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توضيح ناشر نسخه ايبوک

با توجه به اينكه کتاب ارابه خدايان تجديد چاپ نمیشود و نسخه هاي موجود اين 
کتاب هم به صورت اسكن ش��ده و با کیفیت پايین ارايه گرديده بود و خوانندگان 
عزيز و عالقمندان به تحقیق در »نظريه بیگانگان باستاني« در دانلود و مطالعه دچار 
مشكل مي شدند، »سايت بیگانگان باس��تاني« تصمیم به تايپ مجدد اين کتاب و 
ارايه آن با کیفیت مطلوب و حجم کم گرفت. اين نسخه از روي کتاب ارابه خدايان 
چاپ بهمن ماه 1361 بدون تغییر در متن مجددا تايپ گرديد. فقط برخي از کلمات 
و جمله بندي ها مطابق رسم الخط امروز تصحیح و امالي درست کلمات جايگزين 
گرديد. بعنوان مثال: »کره ايست« شد »کره اي است«، »عبارتست« شد »عبارت است«، 
»ممكنست« شد »ممكن است«، »نمیايد« شد »نمی آيد«، »اينستكه« شد »اين است که«، 
»بچه وسیله ای« شد »به چه وسیله ای«، »کودکیش« شد »کودکی اش« و مانند اينها.

همچنین ارقام و فرمول ها با نسخه انگلیسی کتاب مطابقت داده شد و ارقام کتاب 
انگلیسی جايگزين شد تا متنی بدون اشكال تقديم گردد. موارد جايگزين شده در 

صفحه 4 لیست شده است.
عالقمندان به »نظريه بیگانگان باستانی« می توانند جهت آشنايی بیشتر و همچنین 
دسترسی به منابع ديگر و تصاوير بیشتر در اين زمینه به سايت »بیگانگان باستانی« 

به آدرس www.ancientaliens.ir مراجعه نمايند.
سيد حسن موسوی

ارایه ای از سایت

بیگانگان باستانی
www.ancientaliens.ir
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اريك ون دانيكن

ترجمه: سيامك بودا

آذرماه 1392
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نسخه فعلی با نسخه انگلیسی مطابقت داده شد و موارد زير از نسخه انگلیسی کتاب جايگزين گرديد:
صفحه 11 »5400 ستاره« شد »4500 ستاره«.

صفحه 12 »10 میلیون کره باقي مي ماند« شد »100 میلیون کره باقي مي ماند«.
صفحه 26 »اين نقش را که به ارتفاع 180 پا می باشد« شد »اين نقش را که به ارتفاع 820 پا می باشد«.

صفحه 28 »مجراي آب سنگي به طول 6 اينج و عرض ½11 اينج« شد »مجراي آب سنگي به طول 6 پا و عرض ½1 پا«.
صفحه 60 »4800 پوند« شد »48000 پوند«.

صفحه 62 »مصري ها در 4321 سال قبل« شد »مصري ها در 4221 سال قبل«.
صفحه 65 »گفته مي شده 20،000 جلد« شد »گفته مي شده 200،000 جلد«.

صفحه 98 »در کتاب طويل 6000 صفحه اي« شد »در کتاب طويل 600 صفحه اي«.
صفحه 99 »يعني 94 میلیون میل« شد »يعني 93 میلیون میل«.

صفحه 100 »260،000 تخته سنگ غول پیكر« شد »2،600،000 تخته سنگ غول پیكر«.
صفحه 102 »در سال 1956 پزشك و ستاره شناس« شد »در سال 1965 پزشك و ستاره شناس«.

صفحه 115 »مسافت نزديك به 80 میل مربع« شد »مسافت نزديك به 8 میل مربع«.
صفحه 119 »به فاصله 72 ياردي رصدخانه« شد »به فاصله 76 ياردي رصدخانه«.

صفحه 124 »متجاوز از 1000 نفر از اهالی جزيره« شد  »متجاوز از 10،000 نفر از اهالی جزيره«.
صفحه 128 »در شماره 74 روزنامه« شد »در شماره 47 روزنامه«.

صفحه 134 »1000،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!« شد »100،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!«.
صفحه 141 »15 میلیارد سال« شد »10 میلیارد سال«.
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مقدمة نويسنده

نوشتن اين کتاب مستلزم ش��هامت بوده و خواندن آن نیز احتیاج به شهامت دارد زيرا فرضیه ها و 
مدارك ارائه شده با عقايد رسمي باستان شناسي که با استحكام کامل بجا و باقي مانده متغاير مي باشد. 
دانشمندان آنرا »چرند« تلقي خواهند کرد، و جزء فهرست آن دسته از کتابهائي که به فراموشي سپرده 
مي شوند در خواهد آمد، و عوام هنگامیكه با موضوعي روبرو مي شوند که امكان دارد کاوش در بارة 
گذشته حتي جالب تر از آينده باشد، ترجیح مي دهند که به درون الك زندگي معمولي خود فرو بروند.

با اين وجود يك موضوع واضح است و آن اين است که گذشتة ما چیزي غیرعادي و نامفهوم 
در بر دارد، گذشته اي که هزاران میلیون سال است پشت سر گذاشته ايم. گذشته اي که با خدايان که 
در سفینه هاي خود به زمین آمدند همكادي داشته. گذشته اي که مملو از موفقیت هاي باور نكردني 

فني و مجموعه اي از علوم مي باشد. علومي که امروز تا حدي براي ما نامفهوم مي باشند.
باستان شناسي ما ناقص بنظر مي رسد زيرا ما نوعي باطري هاي الكتريكي را کشف کرده ايم که 
هزاران سال قدمت دارند. زيرا ما موجوداتي را که لباس کامل فضانوردي که با بست هاي پالتین 
بسته شده کشف مي کنیم. زيرا ما ارقام پانزده رقمي را که حتي يك کمپیوتر قادر به ثبت آن نیست 

بدست مي آوريم.
ولي چگونه اين بشر ماقبل تاريخ قادر بوده اين واقعیت هاي باور نكردني را بوجود بیاورد؟

يك چیز غیرعادي نیز در باره اديان ما وجود دارد و آن نويدها، کمك ها و بخشش هاي يكنواختي 
است که هر يك از اديان به بشر داده است. خدايان بشر اولیه نیز، چنین وعده هائي داده بودند.

چرا به آنها وفا نكردند؟ چرا سالح بسیار مدرن خود را بر ضد بشر بدوي بكار بردند؟ و چرا 
براي از بین بردن او نقشه ها طرح کرده بودند؟

بگذاريد به اين عقیده خو بگیريم که دنیاي اعتقاداتي که در طول قرون ريشه دوانیده فرو خواهد 
ريخت. چند سال تحقیقات دقیق و صحیح، اين برج فكري را که در آن احساس امنیت مي کرده ايم 

در هم خواهد کوبید.
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دانشي که در کتابخانه هاي مخفي اجتماعات سري نهفته بوده روز به روز کشف مي شود. دوران 
سفرهاي فضائي ديگر دوران اسرار نیست.

سفر فضائي ما را چون تیري بسوي خورشیدها و ستارگان پیش مي برد و نیز پرده تاريكي را 
که گذشتة ما را پوشانیده پاره خواهد کرد.

خدايان و موبدان، پادشاهان و قهرمانان همگي از گذشته تاريك ما آشكار مي گردند.
ما بايد از آنها بخواهیم که اسرار خود را به ما فاش نمايند، البته اگر بخواهیم با استفاده از قدرت 

و وسايل علمي و فني در باره گذشته خود کاوش نمايیم و هیچ جاي خالي را باقي نگذاريم.
البراتورهاي جديد بايد کار تحقیقات باستانشناسي را در دست بگیرند. باستانشناسان بايد با 

دستگاههاي بسیار جديد از نقاط ويران شده گذشته ديدن نمايند.
خدايان دوره تاريك، آثار بیشماري از خود به جاي نهاده اند، آثاري که امروز براي اولین بار 
قادر به خواندن و درك آن مي باشیم. زيرا ممكن است مشكل سفرهاي فضائي، که موضوع مورد 
بحث مي باشد، براي انسان هزاران سال پیش يك واقعیت بوده نه يك مشكل. به نظر من اجداد ما 
در دوران تاريك از اعماق کیهان مالقات هائي داشته اند، اگر چه هنوز نمي دانم که اين موجودات 
متفكر مافوق زمین، چه کساني هستند و از کدام يك از کرات آمده بودند. با اين وجود معتقد هستم 
که اين ناآشنايان قسمتي از انسانهايي را که در آن زمان میزيس��ته از بین برده و نوع جديد و شايد 

هوموسپین ها را بوجود آورده اند.
اين يك نظريه انقالبي اس��ت و پايه هاي برج فكري را که بس��یار محكم بنظر مي رسید تكان 

مي دهد. هدف من اين است که اينچنین داليل و مدارکي ارايه بدهم.
بدون همكاري و تشويق عده کثیري من قادر نمي بودم اين کتاب را به پايان برسانم. میخواهم 

از همسرم که در طول اين چند سال که مرا به ندرت ديده بخاطر درك او تشكر کنم.
مي خواهم از دوستم هانس نیونر که هزاران میل با من همراهي کرد و به خاطر کمك هاي پر 
ارزشش تش��كر کنم. مي خواهم از کارکنان ناسا در هیوس��تن، کیپ کندي و هانتسويل که مراکز 
تحقیقاتي خود را به من نشان دادند تشكر کنم. از پروفسور دکتر ورنر فون براون، دکتر ويلي لي و برت 
اسالتري تشكر مي کنم. مي خواهم از عده کثیري در سراسر جهان که کمك هايشان تشويق هايشان 

و گفتگوهايشان نوشتن اين کتاب را ممكن نمود تشكر نمايم.
اريك ون دانيكن
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مقدمه مترجم

اين سئوال که آيا بشر تنها موجود متفكر کیهاني مي باشد ما را از آغاز پیدايش به خود مشغول داشته.  
اصل پیشرفت و تكامل فني و علمي بشر همین اشتیاق به يافتن جواب به معماهاي نهفته در جهان 
مافوق بشري است. يك موضوع روشن است و آن اين است که غیرممكن در دنیاي انسانها وجود 
ندارد و او با قدرت و پش��تكاري که در وجودش قرار دارد به همه چیز دست خواهد يافت، فقط 

زمان، عامل موثر مي باشد.
آنچه که ما از تمدن گذشتة خود داريم نشان دهنده يك س��یر صعودي به سوي تمدني برتر 
است. البته منظور از برتر، پیشرفت علمي و فني مي باشد زيرا تكامل اجتماعي، موضوعي است که 

فالسفه و دانشمندان علوم اجتماعي در اين مورد بايد نظر بدهند.
انسان بايد از لحاظ علمي و فني ترقي کند. او قادر به پرواز نیست ولي پرواز مي کند و حتي از 
منزلگاه خود يعني زمین خارج شده و قدم به خاك ناآشنا مي گذارد. پیشرفت علم اين قدرت را که 

تا چند سال پیش غیرممكن بنظر مي رسید ممكن ساخت.
رسیدن به کرات ديگر خورشیدي نیز براي او امكان دارد، فقط او بايد در فنون خود پیشرفت 
بیشتري کند. تا به اين حد مانعي بر سر راه سفرهاي اکتشافي او وجود ندارد ولي هنگامي که بخواهد 
از کرات خورشیدي فراتر رود و به همسايگان ديگرش برسد به موانعي برخورد مي کند که فعال از 

لحاظ علمي که معیار پیشرفت اوست و حد آن حد پیشرفت او مي باشد غیر قابل عبور مي باشد.
در سفرهاي کوتاهتر سرعتهاي معمولي کامال موثر بوده، لذا زمان چندان عامل مهمي نمي باشد. 
ولي هنگامي که نزديكترين ستاره به خورشید در حدود يازده سال نوري فاصله دارد ديگر سرعتهاي 
معمولي ابدا تاثیري در رسیدن به هدف نخواهند داشت و عامل زماني بیش از حد بزرگ مي شود. 
پس او بايد سفینه اي فضائي بس��ازد که با س��رعت نور پیش برود که فعال بنا بر فرضیه ها با موانع 

فیزيكي برخورد مي کند که از لحاظ زماني او را دچار اختالالتي مي نمايد.
پیشرفت کنوني انسان تا به اين حد مي باشد، ولي آيا موجودات متفكر ديگري در اين جهان 
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هستند که سالها پیش اين مشكالت را حل کرده باشند؟ و آيا ما تنها موجودات متفكر کیهاني هستیم؟
دانشمندان علوم، حاضر نیس��تند در باره موضوعاتي که نتوانند آنرا به صورت فرمول ثابت 
کنند بحث نمايند ولي ديگران که طرز فكر فیلسوفانه اي دارند از حدس زدن و کاوش در اين موارد 

فروگذاري نمي کنند.
به هر صورت اين سئواالت تا زماني که جوابي براي آنها پیدا شود باقي خواهند ماند و براي 
جوابگويي به آن فقط دو راه وجود دارد: يكي اينكه آنقدر در علم پیشرفت کنیم که بتوانیم مستقیمًا 
کاوش نمايیم و در صورت وجود با اين موجودات تماس حاصل کنیم، و ديگر اينكه براي بدست 
آوردن مدارکي از بازديد چنین موجودات متفكري از زمین در تاريخ گذشتة خود جستجو نمايیم.
مورد اول فعال امكان ندارد ولي هنگامیكه زمان فرا برس��د بدون هیچگونه ش��ك و ترديدي 

موضوع را کامال روشن خواهد نمود.
اريك ون دانیكن از روش دوم براي به ثبوت رسانیدن وجود موجودات کیهاني استفاده مي کند 
و به دنبال مدارك و آثاري در گذشتة تاريك انسان دست به کاوش مي زند و مدارکي نیز به دست 
مي آورد. البته هر چه را که ارايه مي دهد از نقطه نظر اين فرضیه، طوري تفسیر مي کند که خواننده را 
عمیقًا به فكر وامیدارد که شايد چیزي که او مي گويد يك حقیقت باشد. همانطور که خود او کراراً 
متذکر مي ش��ود جوابهاي ديگري براي آنچه که او بعنوان مدرك عرضه مي کند وجود دارد. چون 
قبال اشاره کرده ام دانش��مندان مادامي که نتوانند موضوعي را به صورت فرمول به ثبوت برسانند 

حاضر به قبول آن نخواهند بود.
به هرحال اريك ون دانیكن فرضیه خود را با مدارکي همراه میكند و با دقت کامل اين مدارك 

را تفسیر مي نمايد که خواننده را مجذوب مي کند ولي تنها آينده حقیقت را روشن خواهد کرد.

