هردو بی  

                                                                   .   همین علت تاکید بر باسواد شدن فرزندانش داشت

زمانی ؛می خرید و به خواهر بزرگم می داد تا برایش بخواند کتاب از بازار شهر پدرم برخی از اوقات 

و مادرم که شاهد ؛ این کار را من انجام می دادم ؛ یاد گرفتم  خواندن و نوشتنو ؛ که من بزرگ شدم 

آورد برای همۀ افراد خانواده نان شیرین می ؛ و متن کتاب بود ؛ از شیرین زبانی من  ؛لذت بردن  پدرم

                            .بودآسیای مرکزی در  و همه با لذت مصرف می کردند.محل زندگی ما در شهربخارا

                                                                                                                        شرایط زندگی من: 

ولی بصورت مادر ش سیما و با هوش و ذکاوت  بودم ؛ من پسری خوگذاشتند ؛  "مزهر"آنان نام مرا 

 ؛هر دو پای من در محل زانو به داخل خمیدگی داشت؛ دارای نقص عضو بودم ؛ از ناحیۀ دو پا ؛ زاد 

و  ؛به هم سائیده می شد؛ و زانوهایم در حین حرکت ؛ به سختی راه می رفتم ؛ و به علت معلولیت 

                                                                                   دویدن و اسب سواری نبودم. قادر به

ودر اسب سواری و ورزش های ؛ که همگی آنها سالم بودند ؛ ی سه برادر و دو خواهر نیز بودم امن دار

                                                                                                         .زبده بودند ؛محلی
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 ؛در یکی از روزهای بارداری؛ برای پای من این بود که ؛ علت مشکل پیش آمده ؛ مادرم می گفت 

در  ؛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 ، حین بازگشت به سمت بقیۀ افراد خانواده 

در میان ؛ طی این مدت اشباح را ؛ و تا زمان بازگشت چند ساعتی تنها ماندم ؛ وجود مرا فراگرفت 

به همین  ؛برندو می خواستند مرا با خود ب ؛که مدام مرا صدا می کردند ؛درختان مشاهده می کردم

                                                           برای پای تو ایجاد شد. ؛آسیب دیدگی مادر زادی؛ علت 

و سعی  ؛مقصر در نقص عضو مادر زادی من می دانست؛ بر اساس همین تصور ، همیشه خودش را او 

                                  گذشته را جبران نماید.با ابراز محبت و عمل نمودن ، به آرزوهایم ،  ؛می کرد

و در جستجوی  ؛و می گفت آن شخصی که مدام تو را صدا می کرد؛ ولی پدرم حرف او را نمی پذیرفت 

                                                                                                          من بودم . ؛ تو بود

و نمیشد برایش کاری ؛ که پاهایم به هر علتی مشکل مادر زادی داشت  ؛واقعیت این بود؛ به هر حال 

                                                                                                                                کرد.

دقت  پوست از دامدارانخرید  در آنان ؛در کار تجارت پوست کمک کار پدر بودند، دو برادر بزرگم 

پدرم می گفت که ، آنان بحدی در کار خبره .که اکثرا تحسین پدر را به همراه داشت ؛باالئی داشتند

زدگی و لکه را ،  تشخیص دهند ؛ و روی کاال ، قیمت گذاری شده اند ؛ که با یک نگاه می توانند 

 نمایند.                                                                                                                   

      و در تهیۀ نخ ابریشم به او کمک  ؛که کمک کار مادر بودند؛دو خواهر بزرگتر از خودم داشتم  من

دارای  ؛ندمادر و خواهرانم می بافت؛ هائی که  ولی قالی ؛ آنان قالی بافی هم بلد بودند؛ می کردند 

که ؛ عنوان می کرد  ؛ در بازار انجام می داد؛ و پدرم که کار فروش آنان را ؛ کیفیت مناسبی نبود 

در بازار  کمتر؛ که قالی های بافته شده؛ و به همین علت بود ؛  اصال صرفه اقتصادی ندارد؛ فروش آنها 

  .                           شدمی در منزل جهت جهیزیۀ دخترها نگهداری ؛ بیشتر قالی ها و  ؛گردیدعرضه 

 حمایت غیر منطقی  ؛پدرم از او ؛ که لوس و ناز پروردۀ پدر بود ؛ من یک برادر کوچکتر نیز داشتم 

که از عالقۀ پدرم سوء استفاده کند و خواسته هایش را به دیگران ؛ و او نیز یاد گرفته بود  ؛ می کرد

                                                  به همین علت هر روز به شیطنتش اضافه می شد. ؛ .تحمیل کند
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دوستان فراوانی ؛ همین علت به 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 ؛ داشتند

                                                                     بسیار موثر بود.، روابط عمومی مادرم ، این شرایط 

که کسی ؛ به نوعی عمل می کرد  ؛ و در صحبت با اشخاص؛ زیرا مادرم ذاتا انسانی مبادی آداب بود 

باعث آزردگی کسی شده است ، سعی می کرد ؛ و اگر احساس می کرد  ؛ از او رنجیده خاطر نمی شد

                      تا اختالف پیش آمده عمیق تر نشود.؛ در اولین فرصت ، مشکل بیش آمده را حل کند 

بسیار ، وقتی افراد مشکالت زندگی خود را مطرح می کردند ، مادرم برای حل مشکل ؛ 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 ، برای حل مشکل

مادرم در صحبت با مردم ؛ فرزندان خود را مشارکت می داد ؛ و از آنها می خواست ؛ که برای حل 

ق ؛ بچه ها نیز تجربه کسب می کردند؛ و در دل مشکالت مردم ، او را همراهی کنند ؛ و به این طری

                                                                                                                  مردم ؛ جا می گرفتند .             

، ایجاد ارتباط با مردم  ؛ متاسفانه به علت نقص عضوی که من داشتم ؛ وضعیت من برعکس آنها بود

و کسی از  ؛ محوریت نداشتم ؛ هامن در مهمانی ها و جشن ؛ به سختی شکل می گرفت  ای من ،بر

کسی ؛ و مشارکت می کردم ؛ و زمانی که در بحث های دیگران وارد می شدم ؛ من چیزی نمی پرسید 

که معلولیت نه تنها در ؛ فکر می کردند  ،گویا ؛ تمایل به ادامۀ بحث و یا هم صحبتی با من نداشت 

                                                                       .  بلکه در ذهن من نیز وجود دارد  ، جسم من

در ؛ در من شکل گرفته بود ، من دوست داشتم ؛ که ، یک عقدۀ حقارت  به علت این برخوردها بود

به ؛ و همه نیازمند من باشند ؛ به همه به دید حقارت نگاه کنم ؛ که بتوانم  ؛ موقعیتی قرار بگیرم

                                              سرآمد خانواده و فامیل شوم. که؛ م عهد بستم همین علت با خود

بیشتر در مورد اسب و مسابقات تیراندازی  ؛مطرح می کردنددر مهمانی ها ؛  دالبته صحبتهائی که افرا

صحبتهای مطروحه ؛ در خیلی از اوقات  که من عالقۀ چندانی به آنها نداشتم.؛و چیزهای نظیر آن بود 

من ؛ در این مورد نیز ؛ که متاسفانه ؛ در مورد جشنها و عروسی ها مطرح می شد ، در مهمانی ها 

                   در گوشه ای ساکت ، و یا وقتی می رفتم ، چون یا به عروسی نمی رفتم ؛ تجربۀ کمی داشتم 
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           ابراز وجود ؛ و یا به اشکال مختلف؛ و می رقصیدند ؛ ولی بقیه بگو و بخند داشتند ؛ می نشستم 

                                                                                                                 می کردند. 

                                                                                                      تصمیم من به ادامه تحصیل:

و پزشکی ؛ بروم  "مرو"در ،  به مدرسۀ بزرگ؛ که  برای من اینستبهترین گزینه  .با خودم اندیشیدم

                  . تا دیگران خواهان هم صحبتی با من باشند ؛ و در این رشته سرآمد همه شوم ؛ بخوانم 

و در نوجوانی  مطالعۀ کتب تاریخی و مذهبی  ؛خواندن و نوشتن را آموخته بودم؛ من در دوره کودکی 

                            .ه بودولی هیچکدام از آنها باعث ایجاد تغییرات در زندگی من نشد؛ را انجام داده بودم 

ولی او با این کارموافق ؛ را بپذیرد هزینۀ تحصیلم که ؛ و اصرار براین کردم ؛ با پدرم صحبت کردم 

، ازدواج برادران و خواهرانم  تامین مخارج  و ؛، کساد شده بودکه بازار کار ؛ چند سالی بود زیرا  ؛نبود

می خواستم هزینۀ ؛  و حاال من در این شرایط، بود  شدهبرای خانواده ، موجبات مشکالت مالی 

                                                                      کنم. به خانواده تحمیل؛ 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 ؛ کند 

و بامن بسیار کم صحبت ؛ کاهش یافته بودعالقۀپدرم به من بسیار مشاجره بین پدر و مادرم ،پس 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  ؛ شد برای حضور در مراسم جشن و نیایش مهرگان هم صحبت"سامیا"

در  ؛به او قول همکاری داد و گفت ؛او که فرزندش در حال درس خواندن در مرو بود مطرح کرد؛

حتی قادر ؛ خانواده شما کمک کند ؛ خواهد توانست در امور اقتصادی ؛ صورتیکه فرزندت پزشک شود 

کردن برای  هزینهلذا . ش ایفا کندشخصیت اجتماعی و سیاسی یافته و در حکومت نیز نق؛ خواهد بود 

که در بلند مدت نتایج بسیار خوبی به ؛ بلکه حرکتی است ؛ یک هزینۀ اضافه نیست ؛ تحصیل فرزند 

                                                                                                    . همراه خواهد داشت
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؛ که خواهان تحصیل فرزندانشان در رشتۀ پزشکی هستند ؛ادی را می شناسد اشخاص زی؛ او گفت  

و در  ؛در این ارتباط به نتیجه نرسیدند؛ دارای استعداد و هوش کافی نیستند ؛ ولی چون فرزندانشان 

                                                                                            .حسرت این آرزو بسر می برند

تا قالی های اضافۀ منزل و بخشی ؛ و او تصمیم گرفت  ؛ مادرم را متحول کرد ؛ "سامیا"صحبت های 

من را فراهم  تحصیل مخارجو ؛ که پدرم برای او خریداری کرده بود را بفروشد ، 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  ؛رات شدو مانع از فروش جواه

                                                                                          تامین کرد.      ؛قیمت بازار

 دوست مادرم؛  اعزام شدمبه آنجا  ؛می رفت که به مرو؛ 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 ؛مادر آشا از او خواسته بود 

                                  حل کند و نگذارد که در دیار غربت ، با مشکل مواجه شوم.    ؛ در مرو را نماسکا

                                                                                                        آشنائی با یک انسان خاص:

و زمانی که ؛ حرکت می کردم ؛ شهر صد دروازه بود ؛ من باید با کاروانی که در حال مراجعه به سمت 

                 و خودم را به آشا می رساندم.؛ باید از کاروان جدا می شدم؛ 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 در ؛ کرده بودند احداث  ، کاروان سراهائی در جاده ها مسافرانبرای بیتوته حاکمان اشکانی ، 

و هر زمان  ؛و دستبرد به کاروانها به ندرت رخ می داد؛ مردم احساس آرامش و امنیت داشتند ، سفرها 

که سارقین و عوامل  ؛حاکم منطقه موظف بود؛ که خبر یک سرقت و حمله به کاروانی منتشر می شد 

                                   ت وارده را جبران نماید.و خسار؛ و شدیدا مجازات کند ؛ 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.          

و  ؛داشت را و توانائی ارتباط با ارواح؛ او بسیار عالم بود ؛ آشنا شدم "ایلیا"بنام  پیرمردیدر کاروان با  

من که هیچ اعتقادی به پیشگوئی   ؛و از گذشته و آیندۀ اشخاص سخن می گفت؛ تعبیر خواب می کرد 

                      ، من به دیدۀ شک به حرفهای او گوش می کردم.حرفهای او را زیر نظر گرفتم ؛ داشتم ن

گذشتۀ   و زمانیکه ایلیا دربارۀ ؛ حرفهای او را تایید می کنند ،افراد  بیشتر مشاهده می کردم که  لیو

 و بیان می کنند ؛ کهمی نمایند ،  ؛ حرفهایش را تاییدهمگی با بهت و حیرت ؛ صحبت می کند ؛ آنها 

                                                                                    منطبق با واقعیت است.؛ حرف های ایلیا 

که او را مورد ؛تصمیم گرفتم و عاقبت ؛ حس کنجکاوی را در من تحریک نمود  ، صحبت های او 

                                                                                                           آزمون قرار دهم.  

ولی همیشه حواسم  ؛به بهانه های مختلف ، با او هم صحبت شوم؛ سعی کردم  با او دوست شدم ومن  

                                که در ارتباط با خودم ، هیچگونه اطالعاتی به او ندهم. ؛ به صحبت هایم بود

که اورا  ؛گرفتممن تصمیم ؛ که برای صرف شام با همدیگر خلوت کردیم  تا اینکه در یکی از شبها ،

    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"

                                                              "   دبه مدرسۀ بزرگ مرو بروی دمن می دانم که تصمیم داری"

                                              " دهستی اندر حال فرار از گذشته و مردم خودت من می دانم که شما" 

                                     "را دوست ندارند شماکه ؛ دمن می دانم که دارای برادر و خواهرانی هستی"

صحبت  "دو سیاست کمی داریعقالنیت  ، دکه داریدی من می دانم که برعکس هوش و ذکاوت زیا"  
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                                               و من گفتم که ؛مرا شگفت زده کرده بود؛  ایلیاهای بدون مقدمۀ 

                                                                                   "؟داز کجا این حرفها را می زنی شما "

، خواهم گفت  شمامن روش آموزش دیدن را به ،  دآموزش ببینی دهر وقت خواستی"گفت که ایلیا 

که این  کنید ،تحمل ؛ و مشکالت فراوانی را بروید "ندسسرزمین  "برای آموزش این علوم باید بهشما 

                                                                                     .  "نیست  شمادر حد و اندازۀ ، کار 

                                  "شما را قبول دارم و اصال قصد آزار شما را نداشتم من "من به ایلیا گفتم که 

                            "حرف نزنید و شامتان را بخورید"ولی او به حرف های من توجه نمی کرد و می گفت 

که من قصد تحقیر ؛که من دارم دروغ می گویم ، با خودم فکر می کردم ؛مشخص بود که می دانست 

این بزرگوارانه ، با من برخورد نمود ؛  شخصیت او را داشتم ، و با اینکه او از نیت من مطلع بود ، خیلی

                                                                          که من مجذوب او شوم. ؛حرکت ایلیا باعث شد

نصیحتی ایلیا  ؛ که برایم بسیار مفید بود ؛آموختم ایلیا چیزهای زیادی از هم صحبتی با ؛ طی سفر من  

                                                                                                        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

            در آن مشاهده ؛ و انواع حجاری ها و گچ بری های زینتی  ؛مدرسه در دو طبقه ساخته شده بود 

                                                                                                                    . می شد

  ؛که با سنگ فرشی زیبا که از سنگ و ساروج ساخته شده بود؛ دارای سه ساختمان بزرگ بود  مدرسه
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                                                                                             .   به هم متصل می گردید

با کف سنگ ، یک نهر آب ؛ در فضای حد فاصل ساختمانها یک فضای سبز بسیار زیبا وجود داشت 

وارد می شد و ؛ نهر از یک طرف به داخل یک استخر احداث شده بود، در فضای سبز  مدرسه ؛ چین 

که نظیر ؛کف استخر از سنگ سائیدۀ شفافی ساخته شده بود ؛خارج می گردید  استخر ؛از سمت دیگر

                                                                                         من در بخارا ندیده بودم. ؛ آن را 

افرادی که در حیاط مدرسه در حال تردد  حجاری شده بود؛اهورامزدا ؛ تصاویر روی همۀ ساختمانها  

را "آشا "سراغ  ؛من از فضای مدرسه بسیار خوشم آمد؛ لباس های تمیز و زیبا به تن داشتند ؛ بودند 

           .بودمآشا و چند دقیقه بعد من نزد ؛ او مرا راهنمائی کرد  ؛ از یکی از افراد درون حیاط گرفتم

و مشتاقانه از من دربارۀ رابطۀ ؛ نوشته را از من گرفت ؛ ار جدی بود قامت و بسیقد 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 

که تعداد زیادی اتاق ؛ داخل یک خانۀ قدیمی بود منزلش و ا؛ بیرون مدرسه بود ؛ محل زندگی او  

ولی من از ابتدای تحصیلم به ؛ او گفت داخل مدرسه نیز برای محصلین خوابگاه وجود دارد ؛ داشت 

من هم در منزل آشا اتاقی اجاره کردم و در همان خانه ؛ در اینجا سکونت نمودم ؛ پیشنهاد پدرم 

                                                                                                            .       ساکن شدم

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 

با کمک من  ؛ برای آشا بسیار احترام قائل بودند؛ صاحب خانه و سایر مستاجرین ساخته شده بود ؛ 

م تهیه برای سکونت؛ و وسایل اولیۀ زندگی ؛ م م را مرتب کرد؛ اتاقهمان روز ؛ صاحب خانه و آشا 

که او را در مسیر زندگی ؛و خدا را شکر گزار بودم  ؛ من از هم صحبتی با آشا لذت می بردم نمودم؛

                                                                                                     من قرار داده است.  

و شهریه را پرداخت  ؛ثبت نام کردم در مدرسه  من برای نامنویسی به مدرسه رفتیم ، ی آنروز ؛اما فرد 

                                                              را از همان روز آغاز کردم . کالس  حضور در ؛ نمودم
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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 

را , بیماران من حق درمان انفرادی ، البته طی این مدت ، بالین بیماران می رفتم  به درمانگاه و یا

  .و در درمان بیماران ، زیر نظر او کار کنم؛ اب یکی از اساتید باشم تا در رک؛ و موظف بودم ؛ نداشتم 

, و با درباریان ، آشنا  رفتمچند بار به دارالحکومه ، درمان درباریان  بمنظوردر سالهای آخر تحصیل ، 

شدم؛ آشنائی با درباریان و بزرگان شهر ؛ برایم جالب بود, من خیلی دوست داشتم ؛ تا با اینگونه افراد 

چون احساس بزرگی و با شخصیت بودن به من دست می داد. و با آنان مراوده داشته باشم ،آشنا شوم.  

 ی که می آوردند.و هر بار با هدایا و امکانات؛ مدند پدر و مادرم به نزد من آ، به دفعات ، طی این مدت 

تا شرایط حضورم در مرو را  ؛ کردندمی تالش  آنان؛  ، جبران می نمودندرا مکمبودهای محل زندگی 

                                                        تا با مشکالت کمتری مواجه شوم. ؛ کنندسهل و آسان 

با اینکه نسبت به مردم بخارا ؛ می دیدم من ؛ دوستان زیادی پیدا کردم ؛ مرو من نیز در میان مردم 

هرگز به نقص عضو  ؛ و با اسب سواری و کارهای رزمی بیشتر آشنائی دارند ؛ بسیار ورزیده تر هستند

 ؛نان را می پسندیدممن رفتار آ؛ به دیدۀ تحقیر نگاه نمی کنند, و مشکلی که در راه رفتن دارم ، من 

و  ؛برایم احترام می گذاشتند ؛به واسطۀ تحصیالتم در مدرسۀ عالی مرو ؛ ضمن اینکه بسیاری از آنان 

                                                                                                     مرا استاد می نامیدند.

                                                                                                           عاشق شدن من در مرو:

که مرد لحاف  ؛ماجرا به این شکل رقم خورد؛ من یک بار در مرو عاشق دختر یکی از همسایه ها شدم 

که دارای تب شدید ؛فرزندش دو روز است  "و گفت که ؛به من مراجعه کرد؛ دوزی که همسایۀ ما بود 

                                                                       .  "و بیماریش ما را نگران کرده است؛ است 

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؛بود هشت فرزند 

که بدنش به علت مشکالت گوارشی ؛ و متوجه شدم ؛ او را معاینه کردم  بود؛ من به بالینش رفتم ؛ و

صحبت ؛ نام داشت "آبا  "، که مادر خانواده  و با ؛برای او جوشانده تجویز کردم؛  عفونت کرده است
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و سپس گفتم ؛  که بپزد و به اهورا بدهد ؛توضیح دادم برایش ؛بود ئی که مناسب بیمارغذاهاو ؛ کردم 

.                                         د تا آفتاب بخوردیدر آفتاب قرار ده؛ که رختخواب او و سایر افراد خانواده را   

ولی خیلی دقت ؛ در منزل شده بودم ؛ دختر بزرگ لحاف دوز ؛ آن روز من متوجۀ رفت آمدهای  

                                                                                                             . نکرده بودم

زیبا و  که دختر نوجوانی با موهای صاف و؛ متوجه شدم ، فردا وقتی که از مدرسه به منزل آمدم  

؛ در احتمال دادم که دختر اوست  ؛در حال جارو زدن جلوی در منزل لحاف دوز است؛ اندامی ظریف 

از پیراهن گشادی که  ؛ به او نزدیک شدم به او نگاه می کردم ؛ به آهستگی ,زیر چشمی حالیکه ؛ 

 و که ناگهان متوجۀا؛ او سالم کردم  به؛ سینه های سفید و بخشی از بدنش دیده می شد  ؛پوشیده بود

بابت اینکه متوجۀ حضور من نشده  سپس  ؛نمود خودش را مرتب پیراهن  سالم کرد و؛ من شده بود 

                                                                                                     .عذر خواهی نموداست 

                                                                         "؟برادرتان حالش بهتر شد "از او پرسیدم که  

                                             "هنوز خیلی تغییرنکرده و پدرم از این بابت نگران است"گفت که 

صورت چشمان 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  

حرفم حالت  "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؛ 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   
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                                                                           کردن با او لذت می برم. دیدن و صحبت

در چشمانش حیا  و با او صحبت کنم. ؛ و ساعتها او را نگاه کنم ؛ کنارش بنشینم ؛ من دوست داشتم 

و من  ؛ دهدبکه به سواالتم پاسخ های کوتاه ؛سعی می کرد  "سامین تا" .و محبت را با هم میشد دید

من با او سالم و  ؛ناگهان مادرش از خانه بیرون آمد؛ که صحبتم را با او ادامه دهم ؛هم دوست داشتم 

                                                                                                      .   احوالپرسی کردم 

                                                                    "بیایید داخل  ؛پسرم چرا دم در هستید "و گفتا

 دونفری نزد؛ 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 که. من او م یرفت اهوراپسرش 

و یک پیراهن  ؛او لباسش را عوض کرده بود؛ را دیدم ا ن تسامیدر حین خروج از منزلشان یک بار دیگر 

این همان چهره و ؛و به بدنش می چسبید  ؛لباسش کمی برایش تنگ بود؛ بلند زرد رنگ پوشیده بود 

و هر شب ؛و هر روز او را تماشا کنم  ؛خانه ام حضور داشته باشد در؛ که من آرزو داشتم  ؛اندامی بود

                                                           .لوه می کرد زیباتر ج؛ او در لباس جدید  ؛او را لمس نمایم

  ؛را دیدما ت نسامیو ؛ به منزل لحاف دوز رفتم ؛ به بهانه های مختلف من بعد از آن روز ، به دفعات ، 

که دختر ؛ولی فکر می کردم ؛ دوست داشتم به خواستگاریش بروم ؛ مرا رها نمی کرد او شبها فکر 

؛ که در صورت بازگشت به بخارا  ؛از طرفی فکر می کردم؛ و اندازۀ من نیست  در حد ؛یک لحاف دوز

پس از ازدواج با دختر  ممکن است در بخارا ،و ؛ گزینه های بهتری برایم رقم بخورد ؛  ممکن است

                                                              طی کنم. بهتر پله های ترقی را، یکی از ثروتمندان شهر 

 ؛ازدواج کنم ا ن تسامیمی 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 ؛خواهم بردلذت فراوان ،  او بودن بااز 

                                                     . پیشرفت نخواهم کرد که؛ولی میدانستم ؛  داشتمن نخواهد 

 "با ازدواج،  من احتمال می دادم؛ ها و خواهرها و فامیل را در ذهنم مرور می کردم حرفهای برادر 

که من  ؛فهمیده بودا ن تسامیالبته ؛  برای تخریب شخصیت من خواهد شد؛ دی ابزار جدی "ان تسامی

ولی پدرش  بود ،مطلع شده  شمادر  "سامین تا"و احتمال می دادم از عالقۀ من به  ؛شده ام اوعاشق 
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لحاف دوز به ، تا اینکه در یکی از روزها در من دیده بود .؛ تردید و دو دلی را  ان تسامی؛ مطلع نبود 

به حالت ناراحتی و بدون اینکه تبریک ؛ دعوت کرد ا ن تسامیاو مرا برای عروسی  ؛در منزل ما آمد

                                                                                "داماد کیست؟"از او پرسیدم  ؛بگویم

من او را ست، شاگرد نانوا؛ او است "آداش" دگفت داماد را می شناسی ؛کرده بود لحافدوز که تعجب

از لحافدوز  و سپس؛ واقعا تاسف خوردم  ؛وسباز بودیک جوان بی ادب و بی سواد و ه؛ ختم می شنا

                                        .  مآرزوی خوشبختی نمودا ن تسامیبرای  و؛ بابت دعوتش تشکر کردم 

آنان در  ؛مانند پنجۀ آفتاب زیبا بود؛ در لباس عروس  "ان تسامی"من به مراسم عروسی آنها هم رفتم 

بزرگترین غم و همسرش  ان تسامیدیدن ، آن روزها  ؛خانه گرفتند ؛ همان کوچۀ محل سکونت ما

                                                                                                         .  زندگی من بود

مرا صدا کرد و  ؛ که مدیریت مدرسه را داشت"یادا"تا روزی که ؛ این روند ادامه داشت  ؛ به هر حال  

پیشنهاد   .من دو پیشنهاد دارم شمابرای ؛  دستیدانش آموختۀ با سواد و خوب ما ه شما "گفت که

و پیشنهاد دوم من اینست ؛  دو به دانش آموزان جدید درس بدهی ؛ددر مدرسه بمانی؛ اول اینست که 

درآمد پیشنهاد  ، داعزام شوی؛ از مدرسۀ ما شده اند ؛  ی از مناطقی که متقاضی اعزام طبیببه یک ؛ که

وبی از شهرهای خراسان ولی پیشنهادات خ؛ ولی موجبات خوشنودی ما خواهد بود ؛ اول خوب نیست 

باید تا  شما؛ ست شمابا  ؛ که متقاضی اعزام طبیب هستند.حال انتخاب هر یک از این موارد؛داریم 

                                                                              .  "درا به من اعالم کنی انت فردا تصمیم

تا در ؛ میخواهم به بخارا بروم  "به او گفتم که؛و ادای احترام نمودم ؛ رفتم یادا  نزدمن فردای آنروز , 

                                                                                              "کنار خانواده زندگی کنم

و این یک ؛ باشید شما می خواهید در خدمت همشهریان خودتان ؛  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 

و بوسیلۀ یک قاب چوبی  ؛برگه دارای مهر مخصوص بود ؛به من دادند ؛در رشتۀ پزشکی تایید شده بود

                                                         به شکلی بسیار زیبا تزئین شده بود. ؛ از جنس چوب گردو
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فر همس ؛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  برگشتم ؛بخارا  به ؛من بار دیگر ماه ، یکپس از 

دیگر مبحث معلولیت من خیلی مورد توجه  بودم و همگان دوست داشتند که با من هم صحبت شوند ،

   صحبت  ؛از درمان آنها عاجز بودند؛دانش من و نجات بیمارانی که سایر پزشکان  از بیشتر و ؛افراد نبود

                                                                                                                 .می شد

        و مشاهده  ؛نی که در مرو درمان نموده بودم صحبت می کردمااز بیمار ؛من با ذوق و شوق بسیار

       و پس از بزرگ نمائی به مردم بازگو ؛تاقانه گوش می کنندمش ؛ خانواده و بستگانم ؛می کردم که 

من البته در بیان ؛ مقدار بیماری اشخاص گزافه گوئی هم می کردم ؛ و بیماری آنان را می نمایند. 

بسیار زیاد جلوه می دادم ، تا اینطور تلقی شود ؛که من پزشک بسیار حاذقی هستم؛ و سرآمد سایر 

                                                                                            ا می باشم.پزشکان حاضر در بخار

را به  و دانش و تجربیاتم ؛زیاد صحبت می کردم ؛ با همکاران خودم داشتم؛ هائی که  من در مالقات

؛ و من با دانش روز آشنا بودم؛ ولی  به هر حال علم پزشکی پیشرفت کرده بود . رخ آنها می کشیدم

                                                                                    آنان دانش شان در حد من نبود.

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 

انسان خوشنامی نبود یکی از منابع مالی  بهمن؛  بود "بهمن"بنام دختر یکی از خوانین منطقه  آنا 

او ؛ بود  به قیمت بسیار نازل؛ پیش خرید محصوالت کشاورزی و دامی از تولید کنندگان ؛ بهمن 

به مناطق و سپس محصوالت فوق را ، محصوالت و فراورده های ؛ آنان را پیش خرید می کرد ؛ و 

این  ؛و به قیمت گزاف به آنان می فروخت ؛ بودند انتقال می دادمواجه با خشکسالی   شهرهائی که

،  و به نوعی سوء استفاده از مشکالت مردم تلقی می گردید؛  مردم جلوۀ مناسبی نداشتکار از دید 

                  و نظرات مردم روی او تاثیری نداشت. ؛سالها بود از این روش مال اندوخته بودولی بهمن 
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و  دختری خوش چهرهآنا  ؛ پدرش با ازدواج ما موافقت کردو ؛ م یرفتآنا به خواستگاری  به هر حال ما

بسیار خنده رو و  ؛و بدن سفیدی داشت و پرپشت سیاه موی بلند؛ قدش از من بلند تر بود ؛ فربه بود 

                                                                                                              .  بذله گو بود

ی که متعلق به پدر ئخانه ها؛ در یکی از  ؛ پس از ازدواج ، مامراسم ازدواج ما بسیار مجلل برگزار شد  

بطور مدام مشتاق ، او بسیار بد تربیت شده بود آنا همسرم ؛ ما زندگی مان را شروع کردیم ؛ بود آنا 

 در مهمانی ها بلند او ؛ من خوش نبودبا همسرم اصال  ؛ حضور در مهمانی دوستان و بستگانش بود

او احترام مرا در جمع  ؛ شوخی های بی ادبانه می کردبا همه ، و بسیار می رقصید و ؛ می خندید 

که جوانی کم سن تر ؛ خصوصا پسر عموی خودش  ، و در مهمانی ها با دیگر مردان ؛حفظ نمی کرد

                                                                          .  می رقصید و شوخی می کرد ؛ بود  اواز 

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  

نه زیبائی آنا به  ؛ او دل زده شده بودمو من نیز از ؛ او مرا دوست نداشت  ، هر روز بیشتر می شد ؛نیز 

                              . اخالق هم که نداشت ؛  آمدمی و نه ثروت پدرش به کار ما  ؛خوردمی درد ما 

فراگیر داشت  ،شهرهای مختلف در ، مقبولیت علمی من  ؛ در بخارا کارم رونق داشت من؛ به هر حال  

و من به درمان ؛ به من مراجعه می کردند  و،  ندبه بخارا می آمداز شهرهای دیگر بیماران  ، می شد

                                                                                                      آنها ، اقدام می نمودم.  

 موفق و شکست خورده جلوهنا خانوادگی خودم ،مور در ا؛ اریم موفق بودم موارد ک؛ من هر قدر که در 

                                                                                                                  . می کردم 

 ؛فا کنندنقش ایآنا  بجای اینکه در آرام و عاقل کردن ، همسرم و خواهرهای من و افراد خانوادۀ برادرها

                                                               .  و تخریب من می شدند ؛او  متاسفانه عامل تحریک

  ؛تا اینکه یک روز آن خبر شرم آور به من رسید، این روند امان و آرامشی برایم باقی نگذاشته بود  
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                                           "کجاست؟آنا همسرت  "و از من پرسید که ؛مادرم به منزل من آمد

   ."منزل پدرش رفته است و او قهر کرده و به ؛که با هم جر وبحث کرده ایم؛ 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 ؛پدر زن من بسیار متعجب بود؛  نیست

و من پدر آنا  "او در منزل عموی خودش هست ؛ 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 ؛ شگفتی  با ؛  که عموی همسرم بود رفتیم "هوشنگ"و مادرم به منزل  "آنا"من و پدر 

افراد خانوادۀ  "تو اینجا چه کار می کنی؟"و سرش داد زدم که ؛ من با دیدنش عصبانی شدم ؛ یافتیم 

که  ؛وگرنه ما درک می کنیم؛ ما میزبان او شدیم "آنا"که به اصرار  ؛عمو دورمان جمع شدند و گفتند

                                                                                    .  باید در خانۀ خودش زندگی کندآنا 

و  مرا دوست ندارد شوهرم"  و گفت کهکرد گریه ،که خودش رامحکوم همگان می دید به ناگاه  آنا  

                                                                       "من نشان نمی دهدهیچ تمایل و عالقه ای به 

ل چندین بار تصمیم و تا بحا، و او را کتک می زنم ، که من اصال مرد نیستم ، و با وقاحت می گفت ا

                     .و او دیگر از دست من عاصی شده و نمیخواهد با من زندگی کند، را بکشم  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 

  "عموی خود رامی خواهد؛او پسرای مردک ابله ؛نه اینطور نیست "زیاد فریاد زد گفتکه مادرم با خشم 



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

146 

آب 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 ؛قلبش درد گرفته بودمادرم  زیرا؛  آوردند

                          ."پسرم ادامۀ زندگی با این خانواده صحیح نیست "گفتشد  بهترهمین که حال مادرم 

با آنا  قضیۀ رابطۀ "مادرم گفت؛ م مطرح کرد، و موضوع را با پدر نیز ،  به منزل پدرم آمدم من

گویند که میهمسایه ها ؛  مطلع شدم ، یشدیروز از طریق یکی از همسایه های عمو ، پسرعمویش را

                                                                      . "آنا عاشق و دلباختۀ پسرعموی خودش می باشد

در تمام شهر انتشار  "کیومرث"و پسر عموی اوآنا توسط  ، برای من، متاسفانه مشکالت پیش آمده 

به من و خانواده ام  ؛ هر دروغی که به ذهنشان می رسید، آنها برای تبرئه کردن خودشان  .یافت 

که زندگی  ؛کرده بودند تخریبو خانواده ام آنچنان  برای من،  و جو حاکم برشهر را؛ نسبت می دادند 

                                                                                 .ه بودر من و خانواده ام بسیار سخت شدب

 ان و باعث بیماری من و مادرت ؛دبرای من هیچ آبروئی باقی نگذاشتی؛ در شهر  "پدرم به من می گفت 

                                                                        .  ازهم جدا شدیمآنا من و عاقبت ؛  "دشدی

یکنفر خدمتکار و ؛ ندگی می کردم زتنها  من ؛ساکن شدمبه تنهائی ؛ در منزل جدیدی که خریدم  من 

؛ در مرکز درمانی که ساخته بودم ؛ در طول روز  معموال ؛دهدکارهای منزلم را انجام که ؛مرد گرفتم 

گاهی از اوقات نیز جهت مالقات و درمان برخی ؛  و آموزش شاگردانم سپری می شدبیماران به درمان 

                                                     .مراجعه می نمودم  ،به روستاهای اطراف شهر ؛ از بیماران 

تا اینکه یک روز از منزل پدرم ، یک سال پس از جدائی از همسرم بر این منوال گذشت ؛ زندگی من  

متاسفانه پدرم دچار بیماری  ، به بالین پدر رفتم، که پدرم دچار کسالت شدید شده است ؛ خبر رسید 

 ولی درمانم نتیجه نداد ؛به او جوشاندۀ مخصوص دادم و پشت گوش او زالو انداختم؛ مغزی شده بود 

                                                  .از دنیا رفت  ؛شدیدو عاقبت پدرم پس از تحمل یک دوره بیماری 

درمان  ؛مادرم ناراحتی قلبی داشت ؛، بیمار شدپدرم فوت از ، پس مادرم در فاصلۀ زمانی تنها شش ماه 

                                                 نبود .  و داروها و جوشانده ها ، اثر بخش ؛مادرم کار دشواری بود 

عاقبت  ؛و از بستر بیماری خالص شود ؛که مادرم دوست ندارد بهبود یابد ؛احساس می کردممن    
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                                    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 

           عمل آنا کمتر از خانوادۀ  ؛شخصیتم  در تخریب، اقوام من  ،من کردن برای سرزنش  ، شده بود

                                                                                                             .  نمی کردند

 ارثیه ای،چون ادامۀ ارتباط با آنها معنی نداشت  ، با افراد خانواده ام قطع ارتباط کنم؛ من ناچار شدم 

 مستمندان و برای؛  و مادرم خرج مستمندان شهر کردمبنام پدر را همه رسیده بود ،  به من مکه از پدر

                                                                                                 . ام و پوشاک خریدم طع

  زیرا در توسعۀ شایعات و  ؛مو همشهریان نادان رنجیده خاطر بود؛ 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 

                                                                                    شخصیت من و خانواده ام شده بودند.

مین علت همسرم از من جدا شده است؛ و به ه ؛که من عقیم هستم؛ بسیاری از مردم شهر می گفتند 

و چقدر از نظر  ؛از نظر فرهنگی با مردم مرو فاصله دارند؛ که چقدر مردم بخارا ؛کردم با خودم فکر می 

                                                                                                  فرهنگی عقب افتاده اند.  

مربوط به رابطه اش با  ، به صحبت ها و شایعات ، بمنظور خاتمه دادن  من ، پس از جدائی از "آنا"

سپس ، به  و، او ارتباطش را با خانوادۀ عموی خود ، قطع کرد ، اقداماتی را به عمل آورد ،  "کیومرث"

 در انظار مردم، که سعی می کرد  وا ؛شوددر مراسم مذهبی بیشتر دیده  نوعی برنامه ریزی نمود ، که

                                                                                 .  چهرۀ پاکی از خود به نمایش بگذارد  ،

 ؛همسر دیگری هم داشتماروت ،  ازدواج کرد "ماروت" بنام، با مردی از اهالی سمرقند ، مجددا  "آنا"

                                                                       .   آنا از ماروت صاحب یک فرزند دختر هم شد

آنا نیز با او همسفر  ، و در خیلی از اوقات، اکثرا در سفر بسر می برد ، ماروت به علت کارتجاری خود  

                                                                                                                             .می شد

حین فرار ارابۀ آنان واژگون در ، دچار حملۀ راهزنان شدند، فرهاشان در یکی از س، و همسرش آنا    
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این ، گردید  کور، نیز به علت ضربه ای که به سرش وارد شده بود آنا و ، کشته شد ماروت و  ،شد

                                                                  .اتفاق سه سال پس از ازدواج آنا و ماروت رخ داد

بر اثر واژگونی ارابه ، بیهوش  "آنا"در این حادثه فرزندشان نیز ، کشته شد و اموالشان به سرقت رفت ، 

                                                    و کشته شده است. که ا؛و سارقین فکر می کردند ؛ شده بود 

برای درمان او کردم ؛ ولی تالش من بی نتیجه ؛ آنا را برای درمان به نزد من آوردند ، من تالش زیادی 

                                                                             نتوانستم ؛ بینائی او را  برگردانم . من  بود و

آنای عزیز ؛ من قادر به درمان شما نیستم ؛ و بنظر       "بار آخری که من آنا را دیدم ؛ به او گفتم که 

                                 "می رسد؛ که شما باید مشکالت ناشی از نابینائی را؛ تا آخر عمر تحمل کنید 

من می دانم ؛ نابینائی من ؛ بعلت نفرین های شما  و مادرتان  هست ؛  "او گریست و سپس گفت که 

من به شما بد کردم ؛ ولی خواهش می کنم ؛ حال که سزای اعمال ناشایستم را چشیدم ؛ بیشتر از 

                                                                                                                  "این مرا نفرین نکنید

ولی خودم تنها بودن را اختیار ؛ من قادر به ازدواج مجدد بودم ؛ من سالها در بخارا تنها زندگی کردم  

                                                                             .   رفتم از دنیا و نهایتا در تنهائی کردم 

و تازه فهمیدم که منظور او چه  ، افتادم "ی پیشگوایلیا "که بیاد سخنان  ، بود مآخر عمر در روزهای

                     "را فرا خواهد گرفت شمانکبت  د ؛بپیوندی ان ؛روزی که با دشمنانت"او گفته بود که ،بود

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؛ من به علت اینکه در کودکی توسط دیگران تحقیر شده بودم 

 ؛انتقام بگیرم ، مردمی که نقص عضو مرااز آن مردم نا اهل ، تا ؛ من به بخارا آمدم کشیدن آنان بودم ، 

                                بمنظور تحقیرم بزرگ نمائی نموده بودند. ؛هیچ نقشی در ایجادش نداشتم؛  که من
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؛ ولی این کار را و باید بخشندگی را در خودم تقویت می کردم؛ من مسیر زندگیم را به خطا رفتم 

                                                       نکردم.                                                               

و نهایتا به علت کهولت سن ، گی گذشت  هبصورت یکنواخت و بصورت روزمر؛ ایام بر من  ؛به هر حال 

                                                                                                      در تنهائی فوت کردم.

و افراد کمی ، ولی اشخاص کمی گریستند  ، اشخاص زیادی شرکت کردند ، در مراسم تدفین من

و از بابت  ، ناراحتی شان فقط بخاطر منافع شخصی شان بود؛ شاگردان و خدمتکارانم متاسف شدند ؛ 

                                                                        راحت بودند.  اینکه حامی خود را از دست داده اند نا

برای پیشبرد احداث یک مدرسۀ عالی پزشکی هزینه کنند. ، من وصیت کردم که تمام دارائی من را   

زیرا هیچ کسی حاضر به اهدای زمین و سرمایه گذاری برای احداث  ؛این مدرسه هرگز ساخته نشد

و اموالم که به هیئت امناء سپرده شد ؛ به مرور زمان ؛ حیف و میل شد و از دست رفت.           نگردید.  
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                                                                                       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 ضعف قوای جسمی "

رفتار ناشایست کمی  ؛ر طول زندگی خودتد ، البتهداشتی را  تتغییرات در خودت و محیط اطراف

"                                   همیشه در رنج و عذاب بودی، و از عملکرد ناصحیح دیگران ،  ادیانجام د  

به همین علت بخش کمی از  ، 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  ، مهربانی وظیفۀ حضور منبه هر حال بخشندگی و "گفتسپس رآی 

و روح خودت را ، تا به عالم مادی بروی ، به انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

                                                       "جبران نمائی، و تخریبی را که انجام داده ای  ، ارتقاء دهی

تو شکل خواهد  قبلیبصورت مکمل ، نسبت به زندگی ، ده حضور جدید تو در عالم ما"دامه داد کهاو ا

                                                                                                                     ."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 

پدرم یک رعیت ضعیف  ، نام داشتند "آتاماس"پدرم  و "آیروسه"یک کشاورز بود. مادرم مادرم همسر

البته تمام افراد خانوادۀ  ؛ددر کار کشاورزی به پدرم کمک می نمو و؛ مادرم خانه داری می کرد ؛ بود 

                                                    .  ناچار بودند که کار کنند، در باغات و اراضی زراعی دیگران ،  ما

؛ 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 

مادرم نیز دختر ؛هرگز طعم خوشی و سعادت را نچشیدند  ؛آنطور که پدر و مادرم تعریف می کردند

او بابت تامین مخارج خانواده از کودکی در مزارع مردم  ؛بدنیا آمد و در فقر و مشکالتا ؛یک رعیت بود

                                                                                                                   .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 ،ها در یکی از روز

                                                 که مقداری آب به او بدهند. ؛و از آنها درخواست نمود ؛حرکت نمود

ن روز ، قضیۀ آب خوردن بعد از آ، از او تشکر نمود  پدرم و ؛آب و چند لقمه نان برایش آورد، مادرم 

دوستی بین این ؛  اینطور بود کهاز کار بکشد و به نزد مادرم برود؛ که پدرم دست ؛ بهانه ای شده بود 

                                                                                                            دو شکل گرفت.

، که پس از ازدواج ،به همین علت ناچار شد  ، واده اش مخالف ازدواج او بودندکه خان ، پدرم می گفت

            روزگار را سپری نماید. ، در مزارع و باغات مردم، و با کارگری ، از روستای خود نقل مکان کند 
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و  ؛بودندمدیگر عالقه مند ولی به ه ، زندگی سختی را تجربه کرده بودند ، 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  

                                                              . در کلبۀ ما بود، بخش الینفک زندگی  ، رخت و لباس

کوچکترین فرزند خانواده ،  ، از زمان تولدکه ؛کسالت مستمر مادرم زیرا  ، البته این همۀ قضایا نبود 

                                       . بسیار عذاب آور بود برایمان  ، تشدید شده بود "آتنه"، خواهرم یعنی 

عمال کارساز  .دکه توسط بستگان و همسایه ها تجویز می ش، استفاده از گیاهان داروئی و دم نوش ها 

                                                                                                                      نبود .    

معده درمان شود. ، با استفاده از داروهای گیاهی و خودمراقبتی، نبود که معده درد مادرم  تقدیر ، گویا

د ، من بیاد دارم ، که بعضی اوقات ، تهیۀ نان نیز ، درد مادرم ، در شبهای سرد زمستان تشدید می ش

معده درد مادرم ، افزایش می یافت ، نمی دانستیم که  ، برای پدرم دشوار بود ، معموال همان روزها

هوا هم  ، چکار باید کرد ، مواد غذائی نداشتیم و مادرمان از درد به خودش می پیچید و ناله می کرد

اشتیم ، در آن ایام پدرم ، با اینکه لباس گرم در تن نداشت ، به بازارچۀ سر بود و سوخت کافی ند

روستا می رفت و سعی می کرد ، کاری پیدا کند ، و درآمدی کسب نماید ، تا بتواند نان و دارو و هیزم 

بخرد و به منزل بیاورد ، من که از بقیۀ بچه ها بزرگتر بودم ، با خودم فکر می کردم که اگر پدرم 

و ، فکر می خوابیدم ، و با این ض شود و مانند مادرم خانه نشین گردد ، تکلیف ما چه خواهد شد مری

                                                                                                     تا صبح کابوس می دیدم.

      و به باالی سرش از خواب بیدار می شدم  اکثرا خواب مرگ پدرم را می دیدم ، و سپس سراسیمه

تا بیینم نفس می کشد و زنده است یا خوابم صحت داشته ، ؛  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 ببرم ؛که هر وقت پولی کسب کردم  ؛من وقتی نوجوان بودم با خودم عهد بسته بودم  
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                                                   تا این زن بدبخت از این درد و رنج خالص شود.؛و درمان کنم 

  ؛بسیاری از اشخاص مبتال شدند، بر اثر شیوع بیماری وبا  ، در منطقۀ ما یکبار وبا نیز شیوع پیدا کرد 

در همان دوره بود که برادر  ، از دنیا رفتند به بیماری پس از ابتال؛و تعداد زیادی از افراد روستا 

                                                        .کردندفوت  "آته سیس"و خواهرم "آیروتوس"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 

بروم و در آنجا مشغول  "آتن"لذا تصمیم گرفتم به بندر، نبودم زندگیم ، ییر شرایط و امیدوار به تغ

                                                                         شاید آیندۀ بهتری برای من رقم بخورد.؛ گردم 

در روستا من "پدرم گفت .ند که هر دو موافق بود؛برای پدرو مادرم مطرح کردم ، قضیۀ مهاجرتم را  

ناشی از ضعف در ارادۀ این قضیه ، نتوانستم بکنم ماندم و برای تغییر شرایط زندگی اقدام موثری 

                                                                                                              .    "خودم بود

د ، خواهش میکنم که را عوض کنی انشرایط زندگی خودت ؛ددر صورتیکه توانستی"او به من گفت که  

                                                          "   یدو بیاد ما هم باش یدرا فراموش نکن 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.در این سفر کفشم فقط مقداری نان خشک ؛ نبرده بودم 

برایم عذاب آور بود.به  ، آن راه رفتن با ، چون من به دفعات آن را تعمیر کرده بودم ؛نیز مشکل داشت

                  همین علت ، ترجیح دادم که در طول مسیر پابرهنه راه بروم و کفشم را در دست بگیرم.

                                                                                                                   زندگی من در آتن: 

، کاری که آنجا رایج بود و کم وبیش پیدا می شد باربری کاال بود ، به جستجوی کار رفتم ، 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
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  ؛ولی بعد از حدود بیست روز، جای خاصی برای اقامت نداشتم ، من شبهای نخست حضورم در بندر  

مقیم  ؛توانستم در انبار یکی از باربری های بندر؛ با کمک دوستان جدیدی که در بندر پیدا کرده بودم 

                                                                                                                   .   شوم 

اقامت شبانه داشته باشم.ولی صبح  ، 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، خواب در انبار 

و سکه ها و  ؛و نه امنیت ، کارگران به همدیگر رحم نمی کردند، نه بهداشت وجود داشت ، در انبار 

            چیزی بنام دوستی و مروت و جوانمردی در بندر مشاهدهمواد غذائی همدیگر را می دزدیدند ؛ 

                                                                                                               نمی شد.    

که به دیگران  ، دندو بعضی شان عادت کرده بو ، مواد نشئه آور استفاده می کردند، بعضی از کارگران 

                                                                                                                    زور بگویند.

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 ؛اشت کنم.او با من قرار گذ

و هم ؛ چون هم مشکل محل اقامتم حل می شد  ، این برایم ایده آل بود.بگیرمبرعهده ، درون انبار را 

                                                                                            اینکه حقوق ثابت می گرفتم.      

ولی همینکه  ، من از وضعیت مناسبی در بندر برخوردار نبودم،  یافتاین روند بمدت شش سال ادامه 

شان و از شهر برای، می دادم  به آنان ، و بخشی از اندوخته ام را،  سالی دو بار نزد خانواده می رفتم

                                                         . راضی بودم، ختیارشان قرار می دادم و در ا، 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 بود، اخراج یا جریمه می شدند  ،کارگران تنها با یک اشارۀ آنانو   
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و  ، نوشیدندبعضی از آنان شراب زیاد می  ،ند زیاد بود ، افراد شرور و بدجنس در میان کارگران بندر ،

به درگیری ها ، و بعضی دیگر  ، کارگران می پرداختندبا سایر ، پسند جنسی و نا ، یا به روابط کثیف

ولی من هرگز متقاضی همراهی و همکاری با آنان ، شهرت یافته بودند ؛ و دعواهای بی مورد در بندر 

و به کسی هم اجازه ؛ من به کسی زور نمی گفتم . و رفتارهای ناپسند آنان را تحقیر می کردم ؛ نبودم 

  .                                         ، و سعی می کردم رفتار متعادلی داشته باشم نمی دادم به من زور بگوید

دین ، استفاده می کردم  ، و از صحبت های کشیش ، به کلیسا هم می رفتم، من در روزهای تعطیل 

ده در تا مطالب درج ش ، مردم عالقه مند بودند و اکثر ، بود توسعهاروپا بسرعت در حال مسیحیت در 

 ، اشاعۀ رفتار انسانیو ، 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 

با شخصی  ، میدر حال بارگیری کاالهای یک کشتی بود؛ و سایر کارگران بندر من که  ، یکی از روزها 

 ؛بمنظور صرف نهار، و به دستور ناخدای کشتی به کار ما نظارت می کرد ا آشنا شدم. "آنالیس"بنام 

                                                                                     . به ما استراحت دادند ؛ درموقع ظهر

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،  انۀ کوچکی که در بندر بوداز 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  آنالیساو به 

من و سایر کارگرها ، از آنالیس  ، و توزیع غذا را انجام داد. واکنشی نشان نداد ، ولی او به حرفش 

                                                                        و غذا را از او گرفتیم و مصرف کردیم.؛تشکر کردیم 

                                                                                                    تصمیم بزرگ من در زندگی:
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  ؛می رویمسرزمینی در آنسوی دریا بنام مصر او گفت به، پرسیدمشان دربارۀ مقصد سفر  آنالیسمن از  

من شیفتۀ ، سخن گفت ، برایم  از رفتار و آیین های آنان نیز ، و او ، من از او دربارۀ مصر پرسیدم 

                                                                        .              شده بودم  آنالیسصحبت های 

من ،  و خواهان سفر به سرزمین های دور بودم،  در ذهنم مرور می کردم حرفهای او را ،آن 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 

و برای اصالح رفتار و اعمال خود نیز وسواس ، او تازه به دین مسیحیت گرویده بود ؛گیر و جدی بود 

می توانست ازکمک های او برخوردار ؛ مظلومیت بود  بیانگر؛ و اگر چهره و رفتار کسی  ، نشان می داد

                                                                                                                           .شود

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 "به او گفتم که ؛ما بود روستای آنها نزدیک روستای، 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.، که از سفر منصرف شوم ولی من نپذیرفتم ، کرد 

، او ناخدا صدای رسائی هم داشت ،  ، چهره اش بسیار خشن بود بود "اوگیاس"نام ناخدای کشتی 

درشت ، کمی و بی مو داشت ، گرد  .کله ایدا می کرداز دور او را ص ، با کسی کار داشتکه ، وقتی 

از ؛ با غالف چرمی همراهش بود.افراد وقتی با او صحبت می کردند ، همیشه یک شمشیر ؛ هیکل بود 

و آدم را به قتل ؛ هر لحظه احتمال دارد شمشیرش را بکشد ، انسان فکر می کرد ؛ او می ترسیدند 

                                                                                                                    برساند.  

که قبل از  ، بهتر بود؛ و اگر کسی خطائی می کرد  ، باید دقیقا عمل می شد ؛اگر دستوری می داد  
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زیرا  ؛نمودو اعالم می ، شخص خاطی به نزد او می رفت ، یا برایش خبر ببرند  ، اینکه او متوجه شود

                                                                             در این حالت کمتر توبیخ می گردید.    

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 

    .توزیع کندبین خود و مالکین کشتی ، و سود ناشی از این کار را  ، کندسرزمین ها مبادله بنادر این 

لذا ناخدا موظف ؛ داشت  و ناخدا سهم کمی از مالکیت کشتی ، چون کشتی دارای دو مالک اصلی بود 

قتی که به همین علت و نماید.ناشی از کار ، اقدام به توزیع سود ، بر اساس قرارداد فیما بین ، بود 

و به او می گفت  ، صدا می کرد ناخدا فریاد می کشید و فرد خاطی را؛ صدمه ای به کشتی وارد میشد 

که در سفر بعدی  ،  به من دستور می دهد د ،این اشتباه را کردی شمااگر صاحب کشتی بفهمد که "

                                                                                            "را داخل دریا غرق کنم  شما

و خرید یا ، که به داخل بنادر برویم ، ما فرصت داشتیم  ، ر توقف می کردمواقعی که کشتی در بند 

و در میان   ، تصر آشناشومبا 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 ، برخی از اشخاص صاحب قدرت ، ند برخی از اقوام تحت نفوذ رومیان بود   

و پس از چند هفته با ، جدیدی رخ می داد یک زد و خورد ، یکبار ، هر از چندگاه  در میان قبایل ،

این درگیری ها ، موجب .به صلح موقت می انجامید ، و یا مذاکرۀ نمایندگان اقوام ، گری  میانجی

تضعیف اقتصادی ، مردم شده و سبب گردیده بود ، که حکومت مرکزی ، 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  ؛دفعات این سرزمین بین دو امپراطوری دست به دست شده بود  
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                                      که روی آسایش و آرامش را نچشیده بودند.  ؛بزرگ بود و مردم سالها بود

و  ، زیاد جمعیتای سرزمین هند دار، به سرزمین هند هم رفتم ، از طریق دریای سرخ ، ر من دوبا

با نازل ترین قیمت  ، ما می توانستیم ، را و میوه های گرمسیری، انواع ادویه جات ،  ثروت انبوهی بود

برایم ناشناخته که بسیاری از آنها ، .وانی نیز وجود داشت احیوانات درندۀ فر؛ در این سرزمین ، بخریم 

        .                                                     بود و من نظیر آنان را ، در مصر و یونان ندیده بودم

و بسیار مراقب ، از تجربۀ ناخدا و افراد بومی بهره می بردیم  ، البته ما در ورود به جزایر و جنگلها  

                                                                           م.        تا شکار حیوانات وحشی نشوی؛ بودیم 

ناخدا نیز روش ، بیاموزم را ، با کمک ستارگان  تعیین مسیر آنالیس های دریائی من توانستم ازدر سفر 

                                                                     مقابله با طوفان های دریائی را به من آموخت.      