سيامك بودا
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فهرست

آيا در كيهان موجودات متفكر وجود دارند؟
هنگامي كه سفينه فضايي ما بر زمين نشست

دنياي غيرممكن ابهامات
آيا خدا يك فضانورد بوده است؟

ارابه هاي آتشين از آسمان ها
تخيالت و حماسه هاي قديم يا حقيقت؟

آثار باستاني يا مراكز سفر فضايي؟
جزيره ايستر، سرزمين مردان پرنده

معماهاي آمريكاي جنوبي و عجايب ديگر
تجربه زمين از فضا

كاوش براي ارتباط مستقيم
آينده

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم

11
17
23
39
47
55
69

109
115
123
139
153
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فصل اول

آيا موجودات متفكر ديگري در دنيا وجود دارند؟

آيا اين قابل قبول است که ما انسانهاي قرن بیستم تنها تنها موجودات زنده جهان هستیم؟ و بدلیل 
آنكه يك نمونه موجود انسان مانند که به کرات ديگر تعلق داشته باشد در موزه هاي ما وجود ندارد 
اين اصل را بپذيريم؟ اين عقیده که زمین ما در اين کیهان پر ستاره تنها کره اي است که داراي انسان 

است هنوز به شدت مورد قبول مي باشد.
ولي به محض اينكه ما نتايج حاصله از تحقیقات اخیر خود را مورد بررسي قرار بدهیم با انبوه 

سئواالت روبرو مي شويم.
آنطور که ستاره شناسان مي گويند در يك شب که آس��مان صاف است ما با چشم غیرمسلح 
قادر هستیم در حدود 4500 ستاره را ببینیم و با تلسكوپ يك رصدخانه کوچك مي توانیم تقريبًا 
دو میلیون ستاره و با تلسكوپ هاي مدرن انعكاسي میلیونها ستاره را مشاهده نمايیم. و ما در مقابل 

ابعاد غیر قابل درك فضا و سیستم هاي ستارگان به جز ذره اي ناچیز بیش نیستیم.
گفته مي شود در مسافتي در حدود ½ 1 میلیون سال نوري تقريباً 20 کهكشان وجود دارد )يك سال 
 186000 x 60 x 24 x 365 نوري عبارت است از مسافتي که نور در يك سال طي مي کند و برابر است با
میل( و باز اين تعداد بي شمار ستارگان در مقابل هزاران کهكشان پیچي که تلسكوپ الكترونیك 

نشان مي دهد قابل مقايسه نمي باشد.
بايد خاطرنش��ان کنم که امروزه تحقیقات در اين باره تازه آغاز ش��ده است. »هارلو شپلي«1 
ستاره شناس معروف از روي محاسباتي که به عمل آورده حدس مي زند که )با در نظر گرفتن قدرت 
تلسكوپ هاي کنوني( 1020 ستاره در برد ديد تلسكوپ هاي امروزي باشد و هنگامي که »شپلي« 
امكان وجود يك سیستم کره اي را به يك در هزار ستاره قرار داده ما مي توانیم حدس بزنیم که اين 
1 Harlow Shapley
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نسبت از روي احتیاط تخمین زده شده اس��ت. اگر ما همچنان بر همین اساس ادامه بدهیم که بر 
فرض وجود محیط مناسب براي زيست فقط در يك در هزار ستاره باشد با اين وجود محاسبه به 
رقم 1014 مي رسد. »شپلي« مي پرسد چند ستاره در اين فضاي بي انتها اتمسفر قابل زيست دارند؟ 
يك در هزار؟ با اين وجود تعداد 1011 ستاره باقي مي ماند که قابلیت پرورش حیات را دارند. اگر 
فرض کنیم که فقط از هزار کره از اين تعداد يكي قادر به وجود آوردن حیات باشد باز 100 میلیون 
کره باقي مي ماند که ما مي توانیم فرض کنیم زندگي درون آنها وجود دارد. اين محاسبات بر روي 
تحقیقاتي که به وسیله روش هاي امروزي و با استفاده از تلكسوپ انجام شده به دست آمده و بايد 
اضافه کرد که اين رويه روزبه روز رو به پیشرفت مي باشد. اگر ما فرضیه بیوشیمیست دکتر »میلر«1 
را که مي گويد اوضاع براي ايجاد حیات ممكن است در يكي از اين کرات زودتر از زمین دست به 

کار شده باشد قبول کنیم امكان وجود تمدن پیشرفته تر از ما در 100،000 کره مي باشد.
پرفس��ور دکتر »ويلي لي«2 نويسنده علمي معروف و دوس��ت »ورنرون بران«3 در نیويورك 

اظهار داشت:
تعداد ستارگان در جاده شیري به تنهايي به 30 میلیارد مي رسد. اين فرضیه که جاده شیري در 
حدود 18 میلیارد سیستم قمري در خود دارد مورد قبول ستاره شناسان امروزي مي باشد. و اگر باز 
ما اين رقم مورد بحث را تا آنجا که ممكن است پايین بیاوريم و بگويیم که فقط يك درصد کرات در 
مدار به دور خورشید خود مي توانند در يك درجه حرارت مطلوب قرار بگیرند باز 180 میلیون کره 
باقي مي ماند که امكان زيست بر روي آنها وجود دارد. و اگر باز فرض کنیم که يك درصد اقماري 
که مي توانند ايجاد حیات نمايند در حقیقت حی��ات بوجود مي آورند باز 1/8 میلیون کره خواهیم 
داش��ت که امكان وجود حیات را دارند. باز هم فرض کنیم که از صد کره داراي حیات فقط يكي 
داراي موجوداتي است که از لحاظ فكري هم سطح موجودات انساني باشد، باز جاده شیري رقم 

بزرگي معلول با 18 هزار کره را خواهد داشت که داراي موجودات زنده مي باشند.
بر طبق آخرين شمارش تعداد ستارگان جاده شیري 100 میلیارد برآورد شده که نشان مي دهد 

از رقم محتاطانه پروفسور »لي« به طور قابل مالحظه اي بیشتر مي باشند.
بدون در نظر گرفتن کهكش��ان ها و ارقام احتمالي ديگر در جاده شیري در حدود 1800 کره 
مشابه به زمین وجود دارد که داراي اوضاع و موقعیت الزم براي ايجاد حیات مي باشند. و باز اگر 

بگويیم که فقط در يك درصد از اين کرات حقیقتًا حیات وجود دارد 180 کره باقي مي ماند!
هیچ شكي نیست که کراتي مشابه زمین وجود دارند، با مخلوط گازهاي اتمسفري مشابه، قوه 
جاذبه مشابه، گیاهان مشابه و شايد حیوانات مشابه. آيا براي کره اي که بخواهد داراي حیات باشد 

الزم است اوضاع طبیعي اش مشابه زمین باشد؟
اين عقیده معروف که حیات فقط در اوضاعي مانند اوضاع طبیعي زمین بوجود مي آيد حقیقت 
ندارد. اين کاماًل يك اشتباه است که زندگي نمي تواند بدون آب و اکسیژن به وجود بیايد. حتي بر 
روي زمین نوعي موجودات زنده وجود دارند که به اکسیژن احتیاج ندارند. يك نوع باکتري به نام 
1 Miller
2 Willy Ley
3 Wernher Von Brann
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»انیورابیك«1 مي باشند که مقدار کمي اکسیژن براي آنها مانند سم مي باشد. پس چرا نمونه عالي تري 
از موجودات زنده وجود نداشته باشد که از اکسیژن بي نیاز باشد؟

تحت فشار دانش هاي جديد که روزبه روز ما به دست مي آوريم بايد سعي کنیم که دنیاي فكري 
خود را باال برده و با دانش امروز همسطح نمايیم.

تا چندي پیش تحقیقات علمي اين دنیاي خاکي ما را يك کره بسیار مطلوب مي دانست که نه 
سرد است نه گرم - داراي مقدار زيادي آب مي باشد - منبع نامحدودي از اکسیژن دارد و روش هاي 
»الي« دايمًا به طبیعت زندگي مي بخشد. اما اين حقیقت که حیات مي تواند فقط در محیط کره اي 
مانند زمین بوجود بیايد و تكامل پیدا کند اش��تباه است. بر طبق محاسبه در حدود دو میلیون انواع 
مختلف موجودات زنده بر روي زمین وجود دارد و از اين دسته به طوري که حدس زده مي شود در 
حدود 1/2 میلیون از آنها از لحاظ علمي شناخته شده مي باشند. باز در میان اين دسته انواع موجودات 
شناخته ش��ده در حدود چندين هزار آنها بر طبق عقايد امروز ابداً نبايد زنده باشند! محیط زيست 

بايد دوباره مورد تفكر و آزمايش قرار گیرد.
مثال اين کاماًل قبول شده است که آب راديواکتیو خالي از هرگونه میكروب مي باشد ولي در 
حقیقت يك نوع باکتري وجود دارد که زندگي خود را با اين محیط، آب کش��نده، وفق داده و در 

اطراف راکتورهاي هسته اي به سر مي برد.
آزمايشي که توسط دانشمند معروف دکتر »سیگل«2 در اين مورد به عمل آمد به نظر چندش آور 
مي باشد. او مصنوعاً اتمسفر کره مشتري را در آزمايشگاه خود بوجود آورد و در اين اتمسفر باکتري 
و خزه پرورش داد که داراي هیچیك از موادي که ما الزمه حیات به ش��مار مي آوريم نمي باش��د. 
آمونیاك، متان و هیدروژن آنه��ا را از بین نبرد. آزمايش »هینتن«3 و »بالم«4 انتومولوژيس��ت هاي 
دانشگاه بريستول هم اين چنین نتیجه شگفت انگیزي داشتند. دو دانشمند يك حشره را به مدت 
چندين س��اعت در درجه حرارت 100 درجه خشك نمودند و س��پس فوراً خوکچه هندي خود 
را داخل هیلیوم مايع کردند، آنطور که معروف اس��ت به سردي فضاي خالء مي باشد. بعد از آنكه 
آنها را تحت تشعشع قوي قرار دادند دوباره در محیط عادي خود رها نمودند. حشرات به زندگي 

بیولوژيكي خود ادامه دادند و پس از مدتي نوزادهاي کامل و سالم به بار آوردند.
همچنین ما از باکتري هايي با اطالع هستیم که در کوه هاي آتش فشان زندگي مي کنند و برخي 

سنگ مي خورند و برخي ديگر آهن مي سازند. انبوه عالمت هاي سئوال بیشتر میگردد.
آزمايشات همچنین در مراکز علمي ادامه دارد و روزبه روز داليل تازه اي به دست مي آيد که 

حیات فقط در محیطي مثل کره زمین پديد نمي آيد.
از قرن ها پیش اين چنین به نظر مي رسید که زمین به دور قوانین و اوضاعي که حاکم به زندگي 
روي زمین است مي گردد. اين اعتقادات طرز فكر ما را در باره بسیاري از چیزها تیره و خموده کرده 
است. اين بر محققین علمي چشم پوش زده، کساني که بدون هیچ ترديدي مقايسات سیستم افكار 

1 Anaerobic
2 Siegel
3 Hinton
4 Blum
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ما را در باره کیهان بوجود مي آورند.
»تیلهارد دو چاردين«1 متفكر معروف بر اين عقیده بود ک��ه در کیهان فقط غیرممكن امكان 

حقیقت بودن را دارد!
اگر طرز فكر ما برعكس هم کار میكرد اين چنین معني مي داد که متفكرين کرات ديگر محیط 
حیاتي خود را بعنوان اساس قبول مي کردند. اگر آنها در محیطي که درجه حرارت آن از 150 درجه 
الي 200 درجه مي باشد زندگي مي کردند اينطور تصور مي کردند که اين درجه حرارت که ما فكر 
مي کنیم براي زندگي ما کش��نده است، الزمه حیات در کرات ديگر مي باش��د. اين با منطقي که ما 

مي خواهیم گذشته تاريك خود را روشن نمايیم تطبیق مي کند.
ما به خاطر حفظ شخصیت خود بايد روشنفكر و منطقي باشیم. هر فرضیه اي زماني غیر قابل 
قبول به نظر مي رس��د، و تا کنون تعدادي از آنها واقعیت هاي روزان��ه گرديده اند البته امثال باال به 
منظور نشان دادن امكانات غیر قابل قبول ذکر ش��ده اند و اگر چیزهاي غیر قابل قبول که ما امروز 
نمي توانیم درك کنیم نشان داده شود که حقیقت دارند و خواهند بود، درها به روي ما باز خواهد 
شد و ما خواهیم توانست که به غیر قابل امكانات که کیهان در خود نهفته دارد دست يابیم، گر چه 

ما زنده نخواهیم بود که آن را به چشم ببینیم.
به طوري که حدس مي زنید کیهان در حدود 8 تا 12 میلیارد سال سن دارد. »میتیورايت«2ها 
ذرات مواد آلي را به زير میكروسكپ هاي ما مي آورند و باکتريهاي چندين میلیون ساله با زندگي 
تازه اي بیدار مي ش��وند. ذرات معلق در فضا به وسیله واکنش نور خورش��ید بر آنها کیهان را طي 
مي کنند و زماني مي رسد که در محیط جاذبه يك کره قرار گرفته و در آنجا حبس مي شوند. حیات 
تازه همچنان به تكامل خود در اين دوره بي انتهاي پیدايش ادامه مي دهد، همانطور که میلیونها سال 

ادامه داده است.
آزمايشات دقیق و متعددي که از سنگ هاي قسمت هاي مختلف زمین به عمل آمده ثابت مي کند 
که پوسته زمین در حدود 4000 میلیون سال پیش بوجود آمده است و آنچه را که دانش مي داند اين 
است که چیزي مانند انسان يك میلیون سال پیش مي زيس��ته! و از اين رودخانه عظیم زمان انسان 
فقط قادر بوده است که جوي باريك 7000 س��ال تاريخ را سد نمايد، آن هم به خرج زحمت هاي 
زياد، حوادث بي شمار و مقدار زيادي کنجكاوي. ولي در مقابل هزاران میلیون سال تاريخ کیهاني 

7000 سال تاريخ انساني چه اهمیتي دارد؟
ما سمبل آفرينش هستیم؟ 400 هزار سال طول کش��یده ما به اين مقام و موقعیت برسیم. چه 
کسي مي تواند داليل محكمي بیاورد که نشان بدهد که چرا يك کره ديگر نمي تواند اوضاع موافقي 
براي زيست موجود متفكر مشابه دار باشد؟ آيا ما حق داريم که اين فرضیه را رد کنیم؟ تا کنون که 

چنین کرده ايم.
چند بار ستون هاي دانش فرو ريخته اند. صدها نسل فكر مي کردند که زمین مسطح مي باشد. 
قوانین دوره آهن که مي گفت خورشید به دور زمین مي گردد هزاران سال مورد قبول بود. ما هنوز 

1 Teilhard de Chardin
2 Meteorite



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
آيا موجودات متفكر ديگري در دنيا وجود دارند؟

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
15

حتم داريم که زمین ما مرکز همه دنیا مي باشد گر چه اين ثابت شده است زمین به جز کره اي ناچیز 
و معمولي نمي باشد و فاصله اش تا مرکز جاده شیري 30 هزار سال نوري است. زماني فرا رسیده 
که ما به ناچیزي خود اقرار کنیم و در کشفیات کیهان بي انتها و دست نیافته بكوشیم. فقط آنموقع 
است که ما خواهیم دانست چیزي به جز مورچگان در اين ديار عظیم کیهاني نیستیم. با اين وجود 

آينده و پیشرفت ما در آسمان ها قرار دارد، جايي که »خدايان« قول داده اند.
فقط موقعي مي توانیم قوي و بي باك باشیم و در باره گذشته خود با صداقت و بي طرفي کاوش 

کنیم که بتوانیم به آينده خود بنگريم.
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فصل دوم

هنگامي كه سفينه فضايي ما به زمين نشست

»ژول ورن«1 پدر تمام داستان هاي علمي، يك نويسنده شناخته شده و مورد قبول مي باشد. تخیالت 
او ديگر يك داس��تان علمي نمي باش��د و فضانوردان ما به جاي 80 روز در 86 دقیقه به دور زمین 

مي گردند.
ما اکنون يك سفر تخیلي را که امكان دارد به وسیله يك سفینه فضايي انجام گیرد مورد بحث قرار 
مي دهیم، اگر چه اين سفر خیالي خیلي زودتر از فاصله بین داستان ژول ورن و سفر 80 روزه اش به 
دور زمین و حرکت برق آساي فضانوردان ما در 86 دقیقه خواهد بود ولي بگذاريد در اين فواصل 

کوتاه به بحث ادامه بدهیم.
فرض کنیم که سفینه فضايي ما در 150 سال آينده زمین را به سوي خورشیدهاي دوردست 

ترك کند.
سفینه فضايي ما به بزرگي کشتي هاي اقیانوس پیماي کنوني خواهد بود و به وزن 100 هزار تن 

و با سوخت به وزن 99800 تن يعني قدرت بار کمتر از 200 تن، تعجب آور نیست.!
هم اکنون ما قادر هستیم در حالي که در مدار زمین حرکت مي کنیم يك سفینه فضايي را قطعه 
به قطعه بسازيم، و با اين وجود اين ساختمان در دو قرن ديگر لزومي نخواهد داشت چون امكان 
دارد اين چنین سفینه غول پیكري را در کره ماه ساخت. بعالوه تحقیقات در باره موتور و سوخت 
موشك ها به سرعت در پیشروي مي باشد. موتور موشك هاي آينده کال از قدرت هسته اي استفاده 
خواهند کرد. و به سرعتي نزديك به س��رعت نور حرکت خواهند نمود. يك روش جسورانه، که 
صحت آن به وسیله آزمايشاتي که بر روي ذرات هسته اي جداگانه ثابت شده، موشك هاي فوتوني 
مي باشد. سوخت حمل شده بوس��یله راکت هاي فوتوني آنها را قادر مي سازد که آنقدر به سرعت 
1 Jules Verne
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سیر نور نزديك بشوند که تحت تاثیر قوانین نسبي قرار بگیرند. مخصوصًا تكان زماني بین سكوي 
پرتاب موشك و سفینه صورت خواهد گرفت. سوخت به تشعش��عات الكترومغناطیسي تبديل 

خواهد شد و به جاي انفجار عكس العملي سفینه را به سرعت نور حرکت خواهد داد.
از نظر تئوري، موشك هايي که داراي محرك فوتوني مي باشند مي توانند تا 99% سرعت نور 
حرکت نمايند. با اين سرعت مرزهاي منظومه شمس��ي از بین خواهد رفت، عقیده اي که ما را به 
فكر وا مي دارد. ولي بايد بدانیم که ما از پیشروي هاي عظیم تكنولوژي برخوردار هستیم، که پدران 
ما آغاز آن را ديدند و بهت زده شدند. راه آهن، برق، تلگراف، اولین اتومبیل و اولین هواپیما. خود 
ما موسیقي را براي اولین بار بوسیله امواج ش��نیديم و تلويزيون رنگي ديديم، اولین پرتاب سفینه 
فضايي را ديديم و اخبار و عكس بوس��یله ماهواره هاي متحرك در مدار زمین به دس��تمان رسید. 
فرزندان ما به مسافرت هاي بین ستاره اي خواهند رفت و به تحقیقات کیهاني در قسمت هاي فني 

در دانشگاه ها مشغول خواهند شد.
بیايید سفر سفینه خود را به يك ستاره ثابت دنبال کنیم. خیلي جالب مي شد اگر مي دانستیم که 
سرنشینان سفینه در طول سفر خود براي گذراندن وقت چه مي کردند. مسافت هاي طي شده بسیار 
وسیع و زمان براي افرادي که بر روي زمین باقي مانده اند به کندي خواهند گذشت و تئوري نسبي 
انیشتاين واقف خواهد بود. ممكن اس��ت به نظر عجیب بیايد ولي زمان براي سرنشینان سفینه که 
با سرعتي نزديك به سرعت نور در حرکت مي باشند کندتر از زمان براي مردم روي زمین خواهد 

گذشت.
اگر سفینه با سرعتي معادل با 99% س��رعت نور حرکت کند فقط 14/1 سال براي مسافرانش 
خواهد گذشت در حالي که براي افرادي که روي زمین جا مانده اند صد سال خواهد بود. تفاوت 
بین زمان براي فضانوردان و مردم روي زمین بوسیله فرمول زير قابل محاسبه مي باشد. فرمول به 

مبادله »لورنتز«1 معروف است.

 
         

√         (          )
     
   

t = زمان براي فضانوردان.
T = زمان براي زمین.
V = سرعت حرکت.

C = سرعت نور.

سرعت حرکت سفینه فضايي را مي توان بوسیله فرمول عادي محرك راکت که توسط پرفسور 

1 Lorentz
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»اکرت«1 محاسبه شده به دست آورد.
 

 
    

  (      )        
         [    (      

 )       ]   
   

V = سرعت.
W = سرعت محرك.

C = سرعت نور.
t = بار سوخت در موقع پرتاب.

در موقعي که سفینه فضايي ما به هدف خود يعني ستاره ثابت مي رسد فضانوردان حتمًا کره را 
مورد تحقیق قرار مي دهند. موقعیت خود را به دست مي آورند، تحقیقات طیفي بعمل مي آورند و 
قدرت جاذبه و مدار آن را محاسبه خواهند نمود و باالخره کره اي را که اوضاع آن نزديكتر به زمین 
مي باشد براي فرود آمدن انتخاب خواهند نمود. اگر سفینه فقط داراي بار سوخت باشد يعني پس 
از سفر خود، فرضًا هشت س��ال نوري، چون تا به اين موقع بار انرژي خود را مصرف نموده الزم 
خواهد بود که مخازن را در رسیدن به هدف از مواد سوختي فیژني پر نمايد. فرض کنیم که کره اي 
که براي فرود آمدن انتخاب کرده اند به زمین ش��باهت دارد. من خاطرنش��ان کرده ام که اين کاماًل 
امكان دارد. بگذاريد باز هم فرض کنیم که تمدن موجودات کره مالقات شده در سطح تمدن مردم 
زمین در 8 هزار سال پیش باشد. البته اين موضوع قبل از فرود آمدن سفینه بوسیله دستگاه هاي آن 

روشن خواهد شد.
طبیعتاً سرنشینان محلي را براي فرود آمدن انتخاب خواهند کرد که به مخازن مواد فیژني نزديك 
باشد. دس��تگاه هاي آنها به دقت و فوريت نشان خواهد داد که در چه سلس��له کوه هايي اورانیوم 

وجود دارد.
فرود بر طبق نقشه انجام خواهد گرفت.

فضانوردان ما شاهد ساختن ابزار سنگي خواهند بود، شاهد شكار و کشتن حیوانات بوسیله 
پرتاب نیزه خواهند بود، گله هاي بز و گوس��فند را مي بینند که در دامنه کوه ها به چرا مش��غولند، 
کوزه گران بدوي را مشاهده مي کنند که مشغول ساختن لوازمات ساده خانگي هستند. اين مناظر 
عجیب تعجب فضانوردان را برمي انگیزد. ولي افراد بدوي در باره اين شيء عجیب که فرود آمده و 
اشباحي که از آن خارج شده اند چه فكر خواهند کرد؟ فراموش نكنیم که ما هم در هشت هزار سال 
پیش نیمه وحشي بوديم، پس تعجب آور نخواهد بود که وقتي اين افراد نیمه وحشي شاهد چنین 
اتفاقي مي شوند صورت هاي خود را در خاك مخفي کرده و جرأت نگاه کردن از آنها سلب مي گردد. 
تا آن روز آنها خورشید و ماه را پرستش مي کردند ولي اکنون براي آنها اتفاق تكان دهنده اي روي 

داده است، خدايان از آسمان ها آمده اند!
1 Ackeret
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از يك فاصله امن بومیان فضانوردان ما را تحت نظر مي گیرند، کس��اني که کاله هاي عجیب 
شاخدار )کالهخود و آنتن( بر سر دارند. آنها بهت زده مي شوند وقتي شب در اثر پرتو نورافكن آنها 
مثل روز روشن مي گردد. آنها وحشت مي کنند و حتي اين موجودات ناآشنا بدون هیچ اشكالي به 
وسیله کمربندهاي موشكي به هوا بلند مي شوند. دوباره آنها سرهاي خود را در خاك مخفي مي کنند 
وقتي اين حیوانات پوالدين عجیب و ناآشنا »هلیكوپتر« غرش کنان در هوا حرکت مي کنند. آنها از 
ترس به غارهاي امن خود پناه مي برند وقتي رعد و غرش��ي وحشتناك )انفجارهاي تحقیقاتي( از 
کوه به گوششان مي رسد. بدون ش��ك فضانوردان ما در نظر اين افراد نیمه وحشي مانند خداياني 

پرقدرت خواهند بود.
روز به روز فضانوردان به کارهاي پر زحمت خود ادام��ه مي دهند و پس از مدتي چند نفر از 
موبدان و جادوگران بومي به فضانوردي که از روي غريزه نیمه وحشي خود او را رهبر مي پندارند 

نزديك مي شوند که با »خدايان« آشنا شوند.
آنها با آوردن هدايا به مهمانان خود خیرمقدم مي گويند. البت��ه فضانوردان مي توانند با کمك 
کمپیوتر فوراً زبان بومیان را فهمیده و از اين اقدام آنها تشكر کنند. گر چه آنها مي توانند به بومیان 
به زبان خود آنها بگويند از آسمان نیامده اند و خداياني که قابل اين نوع هدايا و سجده ها باشند آنها 
نیستند و يا موجودات برتري که اليق اينگونه ستايش ها باش��ند آنها نیستند، ولي فايده اي ندارد، 
دوستان نیمه وحشي ما ابداً باور نمي کنند که فضانوردان از ستارگان ديگر آمده اند، به اعتقاد آنها اين 
موجودات حتمًا داراي معجزات شگفت انگیز و قدرت فراوان مي باشند، آنها بايد »خدايان« باشند!

هر چه که فضانوردان بخواهند توضیح بدهند کاماًل بي فايده خواهد بود چون همه توضیحات 
از قدرت درك اين بومیان که به طور وحشتناکي تسخیر شده اند خارج است.

اگر چه غیرممكن اس��ت که تمام اتفاقاتي را که از روز فرود سفینه به بعد پیش مي آيد تصور 
نمود ولي حوادث زير از روي نقشه حساب شده قبلي امكان وقوع دارد:

فضانوردان برخي از افراد را جدا کرده و پس از جل��ب رضايت به آنها مي آموزند که چگونه 
براي مواد سوختي فیژني که براي بازگشت به زمین الزم است، در حفره هاي ايجاد شده به وسیله 

انفجار جستجو کنند.
باهوش ترين بومي را »پادشاه« مي کنند و براي نشانه قدرتش يك راديو بي سیم به او مي دهند 
که به وسیله آن در هر زماني با »خدايان« تماس بگیرد. فضانوردان ما سعي خواهند کرد که به بومیان 

نوع ساده اي از تمدن و آداب را که براي بهبود پیشرفت اجتماع الزم است بیاموزند.
چند زن بومي انتخاب شده به وسیله فضانوردان باردار خواهند شد و لذا نسلي تازه که برخالف 

قانون طبیعت است بوجود خواهد آمد.
ما از پیش��روي هاي خود مي توانیم درك کنیم که چه مدت طول خواهد کش��ید که اين افراد 
فضانوردان قادري شوند. لذا قبل از آن که فضانوردان ما براي بازگشت به زمین آماده شوند عاليم 
واضحي به جاي خواهند گذاشت که يك تمدن که براساس پیشرفت هاي فني و علمي ساخته شده 

باشد بتواند بعدها آنها را درك نمايد.
آگاه کردن اين افراد از خطراتي که پیدا و پنهان در کمین آنهاست سود چنداني ندارد. نشان دادن 
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فیلم هاي وحشتناکي از جنگ هاي زمین و انفجارات اتمي افراد ساکن اين کره را از دست زدن به 
همان اشتباهات باز نخواهد داشت، همانطور که مردم زمین را از بازي کردن با مرگ باز نداشته است.

در حالي که سفینه فضايي ما در غبارهاي کیهاني ناپديد مي گردد افراد بهت زده که شاهد ماجرا 
بوده اند در باره معجزاتي صحبت خواهند نمود که »خدايان« انجام داده اند. آنها اين اتفاقات را به 
زبان ساده خود ترجمه کرده و داس��تاني از آن بوجود مي آورند و سینه به سینه براي فرزندان خود 
بازگو مي کنند و هدايا، لوازمات و هر چیزي را که فضانوردان به جاي گذارده اند بعنوان مقدسات 

مذهبي حفظ خواهند نمود.
اگر دوستان ما در نوشتن مهارت پیدا کرده باشند ممكن است از اين حادثه نیز داستان ها بنويسند، 

مثال تحت عنوان: »معجزات عجیب و پر قدرت«.
بعدها کتاب هايشان بازگو مي کنند و نقاشي هاشان نشان مي دهد که »خدايان« با البسه زرين در 
يك کشتي پرنده با غرشي بي مانند در آن سرزمین فرود آمده اند. آنها در باره ارابه هايي که »خدايان« 
در آنها بر روي زمین و دريا حرکت مي کردند خواهند نوشت و از سالح وحشتناکي که مانند رعد 

بود صحبت خواهند کرد و وعده بازگشت »خدايان« را هم خواهند داد.
آنها با میخ و چكش چیزي را که شاهد وقوع آن بوده اند بر سنگ ها نقش خواهند نمود.