و به روستایمان ، از ناخدا اجازه می گرفتم  ، در یونان می رسیدآتن کشتی به بندر ،من هر زمان که   

  . بسیار دلچسب بود، خانواده و تعریف کردن خاطرات دریانوردی ، برای آنها  با دیدار، سر می زدم 

، 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

با شوهرش کلبۀ کوچکی در مزرعۀ ما  و خواهر دیگرم؛ یکی از آنها که در کلبۀ پدرم زندگی می کرد  

و هزینه های ه های ساخت منزل شان مشارکت کردم؛هزینمن 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  

که  ؛شکل گرفت یاتفاقی جدید تا اینکهبه خانواده تحویل دهم؛ ، سفر کنم و درآمدم را  ، که است 

                                                               و روند زندگی من ، عوض شد.  ؛  همه چیز را تغییر داد
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                                                                                              تغییر در روش کسب درآمد ناخدا:

چند سکه برای خانواده سوغاتی و  چندطبق روال ، من به منزلمان مراجعه کردم  ، اواسط بهار بود

ز چندان وضعیت زندگی بقیۀ خانواده نی ، او بسختی راه می رفت؛ پدرم حالش مساعد نبود ، بردم 

مخارج ، تا بتواند  ، را با خودم به کشتی ببرم، که شوهر خواهرم ؛ تعریفی نداشت.پدرم تاکید کرد 

و ، منوط به تائید ناخداست ؛ که حضور او در کشتی ؛زندگی خودش را تامین کند. من به پدرم گفتم 

به پدرم و؛ که موارد را من پیگیر شوم  ، نهایتا قرار شد ، من خودسرانه نمی توانم کاری انجام دهم

خواهر شوهرم را نیز با خودم همراه نمایم. به هر ، درسفر آتی ، در صورت موافقت ناخدا قول دادم ؛ 

              سپس با ارابه خودم را به بندر رساندم.، و استراحت نمودم  ، روز در منزل ماندم یازده، حال 

 که ،  توافق نموده استآشیلوس که ناخدا با یک تاجر برده بنام ؛شدم متوجه  مراجعه به کشتیپس از 

مانند شمشیر ، انواع کاالهای جنگی  آشیلوس می خواست ، ، گیرد بقرار آشیلوس  کشتی در اختیار

و در قبال آن انبوهی از بردگان را به ، به سرزمینی در افریقای مرکزی حمل کند ، و سپر و نیزه را 

بین که توافق ؛بنظر می رسید  .و حق الزحمۀ ناخدا را پرداخت نماید ؛روم منتقل کند مصر و یونان و

  ؛          زیرا هر دو از همکاری با همدیگر راضی بودند؛ ردبرای هردو سود زیادی دا ؛آشیلوسبا   ناخدا

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 شود، که تلفات در میان بردگان ؛بود  و تغذیۀ نامناسب باعث شده؛ نبود بهداشت در بین آنان  

             انداختیم ، زیرا آشیلوس می گفت بردۀ بیمار را کسی  هر برده ای که بیمار می شد به دریا می

                                                                         نمی خرد و نگهداری از او ، به صرفه نیست.  

، 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 ؛  بزرگ ترین بندر منطقه بود بندر موگادیشو

، بسیار آشنا شوم ، وسایل رفاهی و بهداشتی در شهر  تا با این منطقه بیشتر، موگادیشو تردد کردم 

، گداهای زیادی را مشاهده  م، در هر جائی که نگاه می کرد، فقر و فالکت در شهر موج می زد  کم بود

و برای دستیابی به یک تکه نان ، مزاحمت می شدند و سعی  ؛، که لباس در تن نداشتند نمودممی 
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وضعیت ظاهری شما چیزی اخذ نمایند ، بسیاری از گداها ، زن بودند . می کردند با سماجت بسیار ، از 

و لکه هائی را مشاهده نمودم ، که ؛ آنان نیز همانند مردان بود ، در بدن بسیاری از گداها دقت کردم 

                                                                                  در شهر داشت.، حکایت از یک بیماری واگیردار 

حبان تجارت برده که متعلق به حاکمان و صا؛بزرگ نیز مشاهده می شد  چند کاخ؛ در شهر البته  

     محافظ را ایفا می کردند.گارد که نقش  ، سربازان زیادی حضور داشتند، آنان  در اطراف کاخ ،بود

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 

و به فروش نرسیدند ، به همین علت توسط تجار برده ، در شهر رها گردیدند ، تا ؛ خواهان نداشتند 

                                                                                                      بمیرند. به مرور زمان

بسیار دلگیر و ناراحت ، و وارد تجارت برده شده بود ، تغییر در روش کار داده بود ، من از اینکه ناخدا 

که ؛به همین علت در تالش بودم ، می دانستم  من کار برده داری و برده فروشی را کار کثیفی، بودم 

                                                    و دیگر در کشتی کار نکنم. ؛کار جدیدی برای خودم فراهم کنم

؛ به حتی زمانیکه به آتن رفتیم  ، مطرح ننمودم ؛م را خواهر به همین علت مبحث کارکردن شوهر

                 که کشتی را ترک کنم. ؛تا متوجه نشوند که من تصمیم گرفتم م ؛ منزل پدرم مراجعه نکرد

                                                                                                                                  مرگ من:

یک بیماری ؛  به مصر بودیم؛ با کشتی پر از برده  ؛ما در حال بازگشتدر آخرین سفرم از آفریقا ، 

؛دچار این بیماری شدم. من نیز به علت تماس با برده ها ؛مرموز در میان برده ها شیوع پیدا کرده بود 

اخدا ، آنان را به دریا تعداد هشت نفر از برده ها ، شدیدا بیمار شدند ، به دستور ن؛ در طول مسیر 

                                                                                ن ادامه دادیم . ما 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
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                                                                                                           :       تجربۀ من در زندگی 

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 

 ،من می دیدممی چشیدم.، و تمکن اقتصادی را  ، که من هم طعم رفاه،  کاش شرایطی فراهم می شد

عان خود به هم نو، حاضرند و سیاسی رهبران دینی ،  دستورو به  ، که مردم الهه های متعدد دارند

     .و باید تغییر می کرد، این اعمال از نظر من غیر قابل قبول بود  ، و همدیگر را بکشند؛ ظلم کنند 

یچ انسانی به انسان دیگر ظلم که 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 کند،

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

اقتصادی و سیاسی از شرایط ،  نمودندخود تالش می اجتماعی و فرهنگی و 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 

                                                                                                   .      گذاری می نمودم

 ؛حاضر بودند ، که بمنظور کسب منافع مادی، سیاه پوستی بود ، بدترین اعمال مربوط به قبایل  

 ه اعتقاد من شیاطینیاینها ب ، در حق مردان و زنان و کودکان اعمال کنند، 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 
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انسان ، اینگونه اقوام را نمی شد ، بنظر من  ؛ تا بمیرند ، کردندن را بدون آب و غذا رها می و کودکا

           نزول کرده بودند.، بسیاری از قبایل سیاه پوست در آفریقای مرکزی به چنین درجه ای ،  نامید

آنان به حدی در تقلید و اطاعت از بزرگان  ، 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  ، چون برای خود ارزش قائل نبودند، 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 ، خرافات بودندعامل ترویج و ؛ موجب افت اندیشه ، لم کاهنانی که ظ

 پیشینه ای این ملتها عموما دارای ، دند مردم شخصیت خود را از دست داده بو ، در برخی از جوامع

و به ؛ عظمت خود را از دست رفته می دیدند  ، حوادث تاریخی، ولی تحت تاثیر  ، بودند یبا عظمت

                                                          .  جدید بودنددنبال کسب یک شخصیت و هویت تاریخی 

 ، 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 ؛روشنفکران آنان در تالش بودند  

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 ، ان ، مانع از نقد عملکرد پیشینیان خود می شدند زیرا آنان با این کارش ، می کردند
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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 ، ولی در مورد مصری ها 

در ذهنشان به بازگشت عظمت پیشین ، امید ، و نه مردم عادی  ، شخصیت عمومی ملت شان داشتند

  .کامل شخصیتی و فرهنگی در آنان انجام شده بودکه استحالۀ ، در واقع می توان گفت ؛  وجود داشت

مالک اعمال ، و تظاهر به خوب بودن را  ، کارندکه فریب؛ برخی از اقوام را می دیدم ،من در تجربیاتم  

                                   ند.رددر واقع این ملتها فقط حفظ ظواهر می ک ، می دهندو رفتار خود قرار 

همه چیز را حاضر بودند ؛ و در این راه  ، دستیابی به امکانات مادی بودند، دا خواهان شدی این ملتها

                                                                                                          .   قربانی کنند

 ،می دانستند و خود را مستحق این  ، کردندهمه کاری می ، اینها برای کسب امکانات اقتصادی بیشتر  

که بهترین غذاها و مشروبات ؛بهشتی را در اختیار آنان قرار دهد ، ، پروردگار عالم  نیز که در دنیای دیگر

                   . و آنان نیز به شهوت رانی با آنان مشغول باشند ، در آن رفت و آمد کنندو زیباترین زنان 

 ؛از همزیستی مسالمت آمیز اینها ، دانستندرفاه بیشتر خود می ا ، خداوند را عامل تهیۀ این گونه ملته 

 و همه چیز را منحصرا برای خود طلب می کردند. ، در نظر گرفتن منافع همنوعان خود دور بودندو 

                                                            .عموما اینگونه بودند رومیان ؛کهمن مشاهده می کردم 

دوست داشتم که یک اندیشۀ ،  با هم مقایسه می کردم، ملتهای مختلف را ، من وقتی خصوصیات 

، و تامین منافع طرفین  ؛و کمک به هم نوع؛ اندیشه ای که انسان بودن  بر جوامع حاکم گردد. بهتر

. مردم با هم اینگونه باشند، ر می کنم که پروردگار ، نیز دوست داشت و فک؛در آن رعایت شده باشد   

و هر دینی که عنوان کند که ، پروردگار هرگز اعتقاد به برده کشی از هم نوع ندارد ؛ به اعتقاد من  

          فرمان خداوند است . قطعا دروغی است.و تحت هر استداللی ، ، تحت هر شرایطی ، برده کشی 
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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 تمای تو ، همیشه در رنج و عذاب بودی ، و از عملکرد ناصحیح دیگران، رفتار ناشایست کمی داشتی 

نستی بر نفسانیات توا،  در آزمونهای متعدد؛ و به همین علت ، نداشتی به مشارکت در اعمال ناصحیح 

                                                                                                               "خودت چیره شوی 

که قادر هستی ؛ در برابر وسوسه های شبکۀ منفی ؛ خویشتن داری ؛تو اثبات کردی  "سپس ادامه داد 

                                                          "و  در برابر مشکالت ؛ از خود گذشتگی کنی نمائی ؛

؛ ولی تو به علت نداشتن امکانات الزم اقدام می کردی ؛ل کردن جامعۀ خودت ولی باید ؛ برای متحو"

؛  دی ؛ تا شرایط ایجاد تغییر و تحول در جامعه رانمور این جهت حرکت نکردی ؛ و تالش نیز ن؛ د

                                                                                                                      "فراهم کنی

که موظف به ؛ظیفۀ حضور من در عالم هستی است به هر حال بخشندگی و مهربانی و"رآی ادامه داد

و روح خودت را ارتقاء  ؛تا به عالم مادی بروی  ، انجام آن هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود

                                                                               "جامعه ات را متحول کنیو  ، دهی

شکل خواهد گرفت.  ؛تو قبلیبصورت قرینه ، نسبت به زندگی ؛ تو در عالم ماده  حضور"او گفت که

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

               "و پاکی و آگاهی را الگوی حضور در عالم مادی قرار دهی ، 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 

پدر بزرگم سالهای ، بود یک اشراف زادۀ حکومتی پدرم ؛ بود  "بهمن"و نام پدرم  "آبان"نام مادرم 

 ؛نیز دختر یکی از اشراف زادگان امپراطوری بودمادرم ، سمت دیوانی در دربار شاهنشاه داشت ، سال 

. 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

به نوعی تغییر دهد ، که مردم از حاکمیت او راضی باشند ، او اعتقاد به خودکامگی و ظلم به مردم ؛ را 

،  ، اگر با منافع عمومی سازگاری نداشت صادر می شدار شاهنشاه نداشت ، حتی دستوراتی که از درب

می کرد ، اجرائی نمودن اینگونه فرامین را ، به تاخیر و سعی  ، داری می نموداز عمل کردن به آن خود

                                                                                                                    بیندازد. 

مشکالت امنیتی ، محدودۀ حکومتی پدرم  ، جنوبی ی، در بخشهابه واسطۀ حضور عشایر عرب البته 

  که مقبولیت خود را در میان مردم حفظ کند. ؛ولی در مجموع پدرم تاکید بر این داشت،بروز کرده بود

آزاد "توسط قبایل جنوبی ، نمایندۀ نظامی شاهنشاه  بنام  ؛تفاق افتادهپس از درگیری ها و اعتراضات ا 

ولی امور جاری را پدرم  ، به عهده داشت و ادارۀ امور نظامی را، ر شده بود در مقر حکومتی مستق "به

                                                                                                       مدیریت می کرد.

حاضر به تنبیه و مقابله با  ، که پدرم به علت مردمدار بودن، تصور می کرد ، احتماال شاهنشاه ایران 

امپراطوری ، ازاین بخش ،درکه ادارۀ نظامیان را ، به همین علت تصمیم گرفت، شورشیان نیست 

                                                                                                            مستقل نماید. 

                                                                                                                    شرایط زندگی من:

پدرم نام  ؛تمداش "شیرزاد"و  "آونگ"بنام های و دو برادر بزرگتر از خودم ؛  ممن فرزند سوم پدرم بود

                                                                                               نهاد .       "مینودخت"مرا 
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من یک برادر و یک خواهر کوچکتر از خودم ، زیبا رویی من عامل این نامگذاری بود ، به گفتۀ مادرم  

در امور دیوانی با پدرم همکاری از سنین نوجوانی ؛ برادر بزرگم ، نیز داشتم  "نوا"و  "آرشا"بنام های ، 

فنون  ، از سنین کودکی تحت تعالیم اساتید ؛نیزبه علت عالقه به امور نظامیو شیرزاد  ، می نمود

                                                                                        نظامی قرار گرفت.                

زمانیکه شیرزاد بزرگ شده ، من بخاطر دارم که ، محبوب و عزیز دردانۀ مادرم بود ؛ برادرم شیرزاد 

  ؛و می بوسید ،اورا همانند کودکی خردسال بغل می کرد مادرم  ،و جوانی بلند قامت و تنومند بود ،بود

                                                                          به او اظهار لطف می نمود. در میان جمع و

                                                                                                       آموزش من زیر نظر استاد:

تربیت من را به دانشمند بزرگ  ،نموده بوداز کودکی در من مشاهده ، پدرم که هوش و ذکاوت را 

                                                                                      .         سپرد "هومان"بنام  ،دربار

و به زبان  ، تمی گف و شعر،  می دانستاو ستاره شناسی و تاریخ ، هومان یک انسان فرهیخته بود  

از ملتهای پارس و هند و  ، کتبی از اساتید بزرگ علوم؛در کتابخانۀ او ، یونانی آشنائی کامل داشت 

دارای  ، ولیدر بابل بود ، و استاد مدرسۀ اشراف ؛  درباریاو یک دانشمند  ، یونان به چشم می خورد

                                                            .     بود ایران نسبت به ساختار حکومتی، عقاید منتقدانه 

دارای دین که او ،  به این نتیجه رسیدم، ر بابل نزد هومان تحصیل کردم 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  ؛بودکه

ولی وقتی که اصرار هومان  ، سایر طبقات در کالس های هومان بود ،ان پدرم مخالف با حضور فرزند 

                                                       .  داشت  میاز ادامۀ فشارها به هومان دست بر ، دیدمی را 

ساختاری را در جامعه پیاده ، با کمک او ، و دوست داشتم ، من هومان را بسیار تحسین می کردم 

در واقع به اعتقاد ، که در آن مبحث مشارکت عامۀ مردم در تصمیمات حکومتی شکل بگیرد  ، کنم

و قطعا خواست یزدان  یک روند منطقی بود، من آنچه که استاد هومان از کتب یونانی تدریس می کرد 

                                                                                             پاک نیز منطبق بر آن بود.
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که بهترین شاگرد استاد هومان تلقی ؛و کسب دانش باعث شده بود ، عشق و عالقۀ من به تحصیل 

که برای مردم و بزرگان حاضر در  ، خواستزمانی که پدر از او یک بار استاد در جشن نوروز و ، گردم 

من از کسی که مطمئن "او در نهایت ناباوری گفت ، جشن نوروز جمالت و کلمات حکیمانه بگوید 

مطالب زیادی را به من آموخته ؛ جوان است و هم اکنون با اینکه ؛ خواهد شد  هستم جانشین من

                                                                       . "ت کندمی خواهم که برای شما صحب؛ است 

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 در 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، شکر گزار شدم   اهورا مزدا را  ابتدا و ؛رفتم

افالطون  ؛و آنگاه جمالتی از استاد بزرگ ، خود را خالق همه می نامید، در این سخنان یزدان پاک  بود.

                                            .جامعه شناسی و حکومت شناسی عالم نامیدم و او را بزرگ مرد ، گفتم

بحدی استاد هومان ، شگفت آور بود ، و موبد دربار و حتی استاد هومان ؛  مسخنان من برای پدر 

کاش من "پدرم گفت  به و، که در پایان سخنانم فریاد زنان مرا تشویق کرد ؛هیجان زده شده بود 

                                                                 "که فرزندی مانند مینو داشتم ، سعادت آن را داشتم

که چنین فرزندی را قسمت شما کرده ، دوست دارد یزدان پاک شما را خیلی  "به مادرم گفت سپس

                                                                                                                     ."است

و  من مدتها از اظهار لطف استاد متشکر بودماینقدر احساساتی ندیده بودم.، من هرگز استاد هومان را 

                                                                                     .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 
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دارائی و امالک صاحب  پدر آرتمن، در مرکز ایران بودند  "ری"از اشراف زادگان  خانوادۀ آرتمن 

و این دو  ؛آرتمن همکار برادر بزرگم آونگ بود ، ثروت آنان از ما کمتر نبود ، ی در بابل و ری بودفراوان

                                                                            .   در امور دیوانی در خدمت پدرم بودند

و از این ، سرزمین های مصر و یونان و روم کرده بود سفرهای تجاری به ، آرتمن همراه با پدرش  

از من در ارتباط ، زمانیکه پدرم ، نسبت به سن و سالش انسان دنیا دیده ای تلقی می گردید ، لحاظ 

و سپس برای ، نزد استاد هومان درس بخوانم  ، من گفتم که دوست دارم، با زندگی با آرتمن پرسید 

که آرتمن هرگز ؛و انتظار دارم  ، و دانشم را در اختیار آنان قرار دهم، زنان و دختران کالس دایر کنم 

                                                                                                          .   مانع من نشود

بلکه قول می دهد یک ، و او گفت که نتنها مانع نمی شود  ، برای آرتمن مطرح شد، این شرط من  

 ؛و به این شکل بود، .پیشنهاد او عالی بود احداث نماید ، اشدکه مدیریت آن با مینودخت ب، مدرسه 

                                                               .  ازدواج کردیم من و آرتمنو  ، که توافق شکل گرفت

 . ددر مراسم ما حضور یافتن، نمایندگان شاهنشاه ، و حتی از پایتخت  ؛ازدواج ما بسیار مجلل بود 

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 ، مشغول کار بودند ؛ معماران و کارگران و بناها 

و طی این مدت من  ، ساخت مدرسه سه سال طول کشید، روی مدارس آتن الگو برداری کرده است 

تا با نام من مترادف  ؛گذاشت"شیرین دخت"آرتمن نام دختر ما را ؛ صاحب یک فرزند دختر شدم 

                                                                                                                       .باشد

                                                                                                  نشر عقیدۀ خودم به دیگران:

 مدیریتو با ، در مدرسه ام پذیرش می کردم ؛ از همۀ اقشار جامعه ؛ 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 ، س دستورات استاد هومان انجام می شد براسا، تعالیم ما    
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هر روز به شاگردان  طی آن سالها ،گذاشتم؛  "مهر یزدان "م مدرسه رامن نا، مزدکیان و یونانیان داشت 

                                            همه جا پیچیده بود.؛ مهر یزدان و آوازۀ مدرسۀ . ما افزوده می شد

  ،نقد قرارمی دادیمنکوهش می کردیم،و عملکرد موبدان را موردتبعیض را  ،دانش آموزانا در تدریس م 

                                                                  . را یک حرکت شیطان صفتانه می نامیدیم و برده داری 

دانش  بهبرحسب تعالیم افالطون ، را کشور مانبرای تقسیم و توزیع ثروت عمومی ای منطقی؛روشهما 

                       که باید مجلس مهستان مجددا احیاء شود . ؛، و اعتقاد داشتیم می دادیم تعلیم ؛آموزان

ولی چهارچوب های  ؛، باید مجلس مهستان راه اندازی شود؛که همانند زمان اشکانیانما اعتقاد داشتیم

تا در امور امپراطوری  ؛و نمایندگان مردم حق داشته باشند، تغییر کند ، باید آن ، نسبت به مجلس قبلی 

                                                                                                         .اعالم نظر کنند

به موبد ، موبد اعظم گزارش کالس های ما را ، ت و منفی زیادی همراه بود تعالیم ما با واکنش مثب

که باید الزاما موارد درسی ،موبد موبدان نیز دستورداده بود  ، و از او کسب تکلیف کرد ؛موبدان فرستاد

                                    .    فظ گرددتا یکپارچگی در تعالیم مدارس کل شاهنشاهی ح ، عوض شود

که شما به همین  ؛ولی به من و سایرین گفت، استادهومان در کالس ها حضور نیافت ، پس از آن  

استادهومان ، قرار بر این شد  گذاشت ؛ ونهایتا  و جلسه ؛استادهومان به نزد پدرم رفت، روند ادامه دهید 

                                                                  .  نظارت کنند به کالس ها"آریا"بنام و یک موبد 

نها تاز آن تاریخ به بعد ، آریا و  ، قابل مقایسه با استاد هومان نبود؛ آریا از نظر شخصیت و توان فکری 

                                           موبد اعظم بود.به  ؛استاد هومان صحبتها و گزارشات؛ تایید کنندۀ 

و اختالفات و اشکاالت ، 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"که نام او را م یهم صاحب یک فرزند پسر شد و آرتمن من 

                                 .تا اینکه یک واقعه عجیب همه را شگفت زده کرد ، را داشتیم سپری می کردیم
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                                                                اخبار شورش ها از نقاط مختلف سرزمین شاهنشاهی:

بابت بازگشتش از سفر  ؛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 ، که خراسان حالت ملتهب دارد ؛گفت  برادرم به من و شیرزادآنشب 

برای کمک به ، و حاکم خراسان نیز ؛ است شورش شده ، به دهقانان نسبت ظلم حاکمان و اربابان 

براثر این درگیری ها تعداد زیادی از . است گردیدهمتوسل به نظامیان ، هقانان رکوب داربابان و س

                                   و تعداد بیشتری مجروح شده و یا به زندان افتادند. ؛دهقانان کشته شده اند

یکی از عوامل اصلی شورش ها و خشکسالی در منطقۀ خراسان،،اخذ مالیات های زیاد ؛بنظر می رسید

 ،، بر موبدان نیز تند شده اند کومتاز ح، حمایت بی چون و چرای موبدان ، و مردم نیز به علت ، بوده 

                                        گرفته اند.سر  تبلیغات خود را از، طرفداران ادیان مانوی و مزدکی دوباره و 

او گفت که در منطقۀ  ، موضوع مهمتری را مطرح نمود، که از فرماندهان نظامی بود  ، برادرم شیرزاد

تعالیمی  ، که خود را مسلمان می نامند ؛و طرفداران دین جدید، ایجاد شده است ، دینی جدید ،  حجاز

یچ بین دهقان و حاکم ه ؛آنان می گویند ، که فراتر از دین مانوی و مزدکی است ، را اشاعه می دهند

پرهیزگارتر   ، و از نظر خداوند هر کسیند فرمان دهخود به رعیت  و ارباب و حاکم نباید، رقی نیست ف

                                                                         بیشتر است.   ارزشش ، ت کار تر باشدو درس

.از طرفی ملحق می گردند؛ به دین جدید ، ران دهقانان و پیشه و، بر اساس این فرامین گروه گروه  

از پذیرش فرامین شاهنشاهی خودداری و  ؛حکومت یمن نیز تحت فرامین دین جدید قرار گرفته است

                                                                               و مدافع دین جدید شده است.    ؛می ورزد

فرمان به دستگیری و قتل مبلغین  ه است ،از گرویدن مردم به دین جدید مطلع گردیدموبد اعظم که 

                                                                                                        .نموده استصادر را 

ها ولی نتیجۀ این برخورد ، یم ا هموظف به دستگیری این افراد شد، هزار سرباز سه و من همراه با   
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و می گفتند که اگر ما را ، دست بردار نبودند ؛ زیرا آنان در حین دستگیری از تعالیم ، مثبت نبود 

                                         .  و از نعمات پروردگار بهره مند می شویم؛ به بهشت می رویم ؛ بکشید 

 حجازبه  ؛که تعداد زیادی از دوستان و بستگان افراد دستگیر شده، سختگیری های ما سبب شد  

                                                                        . بروند و از آنان درخواست کمک نظامی کنند

داخلی شان بزودی بین ایرانیان و اعراب و حامیان با این وضعیت ، که ، احتمال می داد شیرزادبرادرم  

                                                                                                جنگ سختی اتفاق بیفتد.

 عدهرا برای منافع یک  انکه جانت "گفتم شیرزادو به برادرم  ؛من از روش حکومتی ایران انتقاد داشتم

                                                          " یدو مراقب خودت باش یداشراف زاده وشاهزاده به خطر نینداز

و قیام قبایل جنوبی که مسلمان ؛ شورش بردگان  که خبر، بود  شیرزادپس از صحبت های ، شش ماه 

                                                                                               .  به ما رسید ؛شده بودند

در روستا ها و شهرهای کوچک ، دهقانان و پیشه وران برعلیه حکومت شورش  ، ما مطلع شدیم 

و حکومت نیز برای سرکوبشان ، و اموال آنان را به یغما بردند  ، و  اربابان و اشراف را کشتند ؛کردند

، با پدرم صحبت کردم ، و اقدام به سرکوب و قتل عام آنان کرده است ؛ نظامیان نموده اقدام به اعزام 

پدرم ،  ؛ خصوصا منطقۀ ذیقار سوال کردماز شهرهای جنوبی ،  واصله  و از او در ارتباط با صحت اخبار

                                                                                                 .ا تایید کرد اخبار شورش ها ر

توان مذاکره و تعامل با شورشیان را ، ندارد و "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 

                                                گذرانند.  انتظار دارد که همشهریان و بستگان خود را از دم تیغ ب

من و مادرم برای دیدنش به منزل ، با نظامیان تحت فرمانش به بابل برگشت  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 ؛او می گفت

ی چارۀ کار ؛ بقتل رساندن مردم نیست ؛ باید به ولو از محل سکونت خود رانده شدند ؛  ه ،زخمی شد
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مردم کمک کرد؛ و مشکالتشان را شنید ؛و به خواست های منطقی آنان عمل کرد؛ زیرا در صورتیکه 

 آنان در موضع قدرت قرار بگیرند ؛ قطعا تالفی خواهند نمود.                                                       

مردم از ، یا گریخته اند ، همگی یا کشته شده اند ، موبدان محلی در مناطق جنوبی ،  که؛او ادامه داد 

که سکوت کنند.                   ؛و انتظار داشت ، به آنها زور گفت  ؛نمی شود و دیگر، تبعیض ناراحتند   

حبت هائی همین صبه شبیه خیلی ؛ می زنند مبلغین دین اسالم حرف هائی که  "به من گفت شیرزاد

                                                                                                .                "دمی کردی شماکه  ؛است

و حاضر به کشتن آنان  ؛از تعالیم مسلمانان اطالع یافته اند ؛بسیاری از سربازانم نیز"می گفت  شیرزاد

                                                                                                                     ."نیستند

                                                                                "راه حل چیست؟ "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  ؛به اعراب حمله کند 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 

                                                                                  .که فراهم نمودن آن زمانبر می نمود ،بود

                                                                   سربازان شاهنشاهی با شورشیان و اعراب :جنگ بین 

و پدرم نیز پیگیر  ، برای سرکوب قبایل جنوبی اعزام شد، با نفراتی بیشتر  برادرم شیرزاد، بار دیگر  

، با تعداد قلیلی از نفرات به بابل برگشت ، سه ماه بعد  شیرزاد،  گردیداز مرکز ؛ ضور لشکری بزرگ ح

در جنوب مستقر کنم. ؛ ز پیشروی اعراب برای جلوگیری ا؛ که نفرات را  ، او گفت که ضرورت داشت

به همین علت ؛ تعداد نفرات همراهم را ؛ به حداقل رساندم ؛ زیرا از نظر تعداد سربازان ؛ با مشکل 

                                                                                             مواجه هستیم.                         

، و اگر لشکر بزرگ شاهنشاهی نرسد ، 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 کشتن اشراف  ؛زیرا در هر منطقه ای که اعراب و شورشیان مسلط شدند؛  دبه ری بروی تا

                                                                             "و زنان را نیز به بردگی بردند ؛ند ه انمود

 ". در اسالم بردگی وجود دارد ، دنکه بردگی را محکوم می کو مزدکی ، برعکس دین مانوی  "او گفت 

و  .نمودمطرح  موارد را با تعدادی ازبستگان خود نیز و او ، با آرتمن صحبت کردم همان شب من 

                                                             تالش کرد نظر مساعد آنان را برای رفتن به ری جلب نماید.  

که به ری ؛،و از آنها خواستم  گفتم بستگانمصحبت های شیرزاد را به مادر و ، فردای آن روز ، من نیز 

                                                                                                                   برویم .  

غیر از آونگ که  ؛بروندبه ری که  ؛ت کردندهمه موافق، و  نهایتا ، بستگان ما یک کاروان را شکل دادند

                                                                                                                   .    با ما نیامد

 در جنوب  پس از سرکوب شورشیان ، استدرخواست نموده "آزادبه"از  که ؛پدر موقع خداحافظی گفت

 مدینه و مکه در ، و مقرر حکومتی اعراب  ؛بفرستد حجاز سپاه شاهنشاهی را به داخل سرزمین باید ، 

                                                                   . کندیجاد وآرامش کامل را در منطقه ا را تصرف نماید

                                                                                                                مهاجرت ما به شهر ری:

 ؛بارگاری ها شد، از ترس اینکه سرقت نشود ، جواهرات و اجناس نفیس ، ما به سوی ری راه افتادیم 

                      . مسئولیت حفاظت از کاروان را برعهده گرفتند توسط شیرزاد؛ دادی از سربازان زبده و تع

در نزدیک شهر  ملک ، شدیم پدر آرتمن مستقر امالکودر یکی از ، به ری رسیدیم پس از دو ماه ما 

و  ؛بسیار زیبا و منظم هرس شده بود؛ به شکلی ؛ درختان میوه ، و دارای باغی زیبا بود ، قرار داشت 

یک ساختمان دو طبقه ؛ به رنگ سفید و  ، که باغبان به کار خودش بسیار مسلط است ، مشخص بود

از وسط باغ جاری  ، پر آبو یک نهر ، در ضلع جنوبی باغ ساخته شده بود  با نمای سنگ و ساروج ،

                                                      .    عالی بود ، شرایطی که آرتمن برای ما فراهم کرده بود، بود 

ضلع درعملیات ساختمانی مربوط به احداث پانزده واحد مسکونی ، از همان روزهای اول  ، آرتمن 

                                        .دکرو معماران و کارگران بسیار را مشغول به کار ،  نمودرا آغاز باغ  شرقی
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تا اینکه ، در منطقۀ میان رودان می رسید ؛ طی روزهای بعد ، اخبار ضد و نقیضی در ارتباط با جنگ  

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 شاهنشاهی  اسفندیار، بنام اسفندیار برود به نزد یکی از دوستان پدرش  ، تصمیم گرفتآرتمن 

                                           ت در سرتاسر شاهنشاهی خبر داشت.     و از همۀ اتفاقا، کار می کرد 

و ، برای مالقات با اسفندیار ، شرایط برای دیدارشان فراهم گردید ، دو روز پس از درخواست آرتمن 

                                                                                آرتمن به مالقات اسفندیار رفت.          

، او می گفت .از دست شورشیان و اعراب داشت، بیانگر شکست سپاه شاهنشاهی  ،حرفهای اسفندیار

و اعراب در حال پیشروی به سمت سایر مناطق  منطقۀ میان رودان به دست اعراب سقوط کرده است.

                                                                                                    از جمله شوش هستند.

و دارای نظامیان و جمعیت ؛ زیرا میان رودان مرکز حکومتی پدر بود ،این اخبار برای ما بهت آور بود 

                                                                         چگونه ممکن بود که سقوط کند؟؛ زیادی بود 

شورشیان شرایط  زیرا ، شورشیان داخلی بودند، شاهنشاهی که عامل شکست سپاه ،اسفندیار می گفت 

در اختیار اعراب قرار ؛ و اطالعات و نقاط ضعف سپاه را  ، تضعیف کردندروحی و روانی سپاهیان را 

           بر سپاه بزرگ شاهنشاهی پیروز شوند. ؛و باعث شدند که اعراب با نفرات و تجهیزات اندک ، دادند

                                                                    شورش دهقانان و خیانت حاکمان به شاهنشاهی:

برعلیه اشراف و حاکمان محلی ، شورش دهقانان و پیشه وران ، در همه جای سرزمین شاهنشاهی  

برای ، بر اساس این شعارها ،  مردم که فقط شعارهای دین جدید را شنیده بودند، شکل گرفته بود 

مردم منافع ملی را . کرده ، و متحد شده بودندبا اعراب هم صدائی ، رهائی از ظلم و تبعیض حاکمان 

در نظر نمی گرفتند ، و تمام توان خود را برای جنگ با حاکمان صرف می نمودند ، و در همه شهرها 

شاهی در تالش برای جمع نظامیان شاهن، به مقر حکومت و پادگان های نظامی ، حمله ور می شدند. 

و مانع از پیشروی ، ترل نمایند تا بتوانند شرایط را کن،  بودندکشور از نقاط مختلف  ، آوری نفرات

                                                                                                            .    اعراب شوند
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و تعداد کمی از ؛ از اعزام نیرو اکراه داشتند  ؛بودند امنیت خودشانکه نگران ؛ولی حاکمان محلی  

بصورت نگران آیندۀ خود بودند ، بعضی از حاکمان که ، ه کمک شاهنشاه اعزام می کردند ب، افراد را 

در قبال ؛ محدودۀ حکومتی خود ؛ و برای در اختیار گذاشتن  ؛مخفیانه با اعراب مذاکره می کردند

                                                                       .    نموده بودندتوافق مخفیانه ؛ پرداخت جزیه 

 جزیه مبلغی همانند مالیات بود ؛که مسلمانان از مناطق غیر مسلمان اخذ می نمودند.                          

در حال اعزام به مناطق ، از بخشهای شمالی و شرقی  ، که سپاهیان زیادی، در همه جا شایع شده بود 

سرکوب شورشیان و اعراب انجام ، که با حضور این نیروها ؛و همه تصور می نمودند ،  هستند جنگی

و حملۀ اعراب  ؛بزرگ شکل نگرفتهرگز سپاه ، یک فرماندهی منسجم ؛ولی به علت نبود  ، خواهد شد

                                                                              به شهرهای داخلی امپراطوری ادامه یافت. 

به شاهنشاه خیانت کنند؛  ، حاضر بودند که، خودشان موقعیت که اشراف برای حفظ ،قیقت این بود ح

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 امنیت ،  توانست حفظ کند، به ما داده بود  شیرزاد؛ را که  ؛سربازانیاینکه ضمن  ، در نیاید شورشیان

                                                                                           .راحفظ نماید اش خانواده خود و

، عملکرد آرتمن مورد تقدیر من بود؛ ولی صلحی که با اعراب نموده بود؛ مورد شماتت و سرزنش همگان

             داد. پاسخ نمی مابه صحبتها و کنایه های ولی آرتمن هرگز ،  ،از جمله مادر من قرار گرفته بود

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 ، آرتمن مخالف بود ،  شویممطلع 

                                                                                     .کنندحفظ را شان تا جان ، می برند
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؛ تحت که من و مادرم و برادرش منوچهر به همراه همسرش آزیتا ؛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:

تخریب ،بسیاری از شهرها  ،واقعا فاجعه ای بزرگ رخ داده بودکه  ،در طول مسیر مشاهده می کردیم 

به  ، و بسیاری از کاخها تبدیل شده بود ، اعراب و شورشیان عبادتگاهها را نابود کرده بودند ، شده بود

و آنان نیز به شکلی غیر بهداشتی و به دور از نظم و تمدن در آن ساکن شده ، زندگی دهقانان محل 

فجیع رخ داده  یبه شکل ، می گفتند که قتل حاکمان و اشراف، با مردم که صحبت می کردیم  ، بودند

                                                                                                                              .  است

، ولی نبود یک رهبری قدرتمند ، 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 ، یک قوم کوچک  توسط، که یک امپراطوری بزرگ ؛ شده بود 

                                                                                                                           از هم بپاشد.

با ، ت اعراب شده بود تبدیل به مقر حکوم، 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

و  و شیرزاد ؛ ر به دست شورشیان فتح شدشه؛ که قبل از ورود اعراب ، آنان گفتند  ، پرسیدیم

                                         .  قرارگرفتنددر محاصرۀ آنان ، مستقر شده بودند  که در پادگان، سربازانش 

به دست شورشیان اسیر  شیرزادو ، جنگ سختی بین طرفین اتفاق افتاد ، به شهر ، با ورود اعراب  

به ، آونگ و پدرم بهمن ، و اقدام به شقه کردن وی نمودند ، و آنان او را به میدان شهر بردند ، شد 

          گردن زده شدند. ، به همراه تعدادی دیگر از بزرگان شاهنشاهی، ه آن دو ک ، دست اعراب افتادند
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نتوانستم ؛ من هر کاری کردم ، از حال رفت بسیار گریست و چند بار؛ ، مادرم پس از اطالع از این اتفاق 

تا  ؛ببرید مرا به نزد این حاکم حرام زاده"و او مدام می گفت که  ، نگرانی و اضطراب مادرم را کم کنم

                                                                                                                          .     "مرابکشد

 من ، پس از رسیدن به ری ، بازگشتیم "ری"مجددا به سوی ، عاقبت پس از ده روز توقف در بابل  

و  ، آرتمن که شاهد درگیری های سنگین اعراب و شورشیان از یک سو ، گفتمبه آرتمن ، ماجرا را 

که برای نجات جان فرزندان ما هم که  ، از من خواهش کرد ، مدافعین شاهنشاهی در جنگ ری بود

                        و شرایط را برای خانواده بدتر نکنم. ، یجاد درگیری و حساسیت خودداری کنماز ا ، شده

                                                                                         ینۀ من از اعراب و حس انتقام جوئی:ک

، زیاد شده است  ؛به مرکز حکومت اعراب، رفت آمدهای آرتمن ، می دیدم که ،  من طی ماههای بعد

 "کعب"با شخصی بنام ؛ نطور که تعریف می کرد و آ ،دوستان قدرتمندی هم یافته بود؛او در میان آنان 

ایرانی  یا همان شورشیان؛ عرب و ایرانیان تازه مسلمان شده متحد و سپاه  ، که از فرماندهان آنان بود

                                                            .   د، مجالس خصوصی برگزار می نمو فرماندهی می کرد، را 

و  ؛در باغ شراب می سازد که آرتمن، صمیمی است بحدی روابط آرتمن با اینها ، من مطلع شدم  

                                                       بصورت مخفیانه در اختیار آنان قرار می دهد.، توسط خدمتکاران 

ی که بنام دوری از فساد و اشرافی گری من می دیدم که اینهائ؛ من از این دو روئی و نفاق متنفر بودم 

و تنها حفظ ، خودشان فاسد و تبهکار هستند ولی ،  دیک امپراطوری بزرگ را نابود کردن ، و تبعیض

                                                                                                      .        می کنند ظواهر

  ؛بار گذاشتم ؛با بهترین انگور ,یک خم بزرگ شراب ، انتقام عزیزانم را از آنها بگیرم ، گرفتم که تصمیم  

شوکران و "مانند؛ عصارۀ گیاهان سمی ، ریختماز چوب گز خرد شده و گیاهان معطر ؛  خمدرون 

من نگران ، آن رسیدگی نمودم  ، به و برای مدت شش ماه، به آن افزودم ؛  "شقایق وحشی و خر زهره 

و ، بسیار به او محبت نمودم ؛ لذا طی این مدت ، و کشته شود  ، که آرتمن نیز از شراب بخورد؛بودم 

  ؛باید به یزدان پاک سوگند بخورد ، به او می گفتم که ، منکه دیگر شراب نخورد، کردم از او خواهش

                                                                                               . خوردمی ن که دیگر شراب
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تامین وظیفۀ  "هرمز"که خدمتکار ما بنام ،طی این مدت متوجه شده بودم ، تا اینکه شراب آماده شد 

و او را مطیع خودم  ؛می دادم پاداش های خوب به او، طی این مدت  ، راذل را داردشراب این اوباش و ا

برای مجلس کعب شراب  ؛دستور می دهد شماهروقت ارباب به "و به او گفته بودم که ، ساخته بودم 

                          "دبگویم که از کدام خم شراب برداری شماتا من به ،  یدحتما به من اطالع بده ؛دببری

آزمون میزان  بود.بمنظورراب سمی آماده شده دیگر ش، به هر حال . همین کار را انجام می داد، او نیز 

در  ؛که دیدم فردای آن روز ، یک پیاله از آن را به یکی از بزهای درون باغ دادمشراب ؛ سمی بودن 

او را قصابی ؛سپس به قصاب گفتم  .ه استچشمش کور شد و شکمش ورم کرده و، گوشۀ طویله افتاده 

من فقط  ؛تحویل آشپزخانه دهدرا گوشتش و و دور بریزد ، و محتویات شکمش را تخلیه کند نموده 

                                                                      تا نیتم را عملی کنم. ، منتظر یک فرصت بودم

بزم  ؛کعب با دوستانش"که  ؛ که هرمز نزد من آمد و گفت،بعد از ظهر یک روز بهاری بود ؛ تا اینکه  

                                                                             ."برایشان شراب ببرمو باید ، 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 "و فقط گفت که ؛ 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 

اختر "لذا یکی از خدمتکارانم بنام ، به مجلس کعب و دوستانش برود ، که آرتمن نیز ، من نگران بودم  

               .م و زودتر به منزل بیایده اکه من بیمار شد؛  یدو گفتم به او بگو، را سراغ آرتمن فرستادم  "

و مرا ؛ شوهرتان کار زیادی داشت "و گفت که ، با طبیب به منزل آمد پس از ساعتی ، اختر رفت و    



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

179 

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 

که دیدم هنوز آرتمن ؛موقع شام شد  ، و نگرانی من تشدید شد ، نیامد آرتمن لیو، اریک شد هوا ت 

خدمتکارم برزو را به دنبال ، که آرتمن به منزل کعب رفته است ؛من مطمئن شدم ، به منزل نرسید 

و  همسر "، به منزل کعب برو و بگو کهو اگر نبود ، و گفتم که به مغازه اش برو ، آرتمن فرستادم 

                             . " یدرا به منزل برسان انو سریع خودت ؛ندستفرزندت شیرین دخت در حال مرگ ه

                                 " درا آنقدر شالق میزنم تا بمیری شمافردا  ، داگر بدون آرتمن بیائی"گفتم به برزو 

                                                                        .   و ساعتی بعد با آرتمن برگشت، برزو راه افتاد 

دویدم  به سوی آنها، و برزو را از دور دیدم  وقتی آرتمن، ودم منتظر او ب؛ 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  "او گفت 

                        " ئیدبه من حقیقت را بگو، من شراب را مسموم کرده بودم ،  یدببین"سپس به او گفتم 

تا حالت تهوع ، و تالش کرد ، کنار چاه داخل حیاط رفت دوان دوان به او ، با این حرف من 

                                                                                                                       .    بگیرد

، و و دست و صورت او را شستم ؛از چاه آب کشیدم  "دو پیاله"گفت  "چقدر خوردی "از او پرسیدم  

او را ، در گوشۀ حیاط شده بود ، تازه وارد منزل خود  او، رفتم  سپس مجددا دوان دوان سمت برزو
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او را سریع به اینجا  ، یدبه نزد طبیب برو "به او گفتم که، دم نموو از او عذر خواهی ، صدا کردم 

ضمنا در  .با خود بیاورد ، هر داروئی الزم استو ، که شوهرم مسموم شده است  ئیدو بگو ، یدبیاور

را شمامن  ، دچیزی بگوئی ان حرفی بزنید ، و اگر به هر کسی حتی همسرت، ارتباط با اتفاقات امشب 

                                                                                                        .  "مجازات می کنم

تمام بدنش عرق و ، داشت شوهرم معده درد شدید  ، و طبیب به منزل آمدند برزو ، یمۀ شب بود کهن

شوهرم پس از ، و به شوهرم خوراند ، طبیب ماده ای را درون شیر ریخت و کامال هم زد ، کرده بود 

و توسط ، با آب و روغن حل کرد ، پس ماده ای دیگر را و س، حالت تهوع شدید گرفت  ؛نوشیدن دارو

                                                                                   به آرتمن تنقیه کرد.، وسیلۀ مخصوصی 

و بعضی اوقات با آبگرم ، و طبیب هر بار او را معاینه می کرد ، تا ظهر فردا ادامه یافت ، درمان آرتمن 

و مدام از  ، ی اوقات دست و پایش را با آب سرد می شستو بعض، او را شستشو می نمود , بدن 

                                  تنقیه می کرد. ، او را ، و یا با مواد مختلف  ، جوشانده 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 

، سریعا  هرچقدر ، شراب مسموم ساخته اید "به من گفت که او؛ و تنها شدن آرتمن رفتن طبیب؛ پس 

.                                                                           "معدوم کنید ، بطوریکه هیچکس به واقعیت پی نبرد  

من هم همین کار را کردم ، و خم شراب را به تنهائی ، و با مشکالت بسیار ، به درون باغ بردم و تخلیه 

                                                                                                                     نمودم .   

بر ، که بیست و هفت نفر از افراد حاضر در منزل کعب ، در شهر پخش شد  این خبر،  فردای آن روز

.               در بستر بیماری افتاده اند ، ازجمله شوهرم آرتمن  ،و پنج نفر، اثر مسمومیت جان باختند   
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و ، ها مورد بررسی قرار گرفت همۀ غذا، را بدنبال داشت  یکه تحقیقات وسیع، این اتفاق مهمی بود 

آنان به منزل ماهم آمدند ، و همۀ خم های .که مسمومیت ناشی از شراب بوده است ، مشخص شد

                                                    ما شک ننمودند.      شراب را ، مورد بررسی قرار دادند ، ولی به 

، جزء مصدومین بود ، و او خود نیز  ، شراب توسط آرتمن تدارک شده بود، البته با توجه به اینکه  

 ,توسط خدمتکاران منزل کعب، 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:

و محبت های من در او کمترین ، و شفاف نشد  خوب، هرگز رابطۀ شوهرم با من ، پس از آن اتفاق  

                                                                                                     .           تاثیر را داشت 

دو نفر  ، برعلیه اعراب داشتند برنامه ریزی می کردند، با دوستانش برای قیام ، گفت که  به من آرتمن

با  ، و قرار بود، از متحدان ما در قیام بودند  ، از افرادی که در مسمومیت خانۀ کعب کشته شدند

منتفی ، برنامۀ قیام ، و اعتقاد داشت که با این کار ، ابه بیرون برانیم  "ری"اعراب را از ، همکاری هم 

                                                                                                              .    گردیده است

ز برنامۀ و ا،  برادرانم انجام دادمپدر و به تالفی قتل ، که این کار را  ، که به او بگویم، من تالش کردم  

 آرتمن از من بسیار رنجیده بود، عالقۀ او ،ولی توضیحاتم فایده ای نداشتقیام همگانی مطلع نبودم، 

  به من کاهش یافته بود ؛ و شاید اگر بخاطر فرزندانم نبود ؛ او مرا ترک می کرد.                               

طی این مدت اتفاق ؛ نیز مردم ری و قیام ؛ در کنار هم زندگی کردیم ؛ آرتمن و من پنج سال دیگر  

و مجددا پیش نرفت؛ بر اثر قیام مردم ری کاری از ؛ زیاد از طرفین به اتمام رسیدو با تلفات ؛ افتاد 

  و اختیارت جدیدی داده شد.          خودمختاری و به مردم ری ؛؛ بین طرفین نوشته شد ؛ توافق نامه 

؛ به  من نیز با بیماری قلبی مواجه شدم ؛ بطوریکه قادر نبودم ، مادرم از دنیا رفت ، طی این مدت  

خوبی حرف بزنم و راه بروم ؛ آرتمن نیز ؛ مشکالت گوارشی داشت ؛ و بعضی از اوقات از درد زیاد , به 

 خود می پیچید و فریاد می کرد.                                                                                      
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 به نگرانی و سیه بختی داده بود؛ و جایش را ، ؛  شده بود، دور ایرانیان از ؛ خوشی و آرامش متاسفانه 

مردم در فقر اقتصادی و فرهنگی  ، هیچ آثاری از آن روزهای زیبای شهر ری مشاهده نمی گردید، دیگر 

و عدم بهداشت ؛ زندگی می کردند ؛ مدارس و آموزشگاهها و مراکز درمانی ؛ و تفریح گاهها تعطیل 

نظامی و مسجد تاسیس گردید ؛ در سرزمین ما راهزنی و سرقت رواج یافت و شد ؛ و بجای آن مراکز 

                                            و تکدی گری رواج یافت.      امنیت عمومی جامعه ؛ از دست رفت

ا از دنی، بر اثر بیماری معده  ، از من کدورت به دل داشت، در حالی که ، عاقبت آرتمن عزیزم نیز 

                دنیا رفتم. از، بر اثر بیماری وکهولت سن ، بعد از مرگ شوهرم ،  هشت سالو من نیز  ؛رفت

                                                                                                                 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، در تصمیمات ملی بتوانند مشارکت کنند 

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 ، اهم نگردید آن فر

                                                                                                   عظیم تاریخی شکل گرفت.
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                                                                                                زدهم من با رآی:          دوادیدار 

:  قرار گرفتم.   او به من گفت "رآی"ازدهم در حضور دوو برای بار ؛ من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم   

                                                                                                        "سالم دوست من" 

و تو نیز ، حضور تو در عالم ماده ، با هدف انتشارآگاهی و ایجاد تغییر و تحول مثبت شکل گرفت " 

رکوب ولی قادر به س ، خویشتن داری نمودی؛ وسها هدر قبال  تو، تقریبا در همین مسیر حرکت کردی 

نشدی ؛ و به همین علت ؛ شرایط سایر اقشار را تجربه کردی ؛ تا شناخت بهتری کبر و غرور در خود 

                                                                                 "            نسبت به آنان پیدا کنی

و تخریبی ، و روح خودت را ارتقاء دهی ، دی بروی تا به عالم ما ؛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 "

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

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

و به ، بود  سلطانپدرم یک ؛ بود  "ساپرون"و نام پدرم  "تاپیو"بود. نام مادرم یک شاهزاده  مادرم

                                                    .  حکومت می راند ،جنوب غربی اقیانوس کبیر زیادی در ایرجز

و  "ماکورو "دو برادر بنامهای  ، 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 ؛ خواهد شد که ماکورو جانشین پدر ؛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،ضریب هوشی باال ، و عالقۀ زیادم به کسب علم و دانش ، بیشتر در چشم انداز خانواده 

                                                               مورد تشویق و تحسین پدرم بودم.، و در خیلی از اوقات 

و ایجاد ، رعایت کند ، که سنت های گذشته را ، 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 نمود.               و ، جای داده 

ولی پدرم به انتقادهای ؛ه بود با انتقادهای زیاد راهبان دینی همرا ؛البته انتخاب معلم از میان پارسیان

                                                                   و تصمیم خود را عمل می کرد.   ؛آنها توجه نمی کرد

ولی به علت ، اعتقاد داشت  ، و قلبا به سنت های پیشینیان، مذهبی بود یک انسان ، ولی مادرم 

                                                      در تصمیمات او مداخله نمی کرد.که ،بود اطاعت 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، و شجاعت ذاتی من هوش 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 ،  ندگی می کردم ،ز من در کاخ پدرم 

                                             .نهایت بهره را می بردم  امکانات موجود ،از  ، و من نیز .بودشده فراهم 

و  نداشتم.، د می ش، هوسرانی نامیده و حرکات و اعمالی که ، تمایل به تفریحات نا سالم ، البته من 

مورد سوء ؛ ضمن اینکه اگر احساس می کردم ، سوء استفاده کنم ، از اشخاص  ، دوست نداشتم که

و با قضیه برخورد می کردم.  ، سریعا واکنش نشان می دادم، یا تمسخر کسی قرار گرفته ام ، استفاده   

، با فرزندان ، بطوری که نمی پسندیدم ،  رین را فخر فروشی و تحقیر سای، 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 

  ؛این افرادبر اثر صحبت های ، مینمودند، اقدام به تبلیغ دین اسالم نیز ، همراه با  فعالیت های تجاری 

مسلمان شده  ی محلیکه بسیاری از مردم و حکومتها ، بود بر جوامع کوچک، و تاثیر گذاری شان 

                                                                                           .                            بودند

، با پارسیان و هندی ها  آنانارتباطات تجاری  ،پس از تغییر دین شان ،  ن شدهالبته جزایر مسلما 

مسلمانان ،  برخوردار می گردیدند، آنان نیز و اقتصادی و از کمک های نظامی ، افزایش می یافت 

و به نوعی می توان گفت ،  نسبت به مردم ما ، انسانهای منطقی تر و بهداشتی تر و با سوادتری  بودند

                                                                   یک امتیاز محسوب می گردید.مسلمان بودن ، که 
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                                                                                                        آموزش نزد استاد پارسی:

و شخصی دانشمند و آگاه به دانش ، که از پارسیان مقیم هند بود "استاد عبدالمحمد "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 ای, با من ، 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 ،

و خیلی از ؛بطوری که از مادرم اجازه می گرفتم ؛و با آنان ارتباط نزدیکتری برقرار می کردم ؛داشتم 

                                                                                           می ماندم. اوقات در منزل آنان

ب تاریخی و و کت، و خواندن کتاب مقدس مسلمانان ، زبان پارسی و عربی را آموختم  ، من نزد استاد

که به من  ،استاد در مورد پزشکی نیز مطالب زیادی می دانست  ، آموزش دیدم، اشعار فارسی را 

و سپس به ، ، و من با عالقۀ بسیار زیاد ، مطالب درسی و آموزشی را فرا می گرفتم  آموزش می داد

و دستور  ؛ ، پدرم اکثرا مرا تشویق می کرد و مطالب را بازگو می کردم ؛ نزد پدر و مادرم می رفتم 

که در کودکی ، من از روش هدیه دادن پدرم ؛ می داد آشپز قصر ، برایم شیرینی بسازد ، یادم هست 

االن "به دوستان هم سن و سالم می گفتم ، که ، و در خیلی از اوقات ، استفادۀ ابزاری می کردم ، 

و از او می خواهم که ، برایش بازگو می کنم ، امروز یاد گرفتم ، و درسی را که ، پیش پدرم می روم 

                                                              ". شیرینی بسازد ،تا آشپز برای من و شما ، دستور دهد 

  ؛، و برایش شعر یا سایر مطالب درسی را می خواندمزیاد، خودم را به نزدش می رساند سماجتسپس با 

و  وقتی سماجت مرا می دید ؛ ناچارا اجازۀ مالقات می داد ؛جلسه داشت ،  ؛او که در خیلی از اوقات

حرفم را در اواسط صحبتهایم ، من  به داخل جلسه می رفتم ؛ و با او صحبت می کردم ؛ سپس او 
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پس  ؛که خیلی درس یاد گرفته اید؛مشخص است  "مرا می بوسید و می گفت ، که قطع می کرد , و 

"                                                                     تا من دستور بدهم انجام شود ؛بگوئید ، از من چه می خواهید  

                      به نزد دوستانم می آمدم.؛  و من شاد و خوشحال  ؛به او می گفتم ؛ و من نیز خواسته ام را 

 ؛ویق های پدرم، البته تش شگفت زده بودند به کسب دانش ، از نبوغ و عشق و عالقۀ من، پدر و مادرم  

  ؛ولی هیچکدام، استاد به سایر فرزندان پدرم نیز آموزش می داد ، تاثیر زیادی داشت  ، در این ارتباط

                                                                           بهره نمی بردند.، به اندازۀ من از تعالیم استاد 

و با کمک  منتوسط ، سطوح ابتدائی  بسیاری از شاگردان، به جائی رسید که ، آموزش من نزد استاد 

                                                                               .        آمنه و ابراهیم ، آموزش داده می شدند

تا به عنوان محل ، یص داد , تخصدر کنار ساحل ؛ را مکانی بسیار زیبا  ، پدرم به درخواست استاد 

  ؛حضور می یافتدر این مکان ؛ ، و در مواقعی که پدرم با او کار نداشت آموزش عمومی استفاده شود , ا

                              . خواندن و نوشتن می آموخت ، آموزش ببیند، و به هر کسی که دوست داشت 

 ، متذکر می شدنیز ، عدم رعایت بهداشت و نظافت عمومی را ، بسیاری از مشکالت ناشی از  ، استاد 

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  مسئولیناگر شکایت و انتقادی از 

من به .احساس غرورمی کردم، و از این بابت ، دادم می شاگردان زیادی را آموزش من ، آن روزها  

  ؛می شنیدم، من مشکالت مردم را  ، با مردم برخوردار بودم، از ارتباط بسیار نزدیکی  ، واسطۀ تدریس

، من مشکالت آنها را ،  و برای بسیاری از آنها راه حل پیدا می کردم و در مورد آنها تعمق می کردم ،

توانستم ، مشکالت زندگی خودم تلقی می کردم ، من به آنها عشق می ورزیدم و از اینکه می دیدم 

                                                                  خوشحال بودم.   ، کمی از رنج زندگی شان بکاهم

و  ، و رفتارم قرار می گرفتند ، ، تحت تاثیر سخنان پس از یک برخورد با من ، 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 افراد فامیل نیز ، جلب اعتماد مردم باعث شده بود که

که ، ضمن اینکه این توانمندی در من وجود داشت  ، محرم اسرار زندگی آنان تلقی گردم، می توانم 
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به نزد پدرم  ، زیرا می توانستم برای حل مشکالتشان برای حل مشکالت زندگی آنان اقدام نمایم .

                                                                                 برخوردار شوم. ، و از مساعدت و یاری او  ؛ بروم

                                                                                  شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه:

هر راهبی در هر ، و بت پرستی در میان مردم رواج داشت ، خدایان متعدد داشتند سرزمین ما ، مردم 

یک دیدگاه واحد از نظر  ، ای بودو اعتقادات سلیقه ، ص خودش را داشت توصیه های خا، منطقه 

اعتقادات مردم هر منطقه ، بیشتر تحت تاثیر اعتقادات و ، وجود نداشت ، اعتقاد به پروردگار عالم 

                                                            شکل می گرفت.    ، مردم سرزمین های مجاور، مذهبی 

به ، و سنتها و اعمالشان تحت تاثیر اعتقادات آنان بودند  جزایری که نزدیک سرزمین چین بود ، 

                                                                                        بودائی ها بیشتر تمایل داشت .

تفکر و  تحت تاثیر اعتقادات پارسیان و هندیان بودند.مردمانش  د ،جزایری که نزدیک سرزمین هند بو

  ؛از نظر بهداشت، غربی بطوریکه مردمان جزایر  ، تاثیر گذار بود ،در اعمال مردم  ؛و اندیشۀ مردم هند

 ، دی  نیزحتی از نظر اقتصا، قابل مقایسه نبودند  ،  شمالیبا مردم نواحی ، با سواد  افراد و تعداد 

                                                                      نسبت به سایر مناطق داشتند.      ، وضعیت بهتری 

یا ارواح  و در مورد ایجاد ارتباط با ارواح مقدس، 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  ، منطقی و عقالنی نداشتبسیاری از اعمال و نیایش ها و سنتها ، ماهیت 

این تفکر بر حفظ آداب و سنن قدیمی داشتند ؛  تاکید؛ ولی بزرگان دینی و مذهبی ، تلقی می گردید 

و  ، مذهبیون از کسب علم و دانش در میان مردم بیم داشته باشند، باعث شده بود که ، سنتی غلط 

                                                            فت کنند.  لبا مباحث مربوط به آموزش علم و دانش مخا

   تالش  لی در کنار حفظ سنتها ، همیشه و ، که سنتها را حفظ کند ، سعی می کرد نیزالبته پدرم 

م به نظرات افراد متعصب ، و مخالف علم پدررواج دهد ؛ ، که علم و دانش را در میان مردم  ، می کرد

 و دانش ، توجه نمی کرد و به همین علت راهبان مذهبی ، در دربار پدرم جایگاه ضعیفی داشتند. 
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                                                                                                                     ازدواج کردن من:

یکی که  ؛و یک جوان موفق تلقی می گردیدم ؛ من بیست سالم بود و در اوج جوانی ، بسر می بردم 

کاراهو جوانی با  ، خواستگاری نمود"کاراهو"و من را برای پسرش  ، به نزد پدرم آمد ، از تجار منطقه

و بیش از پنج ا ، با سواد بود؛ او از طرفی  ، داشت یقابل قبولۀ و چهر ، مردانه بود درشت و اندامی

نتیجتا ؛ با فرهنگ جوامع هندی و پارسی؛  .به کار تجارت مشغول بودسکونت داشت و ، سال در هند 

 آشنائی داشت ؛ و یک انسان روشنفکر محسوب می شد.                                                          

، داشت سنی با من تفاوت ، که بیش از دوازده سال  ، فاصلۀ سنی زیاد او با من بود ، تنها ایرادش 

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

هیچ مشکلی برایت فراهم نخواهم  ، 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 ارهایت ؛ کولی ، کرد 

                                                                                    نباید زندگی ما را دچار مشکل کند.

برای ، من از همان سال اول ازدواجمان  ، و مراسمی مجلل برپا گردید ، شکل گرفت و نفرازدواج ما د

و اقدام به ، توسعه دادم مرکز آموزشی ساحلی را ، در سرزمینم برنامه ریزی نمودم  آموزش ،توسعه 

به روش ، اقدام به ساخت یک مدرسه  ،که در هر یک از جزایر ؛و از کاراهو خواستم، تعلیم معلم کردم 

من خیلی زود بار دار شدم ؛  او نیز اقدامات خود را شروع کرد نماید ،در هند  ،  مدرسه سازی پارسیان

                                                       گذاشتم."راشی"که نامش را ، و صاحب دختری زیبا گردیدم ، 

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.      
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به وجود ؛ خانواده ام  افراد و، مورد احترام و ستایش شوهر و بستگانم هستم ، احساس می کردم من 

و  ؛که تصورات من غلط بود ، متوجه شدم؛ ولی پس از یک سری اتفاقات ، من افتخار می کنند 

و دیگران تصمیم به ایجاد  ، مورد حسادت سایر اشخاص قرار دارد، توانمندی ها و روند زندگی  من 

                                                                                  بین من و شوهرم را دارند. ، شکاف 

این عالقه را ، من  ؛ضعف شدید داشت ، او شدیدا به زنان درشت اندام  عالقه مند بودکاراهو یک نقطه 

در نگاههای او می دیدم ، از طرفی اصرار بر این داشت ، که من برهنه در منزل باشم ، او برخی از 

اشکال و که به ، و دوست داشت ، ادر جلوی خدمتکارانم با من شوخی های رکیک می کرد ؛ اوقات 

و من  ؛عملکرد او به من آسیب می رساند ، باشد با من تماس جنسی داشته ؛ غیر متعارف ؛  هایروش

من همیشه سخنان و درخواست های او را ، نکوهش ؛ که به همۀ خواسته های او تن دهم ؛ حاضر نبودم

و اجازه نمی دادم ؛که به هر شکلی که دوست دارد ؛ با من تماس جنسی بگیرد؛ و به من می کردم ، 

                                         و او نیز ، با دلخوری ، از خواست خودش صرف نظر می کرد. آسیب برساند؛ 

                                                                                              ارتباط شوهرم با خواهر ناتنی من:

که موپو  ؛من مشاهده می کردم، بود  "موپو"خواهر ناتنی من  ، در آموزشگاه ،یکی 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.      ؛ دکنآموزشگاهها بازدید 

، و ساخت آموزشگاههای من ، امور دیوانی  و تجاری در کاخ پدرم بود ، البته کار اصلی شوهرم  

ارتباط که با من ، من می دیدم شوهرم تمایل چندانی ندارد ، مسئولیت دوم وی تلقی می گردید 

 "ماهاتو"من هم موضوع را به برادرم ،  و بودن با من لذت نمی برد، و کال از هم صحبتی  ، برقرار کند

را بصورت مخفیانه زیر "موپو "و "کاراهو"که قضیۀ ارتباط  احتمالی ، و از او خواهش کردم ، گفتم 

                                                                                                               .  نظر بگیرد

و به احتمال زیاد عامل ، که این دو باهم در ارتباط هستند  ، ماهاتو گفت، حدس من درست بود  

تا من راه حلی ؛که قضیه را با کسی بیان نکند ؛من از ماهاتو خواستم ، می باشد "موپو"ایجاد مشکالت 

ولی چهرۀ من  ، ولی قدی بلند داشت و فربه بود ؛موپو سنش از من کمتر بود؛ مبرای این مشکل بیاب

که هیکل و ، و می گفتیم ، همیشه موپو را مسخره می کردیم ، ما زمانیکه بچه بودیم ؛ زیباتر بود 
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که او با این هیکل و قیافه ، برای زندگی ؛و حاال من می دیدم ، قیافه ات شبیه زنان روستائی است 

                                                                                              مشکل ساز شده است.من 

و ، من یک شاهزاده بودم ، برای من بسیار سخت و درد ناک بود  ، شرایط ایجاد شده ، به هر حال 

که ، حاال می دیدم ، و مادرم بودم  و افتخار پدر، تحصیل کرده ترین فرد این سرزمین تلقی می شدم 

  ؛کتمان آن را صحیح نمی دانستم ، من  در زندگی من رسوخ کرده است ، فساد به شکلی چندش آور

برای قطع ارتباط این ، پیدا کردن روشی ، تنها گزینۀ من  ، آبرو ریزی می دانستم ؛و بیان آن را نیز

                                                                                                                         .دو بود

، و می تواند برای سنش از من کمتر است  لیو، ست ، که موپو دختر زیبائی نیبا خودم فکر می کردم 

چطور  گماردم ،، من به او آموزش دادم و در آموزشگاهم او را بکار از 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  ، باشدحسادت می ؛ قطعا تنها عامل این حرکت  

                                                                                          این کار گرفته است.           

، تی که امکان برقراری دوس، 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 

در تاریخ درج شده  و ، انجام داده بودند، افتخارات تاریخی که بسیاری از حکمرانان  من، داشته باشید 

جاودانه ، در تاریخ  شمانام که با توسعۀ مرزهای سرزمین تان ، و گفتم ، برای او توضیح دادم  ، بود

و جزایر متعدد ، که به سمت شرق پیشروی کند ، و تصمیم گرفت  ، او نهایتا پذیرفت ، خواهد شد

                           .سلطۀ خود درآوردبه زیر  ، و مستقلی داشتند را، که حکومت های سنتی  ، شرقی

و  ، بسپارد "کاراهو"که فرماندهی این کار را به شوهرم ،او را مجاب کردم  ، پس از راضی شدن پدرم   
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                                             .     ی نظامی تغییر دهدهاسمت 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 

به هر حال او ناچار از پذیرش  ، مپی برده ا "موپو "که من به رابطۀ پنهان او با ،کاراهو می دانست 

  لذا او کار دیوانی را رها کرد؛ و فرماندهی نیروهای مهاجم را پذیرفت.                      .فرمان پدرم بود

موپو برنامه  ؛برای شوهر دادن خواهر ناتنی خودم ، به سمت سرزمین های جدید، پس از اعزام نفرات  

              . درآورم، یکی از معلمان آموزشگاه او را به همسری برادر ، فتم و نهایتا تصمیم گر، ریزی کردم 

برای ، همکاری می کرد  ، و با پدرش در ساخت قایق ، او جوانی خوش چهره بود، بود  "هاویو"نام او  

نیاز به ، ازدواج آنان ،  تلقی می گردیدیک شانس بزرگ ، مانند موپو ، یک دختر درباری  با، او ازدواج 

و در این  ، این کار با سختی بسیار اتفاق افتاد، داشت  "موپو "و سپس ، راضی کردن خانوادۀ پدرم 

                                   .نقش زیادی داشتش ، و حمایت های من و خواهر"هاویو"اصرارهای  ، ارتباط

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 ، موپو گفتم که اولین بار که قضیۀ خواستگاری هاویو را به ، 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 

، تا شغلی در دربار به او بدهد ؛ و من می توانم به پدر توصیه کنم ، ویو جوان است ها"من گفتم که 

          و برای لذت بردن از زندگی ، هاویو یک شوهر  د ،از زندگی لذت ببری ید ،ضمن اینکه سعی کن

 از سایر شمامن فکر می کنم ؛ را بسیار دوست دارد  شماو ؛ ست ، زیرا هم سن شما ایده آل است

                                                                            "شد دفامیل خوشبخت تر خواهی هایدختر

که به او کاری در دربار ؛و از پدرم بخواهم  ؛که هاویو را به دربار ببرم،تصمیم نداشتم  ، من به هیچ وجه

تا او را کنترل نموده و عامل جدائی او ، که هاویو شوهر موپو شود ،فقط می خواستم کاری کنم ؛بدهد

                                                                                                         از شوهرم گردد.  
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  .لم تا حدی راحت شدو ازدواج بین این دو شکل گرفت. و من نیز خیا، 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

                                        ولی او اصال توجه نمی کرد.         ید ،و او را در جمع تحقیر نکن ید ،کن

                                                                                                            جنگی:مناطق سفر به 

در ، به مناطق جدید سفر کردم ، 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 ، رده است شوهر ک

                                                                           شکل عاشقانه و منطقی به خود خواهد گرفت.

یک فاجعه بود.شوهرم توانسته ، آن چیز که در آنجا مشاهده کردم ، من به جزایر جدید سفر کردم 

و سه جزیره مقاومت کرده  ، سلیم شده بود، دو جزیره بدون جنگ ت پنج جزیره را تصرف کند، بود 

                                                           ، و در اثر حملۀ سربازان ما ناچار از تسلیم شدند.       بود

و هر  ، اقدام به قتل و تجاوز ساکنین می کردند، دادن هر قبیله  پس از شکست، سپاهیان شوهرم 

                                                                    در حق آنها روا می داشتند.، ظلمی که قادر بودند 

قدام به ا، 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 بودو بیان ظلمی که از سوی ، اظهار ناراحتی ساکنین 

تا  ، حرام زاده را می کشتم باید این مرد عیاش و، من تصمیم خودم را گرفته بودم  ، من شده بود

                                                                                               .مردم از شر او راحت شوند 

، من از او در ارتباط با  ، و از فتوحات و افتخاراتش صحبتهای بسیار نمود، به دیدار من آمد "کاراهو" 

و به ، او منکر بسیاری از این وقایع شد ، با من داشتند پرسش کردم ، اکنین جزایر صحبتهائی که س  
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                                     "دحق مداخله در آن را نداری شماو ، این اموری مردانه است  "من می گفت

باید به زمانی دیگر ؛ ادامۀ توسعه و کشور گشائی را "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  

کاراهو فهمیده بود، که من از فجایع و خطاهای او مطلع هستم , او سعی می کرد ؛که به هر شکل 

از مواقع , خواهش  صحبت می کرد؛ و برخی ممکن نظرم را عوض کند؛ او بعضی اوقات با زبان تهدید 

و التماس می نمود. من هم همه چیز را به تصمیم  پدرم واگذار کردم؛ و به او گفتم که هر تصمیمی 

                                                                                      او بگیرد , مورد پذیرش من خواهد بود.

و خواستار  ، از سوی کاراهو را به پدرم گفتم ، من مشکالت پیش آمدهو عاقبت ما به نزد پدرم رفتیم  

                                     قت ندارد همسر من باشد .و گفتم که او لیا ، دربار پدرم شدم اخراج او از

، کاراهو مدام عذرخواهی می کرد ، و بین من و کاراهو و پدرم رد وبدل شد ، زیادی صحبتهای 

نهایتا پدرم ، ولی من نمی توانستم با کاراهو زندگی کنم تباهات را به گردن دیگران می انداخت ، اش

اگر  ید ،یک بار دیگر به او فرصت بده شما؛ کاراهو اشتباه کرده و االن پشیمان است "به من گفت که 

                                                                                    "  بازهم اشتباه کرد من او را تنبیه می کنم

سپس به همه می دانستند که منظور پدرم از تنبیه , اعدام شخص گناهکار ؛ با طناب دار می باشد , 

                                                                                      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
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، 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 

 و گفتم؛ 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.

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.                                                                                               

                                                                                             با شوهرش:"موپو"زندگی جدید 

زیرا ،  ، با هم دچار مشکل شده اند  "هاویو"و شوهرش  "موپو "که ، طی این مدت من مطلع شدم

با دوستانش به تفریح و ،  "موپو"که با کمک ثروت و امکانات  بود ،ران هوسهاویو فردی عیاش و 

بنظر می رسید که هاویو همسرش را .کردای نمی پرداخت ، و به موپو هم توجه خوشگذرانی می 

اکثرا  ، بیزار شده بود شوهرش ،موپو که سخت از زندگی با  دوست ندارد و از با او بودن لذت نمی برد.

برای جدائی از ؛ و می خواست تا رضایت او را ؛ و با مادرش صحبت می کرد  ؛به کاخ پدرم می رفت

                                                                                                    .کسب نماید "هاویو"

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  ؛ه منزل ما آمدموپو ب

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
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و ، من می توانستم برای او برنامۀ تدریس بگذارم ، او زبان عربی را نزد من آموخته بود ، 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 

 ؛تا اینکه یکی از روزها ؛و همه چیز به خوبی داشت پیش می رفت، دار شده بودم هم یک بار دیگر بار

. جلب کنم ،جزایر  ی ازیکدر، در ساخت آموزشگاه ، تا بتوانم مساعدت مالی او را  ، به کاخ پدرم رفتم  

دستورداده تا " و گفت که  ، حکومه شدبرای دارال ؛ ف ایجاد هزینه های جدیدمخال، در ابتدا پدرم 

                                                                                            "هزینه های جاری را کاهش دهند 

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  جامعه که تعلیم و تعلم و ارتقاء ارزشهای فکری و علمی، ولی من او را قانع کردم  

در تعلیم و  خودتان ،نتیجۀ سرمایه گذاری شما که گفتم ،من به او  ، مردم خواهد شدفکری  توسعۀ

در ساخت کارگاههای تولیدی خواهید دید  ، سپس ادامه دادم که نتیجۀ این سرمایه گذاری ، را تعلم  

و سرزمین پارسیان و هند را  .مودند یمشاهده خواه، و صادرات کاال ، و ارتقاء وضعیت کشاورزی ، 

و سپس ، خذ کنم امن توانستم موافقت او را  مثال زدم ، به هر حال بسختی پدر ، حرفهایم را پذیرفت.

و برایش بودجه در ، موافقت پدرم را ثبت نماید ، تا در دفترش  ، رفتم"کاراهو "به دفتر کار شوهرم 

که ، از همکارانش پرسیدم ، دم در محل کارش نیست دی، رفتم  کاراهو وقتی به دفتر، نظر بگیرد 

                                 . د برگشت بزودی خواهو  آنان گفتند ، که به منزل رفته است ، ، کجاستکاراهو 

باید ، اگر او در مسیر منزل بود ، می آمدم  داشتم ، ولی من از منزلمان  ، من به آنان چیزی نگفتم

دو نفر  . لذااست "موپو"که او در منزل ، یک حس عجیبی به من می گفت ، همدیگر را می دیدیم 

               .افتادم هرامنزل موپو سمت به و ، مرخص کردم ، که همه جا با من بودند ، ندیم همراهم را 
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یدن من مضطرب شده بود و او با د ، موپو به جلوی در آمد در را زدم.و ، به جلوی منزل موپو رسیدم 

ولی هر قدر تالش ، و به بهانۀ کالسهایش با او صحبت کردم ، داخل منزلش رفتم ، اصال تمرکز نداشت 

                                     .آنجاست یا خیر ؟ برایم امکان پذیر نشد ، کاراهوکه متوجه شوم ، کردم 

. 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 

                                                                                      .     پنهان شدم ، یکی از خانه ها

و به اطراف خانه و کوچه های اطراف ا،  از منزل خارج شد "موپو "که ، مشاهده کردم ، مدتی از پس  

 ،متوجۀ حضور من نشود.  سپس موپو مجددا موپو تا ، خودم را کامال پنهان نمودم من  کشید.سرک 

و دوان دوان  ، شتابزده از منزل خارج شد "کاراهو"که  ، آنگاه مشاهده نمودمبه داخل منزل رفت 

که من مخفی شده ، دقیقا به سمت محلی حرکت کرده بود ، او برحسب اتفاق  .شروع به حرکت نمود

                                            من از کنار دیوار فاصله گرفتم.، د وقتی کاراهو به من نزدیک ش .بودم

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 یدکنباور ، و خودش خواست موپ ،من نیستم ید ، مقصرپیومو ببین"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

تا از خودم  ، من او را چند بار هل دادم. از دست او خالص شوم، من هم سعی می کردم  .حرکتم بشود

سیلی محکم به او  یک، ولی او مرا رها نمی کرد ، من برای اینکه او را از خودم دور کنم ، جدا کنم 

م به سنگ سر، و محکم به زمین خوردم  او ، ن، براثر هل دادمن باردار بودم . او هم مرا هل داد، زدم 

  .ضربه  ، بیهوش شدمبر اثر من و خون از سرم جاری شد ،  ، کنار جاده بود برخورد نمود، بزرگی که 

 کار می کندکه قلبم ،تا ببیند ، که از کار خودش ناراحت بود ، سرش را روی سینه ام گذاشت و کاراه

           و سعی، و صورتم را تکان می داد ، یا خیر ؟ ولی قلبم کار نمی کرد . او مدام مرا صدا می کرد 

          مرده بودم. ضربه مغزی شده ، و ولی تالش او نتیجه نداشت و من ، مرا به هوش بیاورد ، می کرد 
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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، من در باغچۀ خانه ام ،  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 

                                                                               خوردگی خاک ، عادی جلوه کند.       

، و عوامل او ، تا مدتها پدرم  ؛مخفی کنند ، قضیۀ مرگ مرا توانستند، یگر با کمک همد نفر این دو 

  برداشتند. از جستجو دست ، به علت نا امیدی از کسب نتیجه، 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 دیگران م

           .مردم با همدیگر عاقالنه تر رفتار کنند ، به واسطۀ آنتا ،  وجود ندارددر عالم  ، نترل منطقیک

 نیافتم. انپاسخی برای آن ، 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، آنهم در شرایطی که عقوبت ناشی از گناه را ، استمرار گناه  

باید در همین ، و باعث تباهی شد ، اگر کسی خطائی کرد به عقیدۀ من ، ،  نبودمنطبق بر عدالت ، من 

پس  ، نیز، و افراد تا درس عبرتی برای سایر افراد شود  ، عقوبت ببیند ، دنیا و در حضور سایر اشخاص

به اعمال پردن نتایج اقدام به اصالح رفتاری خود نمایند.در واقع س، نتیجۀ اعمال دیگران ، از مشاهدۀ 

                                                 .بوده و غیر قابل قبول می باشدمنطقی یک عمل غیر، عالم دیگر 
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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 ؛ گاهی و ایجاد تغییر و تحول مثبت شکل گرفت حضور تو در عالم ماده ، با هدف انتشارآ" 

تمایل تو در مشارکت  ، خوب بود 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 

ولی تا مرحلۀ اخذ نتایج و دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار  ، و روح خودت را ارتقاء دهی

                                                                                                                    "بگیری

، ؛ تا تجربه کسب کنی ؛ و مورد سنجش واقع شویاکنون تو باید در شرایط یک آزمون قرار بگیری "

به تو تحمیل ؛ ۀ عالم مادی را که آگاهی و دانش غیر منطبق با شبک؛تحت تاثیر محیطی باشی  تو باید

                                "سنجش می گردد ؛ عملکرد و تجربیات پیشین تو ؛ در این شرایط ، 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  ، دین و مذهب با خانوادۀ ما عجین شده بود،  بود بنام خالد، سرشناس دینی 

                                                                                                داده بود .تحت تاثیر قرار 

، همانند او ، انتظار داشت که  پدرم، نامگذاری نمود  "جاسم"پدرم مرا  ، من فرزند اول خانواده بودم

                                           جامعه خدمت کنم. و، به امور دینی مردم ، و مانند او ، به مدارس علمیه بروم 

به تحصیل مشغول ، سالگی دوو  و تا سن بیست، به مدارس دینی رفتم ،من به واسطۀ درخواست پدرم

علوم دینی، برای من جذاب نبود، تحصیل ، عالقه مند بودم ، به کارهای نظامی، ولی خودم قلبا ، شدم

در ی، توانائی باالی مرا، اساتید مدرسۀ دین ؛، بسیار خوب بوددر این رشته لی پیشرفت تحصیلی منو

  .          ، خواهی داشتو می گفتند که آیندۀ درخشانی ی علوم مذهبی ، تحسین می کردند ،فراگیر

من او را ؛ زبیده نام داشت  .اوبود کردم ، همسرم ، از بستگان خانوادۀ ما من در بیست سالگی ازدواج  

درواقع انتخاب زبیده ، بود سنتی و بسیار  ، یک دختر بی سواداو ز کودکی می دیدم و می شناختم ، ا

             و من موظف بودم با او زندگی کنم.، که برایم انتخاب کرده بودند ، بلکه دختری بود ،من نبود

 اختالف من با همسرم:

که ، د نموو تالش می ، بود  یمحبتبا ،  دختراو ولی  ، و بسیار فربه بود، 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 .

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  
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د من زیاد عالقه مناهای بستگان، او تبدیل شده بود؛مون و خطبه محلی برای آز، زندگی ما در واقع ،  

نبودم ، با او تماس جنسی داشته باشم ، علت این قضیه هم ، بی عالقه بودن من به زبیده بود ، 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 ، و هر داروئی که فکر می کرد ، هر غذای تحریک کننده ، زبیده 

و نتیجه اش را ، به بستگانش  ، به من می خوراندو ، و قوای جنسی مرا افزایش دهد ، تهیه می نمود 

قابل تحمل بود ، او کاری کرده بود ،که من مضحکۀ ، دست همه شوم ، رفتار زبیده ، غیر می گفت ، 

                       و همه ، دربارۀ من صحبت کنند ، و به دید ، یک انسان معیوب ، به من نگاه کنند . 

البته من ؛ نسبت به توانائی خودم ؛ برای بچه دار شدن شک داشتم ؛ و مطمئن نبودم که سالم هستم؛ 

ولی مشکلی ندارم ؛ به هر حال من به دفعات با او تماس جنسی داشتم ؛ ولی او بار دار نشد,  و هیچ

ولی برای او اهمیت زیادی داشت.                                                  بار دار شدنش برایم مهم نبود ؛   

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  

 ، درون کوزه، بسیار کوچک آورد ، و یک کوزۀ ، سپس او دوان دوان رفت ، بسیار موثر است ، افراد 

؛ این روغن هشت گیاه است"، وجود داشت ، زبیده گفت که یک روغن سبز رنگ ، با بوی بسیار تند 

                           "مئن هستم که با این روغن ، به نتیجه می رسیم مط؛ زینب آن را برایم آوره است 

تا بچه دار شوم ، پس خواهش ،زبیدۀ عزیز ، من مشکلی ندارم ، فقط تمایلی ندارم "من به او گفتم که 

،  ، تا من بتوانمبرای چند سال تجربه کنید ، 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   
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و یک تکه ، باز کرد ، و قرآن روی طاقچه را ، انتهای اتاق رفت ، سپس به سمت ، نتاسلی خود زد 

حتما نتیجه ، یک جادوی بسیار قوی هست ، این  "ت کهبرداشت ، و گف قرآن ،را از درون پوست ، 

                                                                                                                     "     می گیریم 

    کلمات نامفهوم نوشته شده است ، او پوست را به بدن خود ، 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 

او اصال  ، من از دست او کالفه شده بودم، و لباسم را بزور درآورد  ، به سمت من آمد، عاقبت خودش 

                                                                                              به حرفهای من توجه نمی کرد.

؛ شدن بدنم  و چرب، از بوی روغن ، و سپس به بدن من می مالید ، او دستش را به روغن می زد 

               من ، چگونه از دست او خالص شوم ، ولی نمی دانستم  ، به من دست داده بود، حالت تهوع 

، و بی فکری و بی شخصیت ، احمقانۀ زبیده ، ولی واقعا اعمال ، او را از خودم برنجانم ، نمی خواستم 

                                                                                     ، برایم غیر قابل تحمل بود. بودنش 

با ، ولی همان موقع ، و در اختیارش قرار گرفتم ، خواست او تن دادم به ، به اصرار زبیده ، من آن روز 

             .نمایمو یک زندگی نو ، آغاز ، رها کنم ، ابلهانه را و این زندگی ، که زبیده  ، خودم عهد کردم

                                                                                                       و طبرستان: دیلمانقیام در 

قیام ، در نقاط مختلف امپراطوری عباسی ، که از آغاز دین اسالم می گذشت ، 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  ، دستور داد ، در خراسان، خلیفه به کارگزاران خود ، در ابتدا   
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 یشترنیازمند نفرات و تجهیزات بی، شورشیان  ولی سرکوب ند ،یند ، و افراد شورشی را مجازات کنما

که سپاهی از جوانان داوطلب آماده ، به رئیس قبیلۀ بنی نعمان فرمان داده شد ، به همین علت ، بود 

                                                                        .نمایدو برای سرکوب شورشیان اعزام  ، کند

همراه شوم. با پدر ، با سپاه اعزامی ، و درخواست کردم که ، غنیمت شمردم ، من اتفاق پیش آمده را 

پس از ، و گفتم که ، و رضایت آنها را اخذ نمودم ، و مادر و همسرم در این ارتباط صحبت کردم 

                                                  به نزد آنان خواهم آمد. ، همراه با غنایم فراوان، سرکوب شورشیان 

                                                                                                           الگو و تفکر غیر انسانی:

 ، 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 

خون یک علوی یا خون یک ، و لباس الحاد را به تن کرده اند. هرکسی بتواند ، دین خدا برگشته اند 

و اگر شخصی هفت ملحد را  ، ثواب بسیار انجام داده است، به زمین بریزد ، مجوس و آتش پرست را 

، خداوند گناهان او را  ، هرقدر اگر گناه کرده باشد، رها نماید و زمین را از پیکر ناپاک آنها ، بکشد 

، در بهشت ، و خداوند هفتاد حوری بهشتی را ،  فرستادبه بهشت خواهد و او را ه می گیرد ، ددینا

                                                                                                خدمتگزار او خواهد نمود.

آنها بر تو ، بدانید که ، اگر با زنان و دختران ملحد مواجه شدید ؛ ای جاسم "سپس ادامه داد و گفت 

، بدان که  را تصاحب کردید ،و اگر اموال آنان ، از آنان بهره مند شوید شما می توانید، حالل هستند 

، زنان و مردان آنان فرزندان شیطانند ، و هر قدر که می توانید ، باید  استحالل  اموال شان بر شما 

                                                                       "از وجود شان ، پاک گردد ،تا زمین  بیشتر از آنان بکشید ،

نیز همین  زرتشتی و علوی ،دینی که آیا بزرگان ، 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"در ، به مرکز نظامی  ، به هر حال 

                                                                                   ان اعزام شوم.برای سرکوب شورشی
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  ؛و من و سایر داوطلبان را ، دسته بندی نمودند ، و تجهیزات انفرادی ، 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 

تمرین ، و حمله به دشمن فرضی را ، و گروه گروه می شدیم ، ما لباس رزمی به تن می کردیم نمایم.

.                   حضور داشتند، اسب سوارها و نیزه دارها و کمانداران نیز  ، در این تمرینات، می کردیم   

و منطقه ،  ارد منطقه ای بنام دیلم می شدیمو ، ما باید در ابتدای سفر،  ماه طول کشید سفر ما سه

                     بود . "فومن "ی بنامیم.مرکز شورشیان در شهرشورشیان پاکسازی می نمود را از وجود

                                                                                                                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  یکوهستانهای پردرخت

                                                                                               ، جاری بود.در آن ، پرآب 

 ی عرب درخبر اعزام نیروها، از مسیرهای کوهستانی حرکت می کردیم ، 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 ،

صورت نفوذ بیشتر به مناطق تحت نفوذ دیلمیان ، مورد تهاجم قرار خواهیم در "می گفت که و ا، کنید 

                                                                                                                     ."گرفت

                                         "دین و مذهب تو چیست؟ "از او پرسید که "ابو کامل "مابنام فرمانده

                                                                "دینم اسالم است و از علویان هستم"او پاسخ داد که 

از من ،و با فتاوی بزرگان دینی آشنائی دارم  ،که من دروس دینی خوانده ام ،داشت ابو کامل اطالع   
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                                                     "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 ، خون او مباح هست اگر او با ما همکاری کند  "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

د.نفرات ابو کامل با 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 ، ضربات تازیانه تالش کردند 

                 کشته شد. ، و نهایتا بر اثر شکنجه بسیار ، نگردیدولی او حاضر به همکاری  ، نماید اعالم، را 

                                                                                                                                حملۀ دشمن:

  ؛بمنظور جلوگیری از حملۀ دشمن، باید از یک درۀ عمیق می گذشتیم ، ما برای رسیدن به شهر فومن 

در حین عبور ، سپاه را از دره عبور داد ؛ و سپس ، به ارتفاعات فرستاد  ابو کامل، تعدادی از نفرات را 

آنان در ارتفاعات با هم درگیر ، با افراد دشمن شدیم ، ما متوجۀ درگیری بین نفرات ما ، سپاهیان 

پس از مشاهدۀ ، و نفرات ما  ، در ارتفاعات کمین کرده بوددشمن ، بنظر می رسید که ، شده بودند 

و به علت کثرت ، ور شده به سمت آنان حمله نفرات دشمن نیز ، با آنها درگیر شده اند ، نفرات دشمن 

و ، گریز از دست دشمن بودند.بطور مداوم نگهبانان فریاد می زدند حال  در نیروی دشمن ، نفرات ما 

                                  بفرستد. ، که نیروی کمکی به باالی ارتفاعات ، از ابوکامل درخواست می کردند 

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.
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، ن براثر برخورد آنها به سربازا ، 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

  ؛تا سپاه بار دیگر، روز طول کشید  ، سهترک نمود را و منطقۀ درگیری ، سپاه موقتا عقب نشینی کرد 

، تعداد زیادی از سربازان در جنگل گم شده بودند ، آنان اردوگاه ما را پس  انسجام خود را بدست آورد

یار پیدا کردند. متاسفانه ، در این درگیری ، بیش از یکصد تن از نفرات ما ، کشته و از جستجوی بس

                                                                                                          زخمی شدند.      

سپاه همراه کردیم؛ مرهم گذاشتیم و با  کشتگان را در همان محل اردوگاه دفن نمودیم و مجروحیم را ،

 تا پس از رسیدن به فومن ، درمان کنیم.                                                                           

، این بار ،  و با قوای دشمن درگیر می شدیم یم ،به فومن می رساند، باید خودمان را ، ما به هر حال 

تا در ، حرکت داد ، دسته های هزار نفره بصورت ، ارتفاعات از طریق ، گروههای رزمی را ، ابوکامل 

                          به کمک آنها بشتابند.بقیۀ دسته ها  ، هر دسته مورد تهاجم قرار گرفت، صورتیکه 

وستای ر ، آنجا یکرسیدیم "گوراب "که به روستائی بنامبود ، 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 ؛ ،من با زبان پارسی آشنائی داشتم  

نیمی از  ، من از اعتقادات دینی آنان پرسیدم، راه هست ، پانزده روز که تا فومن ، آنان به ما گفتند 

دیگر  و نیمی، انجام می دادند ، و آئین های مربوط به دین خود را  ؛هنوز زرتشتی بودند، روستا اهالی 

تا حکومت علویان را ، همکاری می کنند  علویانکه با ، و خودشان ابراز می کردند ، بودند از علویان 

                                            .و هیچ چیزی نگفتیم  ، ما در برابر سخنان آنان سکوت کردیمبرپا کنند ؛ 

نام داشت ، منزل کاووس یک خانۀ چوبی دو  "کاووس"او ؛من به نزد کدخدای روستای گوراب رفتم 

مسیر لشکر ، بهتر است "به من گفت  ؛ و سپس ،کاووسطبقه بود ، او در منزلش از ما پذیرائی نمود 
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مورد تهاجم ، زیرا در صورت تعرض به افراد روستا  ، و به سرزمین خودتان برگردید ، را عوض کنید

                                                                   "ر خواهید گرفتمستقر در فومن قرا، سپاه علوی 

      ابوکامل در مورد اجرای فتوای ، و وضعیت روستا را تشریح کردم ، من مجددا به اردوگاه بازگشتم 

واهند تای گوراب مشمول فتوا خمردمان روس، و من گفتم که ، از من مجددا پرسش کرد  "ابو محمد"

            و زنان و دختران نیز بر سپاهیان مباح هستند.؛ که قتل مردان واجب است ؛ کردم بود ؛ و بیان 

او عقیده  ؛ جبران کند ؛ شده بود را  سپاه ما در دره به ، حمله ای که  ، تاابوکامل خیلی عالقه مند بود 

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 ،  شدندما بصورت منظم وارد روستا سپاهیان  

از ورود نفرات ما ، جلوگیری  تالش می نمودند ؛ آنان ؛ کردندمیدفاع  خود ،از ،  و مرکز روستا در منازل

                                                                                                               کنند.       

فریاد و شیون زنان و مردان و و ما بدون هیچ مشکی روستا را تصرف کردیم ،  ؛دفاع آنها پراکنده بود

خودشان را به جنگل ، تعدادی کمی از زنان و مردان و کودکان توانستند ،بلند بود ، کودکان از همه جا 

                                                                    و از دست نفرات ما بگریزند. ، نزدیک روستا برسانند

.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 زیرا ، پیدا کنند  ؛ فومن

                                                                                              غنایم بسیار از آنان اخذ نمود.

ل و زنانشان را پس از تجاوز به قت، و مردانشان را کشتیم ، تصاحب نمودیم ، ما اموال مردم گوراب را 

                                                                                   کودکان را نیز رها کردیم . ، رساندیم
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  ؛خانواده اشو افراد ولی کدخدا، تا اموال او را به غنیمت بگیرم ،به منزل کدخدای روستا رفتم ،من نیز

، من به داخل منزل رفتم ، و آنان را به قتل رساندند ، و سربازان با آنها درگیر شدند ، مقاومت کردند 

دختر نوجوانی را ، در یکی از اتاقها  ، خودم را به طبقۀ دوم رساندم، یک راه پلۀ چوبی ، و از طریق 

نمود ، از او با مشاهدۀ من ، شروع به گریه کردن  ، مخفی نموده بود، که خودش را در گنجه ، دیدم 

  ؛که دختر کدخداست ، من فرصت را غنیمت شمردم، او نامش را پرسیدم ، نام او آذردخت بود او گفت 

بقیۀ سربازها ، و مدام فریاد می کشید ا ، تا به او تجاوز کنم ، او با من درگیر شد، و لباسم را درآوردم 

، ولی او همچنان ، ا درآورده بودیم ر دخترکما لباس  به کمک من آمدند ،و  ، داخل اتاق شدند، هم 

ناگهان ، ولی دست از مقاومت نمی کشید ، کبود شده بود ، مقاومت می کرد ، بدن سفید و زیبای او 

به سمت ، سپس خود را با سر ، طبقۀ دوم رساند ، و خودش را به لبۀ ایوان  ، او از دست من رها شد

                                                                                                          زمین پرت کرد.

گردنش شکسته  ، و به حیاط رفتم ، او بر اثر برخورد با زمین، و لباسم را پوشیدم ، من سریع برگشتم 

، و دست وپایش تکان می خورد ؛ بود ، و خون ، بشدت از سرش جاری بود. او درحال جان دادن بود 

چند دقیقه بعد ، حرکات  ؛من از اتفاق پیش آمده ، بسیار تاسف خوردم ، و دوست داشتم ، گریه کنم

                                                                       و دخترک کشته شد . ؛دست و پای او متوقف شد

ولی من ، می خواست پاک باقی بماند  و، 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؟                                  باعث رنجش و مرگ او شدم ،  و  ؛من که او را آزار دادم   

                    تا پاک بماند؟، و تالش کرد ، از خود دفاع کرد ،  خداوند عملکرد او را تائید می کند؛ زیرایا 

       که دیگر به هیچ دختری از کفار ، حمله نکنم.، و با خودم عهد کردم ، از عملکردم شرمنده بودم  

، ، ولی اجساد ، بقیۀ افراد روستا من برای تمام افراد ، خانوادۀ کدخدا ، قبر کندم ، و آنان را دفن نمودم

                                                                               دفن نشد ، و به حال خود رها گردید.    
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و غالت موجود در انبارها را  ، اهشام زیادی برای اردوگاه جمع آوری شد، در حمله به روستای گوراب 

با این ، آتش زدیم  ؛و آن چیزی را که نمی توانستیم حمل کنیم، و با خودمان بردیم ، تخلیه کردیم 

افزایش  ، برای حمله به فومن،  نکه انگیزۀ نفرات ماو هم ای، هم دشمن طعم تهاجم ما را چشید ، کار 

  ضمن اینکه ؛ مقدار زیادی آذوقه و غنیمت جنگی اخذ شد.                                            .یافت

سربازان هر کاری که از دست ، بودم   شاهد صحنه های وحشتناکی، گوراب روستای من در حمله به 

                                                                            بر سر مردم می آوردند.    ، شان برمی آمد

ولی ، فجایع کمتری ببار آورند  ، سربازان ،تاکه از او بخواهم دستور دهد ، من به نزد ابوکامل رفتم 

از ، صدای گریه دخترها ، یح است در حال تفر ، دختران روستائیبا  نیز ،که فرمانده ، مشاهده کردم 

، بلند می خندید و صحبت می کرد.در تعجب بودم نیز ، و ابوکامل  ، داخل چادر فرماندهی بلند بود

که ، اینقدر حیوان صفت باشد. با خودم عهد کردم  ، چطور می تواند، که شخصی با این سن و سال 

جنایات ، اینها مقصر می دانستم ، و به خودم  من خودم را درگر فتوای ابو محمد را تکرار نکنم ؛ دی

                                                                                                        لعنت می کردم.     

سه روز از حرکت ما گذشته ، به سمت فومن حرکت کردیم ، ما مزارع را آتش زدیم ، و فردای آن روز 

تیر به سمت ما پرتاب می شد. ، از همه سو ، که اردوگاه مورد حملۀ شبانۀ دشمن قرار گرفت  ، بود

در دست  ینمشعل های آتش آنان ، با اسب به داخل اردوگاه نفوذ کرده بودند، تعدادی از نفرات دشمن 

حل اقامت ابوکامل خودشان را به م ، 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، با روشن شدن هوا ، تا صبح ادامه داشت  ، حمله به اردوگاه

                                                                             .مائیمننفرات را منسجم که باردیگر  کردیم

                                                                                                                          مرگ فرمانده:

ما کشته  سربازاناز  هشتصد نفرکه تعداد  ، متوجه شدیم، خسارت و تلفات وارده ، ما پس از بررسی 

از نفرات دشمن نیز ، بیش از یکصد تن کشته ابوکامل نیز از جملۀ مجروحین بود. ، ندو مجروح شد

در  ، از افراد دشمن، سی و دو نفر  د تعدا، که جسدشان در محل درگیری باقیمانده بود  ، شده بودند

سپاهیان دشمن تعداد ، و از آنها در مورد ، ن با آنها صحبت کردم م، اسیر شدند ، حالت مجروح 
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  ؛بسوی فومن هستند، سپاه متحد زرتشتیان و علویان در حال حرکت ، آنان گفتند که  ، پرسش کردم

از شهر دفاع کنند ، آنان اعالم نمودند ، که  هدف از حملۀ آنان ، ایجاد تلفات ، در نفرات سپاه عرب تا 

   به عهده دارد ، راحت تر صورت بگیرد."مرداویج "بود ، تا پیروزی سپاه متحد ، که فرماندهی آن را 

جان بقیۀ ، هتر است ب ، 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 

                                                                                             آمل ملحق شویم.، 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 

  ؛مله می کردندح، 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، و اموال مردم را چپاول می نمودند 

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 ، 

ضمن اینکه ، ما در حال  .کل سپاه را نداشتند،قدرت نابودی مردم ولی ،  شدتلفات زیادی به ما وارد 

دور شدن از فومن بودیم ، و سپاه متحد ، در حال حرکت به سوی فومن بود ، لذا ما انتظار داشتیم ، 

 "رشت "، در منطقه ای بنامابو کامل نیز به علت وخامت حالش که سپاه متحد با ما برخورد ننماید ، 

تا همانجا بمدت یک هفته اردوگاه زدیم ، ، و در در همان منطقه دفن کردیم، او را  ما، فوت نمود 

آنها ، نزدیک اردوگاه ماست در "مرداویج"شورشیان به فرماندهی متحد که سپاه ، اینکه خبر رسید 

 .، ولی قبل از حمله ، اعالم کردند ،که به ما فرصت می دهند تا تسلیم شویم به حمله داشتند، تصمیم 

من به همراه  م.شد عازمبه سوی آنان ، ره با دشمن برای مذاکاز فرماندهان ، من به همراه پنج نفر 

مرداویج چادر فرماندهی او ، در مرکز اردوگاه بود ،  ، رفتیم"مرداویج "، نزد به داخل اردوگاه  ، دوستانم

تصمیم داریم به طبرستان رفته  "و گفتیم که، به او سالم کردیم  ، یک لباس فاخر نظامی برتن داشت

                                                                              "لیفه در آمل ملحق شویمو به سپاه خ

  "؟دیلم را ازبین می بریدو روستاهای  بی پناه را می کشیدچرا مردمان "مرداویج از من پرسید که 
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 "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

چطور ممکن  ، ما همه یک خدا داریم "او می گفت ، فرض می کرد ، و آلت دست دیگران ، نا آگاه 

  ؛گروهی از آنها برای رفتن به بهشت، و سپس فرمان دهد که ، خداوند خود انسان را خلق کند ، است 

                                                                      "                            گروهی دیگر را به قتل برسانند؟

که دستورات ابو محمد  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

  ؛حرکت نمائیم "حیره"و به سمت شهرمان ؛ کنیم  جمع تا اردوگاه را، به ما دو روز فرصت داد  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 

                                                                                                           ی کردیم.بیشتری م

                                                                                                                         ادامۀ تبهکاری:

و قتل و تجاوز لذت برده ، و از چپاول اموال مردم ، سربازان که به کارهای قبلی عادت کرده بودند 

از جلوی سپاه  توافق با مرداویج و بازگشتروز پس از  پنجآنان  ،  حاضر به تغییر روش نبودند، بودند 

می توانستند ، کاری که و هر نوع تبه؛ حمله کردند  "کلیشان"بنام ، باز هم به یک روستای دیگر ،  او

                                                                                                                 .    انجام دادند

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
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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.مورد تهاجم افراد بومی قرار بگیرم . ، ولی ترسیدم دهم، 

و آنچیزی که ابومحمد ،  استکه حرفهای مرداویج منطقی و عاقالنه ،احساس می کردم  ، من خودم

و قادر به ؛ من دچار سردر گمی عجیبی شده بودم  ولی، در فرامین دینی باشد نباید ، فتوا داده بود 

                                                                                                     تصمیم گیری نبودم .

    ند.روند حمله به روستاها و مردم را آغاز نمود، سربازان بار دیگر ، بعد از حمله به روستای کلیشان 

   از حوزۀ حکومتی مرداویج خارج ، و در واقع داشتیم  ، بود "ری "به سوی شهر ، مسیر حرکت ما 

سربازان چون احساس ؛ درواقع و وارد محدودۀ امپراطوری خاندان عباسی می گردیدیم.، می شدیم 

                                             به شقاوت و بی رحمی خودشان افزوده بودند.   ، امنیت می کردند 

                                                                                                                                مرگ من:

دو روز از ، در آنجا اقامت کنیم ، تا برای چند روز  ، اردوگاه زدیم  "قزوین"شهری بنام ما در نزدیک 

آنان به ناگاه به  نفرات مرداویج قرار گرفتیم. ، که مورد تهاجم،اقامت ما در نزدیک قزوین می گذشت 

های دسته  ،م ، سپاه مرداویج بسیار منظم بوداردوگاه ما حمله کردند ، ما آمادگی برای دفاع نداشتی

 با ،خصی که سر راهشان بودو هرش مدند ،بصورت منظم به داخل اردوگاه می آ، آنان  ه نظامسوار

  .                                                      خارج می شدند، از سوی دیگر اردوگاه  و ، می کشتند، شمشیر

، 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 ، ، بحدی سوار نظام آنان 

تشکیل یک خط دفاعی برای و فرصت درگیر می شدند؛ ، بصورت پراکنده با آنان ، ناچارا ، نفرات ما 

                                                                                                ایجاد نمی شد. ، قدرتمند

بصورت دسته ای ، و هرجا که مقاومتی می دیدند، ر دست داشتنددهای بلند نیزه ، دشمنپیاده نظام   
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و سپس مورد اصابت  ، می کردندو نفرات در حال مقاومت را محاصره ، به آن سو هجوم می بردند 

                                                                                                        نیزه قرار می دادند.

 ، ورزیده بودند، در جنگ آوری بسیار  ، برخی از افراد دشمن ،اصال امکان مقابله با آنها وجود نداشت 

با  ، و افراد در حال فرار را،  انجام دهندتیر اندازی نیز  می توانستند،  دنسوار اسب بودکه ی 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 

  ؛شویممداوا ، 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 

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 

مرا به داخل گودال نیندازند ، ولی هیچکس به التماس ها و گریه های من ، توجه  خواهش کردم ، تا

                                                                               ننمود ، و مرا در گودال پرت کردند .   