غول هاي مبهمي با کاله خودهايي که بر روي آن میله هايي وجود داش��ت، جعبه هايي که در 
جلوي سینه خود حمل مي کردند، گوي هايي که اين افراد ناآشنا و عجیب در آنها نشسته و در هوا 
حرکت مي کردند، لوله هايي که تشعشعي چون خورشید از آن مي جهید: اجسام عجیبي که شباهت 
بسیاري به حشرات عظیم الجثه داشتند در نقش اش��كال رويايي که در اثر بازديد سفینه پديد آمده 
انتهايي نخواهد بود. ما بعداً خواهیم ديد که چه اثري از »خدايان« که در سال هاي خیلي دور از زمین 
ما بازديد کرده اند بر روي سنگ هاي گذشته نقش بسته شده است. کاماًل آسان خواهد بود که طرح 
پیشرفت کره اي را که سفینه فضايي از آن بازديد نموده مجسم کنیم: بومیان با خیره شدن به اعمال 
»خدايان« چیزهاي فراواني آموخته اند، محلي که س��فینه به زمین فرود آمده منطقه مقدس اعالم 
خواهد شد، محل سجده، محلي که در باره ش��جاعت اعمال خدايان ترانه ها خوانده خواهد شد، 

اهرام و معابدي بر روي آن بر پا خواهند شد، البته طبق قوانین نجومي.
جمعیت افزايش مي يابد و جنگ هايي رخ خواهد داد که محل خدايان را ويران مي کند، سپس 
نسل هاي بعد که آن منطقه را کشف کرده اند دست به حفاري زده و سعي مي کنند که عاليم نقش 
شده بر روي کتیبه ها را ترجمه و تفسیر نمايند. اين موقعیتي است که ما به آن رسیده ايم. حاال که ما 

مي توانیم انسان به ماه بفرستیم بايد افكار خود را در مسافرت هاي فضايي ترقي دهیم.
ما از تاثیر ورود ناگهاني يك کشتي اقیانوس پیما فرضًا بر روي افراد بومي جزاير اقیانوس آرام 
با اصالع هستیم، از تأثیر تكان دهنده مردي همچون »کورتز«1 که از تمدن ديگري بود بر روي افراد 
آمريكاي جنوبي باخبريم، پس، گر چه به تیره گي، مي توانیم اثري که ورود يك س��فینه فضايي بر 

روي بشر ماقبل تاريخ داشته درك نمايیم.
حاال نگاهي به انبوه عالمت هاي س��ئوال بیاندازيم، مجموعه معماهاي حل نشده، آيا ممكن 
1 Cortes
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است آنها اثري از سفر فضانوردان در زمان هاي ماقبل از تاريخ باشد؟ آيا آنها ما را به گذشته خود 
متصل کرده و يا اينكه با نقشه هاي ما براي آينده تطبیق مي کند؟
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فصل سوم

دنياي غيرممكن ابهامات

گذشته تاريخي انسان ها از ارتباط مدارك غیرمستقیمي بوجود آمده است. از حفاري ها، کتب قديمي، 
کتیبه ها، نقاشي هاي غارها داس��تان ها و غیره براي يك فرضیه عملي استفاده شده. اين فرضیه اي 

است که ما طبق دلخواه و سلیقه خود ساخته ايم و تمام وقايع بر طبق اين فرضیه تفسیر مي شوند.
ولي آيا حقیقت اين است؟ ما حق داريم، يعني بايستي، در تمام نقش هاي قبول شده و قضاياي 
عملي شك کنیم چون اگر عقايد کنوني مورد پرسش قرار نگیرند تحقیقات به آخر خود رسیده اند. 
پس گذش��ته تاريخي ما تا اندازه اي صحت دارد. اگر مدارك تازه اي پیش بیايد فرضیه هاي عملي 
قديمي را هرچند مورد پس��ند باش��ند بايد کنار گذارد. به نظر مي رس��د که زمان آن فرا رسیده که 

فرضیه هاي عملي تازه اي را معرفي کرد و آن را مرکز تحقیقات در باره گذشته قرار داد.
دانش تازه در باره کرات منظومه شمسي، کیهان، »مكروکازم«1 و »میكروکازم«2، پیشروي هاي 
قابل توجه در باره تكنولژي و علم پزش��كي در پیولژي و زمین شناسي و آغاز سفر فضايي، اينها و 
موضوعات ديگر مطالبي است که در کمتر از پنجاه سال طرز فكر ما را در باره دنیا تغییر داده است.
امروز ما مي دانیم که امكان دارد لباس هاي فضايي که قابل تحمل حرارت بیش از حد باش��د 
ساخته شود، يا سفر فضايي ديگر يك رؤيا نمي باش��د. از معجزات تلويزيون رنگي همگي باخبر 
هستیم همچنین مي توانیم سرعت نور را محاسبه کرده و نتايج فرضیه نسبي را بررسي نمايیم. تصوير 
بي حرکتي که ما از جهان تا کنون داشته ايم اکنون زنده شده است. فرضیه هاي عملي جديد احتیاج به 
مبناي جديدي دارند. مثال در آينده باستان شناسي نمي تواند فقط به حفاري اکتفا کند و جمع آوري 

و طبقه بندي کشفیات ديگر کافي نخواهد بود.

1 Macrocosm
2 Microcosm
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اگر بخواهیم تصوير صحیحي از گذشته خود به دس��ت بیاوريم بايد از علوم ديگر نیز کمك 
بگیريم پس بیايید با يك انديشه عمیق و جس��تجوگر وارد دنیاي غیرممكن جديد بشويم، بیايید 

میراثي را که از »خدايان« براي ما به جاي مانده تصاحب کنیم.
در اوايل قرن هجدهم میالدي يك نقش��ه قديمي که متعلق به يك افسر نیروي دريايي ترکیه 
به نام ادمیرال »پیري رياز«1 بود در کاخ توپكاپي به دست آمد و دو اطلس ديگر نیز که شامل نقشه 
کل مديترانه و نواحي اطراف بحرالمیت مي باشد و در کتابخانه دولتي برلین نگاهداري مي شود که 

آنهم متعلق به همین شخص است.
کلیه اين نقشه ها به کارتوگرافر آمريكايي »آرلینگتن مالري«2 سپرده شدند. مالري اين حقیقت 
عجیب را که در نقشه ها تمام نقاط جغرافیايي وجود داشت تصديق نمود، ولي آنها در جاي خود 
رسم نشده بودند. او از »والترز«3 کارتوگرافر مرکز هیدروگرافیك نیروي دريايي آمريكا درخواست 
کمك نمود: »والتر« و »مالري« يك شبكه بوجود آوردند و نقشه ها را بر روي يك کره جديد منعكس 
نمودند و کشف بسیار جالبي کردند. نقشه ها کامال صحیح بود، نه فقط از لحاظ درياي مديترانه و 
بحرالمیت و بلكه سواحل آمريكاي شمالي و جنوبي و حتي ناهمواري هاي قطب جنوب هم کامال 

در نقشه هاي »پیري رياز« درست بود.
نقش��ه ها نه تنها از لحاظ مرزهاي قاره ها صحیح بودند بلكه نش��ان دهنده اوضاع جغرافیايي 

داخلي نیز بودند!
سلسله کوه ها، قله ها، جزاير، رودخانه ها و دشت ها نیز با صحت کاملي رسم شده بودند.

در سال جغرافیايي 1957 نقشه ها به »چسويت فادر الينهم«4 که ريیس رصدخانه »وستن« و 
کارتوگرافر نیروي دريايي آمريكا بود تحويل داده شد. بعد از امتحانات بسیار دقیق »فادر الينهم« 
فقط مي توانست صحت عجیب نقشه ها را تصديق نمايد. حتي در مورد قسمت هايي که تا به امروز 

هم اطالعات زيادي در باره اش نداريم.
از همه مهمتر سلسله کوه هاي قطب جنوب که در نقش��ه هاي »رياز« ثبت شده اند که تا سال 
1952 کشف نشده بودند. اين سلس��له کوه ها صدها سال است که از برف و يخ پوشیده شده اند و 
مهم اينكه نقشه هاي امروز ما بوسیله دس��تگاه هاي انعكاس امواج به دست آمده. تحقیقات اخیر 
پروفسور »چارلز هوپگود«5 و رياضي دان معروف »ريچارد استراچن«6 اطالعات تكان دهنده اي 
را به ما مي دهد. با مقايسه با عكس هاي هوايي که به وس��یله ماهواره ها از کره زمین برداشته شده 
اين نتیجه به دست مي آيد که اصل نقشه هاي »پیري رياز« مي بايستي عكس هاي هوايي باشد که از 

ارتفاعات خیلي زياد از زمین برداشته شده.
اگر سفینه اي در ارتفاعات زياد بر فراز قاهره ثابت بماند و دوربین هايش را مستقیمًا به طرف 
زمین نگه دارد و عكس برداري کند هر چیزي که تا شعاع 5000 میلي قاهره قرار دارد مطابق اصل در 

1 Piri Reis
2 Arlington H. Mallery
3 Walters
4 Jesuit Father Lineham
5 Charles H. Hapgood
6 Richard W. Strachan
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عكس ديده مي شود چون زير عدسي دوربین قرار دارد ولي هر چه کشورها و قاره ها از مرکز عكس 
دورتر شوند کوتاهتر و خموده تر به نظر مي آيند و دلیل آن کرويت زمین و تمايل آنها به طرف پايین 
اس��ت، مثال آمريكاي جنوبي به طور عجیبي طوالً خمیده به نظر مي رسد، کامال مانند نقشه »پیري 

رياز« و نیز مانند عكس هايي که بوسیله ماهواره هاي آمريكايي از زمین برداشته شده است.
پس نقش��ه هاي »پیري رياز« چگونه ترسیم شده است؟ بدون ش��ك اجداد ما اين نقشه ها را 
نكشیده اند چون تهیه آنها بوسیله مدرن ترين روش ها از طريق عكس برداري هوايي کامال مورد قبول 
است پس چگونه اين سئواالت را پاسخ بگويیم؟ آيا آن داستان قديمي را که مي گويد »خداياني« آنها 
را راهنمايي کردند باور داشته باشیم؟ يا تمام معجزات را نفي کنیم، يا به خاطر اين که اين نقشه ها با 
تصوير ذهني ما از دنیا تطبیق نمي کند يكمرتبه النة زنبور را بر هم بزنیم و بكوشیم اين کارتوگرافي 

کره بوسیله يك هواپیما يا يك سفینة بلند پرواز تهیه شده؟
در کنار جبال »انديز« در پرو که تا دريا چندان فاصله اي ندارد شهر باستاني »نازاکا«1 خفته است. 
در دره »پالپا«2 يك قطعه زمین مس��طحي وجود دارد که در حدود 37 میل طول و يك میل عرض 
دارد و پر از قطعات سنگ هايي است که شباهت زيادي به آهن زنگ زده دارد. بومیان اين منطقه را 
»پامپا«3 مي نامند و در آنجا ابداً از گیاه خبري نیس��ت. اگر بر فراز اين قطعه زمین در »نازاکا« پرواز 
کنیم مي توانیم خطوط عظیمي را تش��خیص بدهیم که به طور هندس��ي کشیده شده اند. بعضي از 
آنها به موازات يكديگر و بعضي متقاطع هستند و يك منطقه چند ضلعي مي سازند. باستان شناسان 
مي گويند که اينها جاده هاي »اينكا«ها4 مي باشند. اين يك عقیده واهي است! جاده هايي که به موازات 
يكديگر کشیده شده اند به چه درد »اينكا«ها میخورده، يا با يكديگر متقاطع بودند، يا در يك منطقه 

مسطح که يكمرتبه به انتها مي رسد؟
طبیعتًا از کوزه ها و سفال کاري »اينكا«ها در اين منطقه هم پیدا مي شود. ولي موضوع خطوط 

هندسي را مي توان به سادگي حل کرد و گفت که مربوط به تمدن »نازاکا« مي باشد.
تا س��ال 1952 به يك حفاري جدي دست زده نشد و براي اش��یاء بدست آمده نیز يك زمان 

تعیین شده وجود ندارد. فقط خطوط و اشكال هندسي بر طبق يك قاعده نجومي ترسیم شده اند.
پروفسور »آلدن میسون«5 که يك متخصص در تاريخ گذشته مي باشد گمان مي کند اينها شايد 
عاليم يك تقويم باشد. وقتي من اين منطقة به طول 37 میل را از هوا ديدم چیزي که فوراً به فكرم 
آمد اين بود که اين منطقه به يك فرودگاه ش��باهت زيادي دارد. در اين عقیده چه چیز غیرممكن 

وجود دارد؟
تحقیقات قابل امكان نخواهند بود مگر اينكه چیزي که دنبالش مي گردند در حقیقت پیدا شود! 
و هنگامي که پیدا شد آنقدر صیقل و برش داده مي شود که جاي قطعات خالي را به خوبي پر کند.

باستان شناسي کالسیك قبول نمي کند که بش��ري قبل از تمدن »اينكا« مي توانسته يك روش 
کامل محاسباتي داشته باشد و اين فرضیه که در آن دوران امكان وجود هواپیما بوده يك فكر فريبنده 
1 Nazaca
2 Palpa
3 Pampa
4 Inca
5 Alden Mason
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بیش نمي باشد. در اين صورت خاصیت اين خطوط در »نازاکا« چه بوده؟
آنطور که به نظر من مي رسد اين خطوط با مقیاس عظیمش مي بايستي از روي يك مدل و با 
استفاده از يك سیستم طول و عرض حساب ش��ده و يا بر طبق دستوراتي که بوسیله يك هواپیما 
داده مي شده ساخته شده باش��ند. هنوز امكان ندارد که بطور حتم گفته شود که آيا »نازاکا« زماني 

فرودگاه بوده يا خیر.
اگر از آهن استفاده مي شده حتمًا از آن خبري نیست چون که اغلب فلزات در مدت چند سال 
زنگ زده و از بین خواهند رفت، ولي س��نگ هرگز زنگ نمي زند. در اين عقیده چه اشكالي دارد 
که بگويیم اين خطوط براي اين کشیده ش��ده بودند که به »خدايان« بگويد »در اينجا فرود بیايید« 
»در اينجا فرود بیايید«، همه چیز بر طبق آنچه دستور داده بوديد حاضر شده. حتمًا سازندگان اين 
اشكال هندسي ابداً از ماهیت آنها خبري نداش��تند ولي حتمًا اين را خوب مي دانستند که خدايان 

براي فرود آمدن به چه چیز احتیاج داشته اند.
نقش هاي بزرگي که در اغلب کوهستان هاي )پرو( يافت مي شود بدون شك براي موجودي که 
در هوا پرواز مي کند عاليمي مي باشد، در غیر اين صورت چه خاصیت ديگري مي تواند داشته باشد؟

يك نقش بسیار عجیب ديگر بر روي صخره سرخ خلیج »پیسكو«1 رسم شده. اگر با کشتي وارد 
خلیج شويد از مسافت 12 میلي مي توان اين نقش را که به ارتفاع 820 پا مي باشد تشخیص داد. اگر 
بخواهید در باره ماهیت آن حدس بزنید اولین نظريه شما يك سپر يا يك شمعدان سه شاخه خواهد 
بود. يك طناب بلند در قسمت مرکزي اين نقش سنگي پیدا ش��ده. آيا در گذشته اين يك پاندول 
بوده؟ ولي حقیقتًا بايد بگويیم که حدس زدن در باره ماهیت اين نقش دست کمي از يافتن سوزن 
در تاريكي ندارد. با توجه به طرز فكر کنوني نمي توان آن را با معني تفسیر نمود، گر چه دانشمندان 

قادر هستند با حقه اي اين حقیقت را در طرز فكر قبول شده باستان شناسي امروزه جا بدهند.
چه چیزي باعث شده بود که بشر ماقبل »اينكا« چنین خطوط عجیب و يا باند فرودگاه را در 

»نازاکا« نقش بنمايند.
چه ديوانگي باعث شده بود که آنها اين نقش 820 پايي را بر سخره سرخ »لیما«2 ايجاد نمايند؟
ايجاد اين چنین پديده اي بدون استفاده از ماشین ها و روش هاي مدرن امروزي سال ها طول 
مي کشیده و تمام زحمات آنها بیهوده مي بوده اگر نتیجه کار آنها به منظور عاليمي به افرادي که از 
ارتفاعات زياد نزديك مي شدند نبوده. ولي هنوز س��ئوال اصلي بايد جواب داده شود که اگر آنها 

اطالعي از موجودات فضايي نداشتند پس چرا اينهمه زحمات را متحمل مي شده اند؟
شناختن و کشفیات ديگر فقط يك موضوع باستان شناسي نمي باشد. يك هیأت از دانشمندان 
تحقیقاتي در علوم مختلف مطمئنًا ما را به حل اين معما نزديكتر خواهد نمود و رد و بدل عقايد و 

نظريات حتمًا نتیجه مطلوبي در باره روشن نمودن اين موضوع خواهد داشت.
خطر نرس��یدن به يك نتیجه قطعي روي اين اصل خواهد بود که دانشمندان اين سئواالت را 

جدي نگرفته و آنها را مسخره مي کنند.

1 Pisco
2 Lima
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فضانوردان در عمق تیره زمان؟
يك سئوال کامال نابجا براي يك دانش��مند حرفه اي است و کسي که چنین سئواالتي مي کند 

بايد نزد روانپزشك برود!
ولي سئواالت وجود دارند و خوش��بختانه اين سئواالت با کمال پررويي به ما خیره مي شوند 
تا اينكه به آنها جواب بدهیم و سئواالت غیرممكن بسیار زياد هستند مثال مردم چه فكر مي کردند 
اگر تقويمي وجود داشت که نش��ان دهنده مبدأ فصول و فصول نجومي، حاالت مختلف ماه براي 

هر ساعت و نیز حرکت آن باشد، البته با در نظر گرفتن حرکت زمین!؟
اين يك فرضیه نیست اين تقويم وجود دارد. در گل خشك شده در »تیاهواناکو«1 يافت شده 

و يك کشف تكان دهنده است.
يك حقیقت واقعي و ثابت کننده که آيا اطمینان شخص ما مي تواند چنین مدرکي را قبول کند 

که افرادي که اين تقويم را تهیه کرده و از آن استفاده مي نمودند تمدني از ما برتر داشته اند؟
کشف باور نكردني ديگري که در اين محل بوجود آمد پیدايش مجسمه بزرگ است. اين سنگ 
يك تخته س��رخ رنگ ارتفاعش به 24 پا و وزنش به 20 تن مي رسد و در معبد قديمي کشف شده. 
دوباره ما در اينجا مي بینیم که بر خالف روش استادانه که در ايجاد اين مجسمه و حك نقوش آن 
بكار رفته ساختمان آن ابداً قابل مقايسه نیست و به خاطر همین روش بدوي است که آن را معبد 

قديمي مي نامند.
»اس. اچ. بالمي«2 و »پي. الن«3 داليل بسیار جالب و نزديك به حقیقت در باره نقش هاي اين 
مجسمه دارند و در کتاب خود به نام مجسمه بزرگ ذکر نموده اند. آنها به اين نتیجه خاتمه مي دهند 
که اين نقوش مجموعه عظیمي از معلومات ستاره شناسي است که در حقیقت اصول آن بر اساس 
کرويت زمین قرار داده ش��ده. آنها همچنین ادامه مي دهند که مدارك ب��ا قضیه اقمار »هوربیگر«4 
کامال مطابقت دارد. اين فرضیه در سال 1927 به چاپ رسید، پنج سال قبل از کشف مجسمه بزرگ. 
فرضیه بر اين است که يك سیاره به وسیله جاذبه زمین به مدارش داخل شده و همچنان که سیاره 
به طرف زمین کشیده مي شده سرعت زمین را کاهش داده و باالخره اين سیاره منفجر شده و تبديل 

به ماه کنوني گرديد.
عاليم روي مجسمه کامال واقعیت ستاره شناسي اين فرضیه را همراهي مي کند و زماني را ثبت 

کرده که اين سیاره 425 دور، دور زمین مي گرديده و سال زمین 288 روز بوده.
آنها مجبور شدند اظهار نمايند اين مجسمه اوضاع کیهاني را در 27000 سال پیش ثبت نموده. 
آنها اينچنین نوشتند، »از نقوش اينطور استنباط مي شود که مجسمه مدرکي براي آيندگان نیز مي باشد.«
اين مجسمه مدرکي است با قدرت بسیار و براي وجودش احتیاج به دلیل پرقدرتي مي باشد. 
زيرا يك جواب معمولي پاس��خي به اين معما نخواهد بود، مثال اين يكي از مجسمه هاي خدايان 
مي باشد کامال بي ارزش است. براي اثبات حقیقت عاليم ستاره شناسي روي مجسمه بايد پرسید 

1 Tiaihuanaco
2 S. H. Bellamy
3 P. Allan
4 Hoerbiger
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که آيا اين افراد قدرت علمي به اندازه کافي براي چنین منظوري داشته اند زيرا آنها خیلي چیزها را 
مي بايستي قبال بیاموزند. و آيا دست افراد ماوراء بشري در کار بوده؟

در هر دو مورد وجود اين مقدار علم پیش��رفته بر روي مجس��مه و همچنین در تقويم بسیار 
بهت انگیز است.

شهر »تیاهواناکو« پر است از معماها. شهر در ارتفاع 13000 پايي قرار دارد و بعالوه تا چندين 
میلي آنجا شهري وجود ندارد. پس از س��فر چندين روزه با راه آهن و قايق از »کوزکو«1 در پرو به 
حفاري هاي اين شهر مي رسیم. فالت ش��باهت زيادي به يك کره ناآشنا دارد. کار جسماني براي 
کسي که بومي نیست بسیار شاق است زيرا فشار هوا برابر يك دوم فشار هوا در سطح دريا و مقدار 
اکسیژن موجود نیز به همان اندازه کم است و با اين وجود اين شهر عظیم بر روي اين فالت قرار 
دارد. هیچ نوع رسوم اصیل در »تیاهواناکو« وجود ندارد. شايد در اين مورد بايد سپاسگزار باشیم 
چون نمیتوان به اصول عادي دانش ارثي متكي باش��یم. بر فراز خرابه ها که بي اندازه قدمت دارند 

)نمیدانیم چقدر( مه زمان، معما و ناداني آن را فرا گرفته.
ديوار از قطعات 100 تني سنگ ماس��ه که بر روي آنها قطعات 60 تني قرار دارد ساخته شده. 
سطح سنگ ها بسیار صاف و محل اتصال آنها بي اندازه دقیق مي باشد. قطعات شامل تخته سنگ هاي 
مكعب مي باشد که به وسیله بست هاي مسي به يكديگر متصل هستند. بعالوه تمام کنده کاري ها 
بي اندازه به ظرافت انجام شده. در قطعات 10 تني سوراخ هايي به عمق 8 پا وجود دارد که دلیل آن 
هنوز روشن نیست. همچنین سنگ استوانه به طول ½ 16 پا وجود دارد که از يك سنگ يك تكه 
بريده شده و ابداً به روشن ش��دن ابهامات در »تیاهواناکو« کمكي نمي کند. مجراي آب سنگي به 
طول 6 پا و عرض ½1 پا مثل اسباب بازي در همه جا پراکنده شده که نشان دهندة يك تحرك بسیار 
عظیمي است. اين کشفیات با دقت کار خود ما را مبهوت مي نمايند. آيا اجداد ما سال هاي سال در 
»تیاهواناکو« کار ديگري به جز ساختن لوله هاي سنگي نداشته اند. و آن هم به آن دقت و ظرافت و 
بدون داشتن هیچگونه ابزاري، که لوله هاي سیماني امروزي در مقابل مثل يك ساخته ناشیانه است. 
در محوطه معبد تعداد بي شماري مجسمه از سر وجود دارند که پس از معاينه مشاهده مي شود که 
متعلق به نژادهاي مختلفي مي باشد چون بعضي از صورت ها داراي لب هاي باريك و بعضي لب هاي 
پهن هستند. بعضي بیني هاي بلند قوس دار و برخي بیني هاي ظريف، بعضي گوش هاي کلفت و 

بقیه نازك و معمولي، بله، و بعضي از سرها داراي کاله خود عجیبي هستند.
آيا اين اشكال نشان دهنده موضوعي هستند که ما نمي خواهیم يا نمي توانیم آن را درك کنیم 
و علت آن افكار و عقايد قبول شده قديمي ما اس��ت؟ يكي از عجايب باستان شناسي در آمريكاي 
جنوبي در »تیاهواناکو« قرار دارد و آن دروازه خدايان است. يك مجمسه عظیم به ارتفاع 10 پا و به 
عرض ½16 پا که از يك تخته سنگ يك تكه ساخته شده. گمان مي رود که وزن اين تخته سنگ در 
حدود 10 تن باشد. چهل و هشت شكل مربع در سه رديف نشان دهنده يك خداي فضايي از پهلو 

مي باشد. افسانه ها در باره شهر معمايي »تیاهواناکو« چه مي گويند؟

1 Cuzco
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در باره سفینه طاليي که از ستاره ها آمد نقل مي کنند، و همراه آن زني به نام »اوريانا«1 آمد که 
مأموريت داشت مادر زمین باشد. اوريانا فقط چهار انگشت داشت که بین آنها نیز پره وجود داشت.

مادر »اوريانا«ي بزرگ هفتاد کودك زمین به دنیا آورد و سپس به ستاره ها بازگشت. در حقیقت 
در »تیاهواناکو« ما اشكال افرادي را بر روي سنگ ها مي بینیم که داراي چهار انگشت هستند و قدمت 
آنها را نمي توان تخمین زد. ما از هیچ فردي در هیچ دوراني اطالع نداريم که »تیاهواناکو« را زماني 

که ويران نبوده ديده باشد. چه معمايي در اين شهر نهفته است؟
چه پیامي از دنیاهاي ديگر در اين دشت بولوويه منتظر جوابگويي است؟ هیچ دلیل قانع کننده اي 
براي پیدايش و نابودي اين تمدن وجود ندارد ولي البته اين بعضي از باستان شناسان را باز نمي دارد 

که يك حدس بي پروا و جسورانه بزنند و بگويند خرابه ها در حدود 3000 سال قدمت دارند.
آنها اين تخمین را از روي دو شكل سفالي مسخره که امكان ندارد به عمر مجسمه ربطي داشته 
باشد مي زنند. دانشمندان کارهاي خود را آسان مي کنند آنها چندين تكه سفالي را به هم مي چسبانند 
و براي يك يا دو تمدن مجاور کاوش مي کنند و برچسبي به اش��یاء مرمت شده مي زنند و يك بار 
ديگر همه چیز در جاهاي تعیین ش��ده خود در طرز فكر و عقايد م��ورد قبول به خوبي جايگزين 
مي شوند. البته اين راه ساده است تا آن که عقیده اي تازه پیشنهاد شود، که شايد اين روش پیشرفته 
حقیقت داشته و يا فضانورداني در گذشته وجود داشته اند. ما نبايد »ساکسي هیوامن«2 را فراموش 
کنیم. منظورم طرح دفاعي و باور نكردني »اينكا«ها که چند پا ارتفاع دارد و در »کوزکو«ي کنوني 
واقع است نمي باشد. بناي سنگي که بیش از 100 تن وزن دارد هم نیست. ديواره طويلي که طول 
آن 1500 پا و عرض آن 54 پا است که توريس��ت ها در مقابلش مي ايستند و عكس هاي يادگاري 

برمي دارند هم منظور من نیست.
منظور من »ساکسي هیوامن« است که در حدود نیم میلي برج معروف »اينكا«ها قرار دارد. براي 
ما مشكل است که تصور کنیم چگونه اجداد ما يك تخته س��نگ يك پارچه عظیم را که در حدود 
100 تن وزن دارد از يك معدن استخراج کرده و س��پس آن را به يك نقطه دور حمل نموده که بر 
روي آن کار کنند. ولي وقتي ما با يك تخته سنگ که وزن آن در حدود 20000 تن تخمین زده شده 
مواجه مي شويم انديشه ما که به خاطر قدرت تكنولژي کنوني حاضر به قبول هر چیزي خواهد بود 

ناگهان دستخوش دگرگوني مي شود و بهت زده مي شويم.
در راه بازگشت از »ساکس��ي هیوامن« در حدود چند صد يارد در کنار کوه، در يك حفره، به 
يك معبد جالب بر مي خوريم. اين يك س��اختمان است که باز هم از يك سنگ يك پارچه ساخته 
شده و برابر است با يك س��اختمان چهار طبقه. اين بنا به طرز باور نكردني با مهارت بسیار تزيین 
شده، داراي پلكان پیچي و سوراخ هاي تزيیني مي باشد. ولي تزيین اين معبد امكان ندارد که يك 
کار تفنني براي »اينكا«ها بوده باشد. حتمًا براي منظوري ساخته شده است که ما هنوز از آن آگاهي 
نداريم. براي اينكه مشكالت پیچیده تر شوند بايد اضافه کنم که ساختمان غول پیكر يك پارچه بر 
روي سرش قرار دارد بنابراين پلكان از پش��ت بام به پايین مي آيد. سوراخ ها مانند برجستگي هاي 

1 Oryana
2 Sacsayhuaman
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نارنجك به سمت هاي مختلفي نگاه مي کنند. يك فرورفتگي عجیب که بي شباهت به صندلي نیست 
به نظر مي آيد که در فضا معلق است. چه کسي مي تواند قبول کند که دست هاي انسان و قدرت او 

اين تخته سنگ را استخراج کرده، حمل و تزيین نموده است؟
چه کسي اين را تعبیه کرده؟ چه قدرت هاي مافوق بشري در کار بوده اند و قصدشان از اين کار 
چه بوده؟ بازديد کننده که از ديدن اين سنگ غول پیكر در حالت شك قرار دارد تقريبًا در 900 يارد 
پايین تر به يك صخره برخورد مي کند که تغییر حالت پیدا کرده و اين تغییر حالت به جز با حرارت 
بي اندازه زياد امكان پذير نیست. به بازديد کننده مبهوت فوراً جواب داده مي شود که اين صخره در 
اثر حرکت يخچال ها تغییر حالت داده است و اين پاسخ بسیار مسخره اي است. يخچال مانند هر 
جسم متحرکي بنا بر منطق مي بايستي به يك سو سرازير شود. گمان نمي رود که اين خاصیت در 
زماني که صخره تغییر شكل داده فرق مي کرده اس��ت. به هر صورت نمي شود تصور کرد که يك 
يخچال در مسافت 18000 يارد مربع در شش سمت مختلف در حرکت بوده. »ساکسي هیوامن« 
و »تیاهواناکو« پر از معماهاي ماقبل تاريخ هستند که براي هر يك جوابي سطحي و غیر قابل قبول 

وجود دارد.
عالوه بر اين، تغییر شكل ماسه در صحراي گبي و در نزديكي حفاري هاي باستاني عراق يافت 
مي شود. چه کسي مي تواند بگويد که چرا اين تغییر شكل ماسه شباهت زيادي به تغییر حالت ماسه 