اسرا و غنایم را نیز ، و با خود به دیلمان برگرداندند. ، کردند  آنان کشته شدگان خود را بار گاری

در  ؛سازی روستاهای تخریب شدهه دستور او ، اسرا باید برای بازمرداویج به دیلمان برگرداندند ، ب

           ؛اموال و غنایم نیز ، در میان مردم و سپاهیان ، و بردۀ آنان می شدند ، اختیار ، مردم قرار می گرفتند

                                                                                                           شد.       توزیع
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                                                                              دهم من با رآی:       چهاردیدار 

                              قرار گرفتم.  "رآی"دهم در حضور چهارمن بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم و برای بار 

                                                                                                 او به من گفت:             

                                                                                                        "سالم دوست من" 

صورت ؛ یا همان شبکۀ منفی ؛ عادالنه  آزمون در برابر فرامین غیرحضور 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

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:                          چهارزندگی کالبدی 

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

و نام پدرم  "شوشا "و همسر یک معمار سرشناس بود.نام مادرم ، او فرزند یکی از زمین داران منطقه 

                                                                                                                  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 صراحت کالم ، دارایپدرم 

، همیشه مورد تحسین من ؛  شجاعت او  ؛ دو تاز می کر ، بی درنگ به او تاخت و، نمی نمود  داری 

  ؛که جرات می کرد،مادرم تنها کسی بود ، او مادرم را بسیار دوست داشت ،ولی مورد مالمت مادرم بود

            انجام  ،را نیزو کاخهای ثروت مندان ، اماکن مربوط به کلیسا  ،پدرم ساخت ،از پدرم انتقاد کند

                                              . کار می کردند،و تعداد زیادی کارگر و بنا تحت مدیریت او ؛ می داد

 ؛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:

 "راو"بنام، من یک خواهر کوچکتر از خودم  ،گذاشت "باالش"مرا  مپدرم نا ،پسر اول خانواده بودم من  

  ؛و انجام کارهای متهورانه، به ورزش و کوه نوردی ، از ابتدای زندگی ، داشتم  "ایوا "یک برادر بنام  و

                                                                                                          .عالقه مند بودم
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                                                                                                                       اعتقادات پدرم:

بسیاری ، شهور سرزمین ما بودند آنان از پزشکان و دانشمندان م،پدرم دارای دوستان روشنفکری بود  

همیشه حضور ، پدرم در جلسات خصوصی و عمومی آنها ، منتقد کلیسای کاتولیک بودند ، از آنان 

و در صحبتهای ، نوجوانی بیش نبودم ؛ من آن موقع  ، با خود به جلسات می برد ،را نیزو م، داشت 

                                                                             .    بسیار دقت می کردم، دوستان پدرم 

وظایف و ، داشت برعهده ، او سرگروهی و ریاست بقیه را ، 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 

شاید  ، باید تذکر داد ، تا به پاپ نیز ، حتی ، پدرم عقیده داشت ،که مطرح شود ، باید کشیشها نیز 

برای ، و راه را ، تعطیل کرده ، تفتیش عقاید را ادارۀ ، مانند  مراکزیو ، د ح کناصال، را  او خودش

                                                                                        .  باز بگذارند ،  توسعۀ علمی جامعه

ه که لو رفتن گرو، 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 ، که با استفاده از مقاالت  ، 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  تالیمات غلط کلیسا ، و با مبلغین ، از عملکرد غلط پاپ انتقاد نمود  ، صراحت

و به مرور ، که تا سالهای سال ، روند کاری کلیسا ادامه یافته ،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  

تصرف  ، را مجرمو  آنگاه اموال ، نسبت می دادند  هابه آن، یا جادو گر بودن را ، تد بودن سپس جرم مر

                                                                                       کردند.و او را اعدام می ، کرده 
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                                                                                                         ورود یک نفوذی به گروه:

او یکی از نمایندگان مورد اعتماد پاپ  ، ان نزدیک پدرم بوداز دوست"اوگری"بنام ، یکی از کشیش ها 

                                                   .   نظارت کند، به هزینه های جاری کلیسا ، و حق داشت ، نیز بود 

  ؛کردگری هم گوش می او .و از عملکرد کلیسا انتقاد می نمود ، به راحتی صحبت می کرد، پدرم با او 

در جلوگیری ، اشتباهات پاپ و مواضع غلط او ، و معموال واکنشی نشان نمی داد.پدرم به او می گفت 

  .      شوداصالح  تا ،مورد انتقاد قرار گیرد، و سایر کشیشها ، او  ، باید توسط از انتشار مباحث علمی

، 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  ،تشدید تحجر می گردد ، و عامل

                                                                                              "شریک هستند، گناه پاپ 

آنچه که در کتاب مقدس  "می گفت که ، ی او و بعضی دیگر از کشیش هاجلو، 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، که قادر به قانع کردن  ، طرفین می دیدندکه وقتی 

، من را هم با خود برد ، می خواست برود  اوگریبه منزل کشیش ، در یکی از روزها وقتی که پدرم 

طغیان به علت که ، در حاشیۀ دانوب بود ،  او اصالح بنای یک کلیس، مرمت با بحث اصلی در ارتباط 

                                                                                                 آسیب دیده بود. ، رودخانه

موارد را ، باید  .اومی دانست، و مشکالت پیش آمده را  ، بازدید نموده بود ، اساز محل کلی ، پدرم قبال

پدرم پس ، تا او بودجۀ الزم را تامین نماید.من در جلسۀ آنان حضور داشتم ، ا اوگری مطرح می نمود ب

را  تانکه جامعه  ، دچرا سعی نمی کنی"به اوگری گفت که ، و ارائه روش ترمیم بنا ،از صحبت بسیار

                                                                                                             . "دمتحول نمائی

 ، دوست عزیزم الزتو"اوگری به او گفت که ، و تعالیم کلیسا نمود  ، و شروع به انتقاد شدید از پاپ 

ئن اگر مطم ، ن انسانی منطقی هستمم،  ددانش و مطالعۀ کافی نداری شماو ، ست شمااین حرفهای 
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او را سر جایش ، وتالش می کنم ، 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  شماکه از ،  ی می برمئرا به جا شمامن  "پدرم به اوگری گفت

                                                                                .       "قانع می کنند، را  شمابه راحتی 

می گفت که  پدرم، شروع به صحبت کردن کرد ، پدرم با تک تک دوستانش  ،روز فردای آن هماناز  

   .   "بقیۀ کشیش ها را با خود همراه کند ،حاضر است که  ،به او قول همکاری داده ، دوستش اوگری "

شما ، کشیش دوست ، پدر  "به او گفتم که، با دوستانش بودم  ، صحبت های پدرم، من که در جریان 

 "و شاید فقط تعارف کرده باشد، شاید قانع نشد ، این کار را می کند ، که اگر قانع شود  ، اوگری گفت

                                                     .همکاری کند، که او می خواهد ،ولی پدر اصرار بر این داشت 

                                                                                                                   بازداشت اعضای گروه:

از و  ،گرفتقرار ،و در جریان فعالیت گروه، اوگری در جلسات و مباحث شرکت کرد، باالخره  

حدودا  .با گروه همکاری نمود،  و مقاله، و حتی در نشر کتاب ، با خبر شد، تک تک اعضاء ، دیدگاههای

 بازجوئیو تحت  ،بازداشت شدند ،بجز پدرم، اعضاء تمامی ، به گروه   پس از ورود اوگری، شش ماه 

                                                                                                                    . قرار گرفتند

کلیسا در جریان همۀ فعالیتهای نتیجتا ؛و ، را گزارش می نمود ، عملکرد اعضاء، طی این مدت، اوگری  

، می برد پدرم نامی از  کمتر، خود  در گزارشات، که با پدرم دوست بود ، اوگری ،گروه قرار گرفته بود

                                                     نموده بود.معرفی ، و آلت دست دیگران  و او را فریب خورده 

در ، زیرا بسیار ناراحت بود ، دست اوگری ، ازشوکه شده بود، از این اتفاق ، پدرم که ، به هر حال  

مشارکت داشته ،  در بازداشت اعضای گروهو ، بود پدرم همکار اوگری  ،میان مردم شایعه شده بود

                          زیر سوال رفته بود . ، اعتبار و شخصیت خانوادۀ ما بر اساس این شایعات ؛ ، است

پراگ بودند ، بازداشت از اشخاص روشنفکر و سرشناس علمی ؛ همه تحصیل کرده ، و  افراد گروه ،

آنان ، در شهر ،بسرعت پخش شد ، و تاسف سایر افراد روشنفکر و فرهیختۀ ، جامعه را به همراه 

                                                                                                                    داشت. 
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                                                                                :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  ، دباعث دستگیری دوستانم شدیشما "گفت که می پدرم نیز به او 

                                                                                    .  "دستور آزادی آنان را اخذ کنید

من که نگران ، و مدام سر او داد و فریاد می کشید ، با کشیش بسیار تند بود ، لحن صحبت پدرم  

دیگر ، و از او خواهش می کردم ، دست پدرم را محکم گرفته بودم ، پدرم با او گالویز شود  ، بودم

عاقبت کشیش به حالت عصبانی از پدرم  ای من توجه نمی نمود.ولی پدرم اصال به حرفه ،  ادامه ندهد

                                                            .   تا او را رها کند و دیگر با او صحبت ننماید، خواست 

 ؛و دو روز بعد ،از دست داده بود، ولی پدرم آرامش عصبی خود را ، پدرم آن روز ، کشیش را رها کرد  

و گفت  ،این بار کشیش پدرم را تهدید کرد، کرد جر و بحث و با کشیش ، دوباره نزد کشیش برگشت 

تا بفهمید که با چه ،نزد دوستان تان خواهم فرستاد ، شما را نیز ، به من توهین کنید  ،  یکبار دیگر

  .                                        "تحمل نمی کنم، من ادامۀ این توهین های شما را ،  کسی طرف هستید

 ،پدرم به کلیسا یا منزل کشیش می رفت ،تقریبا هر روز ادامه داشت، پدرم با کشیش ، دعواهای لفظی

                 از هم جدا می شدند. ،حث و جدل با ب ،و نهایتا ، و هر روز پیگیر آزادی دوستانش می شد 

، او از اینکه گروه را لو داده ،از کردۀ خود پشیمان است، که کشیش نیز،من کامال مشاهده می کردم 

بود ، ولی ناراحت ،  بودفراهم کرده ،  ، یک عده روشنفکربرای را و موجبات زجر و شکنجه و حبس 

                                             پیدا کند.      نمی توانست، مشکل پیش آمده ، برای جبران ، راهی

            و به او توهین ، مقصر اصلی می دانستند ، مردم و خانوادۀ زندانیان ، پدرم را در اتفاق پیش آمده 

،  با او قطع ارتباط، احترام زیادی قائل بودند ، که قبال برای پدرم ،حتی همسایه های ما ، می کردند 

                                                                                                                 کرده بودند.
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                                                                                        بازداشت پدرم و فراری شدن من:

پدرم به سمت  ،اجرای مراسم بودمشغول ، با حضور مردم در کلیسا  ، زمانی که کشیش ، روز یکشنبه

با ،از من خواست مادرم  ،که او قصد کرده به کلیسا برود،مادرم متوجه شده بود ، کلیسا حرکت کرد 

پدرم بسیار عصبانی  .با کشیش جلوگیری کنم ،و از درگیری او و از او مراقبت نموده ، همراه شوم ،او 

                 می داد.زیر لب به کشیش و پاپ فحش  و فقط،او اصال به حرفهای من گوش نمی کرد ،بود 

و بقیه داشتند با او هم ، کشیش داشت دعا می خواند ، وارد کلیسا شد  ای ، پدرم بدون هیچ مقدمه

؛     می کرد بلند بلند به او توهین، سمت کشیش می رفت ، پدرم در حالیکه مستقیم ، نوائی می کردند 

                                                   .از دست پدرم بگریزد ، و سعی کرد نمود ،کشیش دعا را قطع 

و پدرم ، کشیش به زمین افتاد ، و مشت محکمی به صورت او زد  ، پدرم خودش را به او رساند لیو 

و  ، و یکی از حضار لگد محکمی به پدرم زد، مردم به سمت پدرم دویدند ، شروع به لگد زدن او کرد 

                                                                                                        .   پدرم به زمین افتاد

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  

که مانع از  ؛من هدفم این بود، نمودم دور و آنها را از پدرم ، خوبی صحنۀ درگیری را اداره کردم 

تا پدرم توسط مردم مضروب ، ضمن اینکه اجازه ندهم ، پدرم با کشیش و مردم شوم ، درگیری بیشتر 

  ؛توسط من مورد تهاجم قرار گرفتند، که به پدرم حمله کرده بودند ،به هر حال چند نفر از مردم ؛ شود

با لگدی محکم  ،تا فرار نکند، یک نفر که از پشت دست پدرم را گرفته بود ، و به صورتشان مشت زدم 

                                                                                                              به زمین انداختم .

  ؛بین من و مردم ،و درگیری شدیدی ،و متوجۀ من شدند  ، مردم پدرم را رها کردند، بعد از این اتفاق 

داشتم مدیریت می کردم؛ ، و درواقع صحنۀ درگیری را من به خوبی از خودم دفاع می کردم،، در گرفت

                                                            "پدر شما بروید بیرون"و به پدرم مدام می گفتم که 

نشسته و سر او  ،دیدم که پدرم روی سینۀ کشیش ،و به پدرم نگاه کردم ، 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 

سمت منزل  به و، دوان دوان از کلیسا خارج شدیم ،من و پدرم و سپس ،  پدرم کشیش را رها کرد ،

تا ماموران "و گفت ، به ما داد  ،و او پول و جواهرات خود را ، من ماجرا را به مادرم گفتم  ،رفتیم 

                                                      " ،یدو آنجا مخفی شو ،ان گارات برویدبه خانۀ دوستت، نیامدند 

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  

ما ، کشیش اوگری نیز کشته شده است ،گفت که  "اولگا"ضمنا  .بردند، به زندان را  "ایوا"برادرم 

خود "الزتو "زمانی که،که تا ماموران همه جا شایع کردند ، بمدت سه روز در خانۀ گارات مخفی شدیم 

                                                            .   زن و فرزندانش در بازداشت خواهند ماند ،را معرفی نکند

تا به مبارزه برعلیه کلیسا ، را در اختیار من قرار دهد و جواهرات  که پول، پدرم تصمیم گرفت ، نهایتا  

زندان  به ماموران،  مفردای روز تسلیم شدن پدر ، به ماموران معرفی کند ؛ را و خودش، ادامه دهم 

از منزل ، من با احتیاط زیاد  ،نیمه های شب ، و برادر و خواهرم آزاد شدند  مادر ،بود که ، مطلع شدم 

                                                                      .و به منزل خودمان رفتم ، گارات خارج شده

و بخشی از پولی که ، و من جواهرات مادرم ، ساعتی با هم صحبت کنیم ، چندتوانستیم  من و مادرم 

مادرم می گفت که ، هزینه کنند  ،تا در نبود پدر، برگرداندم ، به مادرم را ، به من داده بود پدرم 

                                "یداز اینجا دور شو دهر قدر که می توانی ،هستند شمادنبال ، ماموران االن "

و از او درخواست ،بروم  "شاالن "بنام  ،پسر عمویم نزد ، که من به انگلستان ،م گرفتیم نهایتا ما تصمی 

                                                                                                                .کمک کنم

، به منزل ما سر می زد  ،و هر وقت که به پراگ می آمد ،که مقیم انگلیس شده بود ،شاالن سالها بود 

    مشکالت مالی او را حل می کرد. ،پدرم بود که ،درگیر مشکالت مالی بود ،و مواقعی که عموی من
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                                                                                                              رفتن من به انگلستان:

و پس از طی سه ماه به سرزمین گل  ،به سمت انگلستان حرکت کردم،من با اندوخته ای که داشتم 

خودم و هعبور کردو سپس توسط کشتی از دریای مانش  ،در کنارۀ مانش سه روز اقامت نمودم ،رسیدم 

                                                                                              .          اندمن رسانگلستا بهرا 

به  ،زندگی می کرد،یکی از خیابان های مرکزی شهرو در،او ساکن لندن بودرا داشتم. "شاالن"نشانی  

  "با آقای شاالن کار دارم"سالم کردم و گفتم ،در را باز کردخانم جوانی ، مدر منزل را زد،منزلش رفتم

                                                                               "با آقای شاالن چکار دارید؟ "او از من پرسید که

                                                      "م ه او از شهر پراگ آمد ،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 ،مکه به درمانگاه برو،ترجیح می دهم 

ولی نمی دانستم که  ،به انگلیس رفته  ،که شاالن برای تحصیالت در رشتۀ پزشکی ،من می دانستم  

و با استعداد شهر ما ، از افراد تیز هوش و ا به اتمام رسانده ، و ازدواج کرده است ، تحصیالت خود را ،

و از  ،مثال زدنی او صحبت می کردند یاز هوش، مدرسان همیشه  ،پراگ شهردر ،در آموزشگاه ما ،بود 

                                                                   .    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

و به سمتم آمد و مرا  "سالم باالش عزیز"گفت و  ،بیمار را رها کرد ،او که بسیار شگفت زده شده بود

                              "او هم به لندن آمده؟ ،عموی عزیزم الزتو کجاست "و پرسید ؛ 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 پدرمن ازدواجش را تبریک گفتم ، و سپس ، 
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                                                                .او بسیار متاثر شد، را تعریف کردم "گارات"آقای 

با و هنوز ازدواج نکردیم و سپس ادامه داد ، ؛ هلن نامزد ، من است و تازه آشنا شدیم "گفت  شاالن 

، و اکثر دوستانش اعدام شده اند احتماال عمو و آقای گارات  ،دکنی تعریف می شماچیزی که این 

تا  ، دو حتی ایتالیا بپردازی، به نشر آگاهی در پراگ ،  دواینکه برحسب وصیت عمو الزتو می خواهی

کاری سخت و حادثه خیز این ، که ، باید بگویم  البته ، دبنیان حکومت ظالمانۀ کلیسا را متزلزل کنی

ولی باید در درجۀ اول همه موارد امنیتی را  ،کنم  همکاری شمابا  ،من حاضرم بخاطر عمو، است 

          ".قرار بگیرد شمافعالیت  ،نباید تحت تاثیر  ،زندگی من و هلن، و در مرحلۀ بعد ،  درعایت کنی

  را؛ شروع نکرده است؛ و هنوز زندگی مشترک با او ، هلن دانشجوی ادبیات است؛ شاالن ادامه داد که 

و فقط ، بعضی از روزهای هفته به منزل او سر  ، هلن ، در منزل پدرش ساکن استبه همین علت ، 

لذا شما می توانید ، تا زمانیکه مشکل محل سکونت شما ، حل نشده ، در منزل من ساکن  می زند.

                                                                                                                        "شوید

 ؛یکی از همشهری های ما"کهو گفت  ،کرد برایم مطرح یک پیشنهاد عالی نیز  ،االن همان روز ش 

او یک کتاب ، او یک نویسنده و اندیشمند منتقد کلیسا ست  ،اوست از دوستان ، "ماال"آقای بنام 

       "کرد می توان که چه کار ،ببینیم  تا ،را با او آشنا می کنم شمامن ، ارد فروشی بزرگ در لندن د

و ،در درمانگاه به او گفتم ، و موضوع عموالزتو را  ،که صحبتهای خصوصی  ،ضمنا او از من تشکر کرد 

                                                                                                  .     هلن را مطلع ننمودم

ماجرای فعالیت گروه را برای و ،  برگزار گردید"ماال"و  "شاالن"بین ، یک جلسۀ خصوصی روز بعد  

                                                                                              توضیح داده شد.           ،ماال

فروشی ماال  داخل کتاب؛ محل جلسه ، با حضور من برگزار شد  بین ماال و شاالن ،  جلسۀ دوم

در ،نه مغازه می شد .کتابهای زیادی و شامل پنج ده ،بود.کتاب فروشی در مرکز لندن قرار داشت 

 که به مراجعین،تعدادی میز و صندلی نیز وجود داشت ،داخل مغازه  .قفسه ها منظم چیده شده بود

              .نمایندد که کتاب مورد نظرشان را ساعتی مطالعه کنند و سپس خری،این فرصت را می داد 

نصف که انبار پشت فروشگاه را  ؛او پیشنهاد کرد ،بود با عزم و ارادۀ باالو با هوش  ماال یک انسان   
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به عنوان انبار  ،و نیمۀ دیگر  ،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 

تا ،م ممنوعه می نمودکتابهای  تکثیر،اقدام به  ،و دوستان همفکرش ماالبا کمک ، ، ، و مواقع بیکاری 

ماال مسئول شبکۀ .متحویل دهنام داشت ،  "ریکارو  "ماال ، که  به دوست هم دانشگاهی، کتابها را 

            از به کمک آنها ،کتابها را تکثیر می نمود.که ؛نشر کتابهای ممنوعه بود و دوستان زیادی داشت 

مسئولیت شبکۀ ریکاردو  ،، تلقی می گردید کلیسا  به معترضیک روشنفکر و ،ساکن روم بود ریکاردو  

و سایر شهر های جنوب م ودر ر، با توجه به دوستان متعددی که  او توزیع کتابها را به عهده داشت ،

و کتابها را به دست مخالفان و .ه بودبه عهده گرفت ،شبکۀ توزیع کتابها را  ،مسئولیت  ، داشتاروپا 

                                                                                   منتقدان کلیسا می رساند.           

                                 . بودتحسین  قابل، ده و شهامت او او عزم و ار ،فراتر از انتظار بود "ماال"پیشنهاد

یا حبس که توسط ادارۀ تفتیش عقاید اعدام شده ،عموما اشخاصی بودند  ی ممنوعه ،کتابها گاننویسند

و مباحث داخل  ،از دانشمندان علوم مختلف بودند ،نویسندگان برخی از کتابها نیز ، گردیده بودند

با نوشته های که ،به موارد علمی خاصی تاکید می شد  ، ولی چون در کتاب ،اصال مذهبی نبود ؛کتاب

  می آمد.جلوگیری به عمل ، توسط کلیسا ، از انتشار آنها ،به همین علت ،کتاب مقدس تناقض داشت

پس از مطالعۀ کتب علمی ، نویسندگان مربوطه را ،  ، ادارۀ تفتیش عقاید ماموران ، ماال می گفت ، 

  ؛عذر خواهی ،ناچار از هند ، تا قرار می دتحت فشارهای جسمانی و روانی بازداشت می کنند و آنها را ، 

                                                                          گردند و مطالب داخل کتاب را تکذیب کنند.   

                                                                                                            م:وروش انتقال کتاب به ر

کتابها به زبان ایتالیائی و فرانسوی و ، ماه اولین محمولۀ کتاب را آماده کردیم  ما طی مدت چهار

که آن ، ما کتابهای مجاز هم داشتیم ، ولی اکثر کتابها به زبان ایتالیائی نوشته می شد ، انگلیسی بود 

و . صندوقهای چوبی جا سازی شد ون در، کتابها بود.و تاریخی عموما دارای ماهیت علمی ، کتابها 

                                                                                                     آمادۀ ارسال گردید.  
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، بار یک کشتی  در جنوب فرانسهو  ،میببربه فرانسه  همبا  ،اولین محموله را  اکه م ،قرار بر این شد 

  .سمت روم عازم شویم ه، بشتیسپس همراه ک ،از دوستان صمیمی ماال بود، کاپیتان کشتی که ، مکنی

لنگر  کاپیتان بایدزیرا ،ما شروع می شدمرحلۀ حساس کار ، می رسیدم وبه نزدیک ر ،زمانی که کشتی 

                                                .     در دریا توقف می نمود ،روز یکو به مدت ، انداخته  کشتی را

 ،بود همراه کشتی، که  یشبانه با کمک دو قایق نجاتاز جاشوهای کشتی ،  دو نفرو  سپس من و ماال 

                  و صبح محموله را بار تعدادی گاری  ،می بردیم"پومزی"به روستای ساحلی کتابها را، باید 

گاری ها را ، ما باید ، از داخل روستا کرایه می کردیم ، و این کار را باید ، به شکلی انجام .می نمودیم

                          روستای پومزی ، از قضیه مطلع نگردد.  دیم ، که کسی مشکوک نشود ، و کشیشمی دا

سپس  ، ندبه کشتی باز می گرداند، قایق ها را مجددا ید پس از بارگیری کتابها در گاری ، با 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 

                                                                                می سپردیم. 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 

         .م بودویکاردو از افراد ثروتمند رپدر ر ،ریکاردو مالقات کردم با ومن  ،شکل گرفت و بخوبی  ، شد

تا کشتی ما آمادۀ  ،م ماندیم وما در ردو هفته برای مدت  ،آنها دارای باغات و امالک ارزشمندی بودند  

و به  ،که محموله های بعدی را من به تنهائی بیاورم،قرار بر این شد  اعزام مجدد به فرانسه شود.

                                                                                                           .ریکاردو برسانم

و پاپ و کشیش ها و  ،حرفهای خنده آور می زد،ریکاردو یک جوان خوش چهره و بسیار بذله گو بود 

برای تثبیت قدرت و حاکمیت  ،همۀ این گفته ها "حتی کتاب مقدس را مسخره می نمود.او می گفت 

و آنچه که در کتاب مقدس نوشته  ،که پاپ و کشیشها می گویند ،و خداوند آن چیزی نیست  ،است 

سال  1300و فقط در حد تفکر و اندیشۀ مردمان  ،به درد مردمان این زمان نمی خورد  ،شده نیز

                                                                                                                       "پیش است
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 ،غیرمجاز که قیمت کتابهای ،من متوجه شدم  ،به ماال داد؛ مبلغ قابل توجهی بابت کتابها ریکاردو  

                   .ماال به همراه داردبرای  ، بسیار خوبی درآمد کار ،و این  ،چند برابر کتابهای مجاز است

و قرار شد که سی درصد  ،در حضور شاالن با من یک توافقنامه نوشت ،به لندن ما ماال پس از مراجعۀ  

وانگیزۀ کار را در من باال برده  ،این توافقنامه فوق العاده عالی بود ،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:

 ؛می گذشتهشت سال از حضور من در لندن ،دوست شدم  زن دو با من ،در طول زمان اقامتم در لندن

عات با به دف،در پارک ها و کناره های  رود تایمز ،طی این مدت ،و من نیز از تنهائی خسته شده بودم 

آشنا "هلنا  "تا اینکه با زنی بنام ،این دوستی ها هیچکدام جدی نبود زنان زیادی مالقات داشتم.البته

                                                                                                                      .   شدم

هلنا تازه به  ،به کار فروشندگی اشتغال داشت،مجاور کتابفروشی ما  ،در مغازۀ شیرینی فروشیهلنا  

از  هلنا،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  زنانیآن تیپ 

و پس از یکسال از او جدا شده  ،کالسکه چی های لندن بودو شوهرش ازا،ر ازدواج کرده بود او یکبا  

                                                                                                                           . بود

او به  ،شدصمیمی با من  هلنا  ، برای خرید نان و شیرینی از مغازۀ آنهامن ،  جعۀپس از چندبار مرا 

از من دربارۀ کتابها و ،و چون سواد چندانی نداشت  ،و با من بگو و بخند می کرد،می آمدفروشگاه ما 

من برایش خالصه گوئی ، که در ارتباط با کل موضوع کتاب ، موضوعاتشان می پرسید و انتظار داشت 

               .او را سرگرم کنمبا او همراه باشم ، و  ،که من در اوقات فراغتش،و به نوعی انتظار داشت،کنم

و من قهوه  ،برایم شیرینی می آورد  معموال او ، ،آمدهم به خانۀ من  ،بعد از آشنائی با من  ،او سه ماه 

 ؛و می خوردیمو خنده شوخی می کردیم  ،صحبت می کردیم، و بعد با هم می نشستیم  ،می گذاشتم 
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که با هم ،ابراز عالقه می کرد ،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  ،ازدواج کنیم

که رابطۀ ما به ، شب به هر وسیله ای متوسل می شداو در طول  ،او سه بار نیز در منزل ما شب ماند 

که از او ،به من تذکر می دادند  ،که از دوستی ما مطلع بودند  "شاالن"و "ماال  "شودازدواج تبدیل 

                .با ترش روئی با او برخورد می کرد ،هلنا را می دیدخانم  ؛  "ماال "و هر وقت که  ،فاصله بگیرم 

ولی ، و مخالفت هلنا همراه بود ، این کار با خواست من  ،من و هلنا به تدریج از هم فاصله گرفتیم  

. صحبتهای ماال عنوان می کردم ،فاصله گرفتن از او را  ،و علت  ،او داشتم من اصرار به فاصله گرفتن از  

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 

کمتر ،او سنش از من دو سال  ،و همسرش فوت کرده بود ،قبال ازدواج کرده بود جولی،که ازدواج کنم 

                                                                      .   او دختری مودب و با اندامی ظریف بود،بود

فوت  شان سه ماه پس از ازدواجکه شوهر کرده و شوهرش ،او خودش به من گفت ،من تا وقتی که  

البته از ظاهر  ،است کرده ازدواج  جولی نمی دانستم که و من  ، مطلع نبودم، از این قضیه ،نموده است

 ؛خانواده اش دوست داشتند ،این موضوع را  ضمن اینکه  ،که قبال ازدواج نموده ،جولی نمی شد فهمید 

                                                                                                     .   از همه پنهان کنند

 ،دعالقه من ، با اینکه خواستگاران زیادی داشت و ،سال می گذرداز فوت شوهرش شش  ،جولی گفت  

                                                                                                     به ازدواج مجدد نبود.

من پول زیادی پس انداز کرده بودم و  ، که با هم تفاهم داریم،احساس کردیم   جولیبه تدریج من و 

قادر بودم ،که یک زندگی نسبتا خوب را ، برای خودم شکل دهم ، من برای جولی هدایای گران قیمت 

                                                       می خریدم ، و سعی می کردم ، که نظر مثبت او را جلب کنم .   

و شاالن نیز  ، داعالم کن را به ماال و پدرجولی " جولی"دم که عالقۀ من به من از شاالن درخواست کر

                                                                                          . موضوع را با آنها مطرح نمود
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که من در  ،شروط این بودیکی از ،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 ،کار بگمارم

و بر خالف آن قراری که بین  ،به دیدۀ اقتصادی هم نگاه می کردم  ،به این کار انتقال کتاب  ،البته من

کتابها را به ،در مواردیکه  ،و قرار بود که در سی درصد سود شریک باشم  ،من و ماال گذاشته بودیم

و رقم واقعی فروش کتاب  ،لتفاوت را برای خودم برمی داشتم مبلغ مابه ا ،مبلغ باالتری می فروختم

                                                                                            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 ،

 به به جنوب فرانسه آمدم وسپس ،با یک کشتی دیگرسپس و ،و پول آن را اخذ کردم ،ریکاردو دادم 

پس از یک هفته  ن هم م، محمولۀ دوم را ماال آمادۀ حمل کرده بود ،لندن مراجعه نمودم سرعت به

                                  .م حرکت کردموسمت رو  ،محموله را تحویل گرفتم بار دیگر ، توقف در لندن 

که روال کار انتقال کتاب را من بامن همراه بود ، قرار بر این بود ،  "یانگ "این بار شخصی بنام آقای 

                                     ، به ایشان آموزش دهم و او را با ، ریکاردو آشنا کنم ، تا جانشین من شود .  

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

                                                                                                                  .م یگذاشت

                                                                                                            دستگیری و مرگ من:

نزد پدرش رفتم و سالم کردم و  ،ریکاردو در منزل پدر نبود،م یبه منزل پدر ریکاردو برد محموله را

                                     "تا کتابها را تحویل بگیرد؟ ،ریکاردو کجاست،  میکتابها را آورد "گفتم که
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من به دنبالش   ،است ریکارو به منزل یکی از دوستانش رفته، داخل انبار  ید ،ببرکتابها را"گفت او  

                                                                                             "می روم و او را می آورم

 چی ها  من کرایۀ گاری،میبار را تخلیه کرد،و آقای یانگی چی ها و با کمک گار،من سمت انبار رفتم 

                                       و از ما دور شدند.   .حرکت کردندسمت روستا  هب ،گاری چی ها،را دادم 

و شروع به شستن دست و صورتم  ،آب کشیدم از چاه و  ،به کنار چاه وسط حیاط رفتم  ،من نیز  

و او نیز  آقای یانگ به بیرون حیاط رفت و گفت می خواهد شرایط را مورد ارزیابی قرار دهد. ،کردم 

                                                                                                             از من دور شد.   

او به من  ،منزل آمدحیاط به داخل  ،که پدر ریکاردو با شش نظامی ،کردم با شگفتی مشاهده ناگهان 

                                                "او را بازداشت کنیدخودش است این مردک "و گفت ،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.  .زندان انتقال یافتمبه ،داشتم 

        م وکه بدانند من کتابها را از چه طریق به ر،آنها اصرار بر این داشتند ،بازجوئی از من شروع شد  

که محل تهیۀ کتابها  ،آنان می گفتند ،را بگویم کاپیتانو انتظار داشتند که من نام کشتی و  ،می رسانم

ا به زبان که کتب ر ناشرینیخصوصا  ،دنمائی ءرا افشا ناشرانتیم اسامی و نشانی و  ،داعالم کنیرا باید 

                                                                                             .  یسندایتالیائی را می نو

ولی من حاضر به  ،اقدام به شالق زدن و آویزان کردن از پا می کردند ،برای گرفتن اعتراف بازجوها  

، از و اگر پاپ  ،از پاپ اطاعت می کنند ؛ در اروپا ، تمامی فرمانروایان من می دانستم  ،اعتراف نبودم 

آنها ،  نمایندیش عقاید بازداشت کنند و تحویل ، ادارۀ تفت، خاصی را  ،تا شخص  درخواست کند آنان

                                                                                      .        از اطاعت خواهند شد، ناچار 

به همین علت سکوت و تحمل شکنجه را  ،در لندن را افشا کنم ،من نمی خواستم اسامی دوستانم

          از طرفی احتمال می دادم که خبر بازداشت مرا آقای یانگ به دوستانم در لندن برساند. پذیرفتم.

برخی از اعترافات او را برایم ،هابازجو ،است بازداشت  ،که ریکاردو نیز،من در زندان مطلع شدم    
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  .دمحاضر به همکاری نبو ، ولی من .مانند ریکاردو با آنها همکاری کنم ،و از من خواستند  ،خواندند  

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 ،که زیر شکنجه قرار داشتم ،یک هفته بود 

من در  ،و حاضر نبودند مرا به درمانگاه ببرند د،دست بردار نبودن؛ولی بازجو ها  ،در حال توسعه بود

و داد  ،می پیچیدم  و از درد به خودم ،سر درد و التهاب شدید در روده داشتم  ،آخرین شب حضورم 

             .فضای زندان شنیده می شدنقاط مختلف در  ه صدای فریاد منبطوریک ،و فریادم بلند بود

       و به من فحش های رکیک  ،و فقط به سلول من می آمدند  ،ولی زندان بانان توجه نمی کردند  

و صبح که زندان بان در سلول را باز  ،من آنشب از درد زیاد از هوش رفتم ، رفتندو می  ،می دادند

             "پاشو"و گفت  ،به من چند لگد زد، او و کف سلول افتاده ام ، دید که من بیهوش شده  ،کرد 

؟ تا ببیند قلبم می زند یا خیر ،سپس گوشش را روی سینه ام گذاشت  ،ولی دید که حرکت نمی کنم

                                                                                کار نمی کند.     و مطلع شد که قلبم 

، بریدبیایید و او را به بیرون ب؛ است این حرام زاده مرده"و گفت  ،سپس دو تا از مامورها را صدا کرد

                            ."تا چالش کنندکه او را به قبرستان ببرد،کنم  گاری چی را خبر،می روم  من هم

                                                                                                               هدف من در زندگی:

مدافع من و همفکرانم  ،که خالق هستی ،انتظار داشتم  ،من بخاطر ظلمی که به خانواده ام شده بود

، که خداوند من وامثال من را ،داشتم  و من اعتقاد ،که آگاهی را نشر دهیم ،ما می خواستیم  ،باشد 

که ،می اندیشیدم قضیه به این زندگیم ، من در روزهای آخر  ،دوست داشته باشداز پاپ باید بیشتر 

و  یتو اعمال ما در جهت رضا ،خداوند ما را دوست دارد"گارات"اگر برحسب تعالیم دوست پدرم

چرا هیچ پاسخی و  به ما کمک نمی کند. ،پس چرا برای رسیدن به این اهداف مقدس  .خواست اوست

که ، که ضرورت دارد،من کامال احساس می کردم  ، های متوالی خودم نمی یابم برای علت ناکامی

و علت عدم انطباق  ، پاسخ دهدبه سواالت مردم تا با منطق و استدالل  ،انسانی را موظف نماید  خداوند

                                                                  .توضیح دهدبا عدالت خداوند ،را  حوادث و وقایع زندگی
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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.به ،برای مخلوقات خود به نوعی تشریح کند ، آفرینش را 

 ،ولی خداوند را دوست داشتم  ،از هیچ انسان و کتابی ، نیافتم، پاسخ پرسش هایم را  هرحال من که

                                                        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 را ارتقاء و آگاهی تو انجام شد، هرچند حضور تو در عالم ماده ، با هدف " 

                                .      "به شکل مناسبی رشد نکرد تو ؛ء و آگاهی در ارتقا متاسفانه ولی، پذیرفتی 

که در  ، و بر نفس خودت چیره می شدی، خودت را به آگاهی می رساندی ؛تو باید در درجۀ اول "

                                                                                            "این ارتباط به خوبی عمل نکردی

ولی تا مرحلۀ اخذ نتایج ، ارتقاء دهی  کمی تو توانستی روح خودت راهرچند که  ؛ "سپس ادامه داد 

                                                               "و دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری

که  ؛به هر حال بخشندگی و مهربانی وظیفۀ حضور من در عالم هستی است"سپس رآی ادامه داد

بروی و روح خودت را  تا به عالم ماده ؛فرصت داده می شودموظف به انجام آن هستم . بار دیگر به تو 

تو شکل خواهد  قبلیه بصورت مکمل ، نسبت به زندگی حضور جدید تو در عالم ماد، ارتقاء دهی 

                                                                                       ."؛ تا حصول تجربه ؛ برای تو مقدور شودگرفت

                                                               .    "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:       پانززندگی کالبدی 

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

و نام پدرم  "ای شی کو"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 پروردگار  ؛می رفتند؛ بصورت منظم به معبد آنان همیشه، پدرم و مادرم بسیار مذهبی بودند

                                                                                                    .   مشغول می شدند

خصوصا مادرم که بسیاری از نیایش ها لی داشتند؛مقبوهر دوی آنان شخصیت ، در میان مردم روستا  

                                    . مورد تحسین دوستانش قرار می گرفت،  به این علتو ، را از حفظ می خواند 

و انواع کاله های ماهیگیری و حصیرهای کفی و پرده  ،مادرم در حصیربافی نیز انسان چیره دستی بود 

              و در بازار سنتی روستای ما و روستاهای اطراف به فروش می رساند.، ا می بافت های دیواری ر

به همین علت من و  ، بسیار مذهبی شده و باعث افتخارش شوند، که فرزندانش  ؛پدرم دوست داشت

برای ، بود  کسب کردهاز دیگران ، طالعات دینی و مذهبی و هر آنچه که ا، خواهرانم را جمع می کرد 

و ، انواع افسانه های راست و دروغ را برای ما نقل می کرد، در این ارتباط پدرم ،  ،ما تعریف می کرد

                                                                                           انتظار داشت که ما بپذیریم.

پدرم در برخی از  ،که قادر به پاسخگوئی نبود، او مطرح می کردم  ، سواالتی برایمن هم همیشه 

او به ، من فکر می کنم ،به فکر فرو می رفت، با سواالت متعدد من مواجه می شد  ؛وقتی که، اوقات 

؛ زیرا از تکرار داستان فوق ، دروغ است ، داستانی که در حال نقل اوست ، این نتیجه می رسید که 

                                                          خودداری می کرد.                      ، نزد دیگران نیز 

                                                                                                                   شرایط زندگی من:

؛ گذاشت "هیروکو"مرا  مپدرم نا، خانواده بودم دختر سوم من ، دارای سه فرزند دختر بود ، پدرم   
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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 ، وخواهرم کایو یک هنرمند  

ا ومناظر بسیار زیباشکال و سپس  ، به رنگ های الوان رنگ آمیزی می کرد، و الیاف را ، امادر گرفت 

و همه خواهانش ، خیلی زیبا بود  "کایو"کارهای ابتکاری ، د در حصیرها و پرده ها ایجاد می نمو را

خود را  روش کار کایو، و طرحی جدید می ساخت  ، او هر روز ابتکاری جدید به کار می برد، بودند 

رها و عروسک های که من و خواهرانم حصی ؛و کار به آنجا رسید، ه من و خواهرم کامی یو نیز آموختب

بازار کار فروش ، می نمود ، آنان در بازارها اقدام به فروش مو مادر، زیبای حصیری می ساختیم

مزارع ؛ چون کارگراها ؛ برای حضور در بسیار خوب بود، موقع دروی برنج؛در فصل نشاء برنج و حصیرها

                                                                        . زیر انداز حصیری داشتندو  ؛ احتیاج به کاله

                                                                                                                  پیشنهادعالی پدر:

یک پیشنهاد عالی ، مپدرتا اینکه یک روز ، ها ادامه داشتسالفروش حصیر ها، در بازارهای محلی، 

آنان محصوالت و صنایع  ، رفت و آمد می کنند "ادو"که خارجی ها به بندر ، او گفت مدتی است  ؛کرد

.                                                                                                      دستی را دوست دارند  

و توسط ، تولید شود ، خطوط ژاپنی نیز بکار رفته باشد، نقش هائی که در آن  ،پیشنهاد او این بود   

، توسط این کار ،  بفروش برسدقرار گرفته و خارجی ها  در چشم اندازحمل شده ، و سپس  به بندراو ، 

برای فروش آماده شد ، سپس توسط پدرم ، به بندر حمل  و یک محموله بزرگ ،؛ او برنامه ریزی شد 

که ما تصمیم گرفتیم در ،بحدی نتیجۀ پیشنهاد پدر عالی و سود آور بود و به فروش رسید.؛ گردید 

پدر نیز ضرورت  .و تعداد زیادی از افراد روستا را به کار بگماریم ؛یک کارگاه احداث کنیم؛ روستا 

                .و به فروش تولیدی کارگاه مشغول می گردید، اجاره می کرد که مغازه ای در بندر ، داشت 

 ؛حصیر ها و عروسک های زیبای ژاپنی را بسیار دوست داشتندخارجی ها که عموما پرتغالی بودند؛  

سود برای  یک تجارت پر، به مقدار زیاد از آن می خریدند، و به کشورشان می بردند، ارزانی و به علت

 خانواده شکل گرفته بود.                                                                                            

و طی ، و من ازدواج کردیم  "کامی یو"و  "کایو "طی این سالها ، سالها ادامه پیدا کرد ، این روند    
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و تقریبا همۀ افراد خانواده از ، دۀ ما شکل گرفته بود این مدت چرخۀ مناسب اقتصادی برای خانوا

                                                                                                           وضعیت پیش آمده راضی بودند.

که با نددوست داشت، و خیلی از افراد، نقش اساسی داشتند، اقتصادی سرزمین ما رشددر ، خارجی ها

                                                                             آنها تبادل اقتصادی داشته باشند.       

که ، یک پیشامد غیر قابل پیش بینی بود ، عالقۀ خارجی ها به صنایع دستی ژاپن ؛ شاید بتوان گفت 

به ساخت ، سایر افراد نیز ؛ زیرا پس از ما ، و حتی سرزمین ژاپن داشت ، منافع فراوانی برای خانوادۀ ما 

در حد و اندازۀ ، ولی تولیدات هیچ یک از رقبا ، به خارجی ها پرداختند ، و فروش آن ، صنایع دستی 

                                                                                                    ما نبود.         تولیدات

                                                                                                                     ازدواج کردن من:

به خانوادۀ ما که سواد و از این لحاظ نسبت ، ا سواد بوداو ب، م یکی از پسران روستای مجاور بودشوهر

و به همین علت مورد ؛ او بسیار مذهبی بود  ، بود "مون تارو"نام او  ، برتری داشت ؛چندانی نداشتند

                                                                              .   ، قرار گرفته بودوثوق پدر و مادر من 

مون تارو در ، هزینۀ پدر  با کمک؛ ر خانه ای که ، ما دازدواج ما , به شکلی سنتی شکل گرفتمراسم  

و در  ؛رو کتاب می خواندمون تا؛ من از اینکه می دیدم ، ن شدیم ساک، روستای ما ساخته شده بود 

                                                                              .لذت می بردم  ،  نزد مردم مورد احترام است

، این دو کار ، ره می کرد ارا ادما و امور مالی و دفتری کارگاه ، مون تارو در روستا تدریس می کرد 

و اگر کسی ، خودش را سرگرم زندگی مردم می کرد ، لذا اکثرا در روستا  ؛وقت او را کامال پر نمی کرد

در جهت  ؛و تالش، دید وارد اینگونه مباحث می گر، و یا اختالف و دعوائی رخ می داد ، مشکل داشت 

ولی او عالقه مند به ، من مناسب سن سال او نمی دانستم ، این کار را ، حل و فصل اختالف می نمود

                                                                                                   ورود به این مباحث بود.

آنان در ، دوقلوی پسر داده بود انفرزند؛ خداوند به من ، خیلی زود بچه دار شدیم ؛ارو تمون من و 

شوهرم نام فرزندانم ، ولی طی ماههای بعد رشدشان جبران شد، ان تولد هیکل نسبتا کوچکی داشتندزم

  من فرزندانم،آنان از کودکی عاشق قایق رانی و فنون رزمی بودند، گذاشت  "هیروشی"و  "هیروماسا"را 
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                            و آنان خواندن و نوشتن آموختند. آنان را به مدرسه فرستادم، را بسیار دوست داشتم 

پیشرفت شرایط ؛ من برای اینکه فرزندانم بسیار باهوش بودند. و با من اشتراک در عقیده داشتند. 

تا فروشگاه را در ، و او را راضی کنم ، کنم صحبت  مبا پدر، تصمیم گرفتم ، فرزندانم را فراهم کنم 

مون تارو خواهش  ؛و از شوهرم، شودبکارتا شوهرم نیز با او در فروشگاه مشغول  ، بندر توسعه دهد

ین کار بخوبی توسط ا .و همکار پدرم در بندر ادو شود ، که کار معلمی در روستا را رها کند، کردم 

                                                                                                 .        من مدیریت شد

در بخش شرقی ، ما استیجاری منزل، تا در آن اقامت نمائیم، منزلی در بندر اجاره کردیم سپس ما 

همه چیز طبق  ، 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 ، روال پیش رفت 

از نظر و 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 بود. یو درآمد بیشتر، به کارگاه شده بود، کاالعامل سفارش بیشتر  ،موضوعاین 

و در ، قرار گرفته بودند ناتحت تاثیر فرهنگ آن؛ با خارجی ها  و ارتباط، بر اثر برخورد ؛ بچه های ما 

و حتی خواهان سفر ، برای خود پیدا کرده بودند ، دوستانی صمیمی ، پرتغالی ها از میان، جوانیدورۀ 

                                مواجه شده بود.، که درخواست آنان با مخالفت شدید شوهرم ، به اروپا بودند 

                                                                             شرایط اعتقادی و باورهای عمومی جامعه: 

میان مردم جایگاه و در  ،سالها بود که دچار فساد شده بودند که رهبران مذهبی،، حقیقت این بود 

از طرفی مردم راهبان بودائی را عامل  ،و مردم در سردرگمی اعتقادی بسر می بردند، مناسبی نداشتند

  ؛قادر بود ؛بنام مسیحیت، چنین شرایطی ؛ ورود یک اعتقاد جدیدو در ، تند اربابان و فئودالها می دانس

                                                                 برای راهبان و اربابان فراهم نماید. ؛ی را مشکالت جدید

و مهربانی و نیکی به همنوع  به دوستی،زیرا مسیحیت تاکید بسیاربسیار جذاب بود، شعارهای مسیحیت

، که هدفشان از ارتباط با سایر جوامع اینست ، ع کشیش های مسیحی عنوان می کردنددرواق، داشت

    و در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم نقش ایفا کنند.، که دوستی و مودت را انتشار دهند 



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

237 

، که همگی با سواد مهم کشیش ها این بودیکی از خصلتهای ، حرفهای آنان را می پذیرفتند، مردم هم

و فقط به روش انجام مراسم ، خصوصا فرقۀ شینتو اکثرا بی سواد بودند، در حالیکه راهبان بودائی، بودند

                                                                                                 آئینی تسلط داشتند.    

                                                                                                           دات و انتقادات من:اعتقا

حرفهایش ، زمانی که پدرم داستان خدایان و غولها و بالیای آسمانی را تعریف می کرد، من از کودکی

پدرم نیز ، می بردمزیر سوال ، می گفت مکه پدررا آنچه ، و همیشه با سواالت متعدد، را نمی پذیرفتم 

منطقی ؛ سخنان وی را ؛ که ولی من تا زمانی ، برای پذیرش من ؛ به عمل می آورد ، را تالش خود

                                                                            .برایم فراهم نبود، امکان پذیرش ، نمی یافتم 

به تقدیر  یاو اعتقاد زیاد و، مذهبی بودبسیار انسانی  شوهرم یک، ، این شرایط بدتر شد پس از ازدواج 

تند زمانی که مردم از بد اقبالی خود سخن می گف، بود ی تحت هر شرایط، و شکر گذار خداوند ،داشت

  ؛ضمن تالش و کوششکه باید ؛ ، ؛ و اعتقاد داشتاو شدیدا ناراحت می شد ، و از خداوند شاکی بودند

                                                      .؛ و باید صبور بود تا مشکالت حل شود؛ از خداوند خواست 

یک فئودال  فرزند، با شروع زندگی، را که فرزند یک صیاد فقیر بود، من وقتی شروع زندگی یک کودک 

مردمان ، و یا وقتی زندگی "این بی عدالتی در خلقت است"که می گفتم  .مقایسه می کردم ، متمکن

 بی عدالتیو از  ؛نمی توانستم تحمل کنمی را؛ این بی عدالت ،مقایسه می کردم، با خارجی ها، ژاپن را 

          .و شدیدا مرا مورد انتقاد قرار می داد، نمی پذیرفت شوهرم حرفهایم را، خداوند انتقاد می کردم

تا  ، به من تذکر دهد، و از او می خواست که، مودبه نزد پدرم منتقل می ن، بطوریکه حرفهای مرا 

    . به دنبال خواهد داشت ؛راونداین گونه صحبتها غضب خدا ؛زیرا عقیده داشت، حرفهای کفر آمیز نزنم

مدافع اعتقادات که فرزندانم نیز؛ ، و باعث شد، مورد پذیرش فرزندانم بود، من اتاعتقادولی حرفها و  

                                             .   روی آنها تاثیر گذار نباشد ؛و نصایح شوهرم، و سخنانم باشند

 ، به من وابستگی داشتندو شدیدا از نظر عاطفی ، بزرگترین حامیان من بودند، فرزندانم در آن سالها 

باید از من تحت هر شرایط دفاع  ؛کهو احساس می کردند، آنان جوان و تحصیل کرده و ورزشکار بودند

                                                                                                                     .  کنند
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آنها پیشنهاد و در میان مشاغلی که به  ،به دنبال کار مناسبی بودند، اتمام تحصیالتشانفرزندانم پس از  

ط به واردات و صادرات آنان امور جاری مربو ،ک تاجر پرتغالی در آمدندی ،خدمت عاقبت به، شده بود

                                        .می کردند دستمزد مناسبی هم دریافت، وکنترل می کردند، کاال ها را

که با خارجی  ، ولی فرزندانم تاکید بر آن داشتند ،مورد اعتراض همسرم بود، کار کردن برای خارجی ها

             سفر نمایند.، به سرزمین های دور دست نیز ؛همراه آنان ، و حتی دوست داشتند، ها کار کنند

و جسارت آنان را تحسین می نمودم.                                  ، دفاع می کردم، من از عقیدۀ فرزندانم  

                                                                                                 شروع تغییرات در زندگی من: 

و آشنایان  بستگان ازتعدادی  به همین علت، دبو برخی از عواممورد اعتراض  ؛شغل فرزندان من 

کردند و  کمرابطه شان را با من  ،فرزندانم برای خارجی ها کار می کنند، شوهرم ؛ از اینکه می دیدند

                                                                           .   با من کاسته شد ؛صمیمیت آنهامیزان از 

 ؛من سواد خواندن و نوشتن پیدا کردم، طی این مدت ، طی نزدیک به ده سال ادامه یافت ، این روند  

که فرزندانم به زبان پرتغالی ، ولی اتفاق مهم تر این بود ، به زبان ژاپنی بخوانم و بنویسم ؛ و قادر شدم 

و پاسخ بسیاری از انتقاداتی  ، کرده بودند مطالعه   آنان کتاب مقدس مسیحیان را، بودند شده مسلط 

و  .و کتب مسیحیان یافته بودندکشیش ها  تعالیمدر ،  از تعالیم راهبان شینتو می کردممن ، را که 

ز ، دین مسیحیت را بسیار برتر و منطقی تر ابه من و پدرشان، بازگو می کردند، پسرانم، این موارد را

گرفته بود ، و من به مورد استقبال من قرار ؛  حرفهای پسرانم ،آئین شینتو ، تشخیص داده بودند

او  قرار می گرفت؛وهرم شدیدا مورد انتقاد توسط شسخنان آنان ، ولی  حرفهای آنان گوش می کردم ،

از گرایش فرزندانم به سمت دین مسیحیت ناراحت بود ، و از اینکه می دید ، من در قبال گرایشات 

                                                 ار آزرده خاطر شده بود.دینی بچه ها ، موضع گیری نمی کنم بسی

                                                                                                                 :متغییر دین فرزند

یوشی "بنام ، همسر او یک دختر تحصیلکرده  ،که ازدواج کرده بود ؛فرزندم هیروماسا سه سال بود

و پسرم هیروماسا را بسیار دوست  ، او روشنفکر و باهوش بود، من او را بسیار دوست داشتم  ، بود"نو
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دوست شده  "روت "که با یک دختر اروپائی بنام  ، مدتی بود"هیروشی "ولی فرزند دیگرم  ، داشت

         .و قدش کمی از پسرم بلند تر بود، داشت طالئی و صافیاو موهای  ،روت دختری زیبا بود، بود

بخاطر عالقه اش "روت" ،د،که پسرانم در آن کار می کردندیکی از شرکای تجارتخانه ای بوروت دختر 

نظارت ، او به امور دفتری تجارت خانه ،با کشتی به ژاپن آمده بود ،برای دیدن سرزمین های شرقی

                                                            فع اقتصادی پدرش را حفظ کند.   می کرد، تا بتواند منا

و با هم به ماهیگیری و  پیدا کرده اند،که آنها به همدیگر وابستگی شدیدی ،من می دیدم ،به هر حال

                            . نمی کردمدخالت  در کارهاو روابط بین این دو، من ،پردازندسواری می  قایق

 ای که نتیجه،فاصله بگیرد"روت"از او خواست،تا ازوشوهرم دراین ارتباط،به پسرم چندبارتذکرداد، ولی

که می خواهند و شوهرم آمدند،و اعالم کردند، نرسما هیروشی و روت به نزد م،تا اینکه یک روز،نداشت

مسیحی شده و عالقه مند  "نکتۀ دیگری را هم گفت ، او گفت که ، پسرم هیروشی ،با هم ازدواج کنند

                                           ."برگزار شود یتدین مسیح، که مراسم ازدواج برحسب سنن ، است 

 ؛او بحدی از این اتفاق ناراحت بود، دید شوهرم شدموجب آزردگی ش، موارد مطروحه از سوی پسرم  

شدیدا مشاجره کرد.                                                                                      که با پسرم   

و  ، که به نزد پدرم رفت، و کار را به آنجا رساند ، مقصر این حادثه معرفی می کرد، مرا نیز  ،شوهرم 

هر کسی باید خودش روش "که ،و به پدرم گفتم ، از خودم دفاع کردممن ، خواستار جدائی از من شد

                                       "و تحمیل عقیده به افراد ،کار صحیحی نیست  ، انتخاب کند؛ زندگی خود را 

که عامل ، پس نمی توان مرا متهم کرد، هیروشی یک فرد تحصیلکرده و بالغ است"؛سپس ادامه دادم  

، و در مراسم مربوطه نیز، من به دین بودائی وفادارم ،ام، از طرفی نی او بودهتغییر در اعتقادات دی

                                                                                                       "   می کنم همیشه شرکت

که تعدادی از این ،ر می کنندبرای خارجی ها کا، افراد دیگری نیز، بجز هیروشی "سپس گفتم که 

مخلوقات ، من خارجی ها را نیز ،ضمن، درو مسیحی شده اند، تغییر دین داده اندکه مدتهاست ، افراد

ادات آنان برخورد غیر و نباید با اعتق، طرفداران بسیاری در عالم دارد، و دین آنان نیز، خداوند می دانم

                                                                                                               "منطقی نمود
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و سرزنش های پدر و مادرم مرا ، قهر و لجبازی شوهرم  ، زندگی من تیره و تار شده بود، آن روزها

                                                                                                           کالفه کرده بود.

و روحیه ام را تضعیف می نمودند. بخاطر فشارهای عصبی ، ، از من حمایت نمی کردنددوستانم نیز

، هر کدام تحلیلی  ، اطرافیانم از بیماری من ،و در بستر بیماری افتادم ،مریض شدم ، منزیاد وارده

                                                                                                   داشتند.مختص به خود 

تعادلم را حفظ کنم؛ و نمی توانستم ؛ سریع راه بروم ؛ در خیلی از اوقات؛ سر درد و من قادر نبودم ؛ 

با معده درد شوم.                        سرگیجه ؛ موجب می شد ؛که حالت تهوع به من دست دهد؛ و مواجه  

و می گفتند که نتیجۀ دوری از آئین شینتو هست. برخی بعضی ها بیماریم را؛ حق من می دانستند؛ 

آنقدر شوهر و پدر مادرش او را سرزنش نمودند ، و می گفتند که ، دقیقا برعکس اعالم نظر می کردند

                                                               شود.    که بیمار ؛که باعث شدند ، 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 منزلمان آوردشوند؛؛ تا بتوانند عامل بهبودم نزلمان می آوردندمختلف را به م

                                                                     که می گفت ؛ در کشور روم  پزشکی خوانده است.

به روت آموزش داد؛ داروی کشیش؛ شامل سه نوع  ؛و روش استفاده از آن را ؛او برایم دارو هم آورد

س بدن را حرارت می دادیم ؛ تا جذب و سپ ؛که باید به ترتیب به بدن می زدیم  ؛روغن مخصوص بود

و باید  ؛که از دارچین و عسل ساخته شده بود ؛برایمان آورد ؛شود؛ کشیش یک نوع داروی خوراکی نیز

و در بهبود حالم بسیار موثر بود.     ؛هر روز استفاده می کردیم ؛ داروهای کشیش بسیار تاثیر گذار بود  

و به زندگی عادی ، و بهبود یافتم، ز بستر بیماری بلند شدما و من، آن روزها هم سپری شد، به هر حال

                                                                                                          مشغول گردیدم.   

کشیشی که همراه مراسم آنان توسط ، برگزار شد "روت"مراسم ازدواج پسرم با ، دو ماه پس از بهبودم 

در این مراسم تقریبا همۀ خارجی های مقیم بندر و ، انجام شد، ، از پرتغال آمده بودکاروان تجاری

                                                                                   .حاضر بودند، دوستان نزدیک پسرم 

که نوه ام باید بسیار زیبا و خوش، با خودم فکر می کردممن ، بسیار زیبا بود ؛روت در لباس عروس  
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                                                           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 ، در حال سرعت گرفتن بود ، روند تغییر دین ژاپنی ها  

                                                                               .    ه بود متعصب دینی را فراهم کرد

پسر ، حقیقت این بود که ، اتفاق افتاده بود؛ درگیری های مختصری نیز بین طرفین ؛در این ارتباط

  ؛نکرده بودندولی این قضیه را علنی ، نیز مسیحی شده بودند "یوشی نو"و همسرش"هیروماسا"دیگرم 

     . از این موضوع خبر نداشتند سایر بستگان ما ،و  مولی شوهر، من از تغییر دین آنها مطلع بودم ولی

بسیار رواج یافته ، درگیری و بد اخالقی ، در خانواده ها ، باعث شده بود که روند تغییر دین در ژاپن ؛ 

                                                                                                             و اختالفات زیادی بروز کند.

نامش را عوض  ،هیروشی پس از تغییر دینکه ، خواهش کردم و همسرش روت من از فرزندم هیروشی

                                              .و او نیز چنین کرد، بدتر نشود ، تا شرایط از این که هست  ، نکند

                                                                                                    :در بندرتغییر شرایط زندگی 

این .درگیری های مردم با خارجی ها آغاز گردیدبه تدریج  ،تبلیغات دینی توسط کشیشهابه علت 

                   زیرا تعداد کشیش ها در بندر بیش از سایر نقاط بود.، اکثرا در بندر رخ می داد ، درگیری ها

 ، در بندر به آتش بکشند، تا انبار خارجی ها را ، یک بار تالش کردنددر شب ژانویه ،  متعصبان بودائی 

                                                          ولی موفق به این کار نشدند و حریق مهار شد.                          

پسرم و ها کشیش یکی از، از درگیری با ، نیز  را این کار، درگیری با خارجی ها بود ,حرکت بعدی 

         .بقیۀ خارجی ها و همکاران ژاپنی آنان را مورد تهاجم قرار دادند و آنگاه  ، کردندآغاز  هیروشی

و اموال آنان را تخریب  دهند،را مورد ضرب و شتم قرار  مسیحی ها توانستند ؛ متعصبین بودائی ،  

                                                                                               .  بریزندو به دریا  کنند،
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و دستگیری شش تن ، ان پرتغالی مستقر در بندر نظامی، بموقع با دخالت  ؛این درگیری در آن روز ،

                                                                                         .       از مهاجمان خاتمه یافت

 و،  ه بودتجمع زیادی در بندر شکل گرفت، فردای آن روز به تحریک دوستان افراد بازداشت شده  

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

امکانات موجود در بندر را تخریب و و اموال ، ها به آتش کشیدندانبار تجاری پرتغالی  مهاجمین  

به کارکنان مسیحی حمله ور شدند.                                                                    و  کردند ؛  

دف با ه، نظامیان پرتغالی مستقر در بندر ؛ وارد عمل شدند ؛ دخالت نظامیان پرتغالی، یک 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، ودزیادی به بودائی ها وارد شده بتلفات  

متاسفانه ، را به قتل رساندند و مجروحین مسیحیسمت درمانگاه  حمله ور شدند، به ؛خورده می دیدند

از جملۀ ، و در درمانگاه بستری بود، یری های روز گذشته مجروح شده بودکه در درگ، پسرم هیروشی

                                                                                                     مقتولین بود.            

مربوط به پرتغالی ها ، که عاقبت مجموعه تجاری که  ؛درگیری و نبود امنیت در بندر ادو ، باعث شد 

                                           نمود.و بندر را ترک ، کار خود را معلق گذاشت، بودمستقر در بندر ادو 

ابت مرگ روت برای خداحافظی به نزد من آمد ، او از ب از بندر رفتند،"روت "؛ از جمله پرسنل خارجی

و با او خداحافظی  ؛من نیز روت را بوسیدم ،هیروشی بسیار ناراحت بود، و خودش را مقصر می دانست

                                                                                                                     کردم. 

                                                                                                                       اعتقادات من: 

و ، شتملذا تفکیک ادیان را قبول ندا، مخلوقات یک پروردگار هستیما همه که م، من عقیده داشتم

 که و می گفتم ،  نمی توانستم قبول کنم؛ شرایط محیطی را ، ناشی از ؛ اعتقادی  جبرمسئلۀ پذیرش 
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هر "من عقیده داشتم که ."اعتقادات نیاکان و گذشتگان خود باشند ؛ ملزم به پذیرشافراد باید ن"

مبحث عدالت در آفرینش ؛ ضمن اینکه ،  دین خود را گزینش کند، با تفکر و تعقل ، انسانی باید 

و شخص دیگری ، که یک نفر در ناز و نعمت خلق شود این ؛ همیشه برایم الینحل مانده بود، انسانها 

دیگر به حالت معلول و شخص ، و یا فردی در نهایت کماالت خلق شود ،  به دنیا بیاید، تهیدست 

 ؛پرسشهای من به ایننزد من زیر سوال می برد؛ ، که عدالت خداوند را ، عاملی شده بود ، شود آفریده 

                                     .و من تا آخر عمرم پاسخی برای آنها نیافتم ، داده نشدهرگز پاسخ منطقی 

                                                                                             اختالف من با همسرم و مرگ من:

و هردو ، نمی کرد احساس آرامش ؛و در کنار من، ین فرزندانمان مرا مقصر می دانستدشوهرم درتغییر

زندگی کردیم، در واقع ما از ، اضطراب و بی اعتقادی به نظرات همدر تشویش و ، تا پایان عمرمان 

                       ، و در یک منزل زندگی می کردیم.بودیم، ولی در کنار هم، طالق عاطفی گرفته همدیگر

                  و پس از سه سال شوهرم نیز از دنیا رفت. ؛ابتدا من از دنیا رفتم ؛و نهایتا به علت کهولت سن
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                                                  دهم من با رآی:                                  شانزدیدار 

    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 تو  ؛، با هدف انتشارپرسش گری و ایجاد تغییر و تحول مثبت شکل گرفتحضور تو در عالم ماده" 

ولی متاسفانه  ؛تو در این راه مشکالت فراوانی را پذیرفتی، با در همین مسیر حرکت کردیتقری، نیز 

                                                                     "  ارتقاء و آگاهی در تو به خوبی شکل نگرفت

و دستیابی  ،ولی تا مرحلۀ اخذ نتایج ،سب کنی، و تجربه کتو توانستی روح خودت را کمی ارتقاء دهی "

دا به پاکی از گناهان ابت، تو برای دستیابی به آگاهی باید  ،به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری

                                                   "و سپس عدم وابستگی به مادیات پیدا کنی، گذشته برسی

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، هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود 

          ."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 

                           که دارای چنین مشخصاتی بود:       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

مانند خودش ، باب که دوستانی نا ،دبویک دائم الخمر  ،نبودنامی رساده بود. البته پدرم انسان خوشکارگ

                                                           .     و از دزدی و هر کار خالفی رو گردان نبود، اداشت 

انی زم پدرم ، ،همیشه مرا تشویق به کار خالف می کردپدرم  ،بود "وبگر"و نام پدرم  "ویتر"نام مادرم 

  .   بودبا خود همراه کرده  ،ه گروه شان برای سرقت از یک منزلمرا همرا ،که فقط یازده سال داشتم

انسانهای مذهبی  ،ما مردم شهر ،در شمال شرقی اروپا بود "وارن"بنام  ئیزیباشهر در  ؛محل زندگی ما 

 ؛میان آنان کم بوددر ؛مانند پدرم ،افراد خالفکاریو  ،و به همدیگر احترام می گذاشتند ،بودند یو آرام

 ؛سرقتو  ، کارگری برای کار ،پدرم  بطوریکه ،، تلقی می گردیدشناخته شده ، یک انسان و پدرم نیز 

صاحب برای  ،او معموال پس از چند روز کارگری ،مراجعه می کرد ی دیگرها و روستاهابه شهر؛عموما 

 می رفت.و با دوستانش سراغ او؛،طراحی می نمودو راز منزل ویا سرقت از اهشام انقشۀ سرقت ا،کارخود

و برای ا ؛هر کاری می کردمخارج منزل،مادرم برای کمک به ،پدر و مادرم دعوا بود، اوقات میان راکث

زحمات او را  ؛ولی زمانی که پدرم مست می کرد ،کارگری می نمود؛یا منزل شان  ؛در مزرعه ؛مردم

                                           را به باد کتک می گرفت. او و،فحش می داد او به و ،دنموفراموش می 

و رفت تا خود را  ،مادرم تصمیم به خودکشی گرفت، ه بودبین پدر ومادرم دعوا شد،یک بار وقتی که 

ولی پدرم هیچ .مانع او شدمو ،که من گریه کردم ،و خود را بکشد،چاه وسط حیاط بیندازد ندرو

                                 "سگ کمتر یکبه جهنم برو بمیر "و گفت  ،واکنشی به تصمیم مادرم نشان نداد

                                                                                                                    شرایط زندگی من: 

دو ،دارای ، منگذاشت "هارتاگ"نام مرا  پدرم،تنها پسرخانواده بودممن  ،بود پدرم دارای سه فرزند

بین  ،مشاهدۀ دعواهای مستمرمن پس از ،دمبو "یوهانا"و  "گرتا"بنام های ، خواهر کوچکتر از خودم
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  نادامۀ ای چون، دهمتغییر ام را زندگی شرایط  ،به هر شکل ممکن ،که تصمیم گرفتم،پدرو مادرم بود

       .وانست رقم بخوردنمی ت برای من و خواهرانم ، و هیچ آینده ای ، نبود امکان پذیر، زندگی روش 

 سبت سن و سالم کمتر نشان می داد .چهره ام به ن ،هیکل نسبتا کوچکی داشتم من چون،از طرفی 

تمایل چندانی در جذب ،  هاصاحب کار،در مزارع داوطلب می شدم ،برای کار کارگری ؛معموال وقتی که

 ؛شدمسرقت از مردم می  ، متوسل بهپس از مدتی بیکاری و سرگردانی ،من نیزو  ،نشان نمی دادندمن 

من از سرقت و هر کار خالفی نفرت  می آوردم. ، برای مادر و خواهرانمو آنچه که سرقت می شد را

       نیاز اقتصادی خانواده بود. فقر وفقط  ،توسل من به کارهای خالف می شدداشتم و آنچه که عامل 

                                                                                        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

سالخورده در حال خرید نان شیرین نسبتا یک زن و شوهر  ؛که مشاهده کردم ؛شیرینی فروشی بودم

                                                                                                                  .  هستند 

و قناد هم نان ها را منظم درون  .که زن سه دستمال به قناد داد،مشاهده کردم، آنان را زیر نظر گرفتم

و به گاری جلوی  .غل کردندزن و مرد هر کدام یک دستمال بزرگ نان را ب ؛نموددستمال ها چیدمان 

                                                                                                 .   رینی پزی انتقال دادندیش

من از فرصت استفاده  .به گاری انتقال دهد ؛تا دستمال سوم را نیز،به داخل قنادی رفت پیرمرد مجددا 

دوان .بتوانند کاری کنند ،آنانوقبل از اینکه ، دستمال نان را برداشتم .به سمت گاری دویدم و ،کردم

 ؛پیرمرد درحالیکه بستۀ سوم نان را .و به عقب نگاه کردم ،در حین فرار برگشتم.از آنها دور شدم دوان

 ؛و پیر زن مات و مبهوت داشت"دزد را بگیرید"و فریادمی زد ،کنار گاری ایستاده بود .در بغل داشت

                                                                                                      .تماشا می کردمن را 

او لگدی محکم به قفسۀ  .ن مرد تنومندی را در مقابلم دیدمولی ناگها، دویدنم افزودممن به سرعت 

. 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 

کوفتگی شدید در ناحیۀ  و پزشک خبر کرده بود. ،پیرمرد مرا به درون قنادی آورده  .باالی سرم بودند
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ترک دنده اش چیزی نیست "و پزشک به پیر مرد می گفت که ، دنده های چپم احساس می کردم

دی بزو ؛. و تغذیۀ مناسبی داشته باشداگر او استراحت کند .داردکوفتگی خیلی شدید فقط  ؛نخورده

                                                                                               " .حالش خوب می شود

بچه جان پدر و مادرت کجا "پیر زن از من پرسید که  .و فقط نگاهشان می کردم ؛من حرفی نمی زدم

                                                                                                                "؟هستند

                                                                             .        "پدر و مادر ندارم"من به دروغ گفتم که  

و سپس از لباس های پیر مرد  ،آب گرم گرفتم ن یک حمام مقتصر بام ،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 

                                      پیراهن نیز برایم بسیار گشاد بود. ،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.  ،کرداقدام به ساخت کمربند در شلوار  ؛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.     

طعم شام اولی که در هرگز  ؛من تا آخر عمرم ؛از پیر زن مهربان تشکر کردم ؛غذایم بسیار عالی بود

                                                     .                              فراموش نکردم، منزل آنان خوردم را 

آنان برای اهدا کردن در ، نان شیرینی ها را، و متوجه شدم، نزد آنان ماندم، من به مدت یک هفته 

 .من متوجه شدم ؛است "گارتان"و نامش ، و فهمیدم که پیر مرد معلم است ،مراسم کلیسا گرفته بودند

به من گفت یکبار چون  .به ارث رسیده است از پدرش  که، نیز می باشد مزرعۀ بزرگیک دارای او که 

پدرم  ،ددزدی کنی، الزم نیست  .یدکار کنئید و بیا ؛من این همه زمین دارم دکار کنی اگر میخواهید"

                                              ."که آبادش کند ،من کسی را ندارم، گذاشته برایم این همه زمین 

  ؛دیدندمی را شرمندگی م آنان کهتی و وق،خجالت زده بودم ؛من از محبت زیاد آنان ؛آنان بچه نداشتند
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                                                             .               محبت کنندبیشتر به من  .دوست داشتند

خانم به کلیسا رفتم،خانم هاال و  آقای گارتانبه همراه  ؛با اینکه بدنم درد می کرد ،من فردای آن روز 

هن و پیرا؛ تا اندازه ام شود؛ شلوارهای آقای گارتان را برایم تنگ کردیکی از پیراهنها و یکی از  "هاال"

که چقدر من درون  ؛با خودم گفتم ،من خودم را درون آینه نگاه کردمشلوار هردو به رنگ سفید بود؛

                                                                                     .   این لباسها خوش قیافه شده ام

که برایم ارزش ؛ چنین پدر و مادری داشتم از او خواستم که کاش می شد؛و  ؛از خداوند تشکر کردم 

         .و به آنها محبت کنم، و از من می خواستند تا دوستشان بدارم  ،قائل بودند و مرا دوست داشتند

 ؛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 افرادآقای گارتان و خانم هاال ب ؛بعد از مراسم

 و چند ،که من فرزند یکی از دوستانش هستم ؛آقای گارتان به افراد می گفتساکت کنارشان ایستادم؛ 

نمی دادم؛  ، واکنشی نشانوبه حرفهای افراد؛کرده بودم من سکوتروزی مهمان خانۀ آنان خواهم بود؛ 

    با محبت برخورد می کردند و نسبت به من ابراز لطف می کردند.           ؛، با مندوستان آقای گارتان

بازی آنان به  ر حیاط کلیسا شروع به بازی کردند،، بچه ها دکه پس از پایان مراسم دعا ؛یادم هست

از پسر "، وسپس به بچه اش گفت ؛ مادر یکی از بچه ها، آنان را از هم جدا کرددعوا هم منجر گردید

                                             "ببینید چقدر مودب است ؛، هم سن شماستآقای گارتان یاد بگیرید

ه حالت تحسین به من نگاه می کنند؛ بودیدم که او و خانم هاال،؛من به سمت آقای گارتان نگاه کردم

                                                                      و سرم را پائین انداختم.     ؛من خجالتم گرفت

                                                                                                                     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 هاال ؛شدیدا محکوم می کردند ؛و عملکرد پدر و مادرم را ،العاده دلسوزی بودندآنان انسانهای فوق 

باید من او را "که  ؛گفتمی  تانولی آقای گار ،مو به خانه نرو ؛که من پیش آنان بمانم؛اصرار می کرد
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در مزرعه ای کار و هر روز بر، باید ارتباطش را با ما حفظ کند هارتاگ ؛ ولیدهمبه خانواده اش تحویل 

                                                                                                          ."به نزد ما بیاید

 ، پچ پچ های آناناز  منو 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

ولی  ؛که زندگی من و خانواده ام متحول شودمن هم آرزو می کردم؛که شرایط به گونه ای رقم بخورد؛ 

                                                                           این پیرمرد و پیر زن مهربان آسیب نبینند.    

                                                                                                   درگیری پیر مرد مهربان با پدرم:

اگر  "به من گفت که؛وخریدیک دست لباس و یک جفت کفش برایم  وآقای گارتان من را به بازار برد،

هم کار  ؛پیش خودم ئیدبیاو ،انجام ندهید ؛این کار را  شما د.خالف کنیکه ؛گفت هم به شما انپدرت

                                                                                                "یدهم درس بخوان و ،یدکن

خانم هاال یک مقدار گوشت  ،و عصر ؛خوردیمو یک غذای خوشمزه ، ظهر به منزل آقای گارتان آمدیم

به ، و من و آقای گاراتان و خانم هاال  ،و تعدادی تخم مرغ را داخل گاری گذاشت عدسو یک کیسه 

                                                                           . که در آنسوی شهر بود رفتیم، منزل پدرم 

و  ،ودر حال دعوا کردن با مادرم بود پدرم مست کرده ؛به منزل مان رسیدیم ؛رنفزمانی که ما سه 

                                           .    و پدرم را  نفرین می نمود ،می کرد مادرم نیز با صدای بلند گریه

دائم پدرم شان همینطور ادامه داشت، یو دعوا ،جلوی منزل نشدند ایوانآنان متوجه حضور ما در  

                                                           و به لوازم منزل لگد می زد. ،فحش های رکیک می داد

واجه شدن با می ترسیدم که پدرم در م، آقای گارتان به چهره ام نگاه کرد؛ من بسیار مضطرب بودم

با آقای گارتان درگیری پدرم که ؛ من حتی احتمال می دادم؛تک بزندو مرا ک، من بسیار خشمگین شود

                                              اتفاق بدی برای ، آقای گارتان و خانم هاال ، پیش بیاید. و ، پیدا کند 

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 
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 ؛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 ، یقه پس از چند دق ، و گوش می کرد، پدرم ساکت شده بود 

سپس گوشت و تخم مرغ را و  ؛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 مادرمو آوردم داخل منزل ؛و کیسه را بغل کردم ؛من سریع رفتم

 توله سگ چرا مزاحم این "و به من گفت، جلوی مادرم گذاشتم زمین، ناگهان پدرم سمت من آمد

   .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 خانم هاال ،  

تاگ رها"و سپس به دروغ گفت که  "؟درا میزنی چرا بچه"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 ، مو 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، اپدرم مانع از خروج من از خانه شدفردا صبح 

                 .و حرکاتش دست خودش نبود ، داد؛کامال حالت روانی پیدا کرده بودو خانم هاال فحش می 

  "بیاوردشما بالئی سر  ،چون ممکن است ؛یدو جوابش را نده ؛یدبا او دعوا نگیر"مادرم به من گفت که 

گر در را ا ؛و به مادر و خواهرانم گفت که ،و در را قفل کرد ؛پدرم مرا درون انباری کنار حیاط انداخت

                                                                           . ه خواهد کردیآنان را شدیدا تنب ، باز کنند

؛ ناگهان فکری به ذهنم رسید ؛هیچ نتیجه ای نداشت، التماس منولی  ،کردممی من گریه و التماس     
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                                    "که بروم دستشوئی و سپس مرا در انبار زندانی کند ؛داجازه بده "به او گفتم که

تمام قدرتم را جمع  .از انبار بیرون آمدم"بیا بیرون "و گفت ، او هم در را که تازه قفل زده بود باز کرد  

                                                                                                .        و فرار کردم ، کردم

 ؛کردمولی مشاهده ین راه چند بار به عقب نگاه کردم؛ب ؛ولی نتوانست به من برسد ؛پدرم به دنبالم دوید

است مرا یخوو از مردم م، او مدام به من فحش می داد  ،به سرعت و چابکی من بدود، که قادر نیست

سینه و من نیز  ؛و کسی به درخواست او اهمیت نمی داد ،در محلۀ ما همه او را می شناختند بگیرند؛

 ،نمی توانستم سرعتم را کم کنمو ولی چاره ای نداشتم، ،مدام سرفه می کردمو ،پهلویم درد گرفته بود

. را به منزل پیر مرد رساندمو خودم ،و من به راهم ادامه دادم ،برداشتمن تعقیب وعاقبت پدرم دست از  

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، ه حالت بغضو من هم ب

                                                     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 ؛ من خدا را سپاسگزار بودم

                                  و در کنار آنها احساس امنیت و آرامش می کردم.      ؛خوشحال بودماست، 

ای آنان برو هم نزد پیرمرد درس می خواندم؛  ،و هم کار می کردم ،بمدت دو ماه در منزل آنها بودم

آنجا اقامت درکه  ؛و به من اجازه دادند ،نمودندو تجهیز  دهیک اتاق را در زیر شیروانی تمیز کر ؛اقامتم 

                                                                                                           .             کنم 

به عصای دست  ؛و من به قول خانم هاال تبدیل شده بودم ،گرفته بودروند خوبی در زندگی من شکل 

که  ؛دبا هوش ترین دانش آموزی هستی شما"آقای گارتان می گفت  ، آنان مرا دوست داشتند ، آنها 

                                                            .و از استعداد من خیلی تعریف می کردا "داشتم کنونتا 

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  ، در منزل آقای گارتان، حضور از دو ماه 
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                                                                                                                   مرگ پدر و مادرم: 

چند ساعت با من توانستم ،  ؛که پدرم در خانه نباشد، تا زمانی نزد مادرم بروم ، من خیلی دقت کردم

یک ، پدرم پس از فرار من  ، زندگی شان گفتندآنان از وضعیت اسفبار  م؛نصحبت ک، مادر و خواهرانم 

سر بقیه خالی ، و کینه ای که از من به دل گرفته بودا ،حالت بد روحی و روانی به او دست داده بود

                                                                                                                      می کرد.

 و هم درس می خوانم.، و تعریف کردم؛که هم کار می کنم ،من هم از شرایط مساعد زندگیم گفتم

یوهانا و   انت تا خواهران ؛که قبول می کند یدببین و ؛یدبا آقای گارتان صحبت کن" ؛مادرم گفت که 

موافقت ، که سعی کنم  ؛من هم قول دادم "و مثل تو کار کنند و درس بخوانند ،گرتا به مزرعه بیایند

                                                                                                              آنان را اخذ کنم.

من از خانۀ پدرم  ؛و به سمت منزل آقای گارتان راه افتادم ،من از مادر و خواهرانم خداحافظی کردم

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؛ اول 

تصمیم گرفتم بدوم و دور شوم ؛ ولی یک حس عجیبی در من شکل گرفته بود؛ دوست داشتم با او 

 او را بابت این همه اشتباهات و ظلم ؛ مورد پرسش قرار دهم؛ و او را محاکمه کنم،پدرم صحبت کنم؛ و

 و سالم کردم؛ ، من شجاعانه به سمتش رفتم ؛و تعقیب کرده بود از دوستانش مرا بین راه دیده با یکی

                                                   "؟دبه منزل برگردی ددیگر نمیخواهی"که  ؛پدرم از من پرسید

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 گفتم و 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 
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با او کامال درگیر  ، به خانه برگرداندبه زور  تا مراکرد؛  که اگر پدرم قصد ؛من خودم را آماده کرده بودم 

که وی نقشه ای برای آقای ،من احتمال دادم  ، ولی او چنین کاری نکرد  و از خودم دفاع کنم؛ ،شوم

                                                                 و قصد دارد از او اخاذی کند.   ؛ گارتان کشیده است

                  .مطرح کردمایشان قضیه خواهرانم را با  پس از رسیدن به منزل آقای گارتان ، ؛ به هر حال 

 ؛چون احتمال می دادند ؛که خواهرانم به منزل آنان بیایند،ان و خانم هاال عالقه مند نبودندآقای گارت

                                                    .  گرددمی شرایط درگیری بین پدرم و آنان فراهم با حضور خواهرانم ؛ 

ولی این بهانه  ؛او می گفت که می خواهد مرا برگرداندپدرم به منزل آقای گارتان آمد؛ ، سه روز بعد   

آقای  ؛پول کالنی از اینها اخذ کند، او فقط میخواست از بابت حضور من در منزل آنها  ؛ای بیش نبود

                      .صحبت کردند ، داخل حیاطآنان و  ،که به داخل منزل بیاید ؛گارتان به او تعارف نکرد

سگ  کهو عاقبت آقای گارتان در حالی ؛و حالت مشاجره داشت ،لحن صحبت آنها با هم بسیار تند بود 

آقای  و در را بست؛ ،به بیرون حیاط برداو را و ، دست پدرم را گرفت  ،نگهبانشان هم کنارش بود

تان بسیار عصبانی بود؛ و مدام پدرم را تهدید می کرد؛ که او را بخاطر کارهایش تحویل پلیس گار

گالویز شدن ؛ بین آنها و خواهد داد؛ پدرم نیز بلند بلند به او توهین می کرد ؛ و چندبار حالت حمله 

ه پدرم حمله سگ مزرعه بلند پارس می کرد؛ و آماده بود؛ که با اشارۀ آقای گارتان؛ بشکل گرفت ؛ 

با وجود که فکر می کنم؛  "و گفت ؛آقای گارتان پیش من آمد م؛یبود منزلداخل و خانم هاال من کند؛ 

دست  "بیاورید ید هفتۀ بعد آنها را به منزل مابرو شما؛ خطر باشددر جان خواهران تان ،چنین پدری

آقای گارتان می لرزید ؛ خانم هاال برایش شربت درست کرد؛ و سعی کرد او را آرام کند ؛ آقای گارتان 

 مدام ابراز ناراحتی می کرد ؛ و اصال آرامش نداشت.                                                                  

و موضوع موافقت آقای گارتان را به ؛ رانم را دیدم خواهو  ،من هفتۀ بعد یکبار دیگر نزد مادرم رفتم

 اناصال نگران نباشید من پدرت"گفت که؛ولی مادرم می نگران بودندو،خواهرانم می ترسیدند ؛اینها گفتم

                                                                                                        "را آرام می کنم 

و با من به  ،به هر حال خواهرانم مقداری لباس برداشتند ؛که منظور مادرم چه بود،بعدا فهمیدم من 

                                                         ، و به سمت منزل آقای گارتان حرکت کردیم.   راه افتادند
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و از لباس های  ،تا حمام کنند؛ و برای آنها آب گرم گذاشت؛ حال شدخوشخانم هاال با دیدن آنها بسیار

                                                                                      . تا بپوشند ؛خودش به آنها داد

و ، و به آنها نشان می داد ، و لباس های زمان جوانیش را در میآورد ، او با خواهرانم می خندید 

                                         .  برای آنها تعریف می نمود؛ را  خاطرات زمان جوانیش با آقای گارتان

ن و آقای گارتان که برای م .بحدی رفتار خانم هاال با خواهرانم با محبت بود .خواهرانم بسیار زیبا بودند 

                                                                                                           .شگفتی ساز شد

؛ نهایتا قرار شد ،ما همه نگران مادرمان بودیم؛ دو هفته گذشته بود؛حضور خواهرانم در منزل جدید از 

                                                         و جویای حال مادر شوم.، که من مجددا به منزل پدرم بروم 

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

 که این اتفاق برایم بسیار،من صبح زود خانۀ پدرم را خالی یافتم، مده شگفت آور بودولی اتفاق پیش آ

حدود ، که  و آنها گفتند ،به همسایه ها مراجعه کردم ؛کسی در منزل نبود در این ساعت ؛عجیب بود

که ،متوجه شدیم ، ز مراجعه به داخل خانه و پس ا ،متوجۀ بوی تعفن از منزل شما شدیم پیش ده روز

                                                       .  مرده اند و بو گرفته اند که پدر و مادرتان،چند روزی هست 

اراحت شدم و به من خیلی ن ؛استعلت مرگ هر دو نفر، مسمومیت بوده ، احتماالکه ،آنان می گفتند 

؛ این حادثه می دانستم ؛ مقصرمن خودم را  گریستم؛ بسیار ،بابت مرگ شاناز و، محل دفن شان رفتم

 آنان بر سر مزار پدر و مادرم ؛و خواهرانم گفتمبه آقای گارتان و خانمش  ؛قضیۀ مرگ پدر و مادرم را

                                                                             و خواهرانم بسیار گریستند. ،حاضر شدند

؛ تا برای آمرزش شان مراسم گرفتبرای، و در کلیسا  ؛گ قبر سفارش دادآقای گارتان برای مزارشان سن

.                                                                  ، همسایه ها حاضر شوند و دعا کنندگناهانشان  

خانه را تحویل صاحب خانه دادیم؛و لوازم قابل استفاده را به منزل آقای گارتان حمل کردیم؛ و چیزهای 

                                                      دور ریختنی را دور ریختیم .                                          
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                                                                                                                زندگی جدید برای ما:

طی این مدت بحدی رابطۀ خانم  ؛ در منزل آقای گارتان زندگی کردیم؛ما سالها تحت همین شرایط

خواهرانم هم  ؛که آنان مادر و فرزند هستند،؛ که همه فکر می کردندخواهرانم صمیمی شده بودهاال با 

ولی  ،آنان در تحصیل خیلی موفق نبودند لیو ؛و هم درس میخواندند، در کار مزرعه کمک می کردند 

دی بح ؛و در اوج جوانی یکی پس از دیگری ازدواج کردند ،ی بودندبسیارقوروابط عمومی یک دارای 

خانه ، تا در مزرعه، گارتان خواهرانم را دوست داشتند؛که شوهرانشان را ملزم کردند خانم هاال و آقای

                                                                               تا خواهرانم از آنان دور نشوند. ؛بسازند

آقای گارتان برای تحصیالت تکمیلی به روم رفتم؛ و ، طی کردمسریع من نیز تحصیالت مقدماتی را 

                     و یک درمانگاه و مرکز آموزش پزشکی در شهر بسازم .، ؛که پزشک شوماز من خواسته بود

که آقای گارتان و خانم هاال  ؛نیاز به زمان و هزینه کردی باال بود ،برای محقق ساختن این هدف بزرگ

                                                                                                    پذیرای آن شده بودند.

من در روم دوستان  ؛روم شهری زیبا و بسیار پیشرفته بود ؛به اتمام رساندم، من تحصیالتم را در روم

                                                .تعدادی از اینها پسر و تعدادی دختر بودند .هم دانشگاهی زیادی داشتم

به علت که ؛صراحت وجود داشت ؛آنان باو در گفتار بین من ،صمیمی بود ،اینقدر روابط من با دخترها 

. عالقه ام به دخترها کم شده بوداطالع داشتن از نقاط ضعف و قصور زیاد فکری و شخصیتی آنها ،   

و برای آنان ارزش قائل  ،سواد و حسود با شخصیت توخالی می دانستمدخترهای رومی را افرادی کم  

. گذراند و خوش ؛که باید با آنها تفریح کرد؛و فقط با آنان به دید انسانهائی نگاه می کردم، نمی شدم  

من آنها را  ؛ولی همه با رضایت خودشان بود ؛با خیلی از آنها تفریح هم کرده بودم ؛من طی این مدت 

و در واقع به  ،که آدم عمری را با آنها زیر یک سقف سپری کند ،در حد و اندازه ای نمی دانستم

                                          .   آنها فقط برای تفریحات زودگذر خوب بودند همسری خود بگیرد؛

بنام  ؛ران هم دانشگاهی منبطوریکه یکی از دخت ؛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"

  ؛من بسیار متاثر شدم ؛که خود را خواهد کشت،بسیار گریست و حتی تهدید کرد ؛تفریح کنم با اوکه 
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؛ و از آنها فاصله  رعایت نمودم؛حریم و محدودۀ دوستی با دخترها را  ،که دیگراین اتفاق بودپس از 

      گرفتم.                                                                                                               

به ساخت درمانگاه  اقدام ؛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 یم؛نمود

  .       در درمانگاه مشغول به کار شدم "وارن "پس از بازگشت من به شهر ؛درمانگاه هم آماده شده بود

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 ؛آشنائی پیدا کرده بودم

 مراجعه به من ؛ بیشتر از بقیه بود.                                                                                          

آنان با  ،متاسفانه یک رقابت غیر منطقی بین ما ایجاد شده بود، کمتر بود  سایر پزشکانسنم از من 

ن هم با آنها مقابله 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 ،دمبه مثل می نمو

تا افراد ؛ لسات و مهمانی ها با خود می بردرا در ج، او مآقای 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 

از طرفی آقای گارتان توان مالی کافی برای این  ،ولی موانع کار بسیار زیاد بود ؛بیایند تدریس به آنجا 

و اصال عالقه مند به سرمایه گذاری در ساخت  ؛و سن او و خانم هاال بسیار زیاد شده بود ، کار را نداشت

                                                                                                   .  ودندنبمرکز تحصیالت تکمیلی 

از طرفی دیگر؛ من در جلسات مختلف شهری بیان نموده بودم؛ که بزودی پروژۀ ساخت مرکز تحصیالت 

تکمیلی را آغاز خواهم نمود؛در واقع این پروژه تبدیل به یک قرار و عهد غیر مکتوب ، بین من و بزرگان 

از ابتدا در این کار شهر شده بود؛ اشخاص زیادی قول همکاری داده بودند ؛ ولی آنها حاضر نبودند؛ که 

سرمایه گذاری کنند؛ همه این افراد ؛ مساعدت های مالی را منوط به شکل گیری پروژه می کردند؛ و 



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

257 

که به  ،تصمیم گرفتمهم من  می گفتند که در طول ساخت پروژه حاضرند؛ با من همکاری کنند؛لذا

که برعلیه من جوسازی  ؛ر بودندقدرتمند باشم؛ ضمن اینکه افراد زیادی در شه دنبال یک سرمایه گذار

حرفها و وعده وعید من ؛ توخالی است ؛ و به دور از واقعیت است؛ و که  ؛می کردند؛ آنان می گفتند

                                  سعی می کردند؛ شخصیتم را نزد مردم تخریب کنند.                                    

سرمایه دار ترین از و ،  آقای گاور شهردار بودند ؛ آشنا شدم "گاور"با آقای؛ در یکی از مهمانی ها من 

                                                                                  .  به حساب می آمدندص شهرما اشخا

 ؛از او حمایت می کردند، دوستان بانفوذی ، در سایر شهرها  ضمن اینکه .امالک زیادی داشتند ایشان 

و گفتم که با ساخت یک مرکز تحصیالت تکمیلی ، این شهر معروفیت  ؛من طرحم را با وی مطرح کردم

               و از همه جا برای تحصیالت دانشگاهی می تواند دانشجو قبول کند.، جهانی پیدا می کند 

لم و بهداشت برای او و اصال توسعه ع ؛به فکر کسب درآمد و بازگشت سرمایۀ خود بود ولی او فقط 

که من یک سرمایه گذاری بیهوده می دانست؛ ضمن اینکه انتظار داشت، ، را ، او این کارارزشی نداشت

                                                          در قبال سرمایه گذاری او ، تضامین معتبر به او بدهم .  

همراه با مادر او با لباس منزل  ،متوجه دخترش شدملسات که من به منزل او رفته بودم؛ در یکی از ج

آقای گاور  ؛آنها به سمت ما آمدند .پدرش او را صدا زد  ،داشت قدم می زد در حیاطو دختر کوچکش 

آقای  هارتاگ   "و سپس رو به دخترش کرد و گفتا ؛هستند "بیوسا"و همسرم  "رجینا"گفت دخترم 

                                                                                                           "می شناسید؟ را

                                   .  و سپس همه خندیدیم  "می شناسند پزشک خارجی را همه"و رجینا گفت  

او دارای نگاه نافذی بود؛ و مدام سرتا پای  ،اظ او موج می زدو بی ادبی در الف ؛رجینا دختری فربه بود

در  و ؛او کنار ما نشست مرا نگاه می کرد؛ یک ذره خجالت و حجب و حیا در او مشاهده نمی شد،

که اگر او  ؛با خودم فکر کردم ؛من در موقع صحبت با شهردار مباحث من با پدرش مشارکت کرد؛

چون به واسطۀ رجینا  ؛مشکل سرمایه گذار نخواهم داشت من ، که من با رجینا ازدواج کنم  ؛بپذیرد

و خیالش  ،او نیز می تواند سرمایه گذاری خود را بنام رجینا بزند ؛می توانم از شهردار سرمایه بگیرم

ین نیز منتفی با این کار مبحث تامین تضام ، در خانوادۀ او باقیمانده است؛ راحت باشد که سرمایه اش

                                                                                                                 می گردد. 
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.                                    و از ازدواج اولش یک دختر دو ساله داشت ؛رجینا یک بار ازدواج کرده بود  

چهره و اندام رجینا  ؛که شوهر او در حین کوهنوردی از کوه سقوط کرده و مرده است،می گفتندمردم  

 ؛نبودو عالقه مند به کسب علم ،کرده بودرا طی ماتی او فقط تحصیالت مقد ؛اصال مورد پسند من نبود

ین بدتر ،و با من ارتباط داشتند، که نسبت به دختران قبلی که دیده بودم ؛در واقع می توانستم بگویم

                                                                                                        .       گزینه بود

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 دخترتان رجینا را از من می خواستمکه ،به او پیشنهاد کردم  ؛شدیم

با این کار سرمایه از خانوادۀ  ؛بنام رجینا بزنید می توانید ،؛ هر سرمایه گذاری که انجام می دهید ؛هم

                                           .        ضمن اینکه شهر هم توسعه می یابد ؛شما خارج نمی شود

و ، باید ببینم که دخترم نیز راضی هست یا نه  "ولی گفت ؛قلبی او بودبیانگر رضایت ، چهرۀ شهردار  

                                        ."تا نتیجه را به شما بگویم،  اینجا بیایید ،فردا  شما ؛ باید با او صحبت کنم

و  ؛از آنجا به منزل رفتم ؛مثبت بود 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 

و سپس پذیرفت؛که ، او کمی فکر کرد و، ؛ برایش تشریح کردمراولی من دالیل اقتصادی خودم 

                                                         و رسما به خواستگاری برود.     درخواستم را پیگیری نماید؛ 

گارتان ، من و آقای برای مخارج ازدواج،مراسم خواستگاری و سپس جشن عروسی انجام شد؛به هرحال 

و ، من از ازدواج احساس رضایت داشتم ا آقای گاور بود؛همۀ هزینه ها بهزینۀ کمی را متقبل شدیم؛ 

                                                                          به اهدافم نزدیک شده ام.، فکر می کردم 

                                                                                                                              ازدواج من:

ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی ، و در همان ماه اول بعد از ازدواج  ،مجلل برگزار شد نسبتاازدواج من 

رجینا فقط به ولی و ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی بود؛ من شدیدا درگیر کار درمانگاه  آغاز گردید؛

و بسیار لوس و بی شخصیت  ،او انسانی خوشگذران بود ،فکر مهمانی رفتن و لذت بردن از زندگی بود
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من از او تعریف  ؛و همش دوست داشت ؛و سخنان کم اهمیت می گفت ؛حرفهای بی ارزش می زدبود، 

                                                                                                                      .کنم

وقتی که بیماران زن به ؛ از طرفی  ؛و اصال جذاب نبود، از ازدواج با من چاق تر شده بود او پس 

و به ، و در خیلی از اوقات سر چیزهای کم ارزش قهر می کرد ، ناراحت می شد ، درمانگاه می آمدند 

             .اختالفات مستمر بین ما دو نفر بخشی از زندگی ما شده بودبطوریکه  .منزل پدرش می رفت

خدایا من چرا "رجینا یک حرف عجیب زد و گفت ، یک بار وقتی بین من و رجینا بحث شده بود  

  ؛خاصیت احمقبی  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

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 مقابل ، نگی و توان جنسی او بسیار کم استقدرت مرداو  ،توجه نمی کند

                                                                                                                   . ندارد را 

من بیشتر بفکر این قضیه بودم؛ تا  .من او را دوست نداشتم حرفهای او برای من ارزش نداشت؛البته 

کار  به این منظوردیریت آنجا را بدست بگیرم؛ مو ، و راه اندازی کنم ،مرکز تحصیالت تکمیلی را بسازم

.                                                                                  ساختمان سازی را خیلی پیگیر بودم  

 جهت، سفرهای مداوم من به روم برای هماهنگی با سایر دوستان جهت متقاعد کردنشان  ؛از طرفی 

           تایید رجینا نبود.که این روش زندگی مورد  ،تحصیالت تکمیلی زیاد شده بود حضور در مرکز

                                                                                                                         خیانت همسرم:

تا اینکه یکی از روزها خواهرم  ؛باال گرفته بود مدتها بود که رفتار غیر متعارف و مشکوک همسرم

ارتباط "کاراسان"به من گفت که همسرت با پسر عموی خودش ،وبه 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
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 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 داشت با او قمار کرده بودم؛ ، ده بودم یکبار من در مهمانی که در منزل شهردار برگزار ش

و بابت هر دست بردی  ؛احساساتی شده بودبه علت مصرف زیاد مشروبات الکلی  ؛بازی را از من می برد

که من تصمیم  ؛رفتار او باعث شد ؛مرا تحقیر نماید، می خندید و تالش می کرد ،که نصیبش می شد

                                                                                      .  به تالفی بگیرم و او را ادب کنم

، 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  ،و مستی او عامل عدم تمرکز او شده بود، اواخر بازی او مدام مشروب می خورد  

، که او در اولین فرصت ، من می دانستم  و او را بیشتر تحقیر می نمودم؛، می کردم فرصت استفاده

                 و برایم مشکالت ایجاد کند. ،به من ضربه بزند. و سعی می کند ،اقدام به تالفی خواهد نمود

                                                                                                                                  مرگ من:

 ؛، رجینا انتظار داشتو در سالگرد ازدواج مان  ؛ل از ازدواج من با رجینا می گذاشتپنج سابه هر حال  

و امکانات زندگی خودش را به  ،تا به دوستان خودش فخر بفروشد رپا کنم؛که من یک جشن مجلل ب

                                                                                                                 .رخ آنها بکشد

در مصرف مشروب زیاده متاسفانه رجینا ؛ بستگان و دوستان من و رجینا حضور داشتند در این جشن ،

ها و شوخی های لغو و بی ارزش آنقدر حرف ؛رجینا در مراسم ده بود؛شمست و کمی ،روی کرده بود

نیز شوخی  ،که با من هم صحبت شده بودند، او حتی بادوستان من  دگی من شد؛کرد؛ که باعث شرمن

یکبار هم که من آمدم با او برقصم  ؛دمی نمو،و وادار به رقصیدن د می کردو آنها را بزور بلن،می کرد

                  "این بی خاصیت را ببینید رقصیدن بلد نیست"قاه قاه زد زیر خنده و به دوستانش گفت 
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شدیدا مشاجره ؛ 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، شد 

و  ؛و کار را رها کردم، حرف خواهرم افتادم ناگهان بفکر  من هم به درمانگاه رفتم؛ نزدیک ظهر بود؛ 

 ،ولی او ناراحت بود، از او خواستم به منزل برگردد، دیدم رجینا آنجاست ، به منزل عموی رجینا رفتم

 ؛او رضایت داد ، و پس از ساعتها نصیحت از سوی عمو و زن عموی رجینا ،و تمایلی به این کار نداشت

                                                                                                       که به منزل برگردد.

بار دیگر لجبازی  ، با آمدن کاراسان ؛کاراسان پسر عموی رجینا از سر کار به خانه آمد ؛در همین موقع

با من صحبت می کرد؛ من فاظ بی ادبانه و با الا ؛حضور داشت، و اینبار کاراسان نیز ، رجینا شروع شد 

حق اعالم ؛ و اصال، دو ارزش خانواده را درک نمی کنی،دانسانی ابله و نادان هستی شما"هم به او گفتم

                                                                                                                             "دنظر نداری

و به سمت او ، به من حرف رکیک زد؛ من هم فنجان روی میز را برداشتم، لوی پدر و مادرشاو ج 

                                                                                                             . پرتاب کردم

؛ و او را بغل کردند ،ولی پدر و مادرش مانع شدند ؛به سمت من بیاید، برای درگیری  ، تا او خواست 

در یک ،  و خواستم از سالن خارج شوم؛ من دست رجینا را گرفتم  او مدام به من فحش می داد؛

او با یک لگد محکم مرا به  ؛و به من رساند ،کاراسان خودش را از دست پدر و مادرش رها کرد ؛لحظه

 ؛خوردزمین من او را هل دادم و او کنار شومینه  الویز گردیدم؛و با او گ ،من بلند شدم ؛زمین انداخت

و یکی از شمشیر  ، بلند شد کاراسان  قرار داشت؛ دو عدد شمشیر با نقش نقره؛ینهباالی شومروی دیوار 

و من هیچ کاری نمی توانستم  ،او حالت عصبی و روانی پیدا کرده بودو به من حمله کرد،، ها را برداشت

                                                                                                                         بکنم.

وارده به سر و صورتم ، من بر اثر شدت ضربات .او روی بدن من فرود می آمدشمشیر ضربات مکرر  

کز در مراحل ، مرو راکد ماند  ؛پیگیری نشدبراثر قتل من ساخت مرکز تحصیالت تکمیلی کشته شدم؛ 

رجینا هم مجددا به منزل پدر ن هم محکوم به اعدام گردید؛ کاراسانهائی ساخت قرارداشت؛

                                                                                                                    برگشت.
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                                                                                                               زندگی:هدف من در 

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  ؛ته ثبت شوددر تاریخ نام من به عنوان یک دانشمند و انسان فرهیخ

                 حتی ازدواج و خانواده را نیز فدای این هدفم کردم. ؛ وسیله و ابزار می دانستم؛به این هدف

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 خداوند ماهیت  در ارتباط با
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                                                                   دهم من با رآی:                     هفدیدار 

                             قرار گرفتم.  "رآی"دهم در حضور هفو برای بار  ؛من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                    او به من گفت:           

                                                                                                            "سالم دوست من" 

 او تو نیز تقریب؛ شکل گرفت  در جامعه تغییر و تحول مثبتایجاد حضور تو در عالم ماده ، با هدف " 

علت عدم دستیابی ،ولی متاسفانه ارتقاء و آگاهی در تو شکل نگرفت در همین مسیر حرکت کردی ،

 ، که در محیط زندگی خودت انجام می دادی .به آگاهی در تو ، ناشی از ضعف نفس و گناهانی بود

ح انستی روتونکه ؛و به این علت بود ؛و مدیون آنان گردیدی، دی با رفتارتو رنجیده خاطرشدندافراد زیا

تو ،  تا مرحلۀ اخذ نتایج و دستیابی به آگاهی ، باید در عالم ماده قرار بگیری لذا ،ارتقاء دهی خودت را

و سپس عدم وابستگی به مادیات  ؛ابتدا به پاکی از گناهان گذشته برسی ،برای دستیابی به آگاهی باید

                                                                                                                 "  پیدا کنی

تو عقوبت تخریبی که در زندگی دیگران داشتی ، در زندگی های بعدی مشاهده  "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  .هستم . بار دیگر به تو فرصت داده می شود  

تو شکل خواهد گرفت. حضور  قبلیسبت به زندگی حضور جدید تو در عالم ماده بصورت مکمل ، ن"

                                                                  " 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 

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

مردم او را به عنوان نسان بسیار مذهبی و با شخصیت بود؛ او یک ا ؛بودایرانی مادرم یک اشراف زاده 

 "مینو دخت"او نام مرا ؛ و او را بسیار دوست داشتند ،می شناختندایتام و افراد مستمند شخص حامی 

                                                                                                                    گذاشت.

و همیشه  ،ظلم به رعیت بیزار بودز او ا ؛ت رسیده بودتشویق مردم به حاکمیپدرم نیز با درخواست و  

و  ؛مادرم همسر اول او بود ،پدرم سه همسر داشت ؛مرجعی جهت احقاق حقوق مردم تلقی می گردید

و پدرم او ، که شدیدا مورد وثوق پدر بود ؛و یک برادر بزرگتر از خودم داشتم، من فرزند دومشان بودم 

                                                                                                       دوست داشت. را بسیار

؛ رشد کرده و هرچند که پدر و مادرم در امکانات مناسب مادی ،پدر و مادرم هر دو تحصیل کرده بودند

و با آنان همدرد و  ،یف را درک می کنندکه حرف اقشار ضع،می دیدمدر طول زندگیم ولی من  بودند؛

و مشکل بوجود آمده با  ،اگر مشکالت اقتصادی عامل جدائی زن و شوهری می گردید ؛همراه هستند

و عامل اذیت  ،و اگر انسانی گردنکشی می کرد ،او برای رفع مشکل اقدام می نمود ؛پدرم مطرح می شد

                                          پدرم بود. گردید ،ه با او می اولین نفری که آمادۀ مقابل .و آزار مردم می شد

                                                                                           شرایط زندگی من:

را در  او حاکمیت منطقۀ مرکزی در ایران ، نام داشت"تقی خانمحمد  "پدرم،  بود"مریم" مادرم  نام

و  ؛پدرم در حکومت مرکزی؛تلقی می شد حکومتمردم و و یک فرد با نفوذ در میان ،گرفته بوددست 

با کمک  ؛قادر بود ؛و اگر تصمیمی می گرفت، دوستان زیادی داشت  ؛در نزد مقربان درگاه شاهنشاه

هم مردم به او احترام می گذاشتند ، به همین علت  کند؛؛ نظر شاهنشاه را با خود همراه دوستان خود 

                                                            .از او حساب می بردند  ؛و هم اینکه حاکمان سایر بالد

و ظلم بسیار  ،مردم دار نبود ؛که از مرکز به یزد اعزام شده بود ؛حاکم قبلی ؛آنطور که مادرم می گفت  
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 ؛ولی به خراسان رفت ؛و او را عزل نمود ،و پدر با کمک مردم برعلیه او شورید، بر مردم روا می داشت 

                 هایتا از سوی او به حاکمیت یزد منسوب شد.و ن، به شاهنشاه اظهار وفاداری کرد و نسبت 

                                                                                                             شرایط خاص آن دوره:

حکومتی  و ماموران ،همچنان ادامه داشت ؛اخذ مالیات های سنگین که از زمان نادر شاه رسم شده بود

مردم از این  ؛و رشوه و فسق و فجور در ارکان حکومت ریشه دوانده بود، عموما فاسد و ظالم بودند

؛ و مردم در بودندشده روحانیون مزد بگیر دربار شاهان  ؛ روشنفکران وو متاسفانه ،زار بودندروند بی

                                           سردرگمی بسر می بردند.                                                    

 ؛از زمان صفویه شروع شده بود؛ بزرگان دینی روشنفکران و در میان  فکری و مادی گری؛ این انحراف 

در امور مذهبی؛  مردم و ، و عامل جدائی مردم از اعتقادات مذهبی گردیده بود  ،و همچنان ادامه داشت

.                                                                                       تنها حفظ ظواهر را انجام می دادند  

                                                                                                     صادر می کرد؛ ؛و تکفیر شخص مقابل رابه راحتی حکم به ارتداد  ،به پاسخگوئی نبوداگر آخوندی قادر 

به ، از ابزار اعتقادات دینی  که،، مواجه شدیمبرخی از رهبران مذهبی ، با از طرفی ما در این دوره 

سایر حاکمان اعالم جهاد برعلیه  برخی از روحانیون  مثال، منظور تصاحب قدرت استفاده می کردند 

و وارد جنگ  ؛زندگی را رها می کردندیک مرجع تقلید بودند؛ هم که پیرو  و مردم نادانمی کردند،

                                                                                                                    .   می شدند

و متداول شده بود، ،به حوزۀ حکومتی همدیگر ؛نا آرامی و دست اندازی حاکمان؛ پس از قتل نادر شاه  

پدرم  در محدوده ای که ؛البته منطقه مرکزی ایران ؛داشتنا آرام و بی ثبات حالت سرزمین مان 

و هم قوای ثابت و مردمی ، چون پدرم هم به نظامی گری تسلط داشت  ؛آرام بود، حاکمیت داشت 

             .و معموال با مذاکره همه چیز حل می شد، و کسی جرات حمله به ما را نداشت  ،بسیار داشت

وسعه مزارع بسیار پدر و مادرم در کارهای عمرانی و ساخت آموزشگاه و حفر چاه و احیای غنات و ت 

به سایر  ؛محصوالت بدست آمده را ما ؛توسعه اقتصادی منطقۀ ما شده بودو این باعث  ،می کوشیدند

از سایر ؛ وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امنیتی ، منطقۀ ما  ؛و در کلدر می کردیم؛ مناطق نیز صا

                                                                                                            مناطق بهتر بود.
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                                                                                          :مختلفعالقه مندی من به علوم 

گرایشات مذهبی در من شکل ه ک؛ در جلسات مذهبی موجب شده بود؛درمحضور من به همراه ما

شاهنامۀ من  ؛و کتب شعر پارسی را بسیار دوست داشتم ،من قرآن را از حفظ می خواندمبگیرد؛

از شاهنامه خوانی من ؛ بسیار لذت می برد؛ او پدر ، فردوسی را با صدای بلند برای پدرم می خواندم 

ولی  ؛یک بار دیگر تحقق پیدا کند ، هتا آنچه که از گذشته های دور در شاهنامه درج شد، آرزو داشت 

                                                          با این وضعیت کشور دستیابی به چنین آرزوئی امکان پذیر نبود.

می گفت که من  و همیشه ،پدرم داستانهای مربوط به جنگ بین ایران و توران را خیلی دوست داشت

و دوباره ایران را به اوج ، حاکمیت ایران و توران و روم و چین را بدست بگیرد "اکبر"امیدوارم پسرم 

                                                                                                          .    قدرت برساند

 ؛و به او اطمینان می داد،ی شدبا صحبت پدرم احساسی م،که شمشیر زن و سوارکاری ماهر بودبرادرم 

                                                                           که حتما چنین کاری را انجام خواهد داد.

درواقع برادرم ،  او شجاع نبود؛ولی  است؛انسان شجاعی دوست داشت که وانمود کند ،که برادرم 

نمائی  و بیشتر بزرگ، من می دیدم که توان هوشی باالئی ندارد  ود؛نبهم شخص متفکر و برنامه ریزی 

                                               .  خود را یک جنگاور بی همتا نشان دهد ؛و سعی می کند ،می کند

و از سفر و ارتباط با  ،ضعیف عمل می کرد، ساخت سالح های آتشین او در بکارگیری از قورچیان و  

شیراز و ری سفر کرده  به اصفهان و ؛ولی من به دفعات همراه با پدر و یا مادرم؛ سایر مناطق بیزار بود

این سفرها آنان نیز دیدار کرده بودم؛و با بزرگان  ،ای خراسان را یک به یک دیده بودمهو شهر ،بودم

سالم؛تجربه و علم کسب ز سن و که بیش ا،عاملی شده بود،کودکی و نوجوانی بر من گذشته بودکه در 

  مختلف با من و مادرم مشورت می کرد.،و در اموربطوری که پدرم به توان عقلی من اعتقاد داشتکنم؛

و من هم به او  ؛از من مشورت خواست ، آغاز شدعادل شاه با ، جنگ های مازندران  ؛کهاو زمانی  

و درخواست های آنان را به بهانۀ  ؛تا خاتمۀ درگیری به کمک هیچیک از طرفین نرود ؛پیشنهاد کردم

            . رد نماید ؛تی مردمعیشضعف مالی ناشی از اجرای کارهای عمرانی و خشکسالی و مشکالت م

به کمک خاندان افشار  است ،می خوو سایر درباریان، ؛هاد برادرم اکبراین درحالی بود که پدرم به پیشن

زمانی که  ؛عاقبت پس از جنگ های متوالی و پیشنهاد بقیه را رد نمود؛ ،پدرم حرفم را پذیرفتد؛نبرو
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اجار در شمال و اقوام و طوایف دیگر مانند زندیه در جنوب و ق ،خاندان افشار ناپایدار است؛مشخص شد

همه به درایت و هوشمندی ،نیستنددیگرپشتیبان خاندان افشار،شرقو ایالت افغانی درغرب بختیاری در

                                                                                                              . وردندمن ایمان آ

خصوصا   ، باعث حسادت و کینه توزی دیگران گردید، به من  ،ملی این قضیۀ اعتماد و اعتقاد پدرو 

             مسیر زندگی مرا ، تحت تاثیر قرار داد.به من شد ؛ و ؛ نسبت ، برادرم  و حسادت عامل تحریک

، 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، بزرگترین مشکل جوامع بشری را 

                                                  .   غلط را ترویج می کردندکه دستورات ،بزرگ اشخاصی بودم 

             مخالف دینو تعدادی نیز گرایشات علمی را؛  ،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

  ؛ هیچکدام از این اعمال و رفتارها ؛ مشکل جامعه را برطرف نمی کرد.                       هنم حرف بزنندج

من از  ؛او از مدرسین و علمای منطقه بود ،شیخ عبداهلل بافقی به دربار پدرم آمده بود ؛یکی از روزها 

                                           "شیخ شما می توانید به یک سوال سادۀ من پاسخ دهید؟"او پرسیدم که 

                                                                                  "دخترم  یدبپرس"او لبخند زد و گفت  

                                                             "ن را خلق کرده است؟خداوند چرا انسا"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 

از خدائی می افتاد ؟ و یا کسی نبود که او را  ؛اگر خلق نمی کرد ،او چرا انسان را خلق کرده است"

                                                                                       "و او تنها می ماند؟ ؛پرستش کند

به من گفت  تحقیر بیشتر او شود؛  مانع؛و پدرم که میخواست ،ناتوانی او در پاسخگوئی یک فاجعه بود 

                                                                      .    "یدو دیگر ادامه نده یدکه شیخ را رها کن"
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 ؛کار بجائی رسیده بودبطوریکه، ،می دانستم ینادان، انسانهای وآنان را ، من بزرگترین منتقد آنان بودم 

خود را محکوم منطق ، زیرا جلوی من صحبت نکنند ، آنان سعی می کردند، که که از بیم انتقادهایم 

                                                                                               و استدالل من می دیدند.