در صحراي نوادا که در اثر انفجار اتمي صورت گرفته دارد؟
کي مي ش��ود که يك فكر قطعي در باره يافتن جواب قابل قبول به اين معماهاي ماقبل تاريخ 
بكنیم. در »تیاهواناکو« تپه هاي مصنوعي زيادي وجود دارد و همچنین همواري هايي که در مسافت 
4784 يارد مربع کامال مسطح مي باشد به چشم مي خورد. کامال امكان دارد که در زير آن ساختمان هايي 
نهفته باشد. تا کنون هیچگونه حفاري در اين سلسله تپه ها به عمل نیامده و هیچ کلنگي براي حل اين 
معما به زمین زده نشده است. البته پول کم است، گر چه مسافران اغلب سربازان و افسران زيادي را 
مي بینند که دنبال کاري مي گردند، چه اشكالي دارد که يك گروه سرباز تحت نظر متخصص دست 
به حفاري بزنند؟ پول براي خیلي چیزهاي ديگر در دنیا وجود دارد. تحقیقات براي آينده يك امر 
الزم مي باشد و تا موقعي که گذشته ها مبهم بماند قسمتي از آينده روشن نخواهد شد. آيا گذشته 
نمي تواند در حل مشكالت فني که بايد براي اولین بار کشف شوند کمك کند، شايد اين مشكل در 
گذشته يك مشكل نبوده است؟ اگر عالقه به کشف گذشته آنقدر قدرت ندارد که در محققین ايجاد 
انگیزه بنمايد شايد از خط کش محاسبه بتوان استفاده کرد. تا کنون از هیچ دانشمندي خواسته نشده 
که مقدار تشعشعات موجود در »تیاهواناکو«، »ساکسي هیوامن« و »سودوم« افسانه اي در صحراي 

گبي را بوسیله مدرن ترين وسايل اندازه بگیرد.
در کتیبه هاي میخي »اور«1 که از قديمي ترين مدارك بشريت مي باشد از خداياني که در سفینه ها 
در کیهان حرکت مي کردند، خداياني که از ستارگان آمدند و سالح وحشتناکي داشتند و به ستارگان 

بازگشتند، صحبت شده است. چرا ما در باره اين »خدايان« قديمي کاوش نمي کنیم؟
دانشمندان ستاره شناسي راديويي دايمًا امواج به اعماق کیهان مخابره مي کنند که شايد با يك 
1 Ur
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تمدن ناشناخته و مجهول تماس بگیرند. چرا ما اول يا همزمان با آنها، به دنبال اين تمدن ناآشنا در 
روي زمین خود که نزديكتر است دست به جستجو نزده ايم؟ به دنبال سوزن در تاريكي نبايد گشت، 

تمام مدارك در جلوي چشم ما قرار دارد.
در حدود 2000 سال پیش قوم سومري دست به کار ثبت گذشته پرشكوه خود شدند، و تا به 
امروز ما نمي دانیم که اين قوم از کجا آمده اند. ولي اين را مي دانیم که آنها يك تمدن پیشرفته با خود 
آوردند که آن را به قوم نیمه وحشي »سمیت«1 تحمیل نمودند. و اين را هم مي دانیم که آنها خدايان خود 
را بر روي قله کوه ها جاي مي دادند و اگر قله اي در دست نبود مصنوعاً کوهي در فالت مي ساختند.

علم ستاره شناسي آنها بي اندازه پیشرفته بوده. مشاهدات آنها در باره حرکت ماه بسیار جالب است 
به طوري که زمان گردش ماه در مدارش که به وسیله آنها محاسبه شده با زماني که امروزه به دست 
آمده فقط 0/4 ثانیه تفاوت دارد. عالوه بر »گلیگمش«2 افسانه اي که بعداً در باره آن صحبت خواهیم 
کرد آنها يك بازمانده ديگري به جاي گذارده اند که بي اندازه قابل توجه است. در تپه »کويوندجیك«3 
)ناينوه سابق(4 يك سري محاسبه به دست آمد که رقم آن در مقیاس ما 195،955،200،000،000 

خواهد بود. يك شماره پانزده رقمي!!
صاحبان قديمي تمدن غرب يعني يوناني ها در پرشكوه ترين دوره تمدن خود از رقم 10،000 

تجاوز نكرده بودند و هر شماره اي باالتر از آن بي نهايت محسوب مي شده.
بر طبق کتیبه هاي میخي، سومري ها طول عمر بسیار زيادي داشته اند، لذا ده تن از اولین پادشاهان 
سومري مدت 456000 سال سلطنت کردند و بیست و سه پادش��اه که مأموريت دشوار آبادي را 
پس از طوفان مشهور بر عهده داشته اند به مدت 24510 سال و سه ماه و ½ 3 روز سلطنت نمودند.
مدت زماني که با طرز فكر ما ابداً وفق نمي کند ولي اسامي تمام فروانروايان در يك صورت 
بلند باال وجود دارد و بر روي سكه ها براي ابد نقش شده است. چطور مي شد اگر ما باز هم عینك 

تیره خود را برمي داشتیم و با چشم هاي آزاد به اين مدارك مي نگريستیم.
فرض کنیم که هزاران سال پیش فضانوردان خارجي به ديدن سومري ها آمده اند.

فرض کنیم که آنها آمدند و پايه و اساس يك تمدن و اجتماع را براي سومري ها پي ريزي نمودند 
و پس از آنكه اساس پیشرفت را فراهم کردند به کره خود بازگشتند.

باز هم فرض کنیم که اين فضانوردان هر صد سال يكبار بازگشتند که نتیجة کار خود را ببینند. 
برابر با طول زندگي امروزي اين کامال امكان دارد که آن فضانوردان مي توانستند 500 سال زمین 

عمر کنند؟
بر طبق فرضیه نسبي فضانوردان که در سفینه فضايي که با سرعت نزديك به سرعت نور رفت 

و آمد مي کردند در مدت سفر رفت و برگشت سفینه فقط در حدود چهل سال عمر مي کردند.
در طول قرن ها سومري ها برج ها، کاخ ها و اهرامي بر پا مي کردند و هرگونه وسیله راحتي که 
امكان داش��ت براي خدايان فراهم مي نمودند و منتظر بازگشت آنها مي شدند. پس از صدها سال 

1 Semit
2 Gilgamesh
3 Kuyundjik
4 Nineveh
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آنها بازگشتند.
سپس طوفان آغاز ش��د و پس از طوفان بار ديگر سفینه از آس��مان ها به زمین آمد...، اين در 
کتیبه هاي سومري ذکر شده است. سومري ها به چه صورتي خدايان خود را تصوير کرده بودند؟ 
از افسانه ها و تصاوير سومري و بعضي کتیبه هاي »آکادين«1 اطالعاتي در اين باره به دست مي آيد. 
خدايان سومري شخصیت انساني نداشتند و هر يك به ستاره اي نسبت داده شده بودند. ستارگان 
در کتیبه هاي »آکادين« مانند نقش ستارگاني اس��ت که ما امروز رسم مي کنیم فقط چیز جالبي که 
وجود دارد اين است که هر ستاره داراي چندين کره به اندازه هاي مختلف مي باشد که به دور آن 

در حال گردش اند.
چگونه س��ومري ها که تكنیك و قدرت فني امروزه ما را نداش��ته اند مي دانستند که ستاره اي 
داراي کراتي بوده؟ تصاويري هست که افرادي را نشان مي دهد ستاره اي بر سر دارند و بعضي به 

گوي هاي بالدار سوار هستند.
تصويري وجود دارد که به محض ديدن بیننده را ف��وراً به ياد تصوير اتم مي اندازد، کراتي که 
در پهلوي يكديگر در مدار به دور هسته مرکزي در حال گردش مي باشند. اگر ما با در نظر گرفتن 
امكانات فضايي به زمان س��ومري نگاه کنیم ابهامات، سئواالت و وحشت گذشته تاريك، همگي 

از بین خواهند رفت.
اينها چندين مورد تعجب آور ديگر مربوط به همان زمان و نقطه جغرافیايي مي باش��د. نقش 

»اسپايرل«2 در 6000 سال پیش يك واقعیت غیر قابل تصور است در تپه »جوي«3.
صنعت چخماق که به 40،000 سال پیش نسبت داده شده، در خارکوبه نمونه هاي مشابه که 
به 30،000 سال پیش نسبت داده شده در »بارادتوستاين«4 يافت شده است. مجسمه ها، مقبره ها، 

و لوازمات سنگي در تپه آسیاب به 13000 سال پیش نسبت داده شده.
بازمانده وحشت زاده اي که از نوع انسان نمي باشد در همان منطقه يافت شده. لوازمان و نقوش 

سنگي در کريم شهر يافت شده.
سالح و ابزار چخماقي در »باردابالكا«5 حفر گرديده. اسكلت يك مرد کامل و يك بچه در غار 

»شنداير« کشف گرديده.
کلیه اين اشیاء به وسیله روش کربن C14( 14( به 45000 سال قبل از میالد مسیح نسبت داده 

شده اند.
اين لیست را مي توان طويل تر نمود و با اضافه کرن هر مدرك اثبات خواهد شد که در منطقه 
جغرافیايي سومريه در حدود 40،000 سال پیش مخلوطي از افراد نیمه وحشي زندگي مي کردند 
و ناگهان به داليلي که فعال روشن نیست سومري ها با علم ستاره شناسي، تمدن و صنعت خود در 
اين منطقه پیدا شدند. نتايجي که از حضور موجودات ناشناخته فضايي در زمین گرفته شده فعال 

1 Akkadian
Spiral( 2( اسپايرل يك شكل مارپیچي است و دسته اي از کهكشان ها، منجمله کهكشان ما، در سیر تكاملي خود اين شكل را اتخاذ نموده اند: ديدن اين نوع کهكشان ها 

به جز با تلسكوپ هاي پر قدرت مقدور نیست »مترجم«.
3 Geoy
4 Baradostian
5 Baradabalka
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حدسي بیش نیست ولي مي توانیم گمان کنیم که خدايان افراد نیمه وحشي در نواحي سومريه را به 
دور خود گرد آورده و علوم خود را به آنها منتقل کرده اند. مجسمه ها و اشكالي که از پشت ويترين 
موزه ها به ما خیره مي شوند نشان دهنده مخلوطي از نژادهاي مختلف مي باشد، با چشمان عینك دار 
پیشاني گرد لب هاي باريك و اغلب بیني هاي باريك کش��یده، تصويري که با طرز فكر ما در باره 

افراد اولیه خیلي فرق دارد.
آيا آنها مهماناني هستند که از فضا آمده بودند؟

در لبنان قطعه سنگ شیش��ه مانند به نام »تكتايت«1 وجود دارد که دکتر »استر«2 آمريكايي در 
آن ايزوتوپ راديواکتیو آلومینیوم کشف نمود. در مصر و عراق عدسي هايي از کريستال برش داده 
شده به دست آمده که امروزه آنها را فقط مي توان با استفاده از اکسید سیزيوم ساخت، اکسیدي که 

در اثر روش الكتروشیمیايي ايجاد مي شود.
در هلوان تكه پارچه اي کشف شده که امروزه آن را فقط مي توان با روش مخصوص در کارخانه 

ريسندگي بافت.
باطري هاي خشك که روي اصول گالوانیك کار مي کند در موزه بغداد به تماشا گذاشته شده 

است.
بازديد کننده در همان غرفه مي تواند المنت هاي الكتريكي با الكترودهاي مسي و يك الكترولیت 

ناشناخته را ببیند.
در منطقه کوهستاني آس��یا به نام کوهس��تان در غاري در يك نقش حك شده موقعیت کامل 
ستارگان همانطور که 10 هزار سال پیش بوده اند ثبت شده است، زمین و زهره با خطي به يكديگر 

متصل شده اند.
تزيین آالتي از پالتین در فالت پرو به دست آمده. قس��متي از يك کمربند آلومینیومي در قبر 
»چوچو«3 )در چین( کشف گرديده. در دهلي ستوني آهني وجود دارد که در آن فسفر و يا سولفور 

يافت نمي شود لذا در اثر تأثیرات جوي از بین نمي رود.
وجود اين غیرممكن ها بايد ما را متفكر و کنجكاو بنمايد. به چه وسیله اي و با چه دانشي اين 
غارنشینان توانسته بودند که ستارگان را در موقعیت اصلي خود نقش نمايند؟ از کدام کارخانه دقیقي 
اين کريستال هاي برش داده شده بیرون آمده اند؟ چگونه توانسته بودند پالتین را ذوب نمايند و از 
آن آالت تزيیني بسازند در صورتي که پالتین در 1800 درجه سانتیگراد ذوب مي شود؟ و چگونه 
چیني هاي قديم توانسته بودند آلومینیوم بس��ازند، فلزي که فقط از باکسايت به دست مي آيد، آن 

هم با دشواري بسیار؟
به طور حتم اين سئواالت غیرممكن مي باشند، ولي روي اين اصل آيا حق نداريم سئوال کنیم، 
چون حاضر نیستیم قبول کنیم که قبل از ما تمدن برتر و يا تكنولوژي همترازي وجود داشته است؟ 
پس تنها چیزي که باقي مي ماند فرضیه مالقات از فضا مي باشد. تا زماني که باستان شناسي با همین 
روشي که تا کنون اجرا مي شود ادامه پیدا کند ما هرگز نخواهیم توانست بدانیم که آيا گذشته تاريك 
1 Tektite
2 Stair
3 Chu Chu
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ما حقیقتًا تاريك بوده يا در اصل کامال پیشرفته نبوده است.
به زودي سال باستان شناسي تشكیل خواهد ش��د که در طي آن باستان شناسان، فیزيك دانان، 
شیمي دان ها، زمین شناسان، فلزشناسان و کلیه متخصصین قسمت هاي علوم مربوطه بايستي تمام 

زحمات خود را بر روي يك سئوال متمرکز نمايند، آيا اجداد ما مالقاتي از فضا داشته اند؟
مثال يك فلزشناس قادر اس��ت فوراً و دقیقًا به يك باستان ش��ناس بگويد که به دست آوردن 
آلومینیوم چقدر مشكل است. آيا اين غیر قابل قبول است که يك فیزيكدان ممكن است فرمولي را 
در يك نقش فوراً تشخیص بدهد؟ يك شیمي دان با لوازمات و دستگاه هاي مدرن خود ممكن است 
بتواند اين فرضیه را که آبلیسك به وسیله نم دادن ترکه هاي چوبي بر روي سخره ها به دست آمده 
و يا به وسیله يك اسید ناشناخته حل نمايد. زمین شناسان جواب هاي بسیاري به سئواالتي در باره 
اهمیت باقیمانده هاي زمان هاي يخبندان به ما مديون هستند. اين گروه دانشمندان سال باستان شناسي 
عده اي غواص را مأمور تحقیق در بحرالمیت جهت يافتن آثار راديواکتیويك انفجار اتمي در سدوم 
و گومورا خواهند نمود. چرا قديمي ترين کتابخانه ها، کتابخانه هاي مخفي مي باش��د؟ مردم از چه 
ترس داشته اند - آيا آنها از اين مي ترسیدند حقیقتي که چندين هزار سال پنهان بوده آشكار شود؟ 

پیشرفت و تحقیقات را نمي توان متوقف کرد.
مصريان چهار هزار سال خدايان خود را موجودات حقیقي مي پنداشتند. در قرون وسطي ما 
هنوز در اثبات ايديولوژي خود جادوگران را آتش مي زديم. اعتقادي که يوناني هاي قديم داشتند 
که مي توانستند آينده را به وسیله رد پاي غاز پیشگويي نمايند همان قدر صحت دارد که ناسیونالیزم 
اهمیت دارد. ما هزار و يك اشتباه گذشته را بايد جبران نمايیم. خودخواهي محض ديگر پوسیده 
ش��ده و در حقیقت يك نوع کله شقي مي باشد. در مباحث و يا افكار دانش��مندان هنوز اين عقیده 

حكمفرما است که موضوعي بايد ثابت شود تا اينكه مورد رسیدگي قرار بگیرد.
در گذشته فردي که عقیده تازه اي را عرضه مي کرد مي بايس��تي خود را براي تمسخر و آزار 
همكاران و روحانیون آماده نمايد، ولي اوضع مي بايستي بهتر شده باشد. ديگر کسي را به چهارمیخ 
نمي کشند و بي سبب آتش نمي زنند ولي مشكل اينجاست که روش هاي زمان ما آنقدرها هم جالب 

نیستند و کمتر مسدود کننده پیشرفت نمي باشند.
امروزه همه چیز متمدن تر شده و هیاهوي کمتري به پا مي ش��ود. تئوري ها و عقايد غیر قابل 
هضم را به قول آمريكايي ها با جمالت کشنده اي چون »امكانات بسیاري دارد« ساکت مي کنند. يا 

با جمالتي چون
»اين برخالف قوانین است« )و همیشه هم يك قانون وجود دارد(.

»اين آنقدرها هم کالسیك نیست«.
»خیلي انقالبي است« )که در خرد کردن بي همتا مي باشد(.

»دانشگاه ها با آن موافقت نمي کنند« )باور کننده(.
»ديگران هم در اين مورد سعي نموده اند« )البته، ولي آيا موفق بوده اند؟(

»خاصیتي در آن نمي بینیم« )و همین و بس...(
»اين هنوز بايد ثابت شود«!...
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پانصد سال پیش دانشمندي در دادگاه فرياد زد:
»شعور بايد به افرادي که مي گويند زمین گرد اس��ت بفهماند اگر اين چنین بود مردمي که در 

قسمت زير زندگي مي کنند به فضا مي ريختند«!
ديگري تأکید مي کند که در هیچ کجاي انجیل گفته نشده که زمین به دور خورشید مي گردد 

پس چنین عقايدي شیطاني مي باشند!
به نظر مي رس��د هنگامي که عقايد تازه اي عرضه مي گردد کوتاه فكري مانع اصلي بر سر راه 
پیشرفت آن مي باشد ولي در ابتداي قرن بیست و يكم محققین بايد خود را براي حقايق باور نكردني 
آماده نمايند. او بايد در زنده نمودن قوانین و علومي که قرن ها خفته بوده است با سئواالتي که پیشرفت 
ايجاد کرده کمك کند. حتي اگر يك ستون انقالبي در صدد مسدود نمودن اين طغیان فكري باشد، 

به نام حقیقت و درستي بايد با چنگ و دندان با آن مبارزه نمود.
20 سال پیش هر کسي که در محافل علمي صحبت از ماهواره مي کرد دست به يك خودکشي 
علمي مي زد. امروزه اين اجس��ام مصنوعي به نام ماهواره ها به دور خورش��ید مي گردند، از مريخ 
عكسبرداري مي کنند و به نرمي به سطح ماه و زهره فرود آمدند و از سرزمین هاي ناشناخته به وسیله 

دوربین هاي توريستي خود عكس راديويي به زمین مخابره مي کنند.
در بهار سال 1958 هنگامي که اولین عكس راديويي از مريخ به زمین مخابره شد قدرت به کار 

رفته برابر بود با 0/000/000/000/000/000/01 وات يعني نیرويي بي اندازه ضعیف.
با اين وجود ديگر هیچ چیزي تعجب آور نمي باشد. کلمه غیرممكن براي علم جديد مي بايستي 
غیرممكن ش��ود و هر کس که اين را امروز قبول نكند فردا با حقیقت خرد خواهد شد. پس بیايید 
فرضیه خود را محكم در دس��ت بگیريم، فرضیه اي که مي گويد هزاران سال پیش فضانوردان از 

کرات دور دست به زمین آمدند.
مي دانم که اجداد باهوش و بدوي ما نمي توانستند تكنولوژي پیشرفته فضانوردان را فراموش 
کنند. آنها فضانوردان را چون خدايان مي پرستیدند و فضانوردان نیز چاره اي جز قبول اين موضوع 
نداشتند که چون خدايان مورد ستايش قرار بگیرند، در ضمن موضوعي که قبل از سفر به يك کره 

براي آن آمادگي قبلي داشته اند.
در قسمت هايي از زمین هنوز افرادي بدوي زندگي مي کنند که براي آنها مسلسل اسلحه شیطان 
است و يك هواپیماي جت کامال امكان دارد يك پرنده بهشتي باشد. افراد بدوي به جاي مانده نسل 
به نسل در داستان هاي خود به سادگي اين پیش��رفت هاي تكنولوژي را که براي ما عادي مي باشد 
بازگو مي کنند. آنها هنوز اشكال روحاني، کش��تي هاي شگفت انگیز خود را بر روي تخته سنگ ها 
و ديوارهاي غارها مي تراشند و بدين وسیله اين افراد وحشي در حقیقت چیزي را که به دنبال آن 

هستیم نگهداري مي نمايند.
نقش هاي سنگي در کوهستان هاي فرانسه، آمريكاي شمالي، رودزياي جنوبي در صحرا، پرو 

و شیلي به فرضیه ما کمك مي کند.
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»هنري لهوت«1 يك دانشمند فرانسوي در »تاسیلي«2 )صحرا( چند صد ديواره را با هزاران 
نقاشي حیوانات و انسان و اشكالي ملبس به کت هاي کوتاه و زيبا کشف نمود. آنها يك چوب در 
دست دارند که يك جعبه غیر قابل توصیفي بر روي آن قرار گرفته. در کنار نقش حیوانات موجودي 

در لباسي که شباهت زيادي به لباس غواصي است ديده مي شود که باعث تعجب زياد ما شد.
»خداي بزرگ مريخ« نامي که »لهوت« براي او انتخاب نمود. در ابتدا 18 پا قد داشته ولي آن افراد 
بدوي که اين نقش را براي ما به جاي گذارده اند آنقدرها هم که ما فكر مي کنیم بدوي نبوده اند. زيرا 
هر چه که باشد اين افراد بدوي براي کشیدن اين نقوش در اندازه متناسب مي بايستي که از داربست 

استفاده کنند چونكه در چند میلیون سال گذشته تغییري در ارتفاع کف غار ايجاد نشده است.
بدون اين که به مغز خود فشار باوريم اينطور به نظر مي رسد که »خداي بزرگ مريخ« در يك 
لباس فضايي يا غواصي کشیده شده. بر روي شانه هاي سنگین و پرقدرتش کاله خودي تكیه کرده 
که به وسیله چفت مانندي به لباسش متصل مي باشد. بر روي کاله چندين شكاف در جايي که دهن 
و بیني قرار دارد موجود است. فوراً اين فكر دست مي دهد که اگر اين تصوير بي مانند باشد يا بايستي 
اتفاق بوده و يا فقط پديده تخیالت افراد بدوي باشد. ولي از اين اشكال چندين نمونه با همین نوع 
آالت در »تاسیلي« و انواع مشابه اي بر روي صخره هاي آمريكا و ناحیه تولیر، کالیفرنیا يافت شده.

میخواهم که دست و دل باز باشم و حاضرم اظهار عقیده کنم که اين هنرمندان بدوي مهارتي 
نداشته اند و اين اشكال ناشیانه اي که نقش کرده اند روي اين اصل مي باشد که بهتر از آن نمي توانستند 
رسم کنند. ولي با اين وجود پس چرا همین غارنشینان انسان هاي عادي و حیوانات را با آن مهارت 
نقاش��ي کرده اند؟ لذا قابل قبول اس��ت اگر بگويیم اين هنرمندان کامال قادر بودند که آنچه را که 

مي بینند به خوبي رسم نمايند.
در ايالت ايلینوي کالیفرنیا بدون اين که فشاري به مغز خود بیاوريم يك تصوير هندسي را بر 
روي ديواره غار تش��خیص مي دهیم، تصوير يك خط کش محاسبه، البته عقیده باستان شناسان بر 

اين است که اين تصوير يك خدا مي باشد.
تصوير يك حیوان با شاخ هاي بسیار بلند که نوع آن مشخص نمي باشد بر روي ظروف سفالي 

که در سیالك ايران به دست آمده ديده مي شود.
چرا نه؟

هر دو شاخ داراي پنج پیچ به چپ و به راست مي باشند. اگر دو میله عايق چیني را در نظر بیگريم 
اين شاخ ها شباهت زيادي به آن دارند. باستان شناسان در اين باره چه مي گويند؟ به طور خالصه 

آنها تصاوير خدايان هستند.
»خدايان« پاسخ خوبي مي باش��د. مردم خیلي چیزها را بدين وسیله بیان مي کنند، مخصوصا 
هر چیز که قابل فهم نباشد، هر چیز مافوق بشري. در اين دنیاي ناآرام آنها نمي توانند در آسودگي 

زندگي کنند.
هر مجسمه اي که به دست مي آيد هر شیئي که سر هم شود هر جسم سفالي را که بتوان قطعاتش 

1 Henri Lhote
2 Tassili
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را جور کرد فوراً به يك دين و فرقه نسبت داده مي شود. ولي اگر شیئي را نتوان به يكي از اديان نسبت 
داد، حتي به زور، فوراً، مثل خرگوشي که از کاله معجزه گران بیرون مي آيد، يك دين من درآوردي 

قديمي بوجود مي آيد. خورشید دوباره کار خودش را کرد.
ولي اگر اين افراد بدوي حقیقتًا آنچه را که به چشم خود ديده بودند در تاسیلي، آمريكا و يا در 

فرانسه نقش کرده اند چه مي توانیم بگويیم؟
چه مي گويیم اگر پیچ هاي شاخ اين حیوان حقیقتًا نش��ان دهنده آنتن بوده، همانطور که افراد 
بدوي آنها را بر روي سر خدايان ناآشنا ديده بودند؟ آيا امكان ندارد که چیزي که نبايد وجود داشته 
باشد در حقیقت وجود داشته؟ يك وحشي که به اندازه کافي قادر بوده بر روي ديوارهاي غار نقاشي 

کند آنقدرها هم وحشي نبوده.
نقاشي هاي »بانوي س��فید برندبرگ«1 در آفريقاي جنوبي مي تواند از نقاشي هاي قرن بیستم 
باشد. اين »بانو« يك بلوز آستین کوتاه، شلوار چسبان، دستكش، جوراب و کفش به تن دارد و تنها 
هم نمي باشد، در پشت سر او يك مرد باريك اندام که چوبدستي عجیبي در دست دارد و کاله خود 
مبهم و بسیار پیچیده اي نیز به سر دارد ديده مي ش��ود. از لحاظ يك نقاشي مدرن کامال قابل قبول 

است ولي موضوع اينجاست که ما در باره يك نقاشي بر روي ديواره يك غار صحبت مي کنیم.
تمام خداياني که در نقاشي هاي غارها در سوئد و نروژ رسم شده اند داراي سرهاي يكنواخت 
و نامفهومي مي باشند. آيا اين موضوع زننده اي نیست که خدايي را مورد پرستش قرار دهند که در 

ضمن آن را نیز مي کشند و مي خورند؟
ما اغلب کشتي هايي را مي بینیم که داراي بال مي باشند و بیشتر داراي آنتن هايي هستند. اشكالي 
در لباس هاي گشاد نیز در »وال کامونیكا«2 )ايتالیا( وجود دارند و موضوع عصباني کننده اين است 
که همه آنها داراي شاخ هايي بر روي سر مي باشند و من مدعي نمي شوم که اين غارنشینان ايتالیايي 
بین آمريكاي شمالي يا سوئد، صحرا و اسپانیا س��فر مي کردند که ذوق و ايده هنري خود را رواج 
بدهند ولي اين سئوال مشكل باقي مي ماند که چرا افراد بدوي اشكال را در لباس هاي گشاد که آنتن 

بر روي سر دارند، بدون هیچگونه ارتباطي با يكديگر، بوجود آورده اند.
من يك کلمه هم حرف نمي زدم اگر اين عجايب غیر قابل تشريح فقط در يك نقطه از دنیا وجود 
داشت ولي آنها تقريبًا در همه جا يافت مي شوند. به محضي که با طرز فكر امروزي خود بنگريم و 
از رؤياي تكنولوژيكي زمان خود براي پر کردن جاهاي خالي استفاده کنیم پرده تاريكي که گذشته 
را مي پوشاند شروع به برخاستن مي کند. در قسمت بعدي مطالعه کتب مذهبي قديمي به من کمك 
مي کند که فرضیه خود را آنچنان واضع و روشن بنمايم که محققین که گذشته ما را مورد بررسي 

قرار مي دهند، ديگر نمي توانند از سئواالت انقالبي روي برگردانند.

1 Brandberg
2 Val Camonica
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فصل چهارم

آيا خدا يك فضانورد بود؟

انجیل پر است از اسرار و تضادها، مثال کتاب پیدايش از بوجود آمدن زمین شروع مي کند و با صحت 
بسیاري، از دقايق زمین شناسي گزارش مي دهد. ولي چگونه نويسنده مي دانست که مواد معدني 

قبل از ايجاد کره پديد آمده و کره قبل از بوجود آمدن حیوانات بوده است؟
و خداوند گفت بگذاريد بشر را مثل خود بسازيم: )کتاب پیدايش( چرا خداوند به زبان جمع 
صحبت مي کند؟ چرا او مي گويد »ما« و نه »من«؟ به نظر مي رسد که خداي يكتا در خطاب به بشر 

بايد خود را مفرد مخاطب قرار دهد نه جمع.
... »سپس بشر بر روي زمین شروع به ازدياد نمود و دختراني از آنها به دنیا آمدند و پسران خدا 
دختران بش��ر را ديدند، و ديدند که آنها زيبا بودند و آنها را به تعدادي که مي خواستند به همسري 

بردند«... )کتاب پیدايش(
چه کسي مي تواند بگويد که کدام پسر خدا دختران بشر را به همسري گرفت؟ قوم بني اسرايیل 

فقط يك خداي مقدس داشت. پس »پسران خدا« از کجا آمده بودند؟
... »در آن روزگار غول ها بر روي زمین بودند، و همچنین بعد هنگامي که پس��ران خدا به نزد 
دختران بشر آمدند، و دختران بشر از آنان باردار گرديدند و هم آنان نیز مردان پرقدرت بودند، چون 

از مردان پاك بودند«... )کتاب پیدايش(
دوباره در باره پسران خدا که با بش��ر تولید مثل نموده اند گفته ش��ده و همچنین اينجا اولین 

برخورد را با غول ها پیدا مي کنیم.
غول ها در نقاط مختلف زمین پديد مي آيند: در متولوژي شرق و غرب، در داستان هاي »تیاهواناکو« 
و قصه هاي اسكیموها. غول ها اغلب صفحات کتب قديمي را سحر مي کند. پس حتمًا وجود آنها 

يك واقعیت بوده. اين غول ها چه نوع موجوداتي بوده اند؟
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آيا آنها اجداد ما هستند که ساختمان هاي عظیم و آثاري باور نكردني را به راحتي بوجود آوردند 
و يا افرادي بودند که از ستارگان ديگر آمدند و معلومات فني برتري داشتند؟

يك چیز مطمئن است، انجیل در باره غول ها صحبت مي کند و آنها را پسران خدا معرفي مي نمايد 
و اين پسران خدا با دختران بشر تولید مثل نمودند و نوع بشر را افزايش دادند.