که رویاهای ، در همین دوره بود،با هدف دستیابی به پرسش هایم می خواندم  ؛من کتب عرفانی را

                          .و پاسخ به پرسش هایم را از طریق شهود اخذ نمودم  ،صادقانه در من شکل گرفت

در مورد ، و دیدگاه های آنان، که به کتب عرفانی هندوها دسترسی پیدا کردم  ؛در دورۀ جوانی بود

ی خصوصا ادیان ابراهیم؛ منطقی تر از دیدگاه سایر ادیان  ه خداوند ، بر انسان نازل می کند؛ی کمجازات

 ،تا بتوانم کسب علم نمودم؛ تعالیم شان را تمرین  و، کردم  و منطق و ریاضت آنان را تحسین ،یافتم

و  ،این روند تا زمان ازدواج من ادامه یافت؛ برای خودم فراهم نمایم؛ از طریق شهود و ماوراء ماده را 

                                                                                           دوران طالئی زندگی من بود.

                                                                                                                              ازدواج من:

او از دوستان  ،ساالرخان بود، نام رئیس ایل ؛ ل بختیاری به یزد آمدروزی یکی از کاروانهای مربوط به ای

طی این مدت ساالرخان از  ؛ وسپس عازم خراسان شدند ،اقامت کردندآنان مدتی در یزد  ؛پدرم بود

او با فنون  ،افران جوانی قد بلند و بسیار ورزیده بود ؛خواستگاری نمود"افران خان "من برای پسرش 

ضمنا او تحصیل کرده  ،با هم دوست صمیمی شدند ؛و سریعا او و برادرم اکبر ،رزمی نیز آشنائی داشت

 ،البته این پرسش یک تعارف بود ؛نظرم را در ارتباط با ازدواج با افران جویا شدند ؛پدر و مادرم هم بود،

                             .و پذیرای آن باشم ؛همزیرا همه می دانستیم که من باید به این ازدواج سیاسی تن بد

و در دربار پدرم  ،که افران در یزد اقامت کنداین بود؛ شرطی که برای این ازدواج گذاشتم،  من تنها 

 ؛پس از ازدواج ؛و من نیز، و مراسم ازدواج برگزار شد  ،مرا پذیرفتساالر خان شرط بکارگردد؛ مشغول 

                                                                      خراسان رفتم. ی زیارت بهبرا ؛همراه با افران 

                                                                                                                تفکرات غلط شوهرم:

؛ او به من عشق که افران انسانی پاک و خانواده دوست است،من از همان روزهای اول متوجه شدم 

و قلبا دارای ولی ا ؛و تحصیالت و اطالعات مذهبی و ادبی مرا به رخ همه می کشید، می ورزید
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و بیان مطالب مختلف از سوی  ،و حاضر به تغییر در اندیشۀ سنتی خود نبوددیدگاههای سنتی بود، 

یا می گفت  "گناه هست این حرفها را نزنید چون"می داد که  با کلماتی مانند این پاسخ؛ من را 

                                                                                .   "یداستغفراهلل و از غضب خدا بترس"

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 که ، به زبان نیاورم ،گرددمیکه حرفهائی که موجبات حساسیت او  ؛من سعی می کردم

      .گفته های من نداردبسیاری از به  یاعتقاد ؛دانستمکه می هرچند ؛حمایت می کرد،می گفتممن 

از ناحیۀ سینه  ی ،پدرم مواجه با بیماری شدید ؛در این سالها، ؛ روزگار بر ما سپری می شدبه هر حال 

              .می برد و اکثرا در بستر بیماری بسر ،او دیگر آن حاکم قدرتمند سابق نبود؛و معده شده بود

و اکبر نیز که بسیار تحت  ،واگذار کند "اکبر "که امور حکومتی را به برادرم؛یم گرفتاو خود تصم 

با کمک افران یک ارتش شامل پیاده نظام و سواره نظام  ؛تاثیر تفکرات نظامی و توسعه سرزمینی بود

                                                                               همراه با سالح های آتشین فراهم نمود.

و تفنگ  ،از مردم اخذ می گردید، هزینه های آن باید زیرا ،تامین مالی چنین ارتشی کار دشواری بود

                                                              و باروت ، خریداری می شد و قورخانه ساخته می شد.  

در میان ، مقبولیت خاندان ماکه از  ،فشار به مردم سبب شده بود ند؛مردم تحمل این فشار را نداشت 

                                       سخت نظامی گری برادرم بودم.سر  من مخالف،شودمردم بسیار کاسته 

ر بیش از این مردم ما را تحت فشار قرا ،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 ،اکبرتاثیر گذار نبودروی برادرم ، حرفهای من

                                                                                         صحبت کردم. ،سپری می کرد

لشکر  داگر می خواهی "و به او دستور داد که ؛دنموپدرم اکبر را احضار  ؛حرفهای مرا قبول کرد پدرم  
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فشار بیشتری  تا ؛تا از کمک های آنان استفاده کند ؛یدافران را به ایالت خودشان بفرست ،دکنی را بزرگتر

                                                                                                   "بر مردم ما وارد نشود

 مان و ارتشی واحد برای یکپارچه کردن سرزمین، افران با سران ایالت مذاکره کند که ؛قرار بر این شد

   .خاتمه دهد، ایران شکل گرفته بود که در همه جایرا و بی ثباتی و جنگ های محلی  ،تشکیل گردد

                                                                                                  حضور شوهرم در زادگاه خود:

که  ،؛ مشاهده کردمسرزمینی زیبا را  در آنجا ؛ من، م افران به میان ایالت بختیاری رفتمن به همراه 

او  ،و جشن بزرگی ترتیب داد ،پدر افران از من استقبال گرمی کرد ؛قابل مقایسه با یزد کویری ما نبود

 ،که به سیر و سیاحت بروم؛بودند قرار داده ندیمانی در اختیار من، مدتی که من در نزد آنان بودم  طی

                           .که نمک گیر آنان شده باشم ؛به من خوش بگذرد ، و به نوعی ،و جاهای دیدنی را ببینم

نفرات زیادی را در 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  ؛اختیار بگیرد

                                                                                                 گذاشت. "پری دخت"ساالر خان نام او را 

                                                                                                              آغاز لشکرکشی افران:

را  یو کلیۀ مناطق ،ابتدا افران با نیروهای خود به سمت غرب تاخت نمود، پس از آماده شدن لشکر 

                        .آورددر تحت فرمان خود ، که در آن دوره بین ایران و امپراطوری عثمانی قرار داشت 

و سپس به سمت کردستان ؛به لشکر خود افزود، ها،سپاهیان داوطلب زیادی را نیزاو از این لشکرکشی 

. لشکر خود توانست پیروز شود و تنها با تهدید و به رخ کشیدنو در بسیاری از نقاط،بدون جنگ،،رفت

که سربازان یزدی و خراسانی را جمع آوری  ؛و به برادرم گفت ،او یک گروه از نظامیان را به یزد فرستاد

به یزد آمدم و پیام  ،همراه با گروه اعزامی من نیز ؛حمله نماید کابلستانو و به سمت سیستان  ؛کند

                                                                                           .   افران را به برادرم رساندم

با ورود نیروهای  برادرمبرنامه ریزی کرد؛ ، خراسان بزرگ برادرم برای حمله به سیستان و بخشهائی از 

همانطور که افران در ، انتظار داشت  برادرم ؛حاکمان این مناطق را مطیع خود سازد، کمکی توانست
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به سمت شرق نیز حمله کرده و مانند نادر شاه تا  ؛ه بوددغرب پیروزی های خوبی بدست آور

                                                                                                  .         هندپیشروی نماید

صرف خراسان بزرگ و هند آماده و از او خواست که کل لشکر را برای ت ،لذا به نزد افران پیغام فرستاد 

، در شرق مخالف حضور کل لشکر  ؛پدرش ساالرخان ،افران نیز در پاسخ پیکی فرستاد و گفتکند؛ 

و یا خوانین  ؛ممکن است خوانین کرد ،دندر صورتیکه نیروهای ما در غرب کم شو زیرا ؛استایران 

                                                    .وابسته به عثمانی به ما حمله ور شده و مناطق را پس بگیرند

پیروزی نظامی او بسیار سریع و عالی  ؛پیشروی نمود کابلستانبه سمت ؛ برادرم با کمک طوایف بلوچ  

و لشکر برادرم برای حمایت از  ،ان قرار گرفتولی مناطقی از سیستان مورد تعرض حاکم کرم ،بود

                   به سمت بلوچستان بازگشت نمود.، از پیشروی به سمت کابل دست کشید ، و مردم بلوچ 

تا برای حمله و  ،پیک فرستاد ،بودندآمده اصفهان  بهافران و ساالرخان که  برایدیگر ، بار  یکبرادرم 

                                                                          .     ک کنندتصرف خراسان بزرگ به او کم

حکومت بصورت مشترک در اختیار ساالرخان)پدر افران( و محمد ، در صورتیکه ،تاشرط گذاشتند آنان 

                                      .  حاضر به همکاری و لشکر کشی خواهند شد ،دتقی خان)پدرم(قرار بگیر

در واقع  ،و مشاعیر خود را از دست داده بود ،به سر می بردکه در بستر بیماری  ؛پدرم مدتها بود 

برادرم خود را و  ،این پیشنهاد با مخالفت برادرم روبرو شد ؛حاکم مطلق باشد ،ساالرخان می خواست

                                                                                       .      آمادۀ حمله به افران نمود

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  ؛شرایط بسیار متشنج و بغرنج بنظر می رسید 

                                                                                  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 
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و  ؛و بوسید، او آنها را در آغوش گرفت . که فرزندانمان شجاع و پری دخت را ندیده بود ؛او مدتها بود

و ، ی زیاد می کرد با من شوخ؛ افران در آن روزها که  ؛جالب این بود ،از من هم استقبال گرمی کرد

                       .ولی من شرمنده می شدم ؛اکراه نداشت ؛مرا ببوسدفامیل و دوستان جمع  از اینکه در

سپاهیان که آنان  .پیشنهاد کردمو  ،دباره با برادرم دوست و متحد گردتا دو، من از افران خواستم  

و برای تصرف خراسان بزرگ اقدام  ؛و بخش شرقی را افران به دست بگیرد، خود را سه قسمت کنند

                                                                                                                         .کند

و یک بخش مرکزی  ،تا مناطق تحت نفوذ حفظ شود ؛بخش غربی در اختیار ساالر خان قرار بگیرد  

و  را انجام دهد،مرکز ، در ، ادارۀ امور حاکمیتتا هم ؛ در یزد یا اصفهان زیر نظر برادرم اکبر قراربگیرد

                                                 بشتابد.به کمک لشکر در شرق و یا غرب ، هم اینکه در صورت نیاز 

ما باید در تصمیمات حکومتی  و یک شرط گذاشتند ؛ آنان گفتند؛ ،حرفهایم را پذیرفتندپدرش؛افران و 

، اتخاذ گردد.                              شورائی ؛ بصورت تصمیمات  از این به بعد ؛ باید و ؛نقش داشته باشیم  

  و او را مجاب به پذیرش آن نمایم.؛که من همین صحبتها را به برادرم اکبر انتقال دهم؛قرار شد عاقبت 

                                                                                               شکست من در مذاکره با برادرم:

و از ساالر خان  ستان خود بود؛او شدیدا تحت تاثیر دوو به نزد اکبر رفتم؛ ، من مجددا به یزد بازگشتم

                                                                                                             .  می ترسید 

در اختیار ؛وبخش از لشکرو د،ددر مرکز باشی انو خودت ،دلشکر را باید سه قسمت کنی "من گفتم که

  "داز مرکز اینها را پشتیبانی کنی شماو  تا اینها پیشروی را ادامه دهند،؛افران و ساالرخان قرار بگیرد

تا بیشتر لشکر در اختیار  ؛دبرنامه ریزی کرده ای شما ،که با کمک آنها،این توطئه ای هست"او گفت 

                                                              "و آنان مرا شکست داده و نابود کنند  ،آنها قرار بگیرد

تا او را منصرف ، دم نموو خواهش ، من هرقدر تالش کردم ؛تا مرا بازداشت کنند، او همانجا دستور داد 

و میانجیگیری  ،به نزد من بیایدکه مادرم  ، اکبر حتی اجازه نداد کنم؛ نتوانستم نظر او را عوض کنم؛

 ؛و متقاضی تحویل من و فرزندانش به او شد ،افران پیکی فرستاد ،یک ماه بعد ؛او را نیز قبول نکرد

                                    .بصورت گروگان نزد من خواهند ماند، و گفت آنها  ، ولی برادرم نپذیرفت
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یک خانه در شهر به من ، مسپس به دستور برادر و می بردم؛در زندان بسر ، من در یک هفتۀ اول 

در واقع به درخواست دو سرباز مسئول حفاظت از من شدند؛ و 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 ،طق غربی مواجه با شورش ایالت شدمنا، پس از مدتی 

و می توانستند به جازۀ رفتن به قصر پدرم را داشتند؛ فرزندانم ا ؛و مسئله آزادی من فراموش شد

                                                   نداشتم.از منزل ولی من اجازۀ خروج  ؛آموزشگاه و مسجد بروند

  ؛هر از چندگاهی،واز برادرم تابعیت نمی کردند ؛مناطق شرقی نیزو  ؛برادرم نیز وضعیت خوبی نداشت

                                                               شورش و جنگ بین طوایف و برادرم رخ می داد.یکبار ، 

که ،اکنون شرایطش به نوعی شده بود ، امپراطوری بزرگ را داشت ساخت یک آرزوی ؛برادرم که روزی

لذا نزد حاکم زند سر مقابله با آنان را نداشت؛ چون توان ، تحت الحمایگی از زندیه را بپذیرد ؛ناچار بود

                                                                                  و عامل آنان شد.   ،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

د در ابتدا فکر خود بای ،اینکه انسانی بتواند سرزمینی را آباد و پیشرفته کندکه برای ،نتیجه رسیده بودم

و سپس با انتشار این  ؛برای خود ساخته و پرداخته نموده، و اندیشۀ نوین و بزرگ را، را توسعه دهد

 آنگاه پس از تغییر دربرای تغییر فرهنگ دیگران برآید،؛ ش در تال، جدید؛ به سایر افراد جامعه تفکر

اندیشۀ ؛ من بزرگترین دشمن مردم را ؛ که جامعه ای بزرگ شکل خواهد گرفتافراد است،رات تفک

؛ من عقیده منتشر می شدما ؛ که توسط افراد مذهبی در همه جای جامعه ،متحجرانه ای می دانستم 

                        .تا این تغییرات ؛ ایجاد شود ،شوندمسئولین فرهنگی جامعه عوض  یدبا داشتم ؛که

که فرزندانم را انتقال را در این می دیدم، هو تنها را؛ به دیگران انتقال دهم ، افکارم را قادر نبودم من 

  ؛پسرم شجاع بی مهابا ستگان وسایر اشخاص را آگاه نمایم؛و از طریق آنان ب ،با اندیشۀ خودم آشنا کنم

د.کرمی رو آنان را تحقی؛می نمود سرزنشای دربار را شدیدا او آخونده،من و اندیشه ام دفاع می کرداز  

به زندان افتادن  ؛و او را در سیاهچال بازداشت کردند ،فرزندم شجاع را تکفیر نمودند، تا اینکه عاقبت    
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                                                                      .      دپسرم یک ضربۀ روحی بزرگ برای من بو

دخترم من به ، کرده و افران جانشین او شده است ساالرخان فوت که خبر رسید؛،در همان سال بود  

و ،و به نزد پدرش در غرب برودصتی مناسب از دست ماموران بگریزد؛تا در فرپری دخت پیشنهاد کردم،

                   .و از او برای نجات من و برادرش یاری بگیردف کند، مظالم اکبر را برای او تعریماجرای 

ولی یک هفته بعد در نزدیک اصفهان توسط ماموران حکومتی پری دخت از دست ماموران گریخت، 

و اعتراف کرد  ،به دستور برادرم پری دخت شکنجه شد و به نزد برادرم برگردانده شد؛ هبازداشت شد

درخواست ، و از او  ؛تا بتواند با پدرش تماس بگیرد ؛استاقدام به فرار کرده  ؛مادر درخواستبه  "که

                                                                                                               ."کندیاری 

او دستور داد من و پسرم شجاع و رسیده بود؛  به اوج خشم در برادرم برادرم بسیار عصبانی شده بود؛

 ،من و پری دخت را به زندان نزد پسرم شجاع بردند ؛فردای آن روز ؛دخترم پری دخت را اعدام کنند

من و پریدخت را  آنگاه؛و  ؛تا بیشتر عذاب بکشماع را در جلوی دیدگانم گردن زدند،و سپس ابتدا شج

                                                                                                            .به دار آویختند

                                                                                     شرایط شوهر و برادرم پس از مرگ من:

منطقۀ ما را نیز در بر  .قدرت شکل گرفته بودبرای کسب ، جنگ ها که به تدریج در جای جای ایران 

او عاقبت در  ؛در این جنگ ها مشارکت می نمودمتحد زندیه بود؛ که  ؛درم اکبربرا بطوریکه؛، گرفت

                     د .و حکومت خود را از دست دا ،ر شداسی ، که بین قاجار و زند رخ داد؛جنگ اصفهان 

   .شدبه قم تبعید  سپسو؛گردیدکور و ا ،چشمان برادرم اکبر کشیده شدمیل به  به دستور خان قاجار،

مورد تهاجم طوایف وابسته به عثمانی  ؛حاکمیت مناطق غربی را کسب کرده بود ؛افران نیز که در ابتدا

                              .    و لشکرش نیز از هم پاشیده شد ،و از جلوی سپاهیان آنان گریخت، قرار گرفت

که سیاست  ،می گفتندسران ایالت بختیاری ،  ،نزد ایالت بختیاری ازدست داد، ولیت خود را افران مقب 

هم  با این کار؛ و، دصرف جنگی بی نتیجه شو، و دارائی ما ، باعث شده تا سرمایه،گذاری اشتباه افران

                                                        . کشته شدند ،و هم جوانان ما ، دارائی مان از دست رفت
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بطوریکه تعدادی از خوانین لرستان پیشنهاد دادند؛ که افران را دستگیر کنند؛ و تحویل دولت عثمانی 

.                                     دهند؛ تا بتوانند دوستی و کمک های امپراطوری عثمانی را جلب نمایند  

که از توطئۀ آنان مطلع شده بود ؛ از همراهی آنان صرف نظر کرد؛ و همراه با تعدادی از افراد  افران هم

 وفادار به خود ، اردو گاه را ترک نمود.                                                                               

ئی و غربت در یک افران در تنها ؛بودشده  و شرمندۀ آنانا ،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 به تو این را در زندگیت اثبات کردی از پرسشگری آغاز گردید؛ ارتقاء و تکامل انسان ؛"او گفت  

                                                        "و محیط اطرافت را متحول ننمودی  ؛نتیجه نرساندی

 ؛تغییر و تحول مثبت شکل گرفت و ؛نشر آگاهی حضور تو در عالم ماده ، با هدف "سپس ادامه داد که

"                                                                      در همین مسیر حرکت کردی بخوبی؛و تو نیز   

اندی؛ و خودت را درگیر امور مربوط به حکومت به مقصد نرسمسیری را که به خوبی آغاز کردی ؛ ولی  

                                                                                                                   " کردی

ولی برای ، قاء و آگاهی هرچند اندک شکل گرفتدر تو ارتن راه مشکالت فراوانی را پذیرفتی،تو در ای"

و زندگی خودت را ،  که قید و بندهای مادی را از خودت دور می کردی ،کسب آگاهی بیشتر الزم بود

                                          "  انجام ندادیرا ولی تو این کار  می نمودی ، 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

خودت  تا به عالم مادی بروی و روح ،بار دیگر به تو فرصت داده می شودموظف به انجام آن هستم ؛ 

                                                                                          "              ، را ارتقاء دهی 

تو شکل خواهد  قبلیبصورت مکمل ، نسبت به زندگی  ؛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 

و بسیار ه دارای یک شخصیت آرام بوداو ، بود "دی الوی"نام مادرم ؛ همسر سوم یک تاجر بود؛ مادرم

                                   .   اکراه داشت، انجام هر کاری که ریسک تلقی می شد  و از، مطیع پدرم بود 

 "بوتاسو"نام برادرم  ؛کتر از خودم نیز داشتممن یک برادر کوچ ،بسیار دوست داشتممن مادرم را  

مادرم و روحی شرایط و با این ،در من و بوتاسو خالصه می شد،عالقۀ مادرمو تمام زندگی و عشق ،بود

ولی ، پروده و کم دل و جرات باشم  که من شخصی ناز،،  منطق حکم می کردوضعیت اقتصادی پدرم

                                                                                                                .  اینطور نشد

؛ می گردید و از کارهائی که حادثه جویانه تلقی ،اال بودمدارای روحیۀ ریسک پذیری ب؛ من از کودکی  

و در دعواهای  ،و هم بازی پسرها بودم، استقبال می کردم؛ من همیشه لباس پسرانه می پوشیدم

                                                                    و مشارکت می نمودم. ه ،یک طرف قضیه بود ، کودکانه

ای ل به یک شکارچی حرفه تبدی ؛ ینوجواندر  بطوریکه ؛من ،از کودکی با پدرم؛ به شکار می رفتممن 

من به  ،سرعت عمل من بود ،یکی از خصوصیات من که خیلی مورد عالقۀ همگان بودشده بودم؛ 

بسرعت ؛مواجه با زخم سطحی شده بود، یا بزی که بر اثر تیراندازی برای شکار آهو ؛دفعات توانسته بودم

                                           . و مانع از فرار او شومبه شکار دسترسی پیدا کنم؛ و،بدوم به دنبال آن

؛ که ورزش من دوست داشتمبودم؛ ولی دارای استعداد خوبی  ؛من به تحصیالت عالقۀ چندانی نداشتم

                         . شت ؛ استقبال می کردماز کارهائی که؛ ریسک باالئی دا، و و کارهای متهورانه کنم

                                                                                                                       شرایط زندگی من:

از نفوذ باالئی  ؛تجارو سایر ؛ در میان حاکمان محلی  ،او یک تاجر متمکن بود ؛بود "گایگو"پدرم نامش 

                                                                                                               .      برخوردار بود
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پدرم فرزند  ؛ولی از همسر دوم پنج پسر و دو دختر داشت ؛پدرم از همسر اول خودش فرزندی نداشت 

 "دی سانتو"و او همراه و همدم همیشگی پدر بود  ،را بسیار دوست داشت "سانتو دی"بزرگ خود بنام 

و از نوجوانی به سفرهای دریائی  ،خیلی سریع مطالب و فنون را آموخته بود ؛در امور دریانوردی نیز

                                                                                                      .    زیادی رفته بود 

یک جشن مجلل ترتیب داده ، پدر برای او  ،دی سانتو ازدواج کرد ،من زمانی که کودکی بیش نبودم

 ؛پدرم دو کشتی تجاری داشت، دو فرزند برای او آورده بود ؛ نیز ؛ بود مادرم که همسر سوم پدرم بود؛

 ،انواع کاال ، و از اسپانیا می کرد، به اسپانیا حمل ؛مختلفاز بنادر ؛ که قهوه و انواع فلزات قیمتی را 

و  ؛پدرم یک سرمایه دار خود ساخته بود .دنموحمل می  "ویدما بندر"تفنگ و باروت را به ، خصوصا 

کار خود را توسعه ، و به تدریج  ،کارش را از قایق سازی در بندر آغاز کرده ؛ اینطور که تعریف می کرد

                                                                                                               .   ه بودداد

تبدیل به یکی  ،کشتی های پدرم ،باعث شده بود  ، که بحدی کارپدرم منظم و با حساب و کتاب بود 

با پدرم دوست  ؛که فرماندهان ارتشد،، و به واسطۀ این ارتباط بواز عوامل اصلی در تدارک ارتش شود

                                             . رفت آمد می نمودند ،به  منزل پدرم که مانند قصری بود و ،شده بودند

که ،پدرم میخواستند  از ،با مدیران و فرماندهان نظامی به مشکل بر می خوردند ؛هر وقت مردم بندر  

                                                          برطرف نماید. ، مشکل پیش آمده را وند،واسطه کاری ک

 ،او رفتار مردانۀ مرا می ستود ؛من داشت دلبستگی زیادی به،  و از ابتداا گذاشت،"اریکای"پدرم نام مرا

                                                                                   و مانند پسرها با من برخورد می کرد.   

 ؛و آنچه که آموخته بودم ،موقع شام به نزد پدرم بروم ،عادت داشتم، من زمانیکه مدرسه می رفتم 

من در  و مرا تحسین می کرد؛ او هم از شیرین زبانی من خیلی خوشش می آمد ؛برای او تعریف کنم

بار توسط کشتی  زمانیکه؛ و لیست کردن محموله را یاد گرفته بودم؛ دورۀ نوجوانی؛ کار کنترل بار و

؛ و لیست برداری ده کنترل شودکه بار وار، و نیاز بود،پدرم و یا کشتی دوستانش به بندر می رسید

  ؛بطوریکه به دفعات به خوبی انجام می دادم،، من کار لیست برداری و کنترل کیفیت کاالها را گردد، 

در بار ارسالی ؛ متوجۀ وجود مشکل  ؛ولی سایر افراد متوجه نقص بار شده بودم، ؛هایمترل من در کن

  و عملکرد مرا به رخ سایرین می کشید. ؛نشده بودند؛ اینگونه مواقع ؛ پدرم مرا بسیار تحسین می کرد
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ه ائو به صاحب بار ار، تی از اقالم مرجوعی تهیه می کردملیس ،من در صورت مشاهدۀ اشکال در بار 

عملکرد ضعیف تری ها و حسابداران وابسته به تجار؛ موما سایر افراد اعم از انباردارولی ع ؛می دادم

                                                 .و سرعت عمل شان نیز از من کمتر بود ،نسبت به من داشتند

چهرۀ شناخته  ،در میان دوستان پدرم نیز نجام امور حسابداری باعث شده بود؛ در ا ،این توان من  

                                                                                             شده و مقبولی تلقی گردم.

به بندر ، یک محموله تجاری را  تا ؛با پدرم به سفر دریائی رفتم، من یکبار در سن هفده سالگی 

تجربۀ ؛ این سفر برای من ؛ نمائیمحمل ویدما و از آنجا چوب و شکر به بندر  یم ،کنکارائیب حمل 

                                                                     و چیزهای زیادی یاد گرفتم.   ؛بسیار خوبی بود

                                                                                                                    شرایط خاص منطقه:

؛ تصرف کرده را در آمریکای جنوبی ، دولت های بزرگ مانند پرتغال و اسپانیا سرزمین های مختلف 

و در قبال این درآمد  ،بهره برداری می کردند ،از منابع اقتصادی این سرزمین ها ،و مدتها بود که، بودند

                       .سهم کمی را در اختیار بومیان منطقه قرار می دادند  ،که به دست می آوردند ؛سرشار

نهایت  ،از نادانی و بی سوادی مردم خارجی ها ؛ بسیار زیاد بود، اعتیاد بومیانمتاسفانه فقر و بیماری و 

 ؛، و دور نمودنبرای ایجاد تغییرات در جامعه تابودند، ر تالشد روشنفکران،؛ سوء استفاده را می کردند

ایجاد تغییر در افکار  ،هدف آنان؛ ، یک حرکت اجتماعی و فرهنگی را شکل دهندخرافات را از مردم 

؛ در ابع سرزمین ماکه باید من،القاء کننداذهان عمومی  بهاین تفکر را  ؛آنان می خواستند، عمومی بود

ارتقاء فرهنگی و اقتصادی را در  و ،کن کنیم ریشه فقر و فساد را، تا قادر شویم  خدمت مردم باشد؛

                                                                                                 .   جامعه شکل دهیم

 شکل گرفته بود، ؛جنوبی تلف آمریکایدر مناطق مخ ،که شورش های متعددبه واسطۀ این تفکر بود؛  

موقتا فرمانداری یا  ، که مردم توانسته بودندگرفته بود؛ بحدی شدت ، شورشها ، در بعضی از مناطق 

                                  و نظامیان را خلع سالح کنند. ،مقر نظامی اسپانیائی ها را به تصرف درآورند

                                                                                                                     صحبتهای برادرم:
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،  در ارتباط بود ؛ با انقالبیون ، برادرم دی سانتو  حرکت انقالبی در مناطق نختلف شروع شده بود؛ و

که اسپانیائی ها مال و اموال سرزمین دم؛ در سفرهایم به اسپانیا شاهد بومن "دی سانتو می گفت که 

در واقع ثروت و رفاه مردم  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  رادی سانتو این صحبتها 

                                                                                                 .  دعوت به اعتراض نماید 

اقدام به حمل  ،ز دیدگان پدرمدی سانتو دور ا؛ و اینطور که مادرم می گفت ،  یک انقالبی واقعی بوداو 

                                                                         انقالبیون سایر مناطق می نمود. سالح برای

 ؛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 شدند؛بندر  و خواهان خروج اسپانیائی ها از

                                                                                        .برای مردم سخنرانی می کردند

به  ؛کنیمدر اعتراضات شرکت ن پدرم نیز،که من و سایر فرزندا،صحبتهای دی سانتو باعث شده بود

و ، با انقالبیون ارتباط گرفتند "رانساکا"و  "بوروچان"تدریج برادرهای کوچک دی سانتو خصوصا

                                                                         ند.   شدانقالبیون فعال همانند دی سانتو از 

                                                                                                   اعتراض پدر به فعالیت برادرم:

 هایاز حرکت، او تصمیم گرفت،برای دور کردن فرزندانش،پدرم بسیار نگران حوادث پیش آمده بود

                                                                          .    اقدامات جدیدی را شکل دهد  ،انقالبی

تا از انقالبیون فاصله د؛ ارسال کاال به اسپانیا اعزام نمورا برای  "دی سانتو "پدرم ، در اولین اقدام 

 "یورگی"به عقد معلمی بنام  ؛شده بودم را"بوروچان"و"دی سانتو "وی حرفهای من که دنباله رو،بگیرد

                                                                                                                   .    درآورد

  ؛گرفت پدرم برای ما یک ازدواج آبرومندانه ؛بود خود یکی از انقالبیوناو  ،من یورگی را دوست داشتم

                              .  فرماندار نظامی و بزرگان شهر حضور داشتند؛ ما ازدواج در مراسم بطوریکه 
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 .کردب و احترام را حفظ می خیلی شرط اد؛ و وقتی کنار پدرم می ایستاد ،بود یورگی بسیار خجالتی 

به او  ، و سالمت مالی و امانت داری و به علت تحصیالت دانشگاهی ،دوست داشت پدرم یورگی را

                                                                                            .  احترام فراوان می گذاشت

در کارهای انقالبی  ؛و یار و همدم هم،در اعتراضات شرکت می کردیم ؛پس از ازدواج نیز؛ من و یورگی  

                                                                                                                       بودیم.

تا کمتر با انقالبیون ارتباط ه امور بندری و تجاری خود گماشت،را به کارهای مربوط ب "بورو چان"پدرم 

                                . اعزام کرد سیلیانتهروستای را برای ادارۀ مزرعۀخودبه "ساکاران"وبرادرم،بگیرد

و ما همه در اولین فرصت در اعتراضات  ،هیچیک از ما در اعتراضات نشدولی اقدامات پدرم مانع ازحضور 

                                                                                                    شرکت می نمودیم.

                                                                                         ادات من قبل و بعد از ازدواج:اعتق

و سخنان  ؛و به مسائل مذهبی اعتقاد نداشتم؛ می دادم ، رفتاری مردانه از خودم بروزمن قبل از ازدواج

و اعتقاد  ؛دانستممی های آنها را کلیشه ایحرف ، ومبلغان مذهبی برایم ارزش نداشتکشیش ها 

ولی پس از ازدواجم ؛ و راهی برای امرار معاش کشیش هاست ؛فریب مردم سیله ای برایدین و ؛داشتم

او خداوند را با  ؛یورگی حرفهای جدیدی برای گفتن داشت ؛اعتقاداتم به سرعت تغییر کرد، با یورگی 

                                             .ا با منطق پذیرفته بوداو خداوند ر ،تمام وجود خودش دوست داشت

حرف های او ؛ پاسخ منطقی داد؛ ط با بهشت وجهنم در ارتبا، یورگی به بسیاری از پرسش های من  

نی که دی ؛به دینی جدید اعتقاد دارد، او بنظر می رسید، با سخنان کشیش ها تفاوت زیادی داشت 

                                            . آگاهی و عشق به خداوند وجود داشت مادی گری نبود، ودر آن ریا و 

یکبار شب از خواب بیدار شدم،و یورگی را در کنارم ندیدم؛ به ،می کرد او حرکات و تمرینات عجیبی 

و همه جا یخ بسته ، ؛ هوا بسیار سرد بودبه حیاط رفتم  ؛خبری از یورگی نبودهمه جای منزل سر زدم،

است، به آرامی به او  روی زمین نشسته، وسط حیاطکه یورگی در کنار چاه ، ؛ ناگهان متوجه شدمبود

  .ظر گرفتمو حرکات او را زیر ن ؛آرام و بی سرو صدا ایستادم ؛و در فاصلۀ چند متری او، نزدیک شدم

این لباس برای سرما و یخبندان آن شب ،یک زیر شلواری و یک زیر پیراهن نازک پوشیده بود او فقط  
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و حرکتی از خود بروز  ،و به جلو نگاه می کردستان خود را روی زانو گذاشته بود، او د،بسیار کم بود

 در همان ؛او پس از مدتی؛ کردمی بلندبه هوا  ،و موهای بلند یورگی را؛ باد سردی می وزید؛ نمی داد

             را اذیت  انچرا خودت ؛اریکای عزیز "برگشت و گفتناگهان به سمت من  ؛حالت که نشسته بود

                                                                                         " یدبخواب و یدبرو ،دمی کنی

                                                                              "؟دمرا دیده بودی شمایورگی  "من گفتم

                                "که چیزی نبود عزیزم شمادیدن ،من داشتم تمام دنیا را می دیدم "او گفت که

 یدبرو ؛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 

    و مرا گرم کند. .و با من به رختخواب بیاید، که دنیا و کائنات را رها کند،من هم از او خواهش کردم

آرام بود ؛ و در بدترین شرایط و سخت ترین یورگی حالت خاصی داشت ؛ با همه فرق می کرد ؛ بسیار 

                    "که نگران نباشید "حالت ؛ هرگز نگرانی و اضطراب , به دست نمی داد؛ و به همه می گفت

ولی یورگی  ؛که بچه دار شوم ،من دوست داشتم ،یک سال از زندگی مشترک ما می گذشتنزدیک به 

تا اینکه یک روز اتفاقی  ؛موجب کدورت بین من و او شده بود این قضیه ،از این کار اکراه می کرد

                                                                                                     .         عجیب افتاد

 ؛ ا باز کرددستانم رسپس و ، دستم را محکم فشرد کف او ، و دستانم را گرفت.یورگی 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 

                                                              "خرافات است عقیده ندارم"من مجددا به او گفتم که 

 ،دنباید همسر من می شدی؛  دفرزند داشته باشی،  داگر می خواستی، عزیزم "او سپس ادامه داد و گفت 

                                                                                     "عوض شود انت تا مسیر زندگی
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                                                      "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  

                                                                                    "و خداوند هردوی ما را بسیار دوست دارد

                                                                                              درگیری ها:آغاز 

مورد  که حضور آنها ؛در حال ورود به بندر بودند اسپانیائی یکی از روزها یک گروه پیاده نظامدر 

عامل قتل و سرکوب مردم ، که نظامیان فوق  ؛در میان مردم شایع شده بود،  اعتراض مردم قرار گرفت

اسپانیائی ها بصورت  ،و از نیروهای زبده و کارآزمودۀ اسپانیا محسوب می شوند ؛در سایر مناطق بوده

                                                                                    .   شتاب زده به مردم حمله کردند

ولی سه نفر از  ؛به صورت سطحی مجروح شدند ؛تعداد دو نفر از نظامیان، این درگیری  در نتیجۀ 

ولی نظامیان  ،اعتراض مردم مسالمت آمیز بود ؛گردیدندو تعداد زیادی زخمی  معترضان کشته شده

                                                   .       به محض مواجه شدن با تجمع مردم اقدام به تیراندازی کردند

ولی هیچ گونه آسیبی  ؛حضور داشتند"بوروچان "و "ساکاران"و برادرم "یورگی"؛شوهرمدر این اعتراض

کشته  "بیگی یا"بنام  ؛که در تجمع مردم نقش اصلی را داشت ؛ولی یکی از دوستان نزدیک آنها،ندیدند

                                                                                                                  شده بود.

در  شکه دوست "بوروچان"و برادرم  ؛اعتراض و تجمع در جلوی فرمانداری شکل گرفتفردای آن روز؛

و خواهان خروج فوری نظامیان از بندر برای مردم سخنرانی نمود،  ؛شده بود اعتراض روز گذشته کشته

برعلیه آنان ؛به جنگ مسلحانهاقدام  ،در منطقه؛ که در صورت ادامۀ حضور آنها ؛کرد او تهدید ،شد

                                                                                                                د نمود .خواه

و مردم اقدام به پرتاب ، ج کشیده شد تشن به ،اعتراضات و شعارهای مردم ؛ به تدریج در آن روز؛  

درگیری پیش آمده به تدریج  ؛و نظامیان نیز اقدام به تیر اندازی کردند ، سوی نظامیان کردندبسنگ 

و ماموران را مورد  ؛ه اماکن دولتی حمله می کردندمردم ب یافت؛و تا پاسی از شب ادامه  ،شدت گرفت

                                                                                              .       تهاجم قرار می دادند

  ،می شدخارج داشت و بندر از دست نظامیان  ،تشنج و اعتراض شکل گرفته بود؛در جای جای بندر  
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هرکسی که  به و ،گشت می زدنددر شهر  ؛به صورت ستونهای بیست نفره ؛نظامیانتعداد زیادی از 

و بار دیگر اسپانیائی ها  ،به اتمام رسید این شرایط باالخره ؛تیر اندازی می کردند ،مشکوک می شدند

                                                                                                .به همه جا مسلط شدند

به منزل "ساکاران"و  "بوروچان"و برادرانم  "یورگی"زیرا شوهرم  ؛ما مسلط شده بود نگرانی به خانوادۀ

                                                      .   که بالئی سر آنها آمده باشد،و ما نگران بودیم  ،نیامده بودند

فرار "که  ؛ه بودو او به من گفت ،من مشاهده کرددر حال کمک به مجروحی، من آخرین بار یورگی را  

                            من با سرعت از محل درگیری گریختم.سپس و  "یدرا نجات بده انو جانت یدکن

                                                                                                                   تغییر در زندگی ما:

، به فرمانداری مراجعه نمودند، پدرم همراه با تنی چند از بزرگان شهر، پس از بازگشت آرامش به شهر 

پدرم پیگیر پسران خود مجروحین و اجساد کشته شدگان شدند؛و خواهان تحویل بازداشت شدگان و 

                                                                                                              .و شوهر من شد

؛ به نوعی و تالش می کردند ،اسپانیائی ها برخورد بسیار ناشایست و تحقیر آمیزی با پدرم نمودند

              .و محاکمۀ نظامی شود ،و باید بازداشت گردد ،که او نیز همدست انقالبیون است،وانمود کنند

، 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  ،اجساد و مجروحین و بازداشت شدگان تحویل شوند

بیست و هفت جسد تحویلی شوهرم یورگی و برادرم در میان ویل شدند، و اجساد تح ،انجام شد

                                     .را یافتیم  "ساراکان"ما ، ر میان بازداشت شدگان ود ،بوروچان حضور داشتند

یار گریستم و چندبار من بس؛ گریۀ پدرم را دیدم ؛من برای اولین بار ،در مراسم تدفین کشته شدگان

آرام  ؛یا دست به خودکشی بزنم  ؛از دست بروم، که من از غم و غصه  ؛مادرم نگران بود، از حال رفتم

و از من  ،پدرم به نزدمن آمد و مرا بوسید ؛اتفاق افتاد کمک پدرمکه به  ،کردن من کار سختی بود

                         "من هم راه انقالبیون را خواهم رفت "و گفت که  ،خواست که خودم را کنترل کنم

و پذیرش  ،که زندگی تحت این شرایط اشتباه هستو گفت پدرم در مراسم تدفین سخنرانی کرد،    
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می شنیدیم "دی سانتو"دهان که قبال ما از ؛او سخنانی می گفت  این همه تحقیر و ظلم صحیح نیست؛

                                                                                           . پدرم بسیار خشمگین بود

پدرم گایگو پس از پایان  ؛که پدرم آمادۀ همکاری با انقالبیون شده است،من کامال احساس می کردم  

نمی خواهد و گفت که دیگر،تعطیل کنند؛تا مرکز تجاریش در بندر را؛و دستور داد ،به بندر رفت ؛مراسم

                                                                                              .   برای اسپانیائی ها کار کند

و تعدادی از ماموران  ؛به فرمانداری حمله کردند ؛یک گروه مسلح از انقالبیون ؛سه روز پس از این اتفاق 

و ماموران بار دیگر به صورت گروهی ،جنگ بین مامورین و انقالبیون بسیار شدید بود؛را به قتل رساندند

                                                                                    .زنی در شهر نمودنداقدام به گشت 

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 یان"خانۀ باید به ا، ما با من بی اریکای ؛وگفت پدرم مراصدا کرد ؛میانپس از دور شدن نظا 

  .                                                                                                                       "برویم

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، من و پدرم به منزل گونی یان رفتیم  ؛بود

                                           .   هست "دی سانتو"با  ؛کشتی ها یکاپیتان ؛یک شدن به بندر استنزد

و کشتی ها  ،لی ساحل برودو به بیست مای ،کشتی مسافر بری او را در اختیار بگیرداو تصمیم دارد؛  

 ؛و متعلق به ارتش اسپانیاست ،و بار کشتی ها که شامل تفنگ و باروت است ،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 می توانم  ،من تعدادی از انقالبیون را می شناسمو گفت که  ،پدرم استقبال کردگونی یان از پیشنهاد 

                                                                     سالحها را به آنها تحویل دهم.                   
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گونی یان  ؛بین بنادر نزدیک کار می کرد وکشتی او مسافربری بود  با هم به کشتی گونی یان رفتیم؛ 

و به سمت  ، کشتی را از ساحل جدا کردیم؛ ما پنج نفر  ،با ما همراه کرد، دو نفر از خدمۀ کشتی را نیز 

                                                                                                    .    حرکت کردیمدریا 

کشتی حامل که اولین کشتی پدرم به ما رسید؛ ،یک هفته پس از حضور ما در بیست مایلی بندر بود  

البته پارچه و تجهیزات ساختمانی ، ؛ باروت بودسه هزار قبضه تفنگ و پنج اراده توپ و سیصد بشکه 

                                                          حمل می گردید. که توسط کشتی  ،نیز از دیگر مواردی بود

و ، و پدرم در کشتی تجاری مستقر شدیمو من  ،بری انتقال دادیمبخشی از بار را به کشتی مسافر 

قرار بر این  ،؛ حرکت کردندبه سمت ساحل ، ا خدمۀ کشتی تجاری و بخشی از بارگونی یان همراه ب

یار گرفتن اقدام به در اخت ، که خدمۀ کشتی تجاری پس از تخلیۀ شبانۀ محمولۀ کشتی مسافربری ،شد

همۀ محموله را به  ، و طی چند مرحله ،و مجددا به سمت کشتی ما بیایند، تعداد زیادی قایق کنند

                                                                                                     .   قال دهندساحل انت

فرمانداری و قرارگاه و جنگ مسلحانه و تصرف ، سالح ها را به انقالبیون برساند  ؛گونی یان نیز قرار شد 

مردم  ؛گردیدآغاز و جنگ مسلحانه در بندر  ،تخلیه بار طی یک هفته انجام شد ؛نظامی را انجام دهد

ستقر فرماندار همراه با نظامیان م لیو، و فرمانداری به تصرف مردم در آمد  ؛به کمک انقالبیون آمدند

                               .و در آنجا پناه گرفتند ؛عقب نشینی کردهنظامی  به سمت پادگان، در فرمانداری 

و جنگ ، ؛به کمک مردم آمدندمناطق دیگرانقالبیون و  ،، به شهرهای مجاور رسیدخبر جنگ در بندر 

                                                                                                               .  شدیدتر شد 

   .سرکوب کنند؛تا انقالبیون را نیروهای اسپانیائی به بندر انجام شد اعزام ،کلفرماندار  سپس به دستور

بسیار کار آموزنده ا؛ نفرات وتجهیزات پیشرفته داشتند، و سربازان اسپانیائی ازنظر جنگی ، اسپانیائی ه

؛ به همین علت ؛ تصرف شهر مقدور نشد؛ و جنگ بین طرفین ادامه یافت.                                  بودند  

و اینطور که  ،برادرم در کشتی دوم مستقر بود ؛دی سانتو بودیم، آن روزها ما در دریا منتظر برادرم  

اهه بین حرکت دو کشتی یک بازۀ زمانی یک م ؛چون بار آماده نبود، گفته بودند اول خدمۀ کشتی

                                                                                               .          ایجاد شده بودفاصله 
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کشتی دوم را هم  تا محمولۀ، که در دریا منتظر برادرم بمانیم  ،ناچار بودیم، ما هیچ راهی نداشتیم  

                                                                          . و به انقالبیون برسانیم  ؛در اختیار بگیریم

که سالح ها از طریق کشتی تجاری پدرم به ، ه بودندتعدادی از انقالبیون بازداشت شده اعتراف کرد

بمنظور پیدا کردن کشتی پدرم ، به منطقه  ؛لذا یک فروند کشتی جنگی اسپانیائی ؛آنان رسیده است

                                                                                                               .  اعزام گردید

جنگی توسط کشتی ؛ ، کشتی ما بود گشت زنی ، که کشتی جنگی در حالیکی از روزها باالخره 

                                                                          .   به سمت ما حرکت کرد و ، شناسائی شد 

جنگی قابل مقایسه  ولی سرعت کشتی م به فرار گرفت؛پدرم پس از مشاهدۀ کشتی اسپانیائی تصمی

                                        .  و پس از یک روز ما در تیر رس او قرار گرفتیم، نبود ما با کشتی تجاری 

  ؛های شلیک شدهعدد از توپ و تعداد دو ، کرد  کشتی جنگی اقدام به شلیک مداوم به سمت ما می 

سفید را به و پرچم  ،بر اثر آسیب دیدن کشتی ، پدرم اقدام به توقف کرد ،دبه کشتی ما اصابت نمو

                                                                                               باالبرد.      ؛عالمت تسلیم

  ؛احتماال یک قایق حامل تعدادی ،من نمیخواهم تسلیم شوم، اریکای عزیز "و گفت  ؛را صدا کردپدرم م 

اد سه بشکه باروت هنوز دداخل انبار کشتی تع ؛به زودی به داخل کشتی خواهند آمد ؛سرباز اسپانیائی

تا ، و گذاشته بودم  ؛به ساحل بفرستم، ظرفیت قایقها نتوانستم ، که من به علت کم بود ، وجود دارد

        من روی عرشه منتظر  ری از بارها به انقالبیون برسانم؛پس از رسیدن کشتی دی سانتو با این س

و سالح های خود را  ؛که اگر تسلیم نشوند، کنم سپس به آنان اعالم می، تا آنان وارد شوند، می مانم

تو باید حواست به دستور  ی را با نفرات داخلش منفجر کنند؛که کشت ،دستور خواهم داد ،تحویل ندهند

                                                                                                                 "من باشد

پدرم با  ،و تعداد شش نفر نظامی اسپانیائی با قایق به داخل کشتی آمدند ،اتفاقا همینطور هم شد 

داخل کشتی تعداد زیادی بشکۀ باروت کار گذاشته شده ، نهایت خونسردی به فرماندۀ آنها گفت که 

 ،است باور کندفرمانده حرف پدر را نمیخو ،و باید سالحهای خود را تحویل دهند، و آمادۀ انفجار است 

                                                      "یدو واقعیت را ببیندر انبار  یدبرو"و سپس پدر گفت که 
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باالی بشکۀ باروت سرپا ، با مشعل و تفنگ آماده؛ و مرا دید که اسپانیائی به انبار آمد،  سربازیک 

و ماجرا  ؛اسپانیائی به روی عرشه رفت سرباز، ت را در چهرۀ او مشاهده کردم ترس و وحش، ایستاده ام 

سالح  مپدرسپس همه سالح خود را به زمین بگذارند؛ که ،افسر اسپانیائی دستور داد ، را به بقیه گفت

              .                              پس از خلع سالح اسپانیائی ها مرا صدا کرد؛ پدرم برداشتهمۀآنان را

و سپس پدرم از کشتی ، هر شش اسپانیائی را با طناب بستمو دست و پای ، من به روی عرشه رفتم 

و کل ماجراهای  ؛پدرم روی عرشۀ کشتی یادداشتی برای برادرم نوشتشود؛ که از ما دور،جنگی خواست

را به اسپانیائی ها تحویل و از او خواست تحت هیچ عنوان محموله ، چند ماه اخیر را برای او شرح داد

                                                                                                                    ندهد.

                                                                                                                                مرگ من:

دست چهار  ؛با تفنگ مراقب آنها بودیم مپدر و من ،من و پدر و شش اسپانیائی سوار قایق نجات شدیم

و به سمت ساحل  ؛و دست دو نفرشان را برای پارو زدن باز گذاشتیمهمچنان بسته ماند ، اسپانیائی 

                                                                                                           .    حرکت کردیم

انیائی تا ساحل ما را تعقیب نمود؛ کشتی اسپ ؛ما کند بودبسیار و حرکت  ،فاصلۀ ما از ساحل زیاد بود 

، حضور تعداد زیادی از نظامیان اسپانیائی در ساحل شدیم  جۀمتو ،زمانی که نزدیک ساحل شدیم

                                             .          ولی چاره ای نداشتیم ،رفتن به ساحل به معنی خودکشی بود

م تا همه یک به یک به ساحل 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 روند، ب

                                                                                                                      . نکنید

من  ؛یک گلولۀ دیگر شلیک کنید"و گفت  ؛ذاشتپدرم تپانچۀ خود را روی شقیقۀ یکی از گروگانها گ 

                                                  "ید عقب و راه را باز کنیدوبر"و سپس فریاد زد  "می کشم 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؛ به سمت شان شلیک کنم ،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 پس از آن ، اصابت نمود ها سرباز که به یک ،من یک گلوله شلیک کردم ؛همزمان به زمین افتادند

                                                 و من کشته شدم. ،گلوله های زیادی به سمت من شلیک شد

                                                                                                                 عاقبت کارکشتی دوم:

 ،نامۀ پدر را خواند و ،کشتی ما را در دریا پیدا کرداز کشته شدن ما ، سه روز بعد ؛ برادرم دی سانتو 

و پس نگی اسپانیائی در امان قرار گیرد، تا 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 خداوند ؛ و آزادی یک موهبت خداوند است؛که خداوند انسان را آزاد خلق کرده ،من اعتقاد داشتم

و مانع از رسیدن آن  ؛که افرادیکه جلوی مواهب الهی را می بندند،و اعتقاد داشتم  ،را دوست داشتم

              . دشمنان خداوند هستند گردندو عامل تبعیض و ظلم و فقر در جامعه می  ؛دم می شوندبه مر

ولی  ،و جنگ با اینها را مقدس تلقی می کردم،  من این گونه اشخاص را عامل شیطان می دانستم  

شوهرم یک انسان پاک و مقدس  ؛از دوستان خود حمایت نمیکند،  بخوبیکه چرا خداوند  ؛نمی دانستم

                                                   .    و از موهبات خداوند بهرۀ کمی برد ،ولی جوان مرگ شد ،بود

که حق مان را از آنان  ،و ما قادر نبودیم ،که بر مردم ما ظلم می کردندد،ولی اسپانیائی ها سالها بو 

            حقیقت هستی را برای من بازگو  خداوند شخصی را می فرستاد، تا که ؛من آرزو داشتمبگیریم؛ 

زیرا سخنان کشیش ها مملو از تضاد و  ؛روشن می شد بر همه ؛تا حقیقت عدالت خداوند ،کرد می

                                                                   . و به دل نمی نشست و منطقی نبود ؛تناقض بود
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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" 

ارتقاء  و برای و به دنبال لذتهای دنیوی نرفتی ،،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 ، باید 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 "

                                                                          ."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:              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 او 

 "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

آنان نهایت تالش خود را  ؛در زندگی پدر و مادرم وجود داشت ، با همۀ مشکالت و سختی هائی که 

 ،و امکان بهره برداری از دانش روز  ،از دیگران عقب نماند ، زندگی مامعیشتی وضعیت  ، تامی کردند 

                                                                                                     .   برای ما فراهم گردد

تمایل ، ولی به چیزی که خواست پدرم بود  ؛درس خواندو  ،به مدرسه رفت "اوکوجی"برادر بزرگم 

ولی او به کارهای چوبی و صنایع دستی و کارهای  ،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 از او نی؛ مدرسه را ترک کرد م،برادر بزرگ ،پس از اینکه دید، نیز "چاچو"برادر دیگرم  

به شاگردی  او، و به سمت وادی کار رفت  ،و پس از مدتی از تحصیل جدا شد، سر داد تحصیل را

 ،که در شهر کار می کرد ،او سالها بود، بود "ناگان"نام معمار  ؛که از دوستان پدرم بود،معماری رفت 

            طی سالهائی که با استاد ناگان کار  ،برادرم چاچو ،و یک استادکار سرشناس به حساب می آمد

ی در و بحدا، یک استادکار ورزیده شد ، در کار معماری  و ،می کرد، چیزهای زیادی نزد او آموخت

مستقیما به  ،برخی از کارهائی که به او مراجعه می شد، که استاد ناگان ؛کار خود متبحر شده بود

چو از درگیر شدن با چا ؛به یک نظارت سطحی اکتفا می نمود، و خود تنها  ،چاچو واگذار می کرد

می کمک مالی  مبه پدر و مادر ، ودرآمد چاچو بسیار باال بود ،کارهای پیچیده و بزرگ ، ترسی نداشت

ث چاچو کارهای چوبی ساختمانهای در حال احدا، اکراه داشت ،پدرم از دریافت کمک از او  ولیکرد؛

، برادرانم اوکوجی و چاچو خیلی زود ازدواج کردند ، واگذار می کرد "اوکوجی"به برادر بزرگم  ،خود را
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و از برادرانم بسیار رضایت  ،که فرزندان خوب و موفقی تربیت کرده اند،می کردند  پدر و مادرم احساس

                                                                                                            خاطر داشتند.

                                                                                                                  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

 ، من نیز دوست داشتم، که من ادامه تحصیل دهم و مادرم تصمیم قطعی گرفته بودند، پدر ؛بودم

من تحصیالت ؛ ولی امکان تحصیل در رشتۀ پزشکی برای سیاه پوستان فراهم نبود، پزشک شوم 

و از ، آشنا شدم  "کشیش هاگانا"سپس با یکی از دوستان پدرم بنام ، قدماتی را به اتمام رساندم م

عالی  مدرس در آموزشگاههای ، که یساتید سفید پوستا مشاوره با امکان دستیابی به کتب و ،طریق او

  م.تحصیل مشغول شوتوانستم بصورت غیر رسمی ، به من سالها ، با این روند  برایم فراهم شد. ،بودند

                                                                                                                      معلم شدن من:

و مشغول تحصیالت عالی بصورت غیر رسمی ، پس از اینکه من تحصیالت مقدماتی را به اتمام رساندم 

از درون من انرژی جدیدی  ؛که احساس می کردملعاده زیاد در من ایجاد شد؛ فوق ا یک انگیزۀ ؛شدم

  ،و ظلمی که در جامعه فراگیر شده، که از من می خواهد با این تبعیض ،در حال جوش و خروش است 

                      . تا جامعه را طبقاتی نماید مخالفت کنم  ،و تالش می کند، و بصورت قانون درآمده 

به من  کشیش ضمنا او نیز افکارم را می ستود؛، بازگو می کردم ، خودم را با کشیش  اعتقادات من

  ،مشکالت عدیدۀکه من ،و به کمک او بود، انجام دهمرا تا کار تدریس به سیاه پوستان  ،دکمک می نمو

                                   شناخته شوم. ، هبه عنوان یک معلم در منطق ،توانستم و ،داشتم سر راهم را بر

، 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  ،که تبعیض و ظلمی که به سیاه پوستان روا می گردد ،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
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                                                                             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 خود ،و سفید پوستان نیز تالش می کردند ،دیگر سیاه پوستان پذیرای تبعیض بیشتر نبودند 

                                                                                                         .     را حفظ کنند

  ،همیشه زیاده روی های ابلهانه نیز وجود داشت ؛ی رخ می داددر شورش هائی که برعلیه تبعیض نژاد 

که بیانگر وحشی  ،می کردند و اعمالی ،که رفتار وحشیانه از خود بروز می دادند، و افراد نادانی بودند 

                                                                                .  و به دور از تمدن بودن سیاه پوستان بود 

که برای حفظ امنیت  ،م می کردو شرایطی را فراه ،این رفتارها عامل سوء استفادۀ سفید پوستان بود

                                                     .  ضرورت سختگیری بر سیاهان را منطقی جلوه می داد و آرامش ،

  و ارتقاء فرهنگی را در آنها ایجاد نمود.، پوستان را آموزش داده باید سیاه من به این نتیجه رسیدم ک

                                                                                                                           من: یهارویا

که از آیندۀ من مطلع  ،صادقگویا دوستی با رویاهای فراوانی مواجه می شدم؛ ، من در طول زندگی

او نیز می دانستم که من خداوند را دوست داشتم، ومرا در مسیری خاص قرار دهد؛ میخواهد ،هست

ولی نمی دانستم که علت این همه  ،و آنان را بی هدف خلق نکرده است مخلوقات خود را دوست دارد،

                                                                                            .         ظلم و تبعیض چیست

تا این همه ظلم  ،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  تعدیو 

، برای هموطنانم ا دنیای بهتریت ،اگر من تصمیم به تغییر شرایط جامعه ام بگیرم،با خودم فکر می کردم

قطعا خداوند به من کمک خواهد کرد؛ و برای کسب پیروزی ، مرا یاری، بسازم در آفریقای جنوبی   
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  خواهد نمود.                                                                                                               

و ، و شیفتۀ افکار آنان شده بودم  ،من مطالعۀ کتاب های فالسفۀ یونان را از نوجوانی آغاز کرده بودم

                                                                    ه شوم.مانند آنان ، انسانی فرهیخت .دوست داشتم

و عشقی که بین عرفای شرقی و خداوند ایجاد شده ، کتب عرفان شرقی را خیلی دوست داشتم  من

در زندگیم تجربه  ،من نیز ، که کاش چنین عشقی را ، و آرزو می کردم،برایم تحسین برانگیز بود ،بود

                                                                                                                       .  کنم

در واقع من هنوز به ن عشقی یک رویای دست نیافتنی است؛که برقراری چنی،احساس می کردم من 

                                                                                                      خودباوری نرسیده بودم.

، بر اندیشه و و آگاهی عشقنزول حکایت از  آن رویاها؛ ،می دیدم ادیرویاهای زیدر آن سالها ، من  

                                                  .  جدی نمی گرفتم ، ولی متاسفانه این رویاها را داشت،من  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  ،که من یک بودای دیگر باشم؟ یا قرار است، خداوند مقدر نموده استآیا "که ، به خودم می گفتم

مسیح و یا من رهرو افکار افالطون گردم و راه نیمه تمام او را تکمیل کنم؟ و یا اینکه من نیز همانند 

و عاقبت در سختی و مشکالت ، عالم مادی  ،که سختی های فراوان را بپذیرم، عرفای شرقی قرار است 

                                                                                                              "کنم؟را ترک 

، برای خودم  و این ارتقاء اندیشه ، در افکارم را احساس می کردم  ،به هر حال ، شروع تغییر و تحوالت

ی و روش زندگیم ،در چشم انداز مردم نیز قرار ضمن اینکه تغییرات در خصوصیات اخالق ؛ملموس بود 

پاک طینت و  در نزد سایر انسانها ، شخصی راو م .قرار می گرفت، و مورد تحسین آنان نیز ، داشت 

                                                                                                  .منطقی ، جلوه می داد 

                                                                                                                     من به انگلیس:سفر 

،بودم و شخصی، به هر حال من معلم بودم  ؛که ازدواج کنم ،پدر و مادرم به من پیشنهاد کرده بودند  
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با کاپیتان  من؛ نپذیرفتمولی من پیشنهاد ازدواج را  ؛شدم میکه در میان مردم یک روشنفکر تلقی  

در  تا بتوانم رسما ، ،مرا به انگلیس ببرد و از او خواستم که، بنام اسمیت دوست شدم ، یک کشتی 

                     .نمایم فعالیت و برای آموزش دیگران ،و مجددا به وطنم بازگردم،  دانشگاه درس بخوانم

در واقع ، کردم  و در کشتی برای او کار، تم در اختیار اسمیت قرار گرف ،انگلیس من در طول سفرم به 

. که من از آن راضی بودم ،این یک معاملۀ پایاپای بود ،برای او ، بجای هزینۀ سفرم بود ، کارگری من  

ما کشتی سفر  ؛تفاده کنماز پس اندازم در انگلیس اس ،و قادر بودم ،زیرا پس اندازم برایم می ماند 

                        .   تا از طوفان های موسمی ایمن باشیم، ورت می گرفت در حاشیۀ ساحل صعموما 

 .جدا شدمواز او ،من از کاپیتان اسمیت تشکر کردمپس از یک سفر چهارماهه به منچستر رسیدیم، ما

پس  لذا حل کنم؛ م رانتوانستم مشکالت که؛با مشکالت عدیده ای مواجه شدم، من در سرزمین جدید 

اپیتان اسمیت را تا ک ؛مجددا به بندر آمدم ،و آوارگی مفرت ، از یک هفته زندگی در شرایط سخت

ه اقامتگاه کاپیتان اسمیت خودم را ب ،توانستم با پرس و جوی زیادمن  کمک بگیرم؛ و از او، پیدا کنم 

                          .و نفراتش به استراحت رفته بودند  ولی او ،اپیتان اسمیت در بندر بودکشتی کبرسانم؛

 .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 یکاپیتان مرا نزد یکی از فئودال ها

که کارگران زیادی در ، پارچه داشتیک کارخانۀ تولید  و، باغات فراوان بود  او دارای مزارع وسیع و

                                                                                              .  آن مشغول به کار بودند

و عالقه با سواد هستم،  من یک شخص ،ه اینکه دیدبا توجه بو  ،آقای هاوارد یک انسان روشنفکر بود

   .خود کردباغات و مزارع در امور حسابداری ، بکار گماردنم، اقدام به ؛ مند به تحصیالت عالی می باشم

از و میزان درآمد ناشی ، ت شده از باغات را انجام می دادمبرداشمن باید لیست برداری از محصوالت  

                                                                                      فروش آنان را محاسبه می کردم.   

، و نهایتا در پایان سال ، درج می کردمنیز در دفاتر دیگری مربوط به باغات را  ،هزینه کردسپس  

                             .  دمل آقای هاوارد می داارش کامل تحویبصورت گز، میزان سود و یا زیان را 
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                                                               .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 شما  ،من دوست داشتم "ولی گفتم ؛و گفتم که تالشم را خواهم نمود، من از او تشکر کردم  

                                                                                           "درس بخوانم و پزشک شوم

از میان سیاهان برای خود  ،می دهم من اجازه ،دبخوبی انجام دهی این کار را داگر بتوانی"او گفت که 

من ، 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 ،شمابرای ادامه تحصیل 

                                                                                              .     یک توافق عالی بود نای

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 ، یک ماه پس از شروع کارم  

و هم محل خواب من  ،مرسیدگی می کرد و مزارع تمربوط به حسابداری باغا 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 

این پنج نفر از دوستان صمیمی و هم فکر و هم اندیشۀ من  در سالهای بعد ، ؛می آموختم حسابداری

افراد بسیار با  و چونکه به اعتقاد من ، ،ی داشتندسواد، اندک آنان قبل از آشنائی با من  ؛شدند

                                                      .   برای آموزش حسابداری گزینش گردیدند.  استعدادی بودند

و خودشان پس از پنج سال حضور در  ،خواهان رفع تبعیض از سیاهان بودند، نیز  این دوستان من 

دختری  ،یکی از اینها؛ ده بودندک معلم و یک حسابدار حرفه ای شبرای خودشان تبدیل به ی ، کنار من

                                                                                                 .  دبو"مارگارت"زیبا بنام 

 ،که در انگلیس اقامت داشتند ،که سالها بود ،مارگارت و خانوادۀ او از سیاه پوستان افریقای غربی بودند 

                                                                                    بصورت برده زندگی می کردند.و 
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                                                                                                                          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

من و  و خانوادۀ او پذیرفت، که مارگارت با من ازدواج کند،، من از مارگارت خواستگاری کردم  

کلبۀ ، با این شرایط ،اقامت کردیم ،که بسازم،که آقای هاوارد اجازه داده بود در کلبۀ جدیدی ؛مارگارت

                                                          . ، به کار می رفتقبلی صرفا جهت امور دفتری و آموزش 

  ،حسابداری و امور کارگری ،بمدت هفت سال با هم زندگی کردیم من و مارگارت ،تحت همین شرایط 

ولی امور مربوط به کارخانه بصورت مستقل  ؛مدت در اختیار من قرار گرفته بودآقای هاوارد طی این 

                                                                                                           .    اداره میگردید

البته ؛ به تحصیالت عالی مشغول بودم ،دوستان دانشگاهی آقای هاواردکه از طریق ، 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 ،ادامه تحصیل در رشتۀ پزشکی برایم فراهم نگردیدامکان 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.، مادریم اشاعه دهم 

                                                                                              درگیری میان برده ها و اربابان:

یکی از مبلغین اصلی افکارم ،  ؛به تدریج در بین سیاه پوستان انتشار یافته بود ،آموزشها و تفکرات من

                                                                                              .        همسرم مارگارت بود 

 ؛ندقبول کنوشته های کتاب مقدس سخنان گارو را مانند نمردم باید  "می گفتبه همه همسرم 

که  ،جهان زیبا تری را بسازدو ، در راس نهضت سیاهان در جهان قرار بگیرد  ،همسرم گارو لیاقت دارد

ما اعم از سفیدپوست و سیاه پوست ، همه  ؛همه اعم از سیاه و سفید کنار هم با آرامش زندگی کنند
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همسرم را بسیار  من."انگلیسی هستیم و باید قوانین انگلیس بصورت یکسان برای همۀ ما جاری شود

که داشتنش .من خانواده ای ساخته بودم  .یک پسر و یک دختر آورده بود ماو برای، دوست داشتم 

                                                                                                    .بودآرزوی خیلی از افراد 

. در مزارع مختلف شکل گرفت سلسله اتفاقات جدیدی، م تعالیم من و دوستان نزدیکبرحسب سخنان و  

و ، آنان رفتار غیر انسانی با کارگران خود داشتند  ؛نادانی بودندانسانهای ظالم و  ، برخی از اربابان 

و تحت نفوذ معلمان  ،در میان آنان رسوخ کرده بود، ه اکنون تفکرات عدالت خواهانۀ منک ، کارگران نیز

و با  ،از خود واکنش نشان می دادند ، در قبال این ظلم و تبعیض و بی عدالتی .و دوستان من بودند

                                                                           .        اربابان و عوامل آنها درگیر می شدند

           از من درخواست ؛ می گردیدو منجر به اعتصاب کارگران د، در مواقعی که درگیری شدید می ش

در این اعتراضات من ؛به نوعی خاتمه دهم اعتراض راو اعتصاب و  ،تا میانجیگری کنم  کردند ،می

 .عدل و انصاف به پایان برسانمبا صبر و شکیبائی و  ،و قضیه را سعی می کردم،همیشه دخالت می کردم

زندگی شان سهل  تا شرایط ؛امتیازهائی را برای کارگران اخذ می کردم ،در آخر اعتراضات ،من همیشه

و  ؛کمک می گرفتم سفه و جامعه شناسیمن در مذاکراتم از استدالل های بزرگان فل ؛تر و بهتر شود

از دانش  ،افراد حتی سفید پوستانی که طرف مقابل من بودند همۀ ؛جمع را تحت تاثیر قرار می دادم

                                                 .ندیددمی گر و در قبال منطق من تسلیم ، من شگفت زده می شدند

مرا مورد لطف  و ،افتخارمی کردمن  به ؛آقای هاوارد که من خودم را مدیون او می دانستمدر این میان،

با من خود ،  خصوصی و خانوادگی امور حتی ، در امورات مختلف  آقای هاوارد خود قرار می داد؛

                                                                                                              مشورت می نمود.

                                                                 تغییر شرایط زندگی من و مهاجرتم به افریقای جنوبی:

زیاده  ، توسط من،یکی از معلمان آموزش دیده در منطقۀ بیرمنگام ، در یکی از اعتراضات انجام شده 

عامل قتل  ، تا اعتراض،اجازه ندهید .که همیشه می گفتم،و به توصیۀ من  ،و احساساتی شد ،روی کرد

نبار بزرگ و ا ،اقدام به درگیری با ارباب نموده که کارگران،و باعث شد ،توجه ننمود ؛و تخریب شود

و ، مجازات معترضین کردند  واقدام به تیر اندازی ،  نیز ارباب و ایادی او ؛مزرعه را به آتش بکشند

                                      .گردیدند و تعداد بیشتری زخمی ین کشته شدهتعداد یازده نفر از معترض
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 ،تالش کردند و ،به کمک معترضین رفتند ، کارگران سایر مناطق، روز بعد در تالفی عملکرد ارباب 

و  ،نددکه در نتیجۀ آن تعداد سه نفر از نگهبانان به قتل رسی ؛برسانندرا به قتل ارباب و خانوادۀ او  که

                                                                                          .شدندخانوادۀ ارباب مصدوم 

یار متشنج شده منطقه بس ؛من برای خاتمۀ درگیری به منطقه رفتم  ؛این اتفاق بسیار تاسف آور بود

و ورود و خروج اشخاص را تحت نظر گرفته  ، منطقه را محاصره کرده بودند، طوریکه نظامیان ب ،بود

                                                                                                               .   داشتند

می گویند که  و ،را مسبب این اتفاقات می دانندم ،که سایر مالکین و سرمایه داران  ،من متوجه شدم

  ،آنان حتی در تالش برای کشتن من هم برآمدند ؛چنین مشکالتی بروز نمی کرد ، گارو از حضور قبل

به سمت من دو گلوله  ،خاتمه دهم و اعتراضات را، با معترضین صحبت کنم ، و زمانی که قصد داشتم 

هرگز ، شخصی که گلوله ها را سمت من شلیک کرد  ؛که گلوله به من اصابت نکرد ،شد لیک شم ه

                                    در میان معترضین گردید.مجدد  لی این تیراندازی ، عامل تشنجو ؛شناسائی نشد

مالکین و سرمایه داران  ولی ،مبه اتمام رساند درگیری ها را طی یک هفته، نهایتا با مشکالت فراوان 

به یک مسئلۀ ،مبحث خروج من بطوریکه ؛خواهان خروج من از انگلیس بودندآنان  ،بسیار ناراحت بودند

تا در یک بازۀ زمانی  ،و به او دستور داد ،آقای هاوارد را احضار کرد، ،و نهایتا فرماندارسیاسی مبدل شد

                                                                             . من از انگلستان اخراج شوم  ، یک ماهه

 ؛و آقای هاوارد برای جلوگیری از اخراجم تالش و اصرار زیادی کرد ،فرماندار با آقای هاوارد دوست بود

را تشویق و همه ، که من عامل جلوگیری از افراط و خونریزی هستم ؛آقای هاوارد به فرماندار گفته بود

بین سیاه پوستان و فئودالها ،  ،لذا برای جلوگیری از تنش لم آموزی و رفتار منطقی می نمایم؛به ع

                                             .به پیشنهادات من ، توجه شود، وکه حضور داشته باشم ،ضرورت دارد

و عاقبت من و نتیجه نداد، و صحبتهای آقای هاوارد ،فشار بود ولی فرماندار توسط سرمایه داران تحت

                                    . اج شدیم از کشور اخر "جیمی"و پسرم  "ماریا"همسرم مارگارت و دخترم 

 من فراوانی برای هدایای، و سیاه پوستان و دوستان همکارم ، آقای هاوارد و دوستان دانشگاهی من

کاپیتان کشتی از دوستان آقای  ؛هزینۀ سفر من و خانواده ام را پرداخت کرد، د آقای هاوار آوردند ،

                         .تا راحت باشیم  ،برایم جا گرفته بود، او در قسمت مسافرین درجۀ یک  ،هاوارد بود 



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

300 

آقای هاوارد خود با کالسکۀ  زیادی برای بدرقۀ من آمده بودند؛افراد  ،مسافربری  کشتی روز سفر من با

  ،فرماندار به نزد من آمد مسئول دفتر ،به کشتی مقبل از سوار شدن ؛، در بندر حضور داشتمخصوص 

                                                                  ی از سوی فرماندار است.    و گفت که حامل پیام

که نشان  ،حق شما بود ؛من تو را مانند برادرم دوست دارم "گفتند کهآقای فرماندار  او بیان نمود که

کردن اعتقادم  قادر به علنی، شرایط فعلی  در ولی من ؛شهروندی به شما اهدا می گردید یک درجۀ

و سپس از طرف فرماندار  "من علیرغم خواست قلبیم ، ناچار به اخراج شما شدمدر مورد شما نیستم؛ 

                                                                           .یک تابلوی نقاشی زیبا ، به من هدیه داد

و از ، ی شدم اتاحساس ،من در حین خداحافظی از آقای هاوارد، من نیز از او و فرماندار تشکر کردم  

          .مقادر به صحبت کردن با او نبودطوریکه ، بغض گلویم را گرفت؛ و  ،چشمانم اشک جاری شد

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 را برای اقامت خانوادۀ خودم خریداریمحلی بیندازم، و 

                                                                                         :بازگشت همسر و فرزندانم به انگلیس

عمل گرائی در میان انقالبیون  ؛شده بود فراگیر ،قیام سیاه پوستان برعلیه انگلیسی هادر آن بازۀ زمانی ؛ 

ارتقاء فرهنگی  و من که عقیده به آموزش و، همه اعتقاد به جنگ مسلحانه داشتند  ،رواج پیدا کرده بود

                                                          .         متهم به ترسو و سازشکار بودن می شدم  ،داشتم

ها من وارد جنگ،ولی اصال از من حرف شنوی نداشتند،با من ارتباط داشتند، گروههای انقالبیرهبران 

  .و همراهانم سخنرانی میکردم مردمبرای فقط و ،ادامه دادمو به آموزش خودم ، نشدم ی آنهاهاو درگیری

من به تربیت مدرس و طی این مدت ، و حضورم در آفریقای جنوبی می گذاشتحدود پنج سال از 

و آنان  ،حقوق انسانها را به مردم سرزمینم بیاموزم، و سعی می کردم  ،آموزش دانشجویان می پرداختم

                                                                                                را ارتقاء فرهنگی دهم.      
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به دفعات توسط انقالبیون متهم  ، کهبود  مورد خشونت برعلیه انسانها بخاطر موضع گیری هایم ، در 

نیز دریک تظاهرات ر یک با ؛ن استقالل سرزمینم می باشم و دشم،که عامل دولت انگلیس هستم  ،شدم

                                          .  و مجروح شدم ،  عده ای از تند رو ها قرار گرفتم هجوم مورد ،آرام

ما االن پنج سال از حضورمان  "به همسرم مارگارت گفتم که، تصمیم خودم را گرفتم  ، پس از این اتفاق

یمی و ماریا تو و ج، بهتر است ، هستم  بچه هاو  شمامن نگران عاقبت  ،در آفریقای جنوبی می گذرد

          ."و من نیز پس از سامان دادن به وضعیت آموزشگاه به شما ملحق گردم، به انگلستان برگردید

و برای خودم ، و پول فروش خانه را به مارگارت دادم  ،هرچه اندوخته بودم و سپس ،خانه را فروختم

و به سمت انگلیس ، عاقبت مارگارت عزیزم و فرزندان دلبندم از من جدا شدند  ؛اجاره کردمخانه ای 

                                                                                                             .     به راه افتادند

 "که دیگر تو را نخواهم دید،به من می گوید  حس غریبی"مارگارت موقع خداحافظی از من گفت که  

                                                 .و او را تنها نگذارم که زود به انگلیس بروم ،و از من خواهش کرد

                                                                                                                                :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 

من از این بابت ، از جدائی از آنان بودم ، ولی اکنون ناچار ؛ من آنان را بیش از هرچیزی دوست داشتم 

                                                                              .   ولی چاره ای نبود  ، بسیار متاثر بودم
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ی خودم و با خدا ،در جائی به دور از همه بروم ،دوست داشتم، پس از حرکت کشتی به سمت انگلستان

، من تحمیل کرده اند و از سختی هائی که مخلوقات او بر ،و به درگاهش گریه کنم، سخن بگویم

                                                                                                             شکایت کنم.

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، گیری برای مهاجرت به انگلستان 

که صالح ، و او به من می گفت ، در رویاهایم احساس می کردم  .متعلق به من است ،بنظر می رسید

من در پاسخ به پرسش های ، این روح مقدس را  ،  که چه کار کنی و چه کار نکنی ؛در این است

                                                                                         مذهبی خودم نیز احساس می نمودم.

که دشمنانم همسر ،به دفعات کابوس حملۀ مخالفینم را دیده بودم ، یکبار خواب دیدم  ،من آن روزها

همسرم را  سراسیمه از خواب بیدار شدم ، وو من در جستجوی آنها هستم؛ ، رزندانم را ربوده اند و ف

              ، سپس به اتاق فرزندانم رفتم، و آنان را بوسیدم و آنگاه ، آرام گرفتم.در کنارم مشاهده نمودم

به هر حال  بابت آنان راحت شد؛ا رفتن آنان خیالم از ب که خانواده ام آسیب ببینند،  ،من نگران بودم

به شجاعت من  ،خطر ناک بنظر می رسید، با رفتن همسر و فرزندانم از محدوده ای که از نظر من 

قوانین موجود  ،من با شجاعت  ؛ت و سخنرانی های من شدت گرفتسلسله مقاالو نتیجتا  ،افزوده شد

عملکرد بسیاری از گروههای  ،طرفی از ،  می شدمتغییرات در آنها  متقاضیو ، را نقد می کردم 

 ؛به شکل سنتی با انگلیسی ها وارد جنگ شده بودند، و برخی از قبایل که ،  می کردم؛ نقد شورشی را 

                                            .سرزنش قرار می دادم  مورد ،و اقدام به تخریب اماکن دولتی کرده بودند

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 اقامتگاهآنان را پس از آموزش ، 

                                                       .       و برایشان هدیه و سکۀ طال ارسال می نمودم ،بودم

 ،می گفت هر بار که مارگارت ؛ادامه یافت، 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  "خواهم آمدو من بزودی به انگلستان ، که بیائید 
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؛ که اکثرا با شکست مواجه شده توسط سیاه پوستان شکل گرفته بود ،قیام های متعددی ،آن روزها 

ناشی از ایجاد تفرقه توسط برخی تئوریسین ها ، که شکست قیامها،اعتقاد داشت ،بود؛یکی از گروهها

برای کسب اتحاد  ،ندو عقیده داشته عنوان روشنفکر، عامل تفرقه معرفی می کردند؛ ست . آنها مرا ب

                       .گرفته بودنام من نیز در لیست ترور اینها قرار  ؛تعدادی از روشنفکران ترور شوند ،باید

                                                                                                                                  مرگ من:

جاده ای  درخواب دیدم،، من من خواب عجیبی دیدم  ،یک شب قبل،تا اینکه آن روز کذائی فرا رسید 

در حال حرکت  ،من همراهبه  ،و هزاران هزار زن و مرد از نژادهای مختلف، در حال حرکت هستم

عشق و آگاهی و نشاط را احساس  ،در اطرافم،که آنان همه فرزندان من هستند ،من می دانستم ،هستند

، من عشق و محبت را ، در باالترین شکل ممکن احساس می کردم ، ؛ همه خوشحال بودیممی کردم

                                                                                     و احساس آرامش و رضایت داشتم.  

توانستم که نمی  ،مرا مشغول کرده بودولی این خواب بحدی فکر،تعبیر خواب چیست ،من نمی دانستم 

علوم  ئی بابه یکی از دوستانم که آشنا ،حتی قضیۀ خوابم را ، در آموزشگاه خواب را از ذهنم دور کنم؛

                                                                                             .  مطرح کردم ، داشتمذهبی 

و به گردن همه ما  ،استاد شما یک انسان بزرگ هستید "او دستم را گرفت و محکم فشرد و گفت 

                                                                                                                      "حق دارید

یا فقط  که او تعبیر خواب را فهمیده،م کردبا خودم فکر ، ه ابهام من افزود و ب ،او چند پهلو بود حرف

و سپس از محل کارم بیرون  ،از فکر این قضیه خارج شوم، میخواست از من تعریف کند؟ سعی کردم 

                                                         .   تا برای خرید به مرکز شهر بروم ،و سوار کالسکه شدم ،مرفت

یکی از آنان نامه ای ،و سپس مرا به پایین آوردند ،کالسکه را متوقف کردند،در بین راه سه مرد مسلح  

نگاه  ،و همه داشتند، ف ما جمع شده بودند؛ مردم اطرادنموو بلند قرائت  ،را از جیب خود خارج کرد

، ر دادگاه انقالب به علت ایجاد افکار تفرقه برانگیز من د"در متن نامه نوشته شده بود که  می کردند؛

سپس هر سه نفر تفنگ  کاری از من ساخته نبود؛  "و محکوم به اعدام شده ام غیابا محاکمه شده

                                                              شلیک کردند.و ،هایشان را به سمت من نشانه گرفتند
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 تروریست ها نیز ،من نزدیک نشدندجسدو تا زمان دور شدنشان به ، مردم فقط نظاره گر بودند  

                                                                          .                   از محل دور شدند بسرعت

سرزمینم بزرگان و روشنفکران  در این مراسم ،، برگزار شد مراسم تدفین باشکوهی برای من،دو روز بعد 

                                                                                                        .   حضور داشتند

، که من توسط فرزندانم هرگز نفهمیدند لی مارگارت وو ،رسیدبا تاخیر زیاد به مارگارت خبر مرگ من  

و  ،و دیگر به آفریقای جنوبی نیامدند ،مارگارت و فرزندانم در انگلستان ماندند، کشته شدم چه کسی 

او همیشه  عمر خود با هیچ مردی ازدواج نکرد،مارگارت تا آخر  ؛در همانجا به زندگی خود ادامه دادند

                                .دبه خود افتخار می نمو ،همسر من بود و از اینکه، از من به نیکی یاد می کرد 

ولی به مرور  ،ضعف می گرفتگاهی شدت و  گاهیو ، تعدد سیاهان تا سالها ادامه یافتقیام های م

و  ،باید تفکر و اندیشه جانشین سالح گرم شود ، که برای دستیابی به نتیجۀ قطعیزمان اثبات گردید؛

فرهنگی و شخصیتی در جامعه و عمومی افکارکه ارتقاء  ،باید تفکر و اداراک عمومی را به حدی باال برد

            که انسانهای روشنفکر و فرهیخته در راس آن قرار بگیرند.،ساخته شودجامعه ای  تا،شکل بگیرد
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                                                                        م من با رآی:                بیستدیدار 

   قرار گرفتم.او به من گفت: "رآی"م در حضور بیستو برای بار ، من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم 

                                                                                                        "سالم دوست من" 

و دراین راه  ،تالش بسیار نمودی، تو برای ارتقاء خودت و جامعه  ،حضور تو در عالم ماده مثبت بود" 

 مودیبرداری نبهره ، ت قرار گرفته بود تو از فرصت هائی که در اختیار، مشکالت فراوانی را پذیرفتی 

تو ،  نمائیبرطرف  ،بخش زیادی از تخریبی را که در زندگی های پیشین انجام داده بودی و توانستی

برای ولی تو  ،شد تیابی به آگاهی برای تو فراهمدس امکانو  ،در مسیر دستیابی به آگاهی قرار گرفتی

                                                                              " آگاهی ضعیف عمل کردی اتصال به مبدا

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 ، 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 "

                                                                             ."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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                                                           م من:           بیستزندگی کالبدی 

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

من  مادرم معلم بود، و ،بودمذهبی ، او دارای یک شخصیت آرام بوده و فردی نام داشت"سوزی"مادرم 

                .متدین بود؛او مردی با شخصیت وبود"جرج"؛ نام اوپدرم یک پزشک بود ؛بودم اوفرزند اول 

 ؛و از کودکی با کار کردن هزینۀ تحصیل خود را فراهم نموده ،بودای او دارای شخصیت خود ساخته  

حضور در مراسم مذهبی بخش الینفک ، فارغ التحصیل شود ؛از بهترین دانشگاه انگلستان ،و توانسته بود

معموال از ، و در کارهای خود ،هم بودپدرم انسان مغرور و یک دنده ای البته  ،برنامۀ خانوادۀ ما بود

 پدرم ولی، دوستانش از او مشورت می گرفتند ،ولی من می دیدم که ،ی خواستکسی مشورت نم

تنها شخصی که در نظرات ، و از کسی نظرخواهی نمی کرد، میمات زندگی خود را راسا می گرفتتص

متولد من  ؛و قرار بود، که باردار بودم می گفت در موقعی مادر  ،مادرم بود ؛پدرم اندک تاثیری داشت

آنچه  نیست؛ شمااین فرزند  "که ،و مریم مقدس به او گفته بود، مریم مقدس را بخواب دیده ، شوم 

ولی  ؛که من پسر باشم ؛به همین علت آنان انتظار داشتند"فرزند من است  ،ددر شکم داری شماکه 

                                                                                           اینطور نشد و من دختر شدم.

                                                                                                                     شرایط زندگی من:

، نبودم  زیبا من خیلی ؛کی مورد حمایت شدید والدینم بودکودمن از و  ؛محل زندگی ما در لندن بود

وقتی که هوش و استعداد باالی مرا در  پدر و مادرم ،هوش سرشار من از کودکی زبانزد همه بود لیو

یکی از دانشمندان درجۀ یک در علم پزشکی "ماریا"که قطعا  ؛به همه می گفتند، تحصیل می دیدند

                                                                                                                . خواهد شد

و ، در چهارده سالگی به اتمام رساندم ؛و تحصیالتم در کالج را ،من در پنج سالگی به مدرسه رفتم 

بسیار عالی ؛ موفقیت تحصیلی من ، م گردیدو در رشتۀ پزشکی مشغول به تحصیل  ؛وارد دانشگاه شدم

                                           و من عشق وافری به حضور در مجامع علمی و تحقیقاتی داشتم. ؛بود
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و من اطالعاتی  ،موجبات آشنائی من با اشخاص زیادی را فراهم کرده بود، حضور من در مجامع علمی 

در نشریات  بصورت مقاله،  آوری می کردیمدر دانشگاه جمع م؛ یها کالسی هم، ورا که همراه با دوستان

                                             بیان می کردیم.و یا در مجامع علمی طی سخنرانی  ،میکرددرج می

                                                                                                                            ازدواج من:

که  ؛علمیبرای حضور در یک مجمع ، اساتید دانشگاه دانشجویان ممتاز و من به همراه تعدادی از 

 مباحثی مانند و، در مورد پزشکی جنگ بود ، مجمع علمی موضوع ، دعوت شدیم  ،میزبانش ارتش بود

ن جنگی ام عمل های سرپائی و درمان مجروحیتکنیک های ساخت بیمارستان های صحرائی و انج

                                                                                            .  مورد بررسی قرار می گرفت

افسران حاضر که میزبان  یکی از ،در جلسه خواندم و ؛آماده کردم من نیز در این ارتباط مقاله ای 

بخش هائی که ضرورت  " با موضوع در ارتباط ؛او پس از سخنرانی من ،بود "راجر"نامش،جلسه بود

  ؛و از من بسیار تعریف کرد ،به نزد من آمد "دارد در برپائی بیمارستانهای جنگی مورد توجه قرار بگیرد

. که با من هم صحبت شود ؛بطور مدام سعی می کرد ،و روزهای بعد ؛او طی روزهای برگزاری جلسه  

متوجه من  ،با هم دوست شدیم به تدریج ؛روزهای بعد ما، و جوانی خوش تیپ و خوش چهره بودا 

و در ، با پسری دوست می شدم ، من اولین بار بود  ؛بسیار بذله گو بوده با محبت است راجر که،شدم 

که عشق و ،ولی به تدریج احساس کردم  ؛از خودم زیاد عالقه نشان نمی دادم با راجر ، تقویت ارتباط

                                                                                                 .  عالقۀ او صادقانه است

ولی نهایتا من و راجر  ،ادی طول کشید، زمان زیمان ایجاد صمیمیت بین ما، و اعتماد من به راجرتا ز

با من ، برای خانواده و هم کالسی هایم  ؛راجر بدون جلب توجه ،تبدیل به دوستانی صمیمی شدیم

او افسر نیروی ،داشتم  من راجر را دوست ؛و ما با هم به تفریح و گردش می رفتیم ؛قرار می گذاشت

راجر می گفت که  ؛نواده ام احترام زیادی قائل بودو برای خا ،و مرا صادقانه دوست داشت ،دریائی بود

و از نظر اقتصادی شرایط آنان با ما  ؛پدر راجر یک نجار بودیفتۀ هوش و استعداد ، من شده است، ش

و مودبانه از من خواستگاری ، راجر به نزد پدرم آمد ، و اختالف طبقاتی بین ما زیاد بود،قابل مقایسه نبود

             و قسم  ؛و قول می داد ،ولی راجر دست بردار نبود، و پدرم قاطعانه به او جواب منفی داد ، کرد

و خود قادر به پذیرش  ،گفت که از کسی انتظار کمک ندارد و می ،که مرا خوشبخت کند،می خورد   
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                                                                                           .هزینه های زندگی می باشد

و حاضرم مشکالت زندگی با  ،و گفتم که راجر را دوست دارم، با پدر و مادرم صحبت کردم  من نیز  

                                                              .   و انتظار کمک از پدرم را ندارم ،او را پذیرا شوم

شوهر بهتری  ؛دمی توانی شماو  ،بیشتر از یک افسر ارتش است شمالیاقت "پدر و مادرم می گفتند که  

"                                                                            نیست شماو راجر در حد و اندازۀ  ،دانتخاب کنی  

پزشکی را به اتمام نرسانده  تحصیالتم در رشتۀو  ؛ضمن اینکه ، من تنها بیست و سه سال داشتم 

باید تجربه و تحصیل را هم ، و برای طی دورۀ تخصصی  ،تخصص بگیرم ؛چون من می خواستمبودم؛ 

                                                                                                         زمان طی می کردم.  

و ، برایمان مراسم عروسی برپا شد  ،من و راجر با هم ازدواج کنیم که، به هر حال پدرم رضایت داد  

که خانۀ کوچکی برای دخترم  ،این خواهد بود ،من تنها کمکی که به شما می کنم"پدرم به راجر گفت 

اید عهده دار ولی تجهیز منزل و تامین مخارج زندگی را ب ،تا بتوانید در آن ساکن شویدمی خرم؛ 

                                                                                                                      "دشوی

 ؛واقعیت این بود، که پدرم قلبا از راجر خوشش نمی آمد؛ پذیرفت و شرایط او را، از او تشکر کرد  راجر

را ، به من سوء استفاده کرده ، و نظر م فکر می کرد ، که راجر از سادگیپدرم  و او را قبول نداشت؛

                                                                        خودش جلب نموده ، و توانسته ، مرا تصاحب کند.    

زندگی  ولی ؛دختر بهترین پزشک لندن بودم  منبا اینکه که  ،این توافق راجر با پدرم ، باعث شده بود 

در زندگی  ؛هیچ آثاری از رفاه و تجمالتی که در خانۀ پدری داشتم بطوریکه،  داشته باشمساده ای 

                                                                                                      .   خودم وجود نداشت

راجر هم از ری پس انداز داشتم ؛ به دور از چشم پدرم ؛ برای کمک به راجر هزینه کردم ؛ من مقدا

 هرکسی که می توانست قرض کرد؛ و وام گرفت؛ تا نزدپدرم شرمنده نشود.                                      

به هر حال؛ مراسم ازدواج قابل قبولی برگزار شد؛ و خانۀ اهدائی پدرم نیز؛ به شکل مناسبی تجهیز 

                                                                   گردید؛ و ما زندگی مستقلی را آغاز کردیم.           
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  ؛در طول هفته معموال دو بار به منزل ما می آمد و ،همیشه به فکر ما بود، مادرم به دور از چشم پدرم 

هزینۀ تحصیل ولی  هد؛شش دکم و کسری زندگی ما را پو،و سعی می کرد، و جویای احوال من می شد

پوشش هزینۀ ،  لی به هر حالو ،نداشتمباقی زمان زیادی  ؛تا فارغ التحصیلی ؛منالبته  ،من زیاد بود

و مقدار زیادی  ،زیرا او پس انداز خود را صرف هزینۀ ازدواج کرده بود ،راجر سنگین بودبرای  متحصیل

                                                   اقساطش را پرداخت می کرد.که ماهیانه  ،پول قرض کرده بود ؛هم

                                                                                                                       تفکرات شوهرم:

و سخنان کشیش ها را  ؛او به خداوند اعتقاد نداشت ،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 ؛خداوند می دیدنت و اعتقاد مرا به وقتی که دیا

و هیچ چیزی را ، تم داش همو برای اعتقادات خودم دلیل و منطق ، من خداوند را دوست داشتم  

من عرفان یهود  ،کردممی را مطالعهمن کتب مربوط به عرفان  کورانه نمی پذیرفتم؛چشم بسته و کور

و حرفهای کلیشه ای کشیش ها ، و تعالیم آن را عمل می کردم ، را بسیار دوست داشتم  "کاباال"بنام 

                                                                                                         .     را پذیرا نبودم

 ؛، انجام می دادمدر میان بودائیان توصیه شده بود و تمریناتی که ،دیدممن رویاهای صادق زیادی می  

 ،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

                                                          .   طریق شعور عالم هستی ، بتواند کسب علم و آگاهی نماید

  ؛کنجکاوی می نمود؛ بسیارو تمرینات منبا کتب؛او در ارتباط ،جالب بودبرای راجر بسیار ،صحبتها این 

مبدل به یک پاسخگوی  ؛که من برای راجرد،رسانی به جائکارش را راجر،کنجکاوی های  ؛نهایتا و

ست راجر مرا بسیار دو،پاسخ می دادمخداوند خلقت و عدالت و به سواالت او دربارۀ ، شدم مذهبی

، و هم دانشمند  دهم زیبا هستی شما "او می گفت که ؛صدا می کرد"ماریای مقدس "و او مرا ؛داشت

   "ک ترین دوست خداوند روی زمین هستیدنزدی شماقطعا  ؛درویمی و یک خداپرست حقیقی بشمار

و ، اکتب دینی و اشعار شعرای مشرق زمین را مطالعه می کرد که راجر ،،کار به جائی رسیدبه تدریج 

                                            .                           از من می پرسید ،نمی کرد جاهائی را که درک



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

310 

راجر مرا پرستش ، بلکه احساس می کردم  ؛که راجر مرادوست دارد،زها احساس نمی کردممن آن رو 

                                           قسمت او کرده است.که مرا  ،و از خداوند تشکر می کردا ،می کند

خداوند نصیب افراد  که که ارزشمندترین چیزی،رسم روزگار بر این است "من یکبار به راجر گفتم که 

       "که خداوند من را از تو جدا کند،و احتمال دارد  ،مورد آزمون قرار می گیردمی کند، توسط همان؛

                 "مرا هرگز تنها نگذار، ماریای مقدس از تو خواهش میکنم "و او در پاسخ به من گفت که 

                                                                                             سالۀ من و راجر: روند زندگی دو

 به منری را،و سوارکا؛راجر سوارکاری ماهر بودو با هم خوش بودیم؛ ،من و راجر به کنار دریا می رفتیم

، دیم می کر؛ومی توانستیم هزینه کنیم،می رفتیم و اسب کرایه پول داشتیمزمانی که ،آموخته بود نیز

و یک روز را به تفریح  می گذراندیم؛ ،و در جنگل اسب سواری می کردیم، و و به جنگل می رفتیم

                                          و در آغوش هم می خوابیدیم. ؛شب به منزل می آمدیم ، و حمام می کردیم

 ،اتومبیل داشتند ، محدودی از اشخاص تعداد  ؛در شهر آن موقع ؛اتومبیل بخرد ؛توانسته بودپدرم تازه  

و سرویس و تعمیرات جزئی ، بخاطر عالقۀ زیادش به مکانیکی ، به امور تعمیرات آشنا بود  ؛راجر

                                                                                         .    اتومبیل پدر را انجام می داد

به هر حال  ؛و به خرید برویماستفاده کنیم؛  شاز اتومبیل تا، از پدر اجازه می گرفت ؛ ضی اوقات او بع 

 ؛مهمانی مجلل نمی گرفتیممن و راجر  ؛آن هم با اتومبیل پدر ، برایم لذت بخش بود؛ تردد در شهر 

هدیۀ درخور این زیرا لباس و ، هزینۀ بستگان برایمان مقدور نبودو توان حضور در مهمانی های پر 

                    ، همدیگر را دوست داشتیم . با همۀ مشکالتولی  ؛مهمانی ها را نمی توانستیم تهیه کنیم

همیشه راجر مدافع من ،  مطرح می کردمرا  اساتید و یا دانشجوهابا  ؛از مشکالت خودم ؛زمانی که من

به حرفهای آنها توجه  شما"که ؛این بود ملۀ راجرمعموال اولین ج ؛ و رفتار مرا اصال نقد نمی کرد؛ بود

                                              ."آنها دارند از حسادت زیاد این حرکات را انجام می دهند ، یدنکن

او همیشه مرا تائید می کرد، و همیشه طرف مقابل را مقصر معرفی می نمود؛ مشخص بود که ؛ عشق 

و عالقۀ زیاد او موجب شده بود؛ که دیدگاه صحیح و قضاوت منطقی نداشته باشد؛ و اعمال مرا در هر 

                                         شرایط تائید نماید.                                                              
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تا ، که تمایل زیادی در او ایجاد شود ، باعث شده بوددربارۀ عرفان شرقی  ؛مطالعۀ زیاد راجر ؛آن روزها

ببیند تا برایش ملموس تر گردد، او تصور ، آنچه را که در کتابها خوانده استو  ،به شرق برودبتواند 

از این عرفان ؛ در میان مردم وجود دارد ؛و او می تواند به موارد پنهان و  می کرد؛ که هنوز آثار زیادی

  رمز آلود عرفان پی ببرد.                                                                                              

                                                                                                                             شروع جنگ:

و به توصیۀ پدرم در ، من تازه فارغ التحصیل شده بودم ، شکل گیری بود زندگی ما به تدریج در حال 

ز تازه و راجر نی، د افزایش یافته بو بسیار و درآمد ما ، مارستانهای لندن مشغول بکار گردیدبیمیکی از 

که جنگ بین امپراطوری ، و حقوق و شرایط کاری او بهتر شده بود  ،رسیده بود به درجۀ سروانی

                                                                            .  انگلیس و امپراطوری عثمانی در شرق آغاز شد

نیروی دریائی  و تا بین النهرین ادامه می یافت؛ ؛حوالی دریای سیاه شروع می شد،ازمحل درگیری ها  

من ، راجر نیز با اولین گردان ، به مناطق درگیری اعزام شد  ،اقدام به اعزام نیرو به محل درگیری نمود

   .ولی اینطور نشد ؛و راجر به انگلیس باز می گردد،که جنگ به زودی پایان می گیرد، فکر می کردم 

ید و تلفات سنگین حکایت از درگیری شد؛ و اخبار واصله از جنگ  ،ت بوددوری از راجر برایم سخ 

که خود ؛از او خواهش کردم ،من در یکی از نامه هائی که برای راجر فرستادم  ؛داشت  طرفین درگیری

                                                . وتا خاتمۀ جنگ کنار ما باشد ؛تا به منزل برگردد ،را مجروح کند

و  ؛و من باید در کنار سربازانم باشم ،این کار دور از مردانگی و انسانیت است"ولی راجر پاسخ داد که  

                                                                          ."اگر آنان آسیب دیدند از آنان حمایت کنم

به بودن در کنار من ترجیح  ؛که او حضور در جنگ را ؛می دیدم زیرا ،پاسخ راجر برایم شگفت آور بود

                                                                                                                .استداده 

                                                                                                     اعزام من به مناطق جنگی: 

میخواستم به درمان مجروحین جنگی  ؛به هر حال من یک پزشک بودم ،عاقبت من تصمیمم را گرفتم

ضمن اینکه در زمانیکه  ؛من به دور از راجر احساس خوشبختی نمی کردم ،در مناطق درگیری بپردازم

به همین ، ؛ که به آنان کمک کنممن وظیفۀ خودم می دانستم ؛من داشتندهموطنانم احتیاج به کمک 
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اعزام  ؛ام شدمو به جبهه شرقی اعز ؛دهی کردمو یک گروه پزشکی را سامان، ه کردمبا ارتش مذاکر علت

؛ و از پدرم راجر را مقصر می دانست لفت شدید پدر و مادرم همراه بود؛، با مخامن برای مناطق جنگی

که مرا منصرف کند ، ولی من تصمیمم را گرفته بودم.  ؛او تالش زیادی کرددست من هم ناراحت بود؛   

مقدار زیادی  و محمولۀ بزرگی ، شامل ،بود پزشک و سی و پنج پرستار دارای هشت ؛کاروان اعزامی ما 

                                                       و لوازم مختلف جراحی و درمانی به ما تحویل گردید.دارو 

در مسیر ما  ،حرکت نمودیم سرزمینهای تحت نفوذ متفقین  و سپس از مسیراز طریق دریا  ؛ما ابتدا

آثار  ، و آنچه که بیشتر از همه مشاهده می شد ،میمشاهده کرد ، مناطق درگیری کمی راحرکت مان 

                                                                             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

 ،ان دیگر قادر به جراحی نبودندپزشک و، من بودمو متخصص در گروه اعزامی تنها جراح ، بود "میلر

از من  ؛افراد گروه نیز به همین علت، داث بیمارستان جنگی را دیده بودمضمن اینکه من دورۀ اح

                                                ، ولی سن من از سایر پزشکان کمتر بود.  حرف شنوی داشتند 

 ، مرا به عنوان سرپرست گروه معرفی کرده بود، ای که برای ژنرال میلر زده بودارتش در نامه  ضمنا ،

خرسند نا ؛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 ،بود

با کمک سربازان سه ساختمان از 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 و از میان سربازان اشخاصی را گزینش ک  ؛نمودمافراد زیر دستم را گروه بندی  سپس 

                                               .  امور نظافتی و کارهای جانبی را انجام دهند تا ، پزشکی یاری دهند

  .در آنجا راه اندازی کنم و درمانگاهی ،احلی اعزام شومتا به پادگان س،سپس از ژنرال درخواست کردم 
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رای من ب ؛راجر می دانست که ،که راجر و هم رزمانش در آنجا مستقر بودند ،پادگان ساحلی جائی بود

                  .ولی نمی دانست که در منطقۀ عملیاتی آنها حضور دارم، امهمکاری به ارتش اعزام شده 

                                                                                          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  

و  هجاده ها بسیار خراب بود ،توسط گاری های ارتش حمل می شد ؛و امکانات مربوطه ؛اکیپ پزشکی

                                                                                                   .    هوا بسیار سرد بود

موزش یک قبضه او در حال آ، من از داخل گاری راجر را دیدم، پادگان ساحلی شدیم ه هر حال واردب 

و راجر ، روی زمین نشسته بودند، ؛ که حدودا سی نفر می شدندو تعدادی سرباز، توپ به سربازان بود

درحال توضیح دادن قطعات و روش استفادۀ  ،در حالی که یک خطکش چوبی بلند در دست داشت

                                                                                                  . دبوصحیح از سالح 

  "تا من بیایم ،و بار را خالی کنید ،به جلوی قرارگاه بروید"گفتم  و به همراهانم ؛گاری پیاده شدممن از

 ؛بودصدایش بلند ،بسیار تمیز و اتوکشیده بود؛لباسش بنظرم الغرتر شده بود ،آنگاه به سمت راجر رفتم 

. و به نفراتش تسلط دارد ،مشخص بود کارش را بلد است،و با قاطعیت و تمرکز باال صحبت می کرد  

وجۀ نگاه او ناگهان مت ،و مرا نمی دید ،پشتش به من بودهمچنان او  رسیده بودم؛ من به چند متریش 

 ؛به او نگاه نمی کنند؛وداده انددست ازان تمرکز خودشان را ازسرب و دید که،سربازان به سمت دیگر شد

من در ؛ شدنی را ذوق و شور و نشاط وصف نا ،ناگهان راجر برگشت و مرا در چند قدمی خود دید

و  ؛سربازان را مرخص کرد او  و سپس  ؛و او سالمم را پاسخ داد ؛ممن به او سالم کرد؛ چهرۀ او دیدم

و  ؛او درب دفترش را قفل کرد، و با من به دفترش آمد  ؛نمودادامۀ آموزش را به بعد از ظهر موکول 

                                                                                                     .مرا درآغوش گرفت

دیدم،و در اختیار او  خودم را برهنه در دستان راجرن م، بویید و می بوسید،چند لحظه بعدو مرا می ا 

. وصف ناشدنی بود، راجر به منو عالقۀ واقعا عشق ، لذت بخش بود بسیار عشق بازی راجر با منبودم،  

ها جر نیز نهایت همکاری و بسیج نیروو را، هفته در پادگان ساحلی حضور داشتممن سه ، به هر حال 

                                                                      . م دادشود انجا را برای اینکه درمانگاه ساخته
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ی درمانگاه را به او و مدیریت ساخت و راه انداز ؛در آنجا مستقر نمودم،را  "آقای پیتر "من همکارم 

و نظافتی و ساخت تا در امور خدماتی  ،تعدادی از سربازان را گزینش کردم ؛با کمک راجر ،واگذار کردم

                    . به سمت قرارگاه اصلی مراجعت کردم  ؛مجددا سپس و ،درمانگاه 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، مشغول به کار شده اند

    .برایم ارسال نماید ؛یاری کندنفرات و امکاناتی که مرا در مهار بیماری های عفونی  ؛و از او خواستم

                                                                                       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 

  نگرانخیلی من  ،حملۀ دریائی سنگین نموده و تلفات زیادی به نیروهای انگلیسی وارد کرده است

ارتش عثمانی اقدام به حملۀ سرتاسری از سمت دریا کرده و  ،ال می گفتاینطور که ژنرزیرا ،بودم 

  ؛ت که تلفات طرفین بسیار باالستاو می گف ،در سواحل دارد؛ های ما را تصمیم به تصرف مواضع نیرو

تا پادگان مرکزی  ؛که پیشروی ارتش عثمانی ؛ممکن است ،دو اگر پادگان های ساحلی تصرف شون

                                                                                                                 .   ادامه یابد

، ساحلی بروم که من به پادگان ،ژنرال میلر اجازه نداد ولی،در پادگان ساحلی بودممن متقاضی حضور

                  .پادگان ساحلی کرد در، ها روبرای تقویت نی ؛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 ساحلی  ،دارمالزم هرقدر امکانات و تجهیزات  ؛و از من خواست ،را صدا کردژنرال م

             .کمک ارتش به پادگان مرکزی انتقال دهم ، باو در صورت لزوم، ین را مداوا کنمو مجروح،ببرم

  پادگان ساحلی برویم. تا برای صبح فردا به سمتو نفراتی را گزینش کردم،،با نفراتم جلسه گذاشتممن 

                                                                                                                       رویای عجیب من:

بیمارانم در حال کار و درمان  ؛ساحلیدر پادگان  ه منک، دیدم خواب؛ آن شب من خواب عجیبی دیدم  
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 و همگی شاد ؛هم می خندیدند و با ؛و با من صحبت می کردند ،بیمارانم همه خوشحال بودند، بودم  

که فرار ،؛ و فریاد می زدچهرۀ او بسیار عصبانی و ناراحت بود ؛که ناگهان راجر به میان ما آمد، بودند 

                                                                               .   سربازان عثمانی حمله کرده اند، کنید 

می دانستم که اتفاقی ناگوار ، راجر را  ،تمام بدنم عرق کرده بود ؛من سراسیمه از خواب بیدار شدم 

می ترسیدم راجر کشته شده باشد؛ با خودم عهد  ،کاری انجام دهم ؛ولی قادر نبودم ،تهدید می کند

و همراه او  ،که باید به پشت جبهه انتقال یابد،برایش تجویز کنم  ؛که به محض مشاهدۀ راجر، کردم

                                                                                                   به پادگان مرکزی بیایم.

                                                                                                        ورود من به جنگ در ساحل:

و با مشکالت  ،ت کردسرباز محافظ به سمت پادگان ساحلی حرک با تعداد پنجاه ؛پزشکیامداد کاروان 

حکایت از این ، 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 د

و سراغ او را از  ؛بودم من نگران راجر ؛امکانات بسیار ناچیز بود و ، تعداد مجروحین زیاد بودمتاسفانه  

با دشمن درگیر  ؛به من گفت نیروهای تحت امر راجر ؛فرماندۀ یکی از هنگ ها ،گرفتمدیگران می 

حال راجر احتماال خوب  ؛او می گفت ؛و آنان از عوامل اصلی شکست حملۀ عثمانی ها بودند ،هستند

                                                          .   تلفات طرفین باالست ؛ولی در منطقۀ درگیری آنها، است 

مجروحین را  تا،در اختیار من قرار دهد ؛یروداد زیادی نتا تع،من از فرماندۀ پادگان ساحلی خواستم  

    .می دهم آسیب دیده باشد و احتمال،به او گفتم که راجر شوهر من است ،از خط مقدم خارج کنم

و فرماندۀ ، ل ناباوری دستور عجیبی صادر نموداو در کما، نام داشت"سرهنگ اسکات"فرماندۀ پادگان 

 فردا باید جایگزین نفرات سروان، یدکنآماده  را نفرات تان"و به او گفت ، ها را صدا کرد گردانیکی از 

                                                                                                               . "راجر شوید

ما  ؛به خط مقدم بروید، شما و تیم پزشکی تان نباید "و سپس سرهنگ گفت  ؛من از او تشکر کردم 

                                                                            "مجروحین را خودمان انتقال می دهیم

انتقال مجروحین و بازگشت  ؛و صبح روز بعد ،نفرات جدید به محل درگیری رفتند ؛فردای آن روز  
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                                                                                                 .    دنفرات شروع ش

و ، ترکش توپ آسیب دیده بوددست راست راجر براثر ، ور داشتدر میان مجروحین راجر هم حض 

ی ی هاخراشیدگ آثار؛ بسته شده و به گردنش آویخته شده بود توسط سربازان به شکل ناشیانه ای

دارای جراحت های سطحی فراوان  ؛که بدنش نیزمتعدد در صورت او مشاهده می شد،مشخص بود؛

                                                                                                                             .است

و بلند فریاد کشید که  ؛راجر به سمت من برگشت، صدا کردم ؛ و او را بلندمن به سمت او دویدم 

ن پادگان و ای ؛این ها میخواهند بزودی حمله کنند ،دتا به اینجا بیائی ؛اجازه داد شماکدام احمقی به "

                                                                                          "ممکن است به دست دشمن بیفتد

                                                                               "من برای تو نگران بودم  ؛راجر عزیز "من به او گفتم 

از اینجا برو همین حاال ؛ 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 ، من به حرفهای راجر توجه نکردم 

و سپس به سرپرستار  ؛و جراحاتش را پانسمان کنید ؛تخت بخوابانید او را روی ،و الکل نظافت کنید

  .سرگرم مداوای سایر بیماران شدم و آنگاه ،تا آرام بگیرد ،به راجر آرام بخش تزریق کند، دستور دادم 

و از من او اظهار رضایت کرد، و از حالش پرسیدم؛، زد راجر آمدمدوباره به ن ؛پس از چند ساعت

تر با بیماری مبارزه تا به،در او شعله ور بماند ، من و عشق به،برای اینکه روحیه بگیرد ،عذرخواهی نمود

 ؛به بین پاهایش بردم پتوو دستم از زیر ، ؛ با او شوخی رکیک کردمطوری که کسی متوجه نشود ،کند

                                              "من با تو زیاد کار دارم ، زودتر خوب شو"و گفتم که  ؛و نوازشش کردم

و دیگر نتوانست  ،بغض گلویش را گرفته بود" چرا این اشتباه را کردی، چرا زن من شدی  ماریا"او گفت

                                                                                                              حرف بزند.

                                                                                                         ساحلی:محاصرۀ پادگان 

که دشمن خطوط ، و فرماندۀ پادگان به من گفت ،شدت آتش به پادگان افزایش یافت ؛از فردای آن روز  



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

317 

و خودمان به سمت پادگان مرکزی  ؛کنیمو ما باید پادگان را تسلیم دشمن ، استدفاعی مارا شکسته 

                                                                                                  .  عقب نشینی نمائیم

سرهنگ ولی ، اید آنها را نیز با خودمان ببریمب ماروحین چه می شود،که تکلیف مجفتم،من به او گ 

ولی امکان حمل  دبیاوری انراجر و تیم پزشکی را با خودتما می توانید سروان ش ؛می گفت سکاتا

                                                                                                 .   همۀ مجروحین نیست

مورد اصابت قرار  ؛ز سالنها، دو تا ا،و شلیک مداوم توپ ادامه داشتپادگان آمادۀ عقب نشینی شده بود 

تالش بودند،که آتش را خاموش کنند، تا حریق ، سربازان در ؛ و مواجه با حریق شده بودگرفته بود

من  بار مهمات به داخل گاری ها بودند؛تعدادی از سربازان در حال انتقال محمولۀ ان توسعه پیدا نکند؛

حین را سوار گاری های و مجرو ؛نادیده گرفتمحرف سرهنگ را و  ؛از شرایط ایجاد شده استفاده کردم

سرهنگ با اینکه ، دمبه سمت پادگان مرکزی حرکت نموو قبل از سایر گروههای نظامی؛ ، متعدد کردم

تا  ،کی از گروهان ها فرمان دادیو فقط به  ؛ولی هیچ واکنشی نشان نداد؛ من نافرمانی کردم ؛دید

                                                                            .    محافظت از اکیپ پزشکی را به عهده بگیرند

که مواجه با  ،حدودا ده مایل از پادگان فاصله گرفته بودیم، و در زیر باران شدید ، حرکت کردیمما  

اکیپ  ، با آنها درگیر شدند ،تیم پزشکی نفرات محافظ بطوریکه؛ گروههای منظم ارتش عثمانی شدیم

خت فرار ما از محل درگیری بسیار س؛ به سرعت به سمت پادگان ساحلی برگشت ، پزشکی راه رفته را 

                              .و شدت آتش توپخانه روی جاده زیاد بود ،زیرا مجروحین زیادی همراه ما بودندبود،

قضیۀ  من،پادگان راه افتاده بودندکه تازه از ، شت با سرهنگ و نفراتش مواجه شدیمدرحین برگ 

و از ، یدشما به داخل پادگان برو "او به من گفت که ،را برای او تشریح کردیم منطقه محاصره بودن

و به دنبال شما  ؛ می شکنیم و محاصره را ؛ما به دشمن حمله می کنیم ؛یدمجروحین محافظت کن

نفرات کمکی از پادگان مرکزی بزودی به ضمن اینکه  ؛و به سمت پادگان مرکزی می رویم ،می آییم

                                        ."که دشمن را تار ومار کنیم، و ما قادر خواهیم شد،ما ملحق می شوند

برای کمک به ، افرادی را که من ، انه و گلوله؛ یک لحظه هم قطع نشدصدای توپخ ؛طی دو روز

همه از تنگتر شدن محاصره و نفرات زیاد دشمن خبر  ، محل درگیری اعزام می کردم مجروحین به

و ما نیزامیدی به  ؛که امکان کمک به مجروحین جدید فراهم نبود ،وضعیت به نوعی بود می آوردند؛  
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                                                                                                          .   نجات نداشتیم

ارتش عثمانی وارد پادگان دسته های و  ،تا اینکه شلیک گلوله های توپ به پادگان متوقف گردید 

و ژنرال ارتش عثمانی که  ،و تعداد زیادی از افراد اسیر شده بودند اسکات سرهنگ ؛ندساحلی گردید

همۀ اسیران را در آن  که ؛ژنرال دستور داده بود وارد پادگان شد؛، بودبیلی پر پشت س با مردی چاق

                .بود او هدفش تحقیر انگلیسی ها ؛هداری نمایندو در هوای آزاد نگ ،هوای سرد برهنه کنند

                                                                                                                         :شوهرممرگ 

وای مجروحین ارتش عثمانی که باید به مدا،و به من دستور داد، ال عثمانی مرا به دفترش فراخواندژنر

من مجروح  برای ؛من پزشکم، من به او گفتم  ؛و از درمان مجروحین انگلیسی دست بردارم، بپردازم

ولی او حرفم را ، مراقبت می کنم گروه و من از هردو ، و چه عثمانی فرق ندارد  ؛چه انگلیسی باشد

                                                                        .    نمی پذیرفت و بحث میان ما باال گرفته بود

و دیدم  ؛پردۀ اتاق فرماندهی را کنار زدم،  یرون شدمز بمن متوجۀ سر و صدا و شلیک گلوله اناگهان  

و ، هستند  ، به محوطۀ باز پادگان درمانگاه داخل ل مجروحین ازدر حال انتقا ؛که سربازان عثمانی

چه کار "من فریاد زدم  ،دک تیر خالص به سر مجروحین می باشنفر از افسران آنان در حال شلی یک

 "دویدم و فریاد زدم که ،به سمت افسری که در حال شلیک بودو  ؛باز کردمدر را و  "می کنید احمقها

                                                                                .   داخل درمانگاه شدمو"شلیک نکن احمق

و به بیرون انتقال  ،که راجر را از روی تخت بلند کنند ؛دو سرباز قصد دارند که ؛من مشاهده کردم 

با او  ؛به او دست نزنید"و گریه کنان گفتم  ؛و او را بغل کردم، من خودم را به راجر رساندم  ؛دهند

                                                                                                     .   "کاری نداشته باشید

ه به دنبالم داخل درمانگاه آمداو  ،بسیار عصبانی بود ،تیر خالص می زد افسری که در محوطه داشت

محکم و 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 گذاشتافسر عثمانی تپانچه اش را روی سناگهان 

                                              ن از شوک وارد شده بیهوش شدم. و م ،راجر همه جا پخش شد
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                                                                                                                                   مرگ من:

و درحال  ؛ژنرال پیراهنش را درآوره بود ،خودم را برهنه درکف اتاق ژنرال دیدم، هوش آمدم ه وقتی ب

ه و ب ؛و بلند شدم ؛بندی کردمتوانم را جمع ،من که از نیت او مطلع شده بودم  ،درآوردن شلوارش بود

و  ؛و سپس شلوارش را کامال درآورد ؛، و مانع از خروجم شدردرا سد ک او جلوی در، سمت در دویدم 

                                                      .آنگاه در اتاقش را قفل کرد ،سمت میز پرتاب نمود آن را ، به 

و مرا  ؛او پشت سرهم سیلی به من می زد، و مرا به باد کتک گرفتحرکت کرد؛سمت من او به سپس  

                                                                                      . و پرتاب می کردبه این سو و آن س

و داد  ؛من فقط گریه می کردم ، او بسیار تنومند و قوی بود ، ساخته نبود من هیچ کاری از دستم 

                                      . او مانند یک حیوان بود ، اقدام به تجاوز به من کرداو سپس ، می زدم  

از این مردک شیطان  ، ولی دوست داشتم، و از انجام هر کاری عاجز بودم ، بدنم شدیدا درد می کرد 

من روش  ؛تپانچه اش روی میزش قرار داشت، انچۀ او شدم ناگهان متوجۀ تپ ؛صفت انتقام بگیرم

                                                                                                     .    استفاده از آن را بلد بودم

می به سینۀ او لگد محکبا دو پایم  ؛که از روی من کمی فاصله گرفته بود، در یک فرصت مناسب  

از  و ؛وآن را برداشتم،  رفتمبلند شدم و سمت تپانچه سپس  ؛از روی خودم جدا نمودم را و او، زدم 

                                                                           .   ضامن خارج کردم وگلنگدن آن را کشیدم

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

من  ؛و جراحت کمی در او ایجاد نمود ؛گلوله به کنارشکمش اصابت کرد ؛گلولۀ دوم را شلیک کردم 

اتاق را به سمت من  و اشیاء داخل ؛او مدام حرکت می کرد،  و شلیکم دقت نداشت ؛استرس داشتم

 و او ، دو گلولۀ من جراحت سطحی در او ایجاد کرده بود، د زو سربازان را صدا می ، د نموپرتاب می 

                                                           .  کردو از خودش دفاع می ؛به خوبی تحرک داشت هنوز

و میخواستند قفل در را  ؛آنان با قنداق تفنگ به در می زدند، سربازان به پشت در رسیده بودند 

گلوله ام به وسط  ؛شلیک کردم و ؛را هدف گرفتم من پای ژنرال  ؛و به کمک ژنرال بیایند، بشکنند 
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و ، ؛ و شروع به التماس کردن کرداو براثر اصابت گلوله به زمین افتاد ،اصابت کرد ژنرالراست  زانوی

خون و مغزش به ،  به سرش تیر خالص زدمو  ؛او رفتمنزدیک به ، او را نکشم که از من می خواست 

تپانچه ، من با دیدن آنان  ؛و سه نفر سرباز و یک افسر به داخل آمدند ؛ناگهان در باز شد ؛دیوار پاشید

و با قنداق تفنگ ، که یکی از سربازان با تفنگش به من حمله کرد ؛تا شلیک کنم ؛آنان گرفتمرا سمت 

 ؛ و سپس افسر عثمانی ، و تپانچه از دستم افتاد ؛من به زمین افتادم، بر اثر شدت ضربه  ،به من ضربه زد

                                                         و مرا کشت. ؛سه گلوله به سر من شلیک کرد با تپانچه اش 

و من و سایر کشته ها در گودال قرار داده  ؛گودالی حفر شد ؛فردای آن روز ، توسط اسرای انگلیسی

در این جنگ عثمانی ها نتنها  ،اقدام به خاکریزی روی اجساد گردید ؛ و سپس توسط اسرا ، شدند

زیادی  و تلفات ،بلکه پادگان مرکزی را نیز مورد تهاجم قرار دادند ،پادگان های ساحلی را تصرف کردند

 و انگلیسی ها  ،و نیروهای ژنرال میلر متحمل خسارت و تلفات بسیار شدندبه انگلیسی ها وارد کردند، 

از انگلیسی  ،ولی امپراطوری عثمانی در سایر جبهه ها  گردیدند؛ شکست سنگینی را ، متحمل و روسها 

 طی سالهای بعد دگرگون ان ،و ساختار حکومتی آن ؛ندشدسنگینی متحمل شکست ؛ل عرب ها و قبای

                                                                                                                       .گردید
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                                                                        م من با رآی:       بیست ویکدیدار 

قرار گرفتم.او به من گفت:  "رآی"در حضور  بیست ویکمو برای بار  ؛من بار دیگر به عالم فرا ماده رفتم

                                                                                                         "سالم دوست من"

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 زیادی  کردی؛ یاربرد بخوبی بهره ؛بودتو از فرصت هائی که در اختیارت قرار گرفته "

                                        "  برطرف نمائی ؛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"

                        "زیرا تو تخریب پیشین را جبران کردی ؛شدپنجره های عشق و آگاهی بر تو گشوده 

؛ روح خودت را ارتقاء یک بار دیگر و  ؛تا به عالم مادی بروی ،بار دیگر به تو فرصت داده می شود"

                                                                                                                        "   دهی

توشکل  قبلینسبت به زندگی ، بصورت مکمل، و باجانمائی قرینه؛ جدید تو در عالم ماده حضور "

  ."را رقم می زنداین شرایط جانمائی تو حضورتحتیرا گذشتۀخودت راجبران نموده ای،خواهد گرفت؛ ز

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

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

و پدرم  نام داشت؛"فاطمه" او مادرم یک پرستار بود؛که در یک درمانگاه بخش خصوصی ؛ کار می کرد؛

ما در یکی از شهرک های اقماری اطراف تهران  ؛بود" حمید"نام پدرم  ؛یک تکنسین مکانیک بود

. که آنان را از دست دادم ؛من تنها یک سال داشتم ؛گذاشت "امیر"پدرم نام مرا  می کردیم؛زندگی 

پدرم با  که، ی فوت والدینم از این قرار بودماجرا، تعریف می کرد "محمود"من  یاینطور که عمو

در حال حرکت  ؛در سرباالئی جاده او، در حال سفر از یکی از جاده های کوهستانی بود ؛خودروی خود

با سرعت و در سراشیبی جاده ؛  ، مقابل الینکه در ، شد ناگهان مواجه با یک خودروی وانت ؛کهبود

ماشین های مسیر را از خطر پیش آمده مطلع  ؛و تالش می کرد ؛می زد و بوق ا ،در حال حرکت بود

                                                                                                                          .کند

این  پدرم که متوجۀ، اشین از دست راننده خارج شده بودو کنترل م ؛خودوی وانت ترمز بریده بود 

ناگهان وانت سر پیچ سر  ؛تا از خطر ایمن بماند ،ماشین را در کنار جاده متوقف کرد، خطر شده بود

و سپس به دره  ؛نمودو به شدت به ماشین ما برخورد  ،ماشین ما حرکت کردما سمت یو مستق، خورد

                                                                                                                    کرد.  سقوط 

و  ؛در صندلی عقب خوابیده بودم که منو  ؛پدر و مادرم در دم کشته شدند ، بر اثر شدت برخورد 

                                                                                                                 .آسیب دیدم 

شاهد او  ؛بوددر حال حرکت  ؛با خانوادۀ خودش در فاصلۀ پنجاه متری ماشین ما  "محمود" عمو

 ،را از میان آهن پاره های ماشین درآورد، و مبه کمک ما آمد عمو ؛بودرم با وانت بین ماشین پدتصادف 

           .بمانیم  احتمالی خورو محفوظ از حریقتا ، در و مادرم را از ماشین خارج کردو سپس اجساد پ

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
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و سپس برای ادامۀ مداوا  ؛من به مدت دو ماه در بیمارستان بستری بودم؛ مرا به بیمارستان بردندآنان 

                                                                                 به منزل عمو محمود منتقل شدم .   

هرگز به توانمندی صد در  م؛و تا آخر عمر ،دچار مشکل شد ، مپای چپ، بر اثر صدمات وارده به من 

                                       .کمی لنگ می زدم ؛و دویدن ؛من درحین راه رفتن بطوریکه ،صد نرسید

که  ؛تازه سه سال بودپدر و مادرم ، یممستاجر بود ما؛ از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بود؛ خانوادۀ ما 

                                                                 ند.  و از مال دنیا چیزی نداشت ؛ندازدواج کرده بود

به همین علت من در دورۀ ، مسئولیت بزرگ کردن مرا بپذیرد  "محمود" که عمو، نهایتا قرار براین شد

                                                                          عمو زندگی می کردم. 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 

بسیار  ؛شرایط حضور من در منزل آنانمتاسفانه ، من تا هشت سالگی در منزل آنان بودم  ؛به هر حال 

ای مربوط به و کاره ،همیشه اکراه داشت ؛از مراقبت و تر و خشک کردن من؛ زن عمو ، سخت بود 

                                                                                       .  انجام می داد محمودعمو ، من را 

من مشکالتم با ؛ طاقت فرسا بود، زن عمو بین من و فرزندانش برقرار کرده بود  ؛ی کهتبعیض شدید 

و فقط  ؛چارۀ کار نبود، نیز  محمود به عمو ؛گالیه های منبیان  لیو، به عمو می گفتم  ، زن عمو را

                                                                                              .     عامل جر وبحث می گردید

بازی   ؛خواستممی  و زمانی که من سرکوچه ،سر به سر من می گذاشت"سعید"بطور مدام پسر عمویم 

در دبیرستان درس  سعید، و مورد تمسخر قرار می گرفتم، توسط او و دوستانش تحقیر می شدم،کنم 

 ؛رفتار او هیچ انطباقی با سن و سالش نداشت. اکراه نداشت ،مرا ناراحت کندولی از اینکه  ،می خواند

و ، آنجا بمانم ، تا ست داشتم و دو، گریه و زاری می کردم  ؛من هر وقت به خانۀ مادر بزرگ می رفتم

این قضیه بهانه ای بدست زن عمو و پسر عمویم  باالخرهدوباره به خانۀ عمو بیایم؛  ،عالقه مند نبودم
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 تا هم مادر بزرگ، و آنجا اقامت کند،گ برودبه منزل مادر بزر "امیر "که بهتر است؛گفتند آنها و، داد 

                .و نهایتا هم همینطور شد ،و هم اینکه فشار اقتصادی کمتری به خانواده بیاید ؛تنها نباشد

                                                                                                  زندگی من در نزد مادر بزرگ:

؛ که فوت پدربزرگم مدتها بود ،خانۀ قدیمی داشت و یک، ساکن بود تهراندر جنوب شهر مادر بزرگم  

مشکالت به علت  ؛مادر بزرگ ق بازنشستگی او روزگار می گذراند.و مادر بزرگ با حقو، کرده بود

   .و اکنون او ناچار از پذیرش من بود، ؛ به زور تامین می کرد مخارج باالی درمانی خود را، اقتصادی

 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 

پیش  ،که من مریض شدمهر وقت بعدا ؛ که پزشک بشوید و کاری می کنم  ؛خوشمزه درست می کنم

                                   "دکنی مرا درمانو  دبیایی شماکه ، و منتظر می مانم،روم نمی پزشک دیگری

  دهم.؛ و معالجات او را خودم انجام که پزشک شوم ؛به او قول دادم ،صداقت محض کودکیم من هم در

به قول مادر بزرگ؛ این قرار نا نوشتۀ؛ بین من و او بود؛ که من باید انجام می دادم. البته او شوخی  

می کرد؛ ولی در طول سالهای دانش آموزی من ؛ به دفعات این قرار را بیان نمود؛ 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  

بطوری که هر کتابی  ،نقش اساسی داشت ،منعرفانی دانش در رشد  محمودحتی عمو ، هدیه می آورد

من  .و در اختیارم قرار می داد ؛یا خریداری می نمود ،می کرد می خواستم از دوستانش تهیه که

                  .تهیه کنم "محمود" از طریق دوستان عمو، بسیاری از کتابهای کمیاب را توانسته بودم 

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
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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 ، برای من و مادر بزرگم سخت شودیط شرا ،مشکالت اقتصادی و معیشتی موجب شده بود

به این منظور ، نمایم و مخارج خودم را تامین ؛که برای خودم کار کنم،که تصمیم گرفتم ،ساله بودم 

تنقالت رفتم و دو کارتن ، پس از پایان ساعت درسی ، با حداقل پولی که از محل پس اندازم داشتم 

شب  من ؛و سر چهارراهها فروختم ؛محالت شمال شهر رفتمآنگاه با اتوبوس به  ، خریدم و بیسکویت

این آغاز کار دستفروشی . مدمنیاو تا وقتی که تمام نشد به سمت منزل  ،تا دیر وقت همانجا پرسه زدم

                                                                                                                             من شد.

 ،کار عار نیست، و به او گفتم که  ،تا نگران نشود، که دست فروشی می کنم ،من به مادر بزرگ گفتم 

                                 و باید مشکالت و هزینه های خودم را متقبل شوم.، و من دیگر بزرگ شده ام 

یشه از هم ،و با اینکه وقت زیادی برای درس خواندن نمی گذاشتم ،موفق بودم من در درس نیز 

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 بطوریکه حتی؛می گرفتم 

دستفروشی من مدتها ادامه داشت ؛ ولی من از این کار ناراحت بودم ؛ بعضی اوقات مردم اذیت            

می کردند و به ما توهین می کردند؛ دستفروشها نیز به هم رحم نمی کردند؛ و بعضی اوقات سر محل 

وقات کارتن فروش با هم درگیر می شدند؛ ماموران شهرداری هم یک طرف قضایا بودند؛ و بعضی ا

 حاوی تنقالت را توقیف می نمودند و تحویل نمی دادند.                                                          

                                                                                                           :کاری یک فرصت جدید

 ؛راه سازی بود دارای ماشین آالت متعدد ساسانپدر  ،نام داشت" ساسان "سی های منیکی از همکال

را در منزلشان مطرح دستفروشی مماجرای  ساسان، ار ساختمانی معتبر تلقی می گردیدو یک پیمانک

                                                                .    خواست تا به من کمک کند و از پدرش، نمود 
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بطوری ، با چهره ای خشن بود ؛مردی قد بلند ساسانپدر ، م به دفتر پدرش رفت ساسانبه همراه من  

من  عزیز امیر"او به من گفت  ،استرس گرفتم ؛برای او کار کنم ؛من از اینکه بخواهم؛ که در نگاه اول 

                                                                                    "بکنم؟ شماچه کمکی می توانم به 

                     "میخواهم دستفروشی را رها کنم  ؛ چوناحتیاج به کار دارم من ؛آقای مهندس "من گفتم

                                                  "دنگهبانی شبانۀ ماشین آالت مرا انجام دهی دمی توانی"او گفت  

                                    "به درس و کالسم برسم ، فقط باید طوری باشد که ،بله می توانم "من گفتم  

  در کانکس نگهبانی؛می رفتم ساسانبه کارگاه پدر  ؛من هر روز هفت عصر ؛کهعاقبت اینطور شد

             انجام  ؛دستگاه بود که به تعداد بیست یک او را ،ت از ماشین آالت راهسازی و مراقب، ماندم می

من بعد از مدرسه تا  .و به مدرسه می رفتم، کارگاه را ترک می کردم  ؛و ساعت هفت صبح، می دادم 

و این  ،و در منزل استراحت کنم ، و تکالیفم را انجام دهم،باشممادر بزرگ  که با ؛غروب وقت داشتم

            می کردم.و ازمحل حقوقم برای مادربزرگ خرید ،حقوق من هم خوب بودبرای من ایده آل بود؛

                                                                                                              شروع مطالعات عرفانی:

تعداد ماشین آالت بیست و یک دستگاه ، با راننده ها دوست شدم  ؛چند هفته پس از شروع به کارم

من چیدمان ،  می شدو شامل دو بلدوزر و دو لودر و سه غلتک و دو گریدر و دوازده کمپرسی  ،بود

که هر کدامشان در چه نقطه ای ؛و به آنان گفتم ، خاصی را برای پارک ماشین آالت طراحی کردم 

و تعداد گشت زنی های  ؛من به همۀ دستگاه ها بهتر دید داشتم، ن جدید با این چیدما ،پارک کنند

        بیشتر حضور داشته باشم و به مطالعه بپردازم. ، و قادر بودم داخل کانکس ،من کاهش می یافت

مطالعات غیر درسی را شروع من هم تکالیف درسی خودم را،در کانکس نگهبانی انجام می دادم،و هم 

تا ببیند که  ،به من سر می زد ؛ماهی دوبار نصفه شب، معموال سرپرست کارگاه بصورت رندوم ، کردم 

و من یا در حال  ،شن استدید چراغ کانکس رو، یا خیر؟ که البته هر وقت آمد من مراقب هستم

یا در حال گشت زنی اطراف ماشین آالت ، به همین علت به مرور زمان اعتماد و ؛ م مطالعه هست

                                                                                 ان زیادی به من پیدا کرده بود.اطمین



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

327 

علت این به ، دوست داشتم  من،  مطالعات علمی و عرفانی خودم را سرعت بخشیدممن  ؛آن شب ها

.                                       ببرم  پی ،بوی بی عدالتی در خلقت عالم را داشت از نظر من ،، ی که وقایع  

که آنچه که بصورت کلیشه ای در کتب دینی و ؛ گفتمو می ، من خداوند را عادل نمی دانستم 

من  ،برایم بسیار مبهم بود، ولی اینکه واقعیت چیست ، قطعا اشتباه هست ، خداشناسی نوشته شده 

                                                                                 . به دنبال کسب حقیقت خلقت بودم

به  دینی که در کتب ، سواالتو پاسخ بسیاری از ، که الهامات بر من شکل گرفت ، در آن دوره بود 

تم که چیزی بین خواب و بیداری بود ، یاف، الهامات من در  نمی توانستم پیدا کنم ،و ، بودم اندنبال آن

                                                                               و به حقیقت بسیاری از پرسش ها آگاه شدم.

                                                                                                      تغییرات رفتاری در من:

و به کارهای کم ارزش ، و دیگر پرخاش نمی کردم  ،ارتقاءعلمی و فکری من هم شده بودالهامات عامل 

دوستانم در بند ؛ می دیدم  حتی زمانی کهو ؛، نمی پرداختمکه بیشتر جنبۀ احساسی داشت،و عامیانه 

 و روند آنان ،در اعمال و گفتارشان تاثیر گذار باشم، سعی می کردم ، احساسات و هوای نفس هستند 

 و در گفتارشان  ؛ر بزرگم احساس می کردندو ماد محمود تغییر رفتار من را دوستان و عمو ،را عوض کنم

                                                                                                         د.نمودنتحسین می مرا 

                                                                                              همه چیز از پرسش گری شروع شد:

 .نمی کرد  مرا جذبو،نبودفراهم امکان پذیرش آن برایم ، ؛ منطقی و عاقالنه نمی دیدممن تا سخنی را

و این  ،جذاب بودبسیار برایم ، را در آن روزها خواندمعارف بزرگ ایران عطار متعلق به  هایکتاب 

 محمودعمو را که آن؛این کتاب داستان زندگی عرفا بود، ؛ بر سلسله مطالعات عرفانی منکتاب آغازی شد

                                                   و من عاشق داستانهای این کتاب شده بودم.  ،برایم تهیه کرده بود

ر گذار در زندگی من این کتاب دومین کتاب تاثی، ببر پال توئیچل را مطالعه نمودم سپس کتاب دندان

ترجمۀ قرآن و  ؛که واقعا مطالب کتاب دندان ببر صحت دارد؟تصمیم گرفتم ؛با خودم می گفتم، بود

                                                                                                .    انجیل را مطالعه کنم
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تعداد نقاط  ،عالمت گذاری نمودم ؛و روی نکات مبهم و شک برانگیز، دادم این کار را بسرعت انجام 

                                                                              . عالمت گذاری شده بسیار زیاد بود

ممکن  ؛می کردم و دبیران مدرسه و اشخاصی که احساس محمودو با عم، من پرسش هائی که داشتم 

                                        .ولی پاسخ های آنان قانع کننده نبودمطرح می کردم؛  ،بلد باشند ،است

؛ به من هدیه شد محمودتوسط عمو زندگی مردمان در مصر باستان ، کتاب ، و کتاب افسانۀ گیلگمش 

این کتابها ، شک و تردید من به قرآن و انجیل بیشتر شد ؛ زیرا می دیدم که الگو برداری ، با مطالعۀ 

غیر حرفه ای از یک کتاب تاریخی است؛ زیرا در کتاب افسانۀ گیلگمش؛ از داستان نوح صحبت شده 

یان کتب دینی مسیح ؛و ماجرای آن شرح داده شده بود؛ این کتاب دارای قدمتی بسیار زیادتر از ؛بود

 و مسلمانان بود.                                                                                                           

که دیدگاه  ،مطالعۀ این دو کتاب باعث شده بود ،من با عشق و عالقۀ زیاد آن کتابها را مطالعه کردم 

ولی این کتابها  ،قدیم را ساده و نادان می دانستم من مردم ،من نسبت به مردمان قدیم عوض شود

 ،کنمبیشتری تا در ارتباط با تمدن های باستانی مطالعه  ،لذا ضرورت دیدم ،چیز دیگری می گفت

همه نبوغ  واقعا این، شگفت آور بود را انجام دادم ، زندگی آنان مطالعۀ تاریخ قوم آزتک و اقوام اینکا 

چگونه آنان به چنین دانشی دست پیدا کرده بودند؟  ،ام چگونه شکل گرفته بودن اقوو دانش در میان ای

و همانطور  ،که راه کسب علم و دانش تنها از طریق مطالعه نباشد ،ممکن است ،با خودم فکر می کردم

اتصال به مرکز علم و دانش یا ، بهترین راه برای کسب دانش  ،که در بعضی از کتب درج شده بود

                                                                                                        .خالق هستی باشدهمان 

کتاب جهان در پوست گردوی استیون هاوکینز را با دقت ، من قبل از آغاز مطالعات عرفانی خودم  

که در ،ارای سواالت و ابهامات زیادی بودد، این دانشمند بزرگ ، دم کهنموو مشاهده ، مطالعه کردم 

                                                                                د.یمتن کتاب به وضوح مشاهده می گرد

و این قضیه را استیون  ،سراغ قوم اینکا نیز رفته بود ؛در سلسله مطالعات خود، یکی از همکاران او نیز 

الئیک یرا استیون هاوکینز و همکارانش ،ز ،این یک تناقض آشکار بود .ز در کتاب خود نوشته بودهاوکین

                                                                                                                             بودند.
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تکنیک های توصیه شده ؛ انجام شروع به و کرده بودم،؛شدیدا گرایش پیدابه سمت عرفانبه هرحال 

نمودم؛ هدف از این تمرینات ؛ ایجاد تمرکز بیشتر و ایجاد شرایط مناسب ، برای تحقیر توسط اساتید 

 وجوه مادی انسان و نزول آگاهی بود.                                                                                

                                                                                                                       نزول آگاهی:

هامات درحالتی بین خواب ال ،یافتممی من پاسخ بسیاری از سواالتم را در الهامات  ،نتایج عالی بود

                     می شد. سواالتم پاسخ داده،وبر 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 ذوق زده  ،که بزرگان علم فیزیک از پاسخ به آن عاجز هستند،حقیقتی را درک نمودم ،می دیدم

و صحت آن ، ؛ با مستندات علمی انطباق دهمکه تئوری کشف شده را،احتیاج داشتم ولی، شده بودم 

                                             که در علم فیزیک بیشتر مطالعه کنم. ،لذا ضرورت داشت را بسنجم؛ 

                                                                                                  مطالعه کتب رمز و کتب عرفانی:

؛ در تصمیم گرفتم ؛با اینکه رتبۀ خوبی داشتمو ، شرکت کردم دانشگاهمن در آزمون  ؛در همان سال

، به کتب و اساتید دسترسی حضورم در دانشگاه امکان ، به هر حال ،رشتۀ فیزیک ادامه تحصیل دهم

                                                                                  را برای من فراهم می نمود. برتر کشور

و کتب ؛و چیزی از آنان نفهمیده بودم، عرفان های قدیمی را خوانده بودم من قبال کتب رمز مربوط به 

ر از نظر تاریخی مورد بررسی قرار داده و بیشت، درک مفاهیم آن مطالعه نکرده بودمعرفانی را با هدف 

                                                                                                                        .      بودم

مجدد مطالعۀ  ؛تا یکبار دیگر کتب رمز و اشعار عرفانی بزرگان را مطالعه کنم ،اکنون ضرورت می دیدم 

، که نویسندۀ کتاب رمز چه می گوید ،من با مطالعه این کتب می فهمیدم  ؛این کتب اعجاب آور بود

و در  ،حتی قادر بودم تمرکز کنم ؛و تا چه حد ارتقاء یافته است ،و در عالم عرفان تا کجا پیش رفته

                                                . کسب آگاهی نمایم ،در کتاب اشاره شده بود ؛مورد موضوعی که

 ؛و دوباره به کالبدم برگردم، که توانستم سه بار روحم را از کالبدم جدا کنم  ،توانائی من بحدی باال رفت

مذهبی که مدعی  و می دیدم که بسیاری از اشخاص، شناخت کاملی از عدل الهی یافته بودم من دیگر 



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

330 

سردرگمند ،مرجع پاسخگوئی به اینگونه پرسش ها می دانندو خود را ، هستند و خداشناسی روشنفکری

                                                      و در مسیرناکجا آباد قرار گرفته اند.موده اند،و راه را اشتباه پی

                                                                                                                        نیایش های من:

 ؛از زندگی های پیشین خودم مطلع شوم 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

 یو از اینکه می دانستم  شخص ،بصورت الهام و آگاهی توانستم درک کنم، من برخی از گناهانم را

                                                                                    بسیار متاسف بودم.    ؛گناهکار هستم

او شرمندۀ اعمال و در نزد ، من خداوند را دوست داشتم، من به راز و نیاز با خدای خودم می پرداختم  

که از اختیار و امکاناتی که خداوند در زندگی ، من تاسف می خوردم ،بودم زندگی های پیشین خودم

یب شبکۀ انسانی و در بسیاری از اوقات عامل تخر ،مسوء استفاده نمود ،های پیشین به من داده بود

                                                                                                                   ه ام.     شد

   .و جبران کنمخریبی را که عامل آن بودم بشناسم،تا تکه به من فرصت داد،،تشکر می کردم و از خدا 

و از او استمداد ، راه از دنیا نروم تا غافل و گم ،که آگاهی را بر من نازل کرد، را شاکر بودممن خدا  

و بتوانم از ، تا بهتر عالم های دیگر را بشناسم ، به من ارزانی کند بیشتر تا این توانائی را ،  می کردم

                                                           گذار شوم.تاثیربر دیگر عالم ها  ، طریق تالقی عالم ها

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 

                                                                                               عرفانی:حضور من در کالس های 

که اطالعات اساتید ، خیلی  ؛ولی احساس می کردم، سر کالس های عرفانی هم رفتمچند دوره من 

                                .  که من در الهامات و مطالعات خودم کسب نموده ام ،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 

به همین علت به شما مراجعه  ،من می خواستم در امور عرفانی پیشرفت کنم، نزدیکی برقرار کنم 
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و جلسۀ اول نیز  ،به کالس عرفانی دوست تان بردیدشما  مرا و ؛کردم و به شما مشکلم را بیان کردم

                                                                                          .               "با من به کالس 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 کنممن خیلی از اطالعاتی را که، استاد 

عرفان را به هم پیوند  در این ارتباط پیشرفت کنم و علم و ،طریق عرفان کسب نموده ام و دوست دارم

                                                                                                                        ."بزنم

و دارای مطالعات ، من یکی از دوستانم مهندس است ، ست اعالی  شماتفکرکه  یدبه من گفت شما" 

                       ." د به کالس او برویدداری اگر دوست ، و کالس هم برگزار می کند ، عرفانی هم هست

اکثرا از اساتید دانشگاه و یا ، افراد حاضر در جلسه  ؛حاضر شدماو من مجموعا سه جلسه در کالس "

و محفل یک حالت خصوصی و بسیار روشنفکری  ؛دانشجویان ردۀ دکترا و کارشناسی ارشد بودند

                                     . "توانست به چنین جائی باز شودی که پای هر کسی نم،و مشخص بود  ،داشت

                                         ."من بودم ، جلسات حاضر در درواقع کم سوادترین و کم سن ترین فرد"

و تاثیر عالم ها را به  ،عالم های موازی بود، به هر حال مبحثی که استاد داشت تدریس می کرد " 

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 بود، ر پایان هر جلسه از استاد سوال می کردند مدعوین نیز د" 

که به  ، داشت استاد نیز مطالب و استنباط های اشتباه زیادی،که آگاهی کمی دارند  ؛و مشخص بود

                                           .  "بقیه هم یادداشت برداری می کردند می گفت و 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 به همراه  جلسۀ اول من " 

                                                                                        "تنهائی در جلسه حاضر شدم
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                         .   "دوستان هرکسی سوال دارد مطرح کند "در آخر جلسۀ سوم وقتیکه استاد گفت 

ولی میزان تالقی ها  ،استاد شما دربارۀ عالم های دیگر صحبت کردید"من اجازه خواستم و گفتم که

  "از طرفی روش نفوذ و تغییر در تالقی ها را چرا مطرح نمی کنید؟ی دهید؛و تاثیر عالم ها را توضیح نم

و این سوال را از چه کتاب و  ،شما از کجا می دانید ،نفوذ و تغییردر تالقی ها را"او از من پرسید که 

                                                                                                 "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  

                     "شما نفوذ در تالقی را بلدید اینطور نیست؟"کنم.استاد کمی فکر کرد و سپس گفتوجود

                                                                   .    "تالقی ها را بلدم  نفوذ در بعضی از "من گفتم  

                                                                          "از چه طریقی کسب کردید؟ "گفت کهاستاد 

                                                                                            "از طریق نزول آگاهی"گفتم  

یعنی شما قادرید سرنوشت اشخاص و عالم ماده و سایر "سپس استاد لحظه ای فکر کرد و ادامه داد  

                                                                                 .         "عالم ها را تحت تاثیر قرار دهید ؟

با این "و شما مسیر را اشتباه رفتید، نفوذ اصال به این معنی نیست ، دقت کنید استاد "من گفتم  

                                                       .   و استاد دیگر حرفی نزد ؛بقیه در بحث وارد شدند، حرف من 

 ،تا در پاسخ دادن تعجیل نکنند ،و از بقیه می خواست، دهم من ادامه، البته استاد اصرار بر این داشت 

و با  ،در علم فیزیک و کتبی که در عرفان خوانده بودند، ولی بقیه بی رحمانه با استفاده از دانش شان 

 ؛آنان سعی می کردند .و جمالت مرا نقد می کردند، مرا می کوبیدند،  کتب مذهبی و عرفانیاستناد به 

ناقض سخنان من بوده و حرفهایم پایه و اساس ندارد.  ؛که نوشته های عرفا و کتب دینیکه بیان کنند،  

 نشد، آنان بیرون بیایماز زیر فشار که  ؛و دست وپا زدم ؛و هرچه استدالل آوردم، من هرچه پاسخ دادم

. کرد تشکر ؛بحث مشارکت داشتندی که درسایر افراد؛ باالخره جلسه تمام شد،و استاد از من وکه نشد  
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من از  بیفزایم.و فقط به دانشم ، ویمعقایدم را به دیگران نگکه  ؛تصمیم گرفتم، من بعد از آن جلسه

بتوانم تاثیر گذار بر عالم ها و تالقی  هم تا، نیایش به درگاه پروردگار می کردم من ،خودم راضی بودم 

من با نیایش و خودم معطوف نمایم.و رحمت الهی را بیشتر به ، و هم پیشینه ام را پاک کنم ،ها باشم

                                                      تمرکز توانسته بودم، سطح آگاهی خودم را ارتقاء دهم.       

                                                                                                                 تغییرمحل کار من:

و کارگاه  ،به اتمام رسیده بود ، که مدتی بود ،بود  ساسانازی که مدیریتش با پدردوستم پروژۀ راهس

من نیز ، منتقل می گردید ایران ، بایددرغرب  و ماشین آالت به پروژه ای دیگر، د باید جمع می ش

من همه . به نظر می رسید لذا ادامۀ همکاری با این کارگاه منتفی ؛ترم از تحصیالتم باقی بود یکهنوز 

  ؛به من کمک کند ؛برای پیدا کردن کار ،خواهش کردم نیز ساسانپدر از ، دنبال کار می گشتمبه ؛  جا

و  ؛بود تهرانکارخانه دراطراف کت تولید قطعات خودرو معرفی نمود،مرا به یک شر، او پس از مدتی 

                                                                                   .قطعات فلزی خودرو را تولید می کرد

  "د؟را از کجا می شناسی اکبریمهندس "او گفت که ، کارخانه رفتم مالک "سرابی"من نزد آقای نهایتا 

هاست ضمنا سال، دوستم ساسانمن با پسرش "گفتمو من  ؛بود ساسانپدر  ؛اکبریمنظور او از مهندس  

                                                                                         "آنان هستم ۀ نگهبان پروژ که

                                                                          "؟ 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 "سپس ادامه داد که  

  ؛یک نگهبان دیگر من می خواهم اضافه کنم ،ولی این تعداد کافی نیست ، داریم ر شبد دو نگهبان

و شاید  ،یک فکر دیگر می کنم انبرایت، راضی بودم  شمااگر از ، تمام شد شماو بعد از اینکه درس 

پروندۀ  انتیبرا ئیدو بگو ،یدرا به امور اداری معرفی کن انخودت یداالن برو ،را جا به جا کردم شما

  ؛دبدهی را سفته پشت هم باید  شما ،مین بگیرندسفته به عنوان تض شماو از ، استخدامی درست کنند

                                                                                     .       "امضاء کند اکبریمهندس  تا 
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سپس ، و مراحل مربوطه را طی نمودم  ، و به امور اداری رفتم ؛جدا شدمو، خداحافظی کردم من از او 

 ساسانپدر ، برایش شرح دادم ، اجرا را و م، رفتم  ساسانو به نزد پدر  ؛گرفتمدو برگ سفته از بانک 

و بد اخالقی  ؛انسان بسیار سخت گیر سرابیمهندس  "و به من گفت که، پشت سفته ها را امضاء کرد 

         ."بسیار سختگیر و لجباز است  ، چون دبا برخوردهای منفی او مواجه نشوی ؛یدسعی کن ، هست

ارخانه دارای سه ک ، در شرکت مشغول به کار شدم؛ من یک هفته بعد از تشکیل پرونده  ؛به هر حال

، بود  " قربان زادهآقای "که نگهبان شب آن ، دو سالن تولید بود .بخش اول شامل، بخش اصلی بود 

  ؛بود "ایمانیآقای "که نگهبان آن ، خش دوم شامل موتورخانه و محوطۀ اصلی و درب شمالی بود و ب

 یتمسئول ، که نگهبانی آن با من بود،بخش سوم شامل درب جنوبی و ساختمان اداری و انبارها می شد 

                                                                                    .  بود ایمانیبا آقای  هم کل نگهبانی

که بعضی اوقات در محیط بیرونی ، در اختیار داشت ، یک موتو سیکلت بابت گشت شبانه  ایمانیآقای  

                                                                                     .گشت زنی می کرد ، 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 اساسی ، ق ورود به آن قسمت را نداشتمح ایمانیولی به دستور آقای ، بودم

                                                  . و آن ضعف انبارداری کاال بود، در روند کاری کارخانه شده بودم 

لذا بسیاری از قطعاتی  ،کار می کردانبار یک شیفت  و ،دارای دو شیفت کاری بود، کارخانه  سالن تولید

 ،و به انبار نمی رفت، شبها در سالن تولید می ماند  ،می شد ساختهدر شیفت دو  ؛که در سالن تولید

                                                                                  .   و صبح فردا تحویل انبار می گردید

که مدیریت می گفت مواد اولیۀ مصرفی با تولید انطباق ،در کارخانه مطرح بود ،  لذا یک بحث جدی 

                                                  و کارخانه در حال متضرر شدن است.، و ضایعات باالست ، ندارد 

، نگهبانها  رفتارزیرا ، 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
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تا به سالن تولید  ،، به پشت دیوار انبار رفتم بجای نشستن در اتاق نگهبانی، کذائی آن شب در من 

                                                                                                      .    دید داشته باشم

ان قربوآقای  ،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 زاده

از  ؛باز بود و کمی، تولید کامال بسته نمی شددر سالن می خودم را به سالن تولید رساندم؛ من به آرا

ط توس ،که قطعاتی که در سالن تولید بود، و در نهایت شگفتی دیدم  ، آنجا داخل سالن را نگاه کردم

                                                        . خودروی سواری می باشد نگهبانان در حال حمل به داخل

و می گفت از کدام ، قطعات را گزینش می کرد ش خود ،نام داشت " کامیارمهندس "مدیر تولید که 

و با آنها همکاری ، خودش پشت فرمان نشسته بود، پسر مالک کارخانه هم  ،دارند و از کدام برندارندبر

                                                                                                                می کرد.      

  ؛سوار برماشین شد ؛پس از بارگیری خودروی اول ؛کارخانهپسر مالک "عباس"که ،من مشاهده کردم 

برای بارگیری تا او را ؛و سپس به سمت خودروی دوم رفت ،از مسیر کنار برد ، و ماشین بارگیری شده را

                                                                                                                   .  آماده نماید

در همین ، فیلم برداری از این صحنه ها بودمبا موبایلم در حال ، که از این اتفاق حیرت کرده بودم من 

  "؟خیریا ؛هست سر پست خودش امیر؛ ببینم،زنگ بزنم یدبگذار"به مدیر تولید گفت ایمانیلحظه آقای 

و موبایلش را از جیبش در ، دست از کار کشید ایمانیولی دیدم که آقای ، من صحبت آنان را نشنیدم

                                                                                                     .   و شماره گرفت ، آورد

  ؛متوجۀ من شد،که پشت فرمان بود ؛سرابیپسر مهندس  "عباس"و ، ناگهان گوشی من زنگ خورد  

                                                                          .   ماشین را به سمت در هدایت کرد؛ او سریع 

لی و ،از چشم انداز آنان دور شوم، و سعی کردم، ؛ فیلم برداری را متوقف کردمشتاب زده  بصورت من 

                      مرا دید.، به دیوار انبار برسانم ؛خودم را قبل از اینکه  و ،، به بیرون در آمده بود عباس
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                                                                                                                                مرگ من:

سپس ، و ابتدا یک کتک مفصل به من زدند ، به سراغ من آمدند  کامیارو مهندس  عباسنگهبان ها و 

 ،خواست پسر صاحب کارخانه هست، کنیماین کاری که ما داریم می  "به من گفت که کامیارمهندس 

یک اشتباه  شماکردن  دخالت،  درا ترک می کردی اننباید پست خودت ، و دنباید دخالت می کردی شما

و ،  دو دیگر هم برنگردی، دیویرون براز کارخانه به ب ،باید صبح اول وقت شماو  ،نا بخشودنی هست

                                                            ."دبه کسی حرفی نزنی ؛دبارۀ آن چیزی هم که دیدیدر

باشید او مطمئن  ؟کنیدشما حرف این پسرک را باور می "گفت  ایمانیولی آقای ، من قبول کردم  

همۀ ما را تحویل  سرابیمن می دانم آقای ، خواهد گفت  سرابیت کل ماجرا را به آقای در اولین فرص

                                                                 .        "و ما را بیچاره می کند  ،پلیس خواهد داد

من خواهم گفت ، را بگیرند اگر م ،وضع تو از همۀ ما بدتر است"و گفت  عباسسپس رو کرد به 

را تحویل پلیس شما  ،پدرتان؛بقیه هم همین حرف را می زنند، بود عباسبه دستور ، هرکاری کردم

االن همه منتظر همین  ؛هم انبرادرها و خواهرهایت، را محروم خواهد کرد  شما و از ارث، خواهد داد

                                                                                                             .  "فرصت هستند

تا نگهبانها دستها و پاهایم را با طناب  ؛دستور داد عباس و سپس، چند دقیقه ای ، همه ساکت شدند 

                                                     .   و با او خصوصی صحبت کرد، و پیش مدیر تولید رفت، بستند 

حرفهای او  قربان زادهو  ایمانیمن می شنیدم که ، و با آنها مذاکره نمود ،آنگاه نگهبان ها را صدا کرد 

                                                                       ."موافقیم"و می گفتند که ، را تائید می کردند 

و با بار مسروقه از ، سوار بر خودروی بارگیری شده گردید کامیار که مهندس، عاقبت کار اینگونه شد 

                                                                                                     .    کارخانه بیرون رفت

صندوق آنگاه مرا داخل  ،و داخل ماشین دوم گذاشتند، ز انبار یک بیل و یک کلنگ آوردندا نگهبانها 

کیلومتری کارخانه یک باغ سیب درفاصلۀ یک ، و به بیرون کارخانه بردند، عقب خودروی دوم گذاشتند

آنگاه نگهبانها مرا از ، و یک گودال کندند ، و به داخل باغ رفتند، پارک کردند  باغماشین را کنار ، بود

             .مرا خفه کرد ایمانیطناب را دور گردن من پیچید و با کمک  عباسو ، ماشین بیرون آوردند
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که آثار جابجائی خاک را  ،و سعی کردند ؛و روی من خاک ریختند ،سپس مرا داخل گودال انداختند 

. حرکت کردمنزلش  سمتو  ، نگهبان ها را به کارخانه رساند ؛عباسسپس ، با پا زدن محو نمایند   

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 بودتحویل انبار نشده بود

و از او خبری ؛ پست خود را ترک نموده است  ؛نگهبانیپس از چندساعت؛ نگهبان شب "زاهدیامیر"

                                          با پلیس نیز مطرح شد. سرابیو موضوع پس از گزارش به آقای ، ندارند 

امیدوارم که این ، برسم  "رآی"تا به خدمت ؛من نیز یکبار دیگر سعادت آن را یافتماکنون ؛ 

          و بتوانم وارد عالم باالدستی شوم.، تا به عالم ماده برنگردم ، بار سعادت نصیب من شود 

 

 پایان فایل های صوتی
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 ادامه تحقیقات:                                                                                              

                                                                                                           به بیمارستان: مراجعۀ من

بود ، از چیزهائی که دکتر احمدی تعریف شده من همۀ فایل های صوتی را گوش کردم ، نزدیک صبح 

ه شده توسط او را ، راستی آزمائی کنم . شگفت زده بودم، و دوست داشتم ، مطالب گفت ؛کرده بود

و یک راست  ؛،به بیمارستان رفتمتا جویای حال دکتر شوم، مراجعه کردم صبح اول وقت به بیمارستان 

                                                                      و حال پدرش را جویا شدم. ؛به نزد پسر دکتر رفتم

به من گفت که  ،در حالی که وضع بسیار بدی داشت ؛دکتر پسرو  ؛متاسفانه شرایط اصال مساعد نبود 

وضعیت به و  ،و مرگ مغزی او را تائید نموده اند ،قطع امید کرده اند پدرم ؛پزشکها از بهبود وضعیت 

ناراحت  من بسیار، در حال بررسی اهدای عضو او هستیمما  پدرم ،نوعی است که برحسب وصیت 

به سمت  و ؛ از او خداحافظی کردم سپسو نمی توانستم حرف بزنم؛  ،و بغض گلویم را گرفته بود ؛شدم

                                                                                                  .راه افتادمپاسگاه پلیس 

                                                                                                                  گزارش من به پلیس:

  "زاهدیامیر"علت مفقود شدن ،می کنم  که فکر، و به افسر تجسس گفتم  ؛من به پاسگاه مراجعه کردم

در یک فایل صوتی گفته  ؛قبل از مرگ خودش احمدیدکتردوستم "و به آنها گفتم که ، را یافته باشم 

و در گودالی که در یک باغ  ؛توسط نگهبانها و پسر مالک کارخانه به قتل رسیده امیر ، که خواب دیده

                                                              ."دفن شده است، در نزدیکی کارخانه قرار دارد ، سیب 

به جستجو  ؛و من به همراه آنان ،که با اصرار من انجام شد ، تجسس کار سختی بود مجاب کردن افسر

یکی از مامورین متوجۀ خاک دست ، پس از دو روز جستجو  .مرباغات سیب اطراف کارخانه پرداختد

                  . جای چرخ خودرو نیز در کنار باغ شناسائی گردیدسپس و ، خورده در یکی از باغات شد 

  ؛پزشکی قانونی صورتجلسه شدجسدباحضور ،کشف گردید امیر و جسد محل مربوطه گودبرداری شد،

                      پسر مالک کارخانه و مدیر تولید انجام شد. عباسسپس بازجوئی تخصصی از نگهبانها و  و
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اعتراف ننمودند؛ تا اینکه در ابتدا نگهبانها و پسر مالک کارخانه منکر همه چیز شدند؛ و به هیچ چیزی 

؛در مورد روش به قتل افسر تجسس ، مرا صدا کرد ؛ او به من گفت که ، آنچیزی که دکتر احمدی

                                                                 بنویسید و برایم بیاورید. رساندن امیر زاهدی گفته ؛

او دستم را  و به افسر تجسس تحویل دادم؛ ؛را روی کاغذ نوشتممن موارد مربوط به قتل امیر زاهدی 

 ان؛اعترافات دوستت "؛ و گفت به اتاق بازجوئی برد، سپس مهندس کامیار را صدا کرد ؛گرفت و با خود

                                             "این موارد را تائید می کنید یا خیر؟ ید؛عباس سرابی را گوش کن

                                                                   "اعترافات او را بخوانید"س به من گفت و سپ

؛ اضطراب در می خواندم و به صورت مهندس کامیار نگاه می کردم ؛من مطالب درج شدۀ خودم را

                              "تائید می کنیدیا خیر؟"؛افسر تجسس مدام از او می پرسیدچهرۀ او موج می زد

                                                        و مهندس کامیار نیز سرش را به حالت تائید حرکت می داد.

اعترافاتتان را بنویسید و امضاء  "و گفت که ؛کاغذ و خودکار را به او تحویل داد ؛افسر تجسس ؛سپس

و به نزد  ؛نوشت و امضاء کرد؛ سپس افسر تجسس برگۀ او را برداشت او نیز اعترافات خود را "کنید

اخذ اعتراف از او کار دشواری نبود ؛ او مدام  با توجه به اعترافات مهندس کامیار، آقای ایمانی رفت ؛

دقیقا منطبق با صحبتهای ؛و حرف می زد ؛ آنچه که او می گفت  ؛و التماس می نمود ؛گریه می کرد

                                                                                         فایل صوتی بود. دکتر احمدی در

به در طول مسیر  حرکت کردم.؛ و من به سمت محل کارم  ؛افسر تجسس از همکاری من تشکر کرد

                                       و بهت و حیرت تمام وجود مرا گرفته بود. ؛اتفاق پیش آمده فکر می کردم

و  ؛در مسیر زندگی من قرار داد، خداوند یک انسان فرهیخته  و بزرگوار را ، من از اینکه متوجه شدم 

که ؛و با خودم اندیشیدم  ؛تاسف خوردم ،و خودم را ارتقاء دهم، من نتوانستم از او کسب اطالعات کنم 

     و درک نمی کنم. ؛که آنها را نمی شناسم،در اطرافم باشد، چند نفر دیگر ممکن است"امیر "مانند 

 ؛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 تاسف می خوردم

                                                                      نه کسی مرا ببیند ، و خودم باشم و خدای خودم.
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که پیام او را به مردم انتقال دهم ، احتماال رسالت  ،که خواست امیر احتماال این بود، با خودم گفتم 

و سپس زندگی  ؛و نشر می دهم ،مطالب را می نویسم ؛وست ، با خودم گفتمانتقال پیام ا ، من در عالم

                                                                                              جدیدی را آغاز می کنم.    
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