در کتاب پیدايش شرح بسیار واضحي از ناحیه سدوم و گومورا نوشته شده... »در شب هنگامي 
که لوط در کنار دروازه شهر نشسته بود دو فرشته به سدوم آمدند«...

واضح است که لوط منتظر اين فرشتگان بوده و معلوم شد آنها مذکر بودند چون او آنها را فوراً 
شناخته و از آنها با مهرباني دعوت مي کند که شب را در منزل او به سر برند.

انجیل مي گويد: »مردان شهر مي خواستند بدانند که اين غريبه ها که بودند، ولي غريبه ها قادر 
بودند با يك حرکت شهوت جنسي اين افراد را از بین ببرند، آنها خطاکاران را کور مي کردند«...

بنا بر کتاب پیدايش فرش��تگان به لوط گفتند... که هر چه زودتر زن، پسران، دختران، دامادها 
و عروس هايش را از ش��هر بیرون ببرد و به او هشدار دادند که ش��هر به زودي ويران خواهد شد. 
خانواده حاضر نبودند که هشدار عجیب را قبول کنند و فكر کردند که اين هم يكي از شوخي هاي 

بد لوط مي باشد.
کتاب پیدايش ادامه مي دهد:

»و هنگام صبحگاهان فرشتگان لوط را شتاب نمودند، گفتند برخیز و همسر خود را و دو دختر 
خود را که اينجا هستند با خود ببر، نگذار در از هم پاشیدگي ش��هر از بین بروي، و هنگامي که او 
سستي مي کرد مردان دست هاي او را، دست هاي همسرش را و دست هاي دخترانش را مي گرفتند 
آنها را به پیش مي بردند. خداوند نسبت به تو بخشنده اس��ت و آنها را پیش بردند و از شهر خارج 

ساختند و هنگامي که او را به خارج آوردند به او گفتند به خاطر زندگیت بگريز.
به پشت سر خود ننگر و در حوالي باقي نمان، به کوهستان بگريز و بگذار زنده بماني، شتاب 

کن و بگريز چون من نتوانم کاري براي تو انجام دهم مگر تو از اين مكان دور شوي«...
بنا بر اين گزارش بدون شك دو غريبه، فرشتگان، قدرتي ناآشنا دارا بودند. شتاب تحمیل شده 
و سرعتي که لوط و خانواده اش را بیرون برد ما را به فكر وا مي دارد. هنگامي که لوط خسته شده بود 

او را با دست هايش گرفته و پیش مي کشیدند. آنها مي بايستي در چند دقیقه دور مي شدند.
به لوط دستور دادند که به کوهستان برود و به پشت سر نگاه نكند، با اين وجود به نظر مي رسد 
که لوط احترام بي انتهايي براي فرشتگان قايل نبوده، چون دايمًا اعتراض مي کند... »من نمي توانم 
به کوهستان بگريزم بگذاريد ش��یطان مرا در بر گیرد و من بمیرم«... و لحظه اي بعد فرشتگان به او 

مي گويند که اگر او با آنها نرود کاري برايش نمي توانند بكنند.
در حقیقت چه به سر س��دوم آمد؟ نمي توان تصور کرد که خداوند قادر تحت برنامه اي کار 
انجام دهد، پس چرا فرشتگان در اين چنین عجله اي بودند؟ و آيا ويراني شهر بوسیله قدرتي بود 
که تا آخرين ثانیه حساب شده بوده؟ آيا ش��مارش براي نابودي آغاز شده بود، و آيا فرشتگان در 

باره اش با اطالع بودند؟
در اين صورت زمان نابودي حتمي بوده. آيا روش ساده تري براي آوردن لوط به پناهگاه وجود 
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نداشته؟
چرا آنها به هر قیمتي که شده بود مي بايستي به کوهستان بروند؟ و به چه دلیل غیر معقولي آنها 

حق نداشتند به عقب نگاه کنند؟
البته اين سئواالت بس��یار پیچیده مي باش��ند، ولي پس از انفجار دو بمب اتمي بر روي ژاپن 
واقف هستیم که چگونه اين نوع بمب ها تخريب مي نمايند و افرادي که تحت تشعشعات مستقیم 
آن قرار بگیرند خواهند مرد و يا دچار امراض بي درماني مي شوند. بگذاريد فرض کنیم که سدوم 
و گومورا طبق نقشه قبلي ويران شده اند، يعني مستقیمًا به وسیله انفجار اتمي. شايد اين فرشتگان 
مي خواس��تند مواد اتمي خطرناکي را از بین ببرند و همزمان با آن مطمئن شوند که يك نسل فاسد 

بشري را کامال از بین ببرند.
زمان ويراني تعیین شده بود و آنهايي که قرار بود زنده بمانند، چون خانواده لوط، مي بايستي 
چندين میل از مرکز انفجار دور مي شدند و به کوهستان مي رفتند، چون طبیعتاً صخره ها تشعشعات 
سخت و خطرناك را جذب مي کند. و همه از اين داس��تان با اطالع هستیم که همسر لوط به عقب 
برگشت و مستقیماً به خورشید اتمي نگاه کرد. امروزه هیچكس متعجب نیست که چرا او بالدرنگ 

در همان نقطه مرد.
...»سپس خداوند بر سدوم و گومورا سنگ و آتش باريد... و ابراهیم صبح زود به محلي که او در 
مقابل خداوند ايستاده بود رفت و او به سوي سدوم و گومورا نگريست و به سوي زمین هاي اطراف 
نگريست و آگاه باش که دودي چون دو تنور از اين شهر به آسمان برمي خواست«... )کتاب پیدايش(

و بدين طريق جريان اين فاجعه خاتمه مي يابد.
ممكن است که ما به اندازه اجداد خود متدين نباشیم ولي کنجكاوتر هستیم. با بهترين نیت در 
دنیا نمي توان تصور کرد که خدايي مهربان و بي اندازه بخشنده و برتر از عامل زمان، نداند که چه 

اتفاقي روي خواهد داد.
خداوند بشر را آفريد و از آفريده اش راضي است، ولي به نظر مي رسد که بعداً از عمل خود پشیمان 
شده باشد چون خالق تصمیم مي گیرد که بشر را از بین ببرد. همچنین براي ما فرزندان روشنفكر 
امروزي مشكل است پدر بي اندازه مهرباني را در نظر بگیريم که بین فرزندان مورد عالقه اش، چون 

خانواده لوط و عده کثیر ديگر استثناء قايل شود.
تورات عهد عتیق شرح مفصلي نوشته که خداوند، و يا فرشتگان او، از آسمان ها با غرش عظیم 

و دودي سنگین به زمین آمدند.
يكي از اولین مشروح واقعه از حزقیال به دست ما رسیده:

... »سي امین سال، چهارمین ماه و پنجمین روز ماه من در میان زندانیان در کنار رود چبار بودم 
که بهشت گشوده شد، به آسمان نگريستم، آگاه باش، گردبادي از شمال بیرون آمد، ابر سیاه و آتش 
عظیمي نمايان گرديد و روشنايي پرابهتي در اطرافش بود و در میان ابر و آتش روشنايي عجیبي به 

رنگ خون نمايان گرديده و از میان آنها چهار موجود زنده نمايان شد و ظاهر آنها اين چنین بود:
آنها به انسان شباهت داشتند. پاهاي آنها مستقیم بود و پاش��نه پاي آنها چون سم گوساله بود 
و آنها چون مس شفاف مي درخشیدند«... حزقیال شرح کاملي از به زمین نشستن سفینه مي دهد. 
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او سفینه اي را شرح مي دهد که از شمال مي آمد تشعشعاتي بیرون مي دهد و مي درخشد و ابري از 
ماسه صحرا به هوا بلند مي کند.

خداوند تورات عهد عتیق خداوندي قادر بود پس چرا اين خداوند مي بايستي از يك سمت 
مشخص به زمین بیايد؟ آيا نمي توانسته بدون اينهمه صدا و دشواري هر کجا که مي خواسته باشد؟

بگذاريد شرحي که حزقیال شاهد آن بوده قدري بیشتر دنبال کنیم:
... »من آنچنان که به اين موجودات مي نگريس��تم چرخي با چهار صورت که بوسیله يكي از 
موجودات در آسمان نگه داشته ش��ده بود ظاهر گرديد. و کار اين چرخ ها چون رنگ هاي ياقوت 
بود: و هر چهار يك شباهت داشتند و ظاهر و کار آنها مانند چرخي میان چرخي بود، هنگامي که 
آنها حرکت کردند بر چهار س��مت خود حرکت مي کردند و در هنگام حرکت نمي چرخیدند. و 
حلقه آنها آنقدر بلند بود که وحشتناك بود، و دور حلقه داراي چشم بود و هنگامي که موجودات 
حرکت مي کردند حلقه ها نیز با آنها حرکت مي کردند و هنگامي که موجودات به هوا برمي خاستند 

چرخ ها نیز برمي خاست«...
اين تشريح بسیار جالب است. حزقیال مي گويد هر چرخ در میان چرخي ديگر بود. آيا يك 
س��راب بوده؟ با دانش و طرز فكر امروزي اين جس��م که او ديده بود مانن��د يكي از خودروهاي 

مخصوص است که آمريكايي ها در بیابان ها و مناطق باتالقي به کار مي برند.
حزقیال مشاهده کرد که چرخ ها، با هم، با موجودات بالدار به هوا بلند شدند. طبیعتاً چرخ هاي 

يك خودروي چند خاصیتي، چون هلیكوپتر، در هنگام برخاستن جا نمي ماند.
حزقیال ادامه مي دهد:

... »اي فرزند انسان بر پاهاي خود بايست تا من با تو صحبت کنم«...
بازگو کننده اين صدا را شنید از ترس صورت خود را در خاك مخفي نمود و بدنش به لرزش 
افتاد. اين ظهور عجیب حزقیال را فرزند بشر خطاب نمود و مي خواست با او صحبت کند: تشريح 

اينچنین ادامه پیدا مي کند.
... »و از پشت سر خود صداي بال هاي اين موجودات را شنیدم که به يكديگر برخورد مي کردند، 
و صداي چرخ ها را بر فراز آنها، آن غرش عظیم...« عالوه بر تشريح دقیق سفینه حزقیال متوجه صداي 
غول آسايي که در هنگام برخاستن از خود بوجود مي آورد مي گردد. او صدايي که بال ها و چرخ ها 
مي کردند غرشي عظیم مي خواند. مطمئناً شهادت عیني بوده. خدايان با حزقیال صحبت کردند و به 
او گفتند که برقراري قانون و حق در اين منطقه بر عهده اوست. او را با خود در سفینه بردند و مطمئن 
ساختند که هنوز آنها را ترك نكرده اند. اين تجربه اثر عجیبي بر حزقیال داشت چون از تشريح اين 
جسم ابداً خسته نمي شود. در سه مرحله مختلف مي گويد که هر چرخ در میان چرخ ديگر است 
و هر چهار چرخ مي توانست در چهار س��مت خود حرکت کند... و در حرکت نمي چرخیدند. او 
مخصوصاً از اين که تمام سفینه، پشت بال ها و حتي چرخ ها، پوشیده از چشم بودند بي اندازه تحت 
تأثر قرار گرفته بود. خدايان بعداً منظور س��فر خود را به او مي گويند که او در میان خانه پر آشوبي 
زندگي مي کند که چش��م دارند که ببینند ولي نمي بینند، گوش دارند که بشنوند ولي نمي شنوند. 
هنگامي که او را در باره همشهري هايش مطلع مي سازند، همچون شرح ديگر اين نوع بازديدها، 
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نصیحت و س��یري در باره قانون، و نیز راهنمايي در باره تمدن صحیح به او داده مي شود. حزقیال 
اين مسئولیت را بسیار جدي مي گیرد و دستورات خدايان را دست به دست مي دهد.

دوباره ما با سئواالت گوناگوني روبرو شده ايم. چه کسي با حزقیال صحبت نمود؟ آنها چگونه 
موجوداتي بودند؟ آنها مطمئناً خدا به معناي واقعي کلمه نبودند و اال براي نقل از محلي به محل ديگر 
احتیاجي به وسیله نقلیه نداشتند. اين نوع تحرك به نظر من با مفهوم خداوند متعال جور در نمي آيد.
اختراع ديگري در کتاب کتاب ها ذکر ش��ده که ارزش دارد آن را مورد بررسي قرار دهیم. در 
کتاب مهاجرت موسي دستورات کاملي را که خداوند در باره ساختن تابوت عهد به او داده بازگو 
مي کند. دستورات تا آخرين سانتیمتر داده ش��ده که در کجا حلقه ها کوبیده شوند و فلز آن از چه 
آلیاژي ساخته شود. دستورات به اين منظور بود که همه چیز دقیقًا طبق آنچه که خداوند خواسته 

بود باشد. او چندين بار به موسي هشدار داده بود که مبادا اشتباهي بكند:
... »و مراقب باش که آنها را طبق دستوارتي که به تو در کوهستان داديم بسازي«. )کتاب مهاجرت(.
همچنین خداوند به موسي گفته بود که با او از تخت بخشش صحبت خواهد کرد. به موسي 
گفت که هیچكس نبايد به تابوت عهد نزديك شود و دستورات کاملي در باره اينكه چه نوع لباسي 
و چه نوع کفش��ي در هنگام حمل آن بپوشد به او داده ش��ده بود. با وجود اينهمه سعي و کوشش 

اشتباهي رخ مي دهد:
داود تابود عهد را حرکت داد و اوزاه در بردن گاري که تابوت عهد در آن بود کمك نمود. در 
حین حرکت حیوانات تكان خوردند که در نتیجه امكان داش��ت تابوت عهد به زمین بیافتد، اوزاه 

آن را محكم گرفت. او جابجا مرد، چون کسي که رعد و برق به او اصابت کرده بود... )سموئیل(
بدون شك تابوت عهد از لحاظ الكتريكي شارژ بوده! اگر آن را امروزه طبق دستوراتي که موسي 

داده است بسازيم اختالف پتانسیلي معادل صدها ولت به دست خواهد آمد.
خازن بوسیله دو صفحه طال که يكي داراي بار مثبت اس��ت و ديگري بار منفي ساخته شده. 
بعالوه اگر يكي از قطعات به جاي آهن ربا کار کند بلندگوي کاملي بوجود مي آيد. شايد يك نوع 
دستگاه مخابراتي بین موسي و سفینه فضايي بوده. دستورات ساختن يك تابوت عهد بطور کامل در 
انجیل وجود دارد. بدون اينكه به کتب مهاجرت مراجعه کنم به نظرم مي رسد که به ياد مي آورم که 
نوشته شده تابوت عهد از جرقه هايي پوشیده شده بود و موسي هرگاه احتیاجي به کمك و نصیحت 

داشت از اين »فرستنده« استفاده مي کرد.
موسي صداي خداي خود را ش��نید ولي هیچگاه او را از نزديك نديده بود. هنگامي که از او 

خواست که خودش را نشان بدهد جواب خداوند اين بود:
... »تو نمي تواني صورت مرا ببیني چون بشري نخواهد بود که مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند 
گفت آگاه باش براي تو پیش من جايي هست، بر روي صخره اي بايست و هنگامي که شكوه من بر 
تو عبور نمايد ما تو را بر روي قله اي خواهیم گذاشت و در حین عبور تو را با دست خود مي پوشانیم 
و دست خود را بر خواهیم داشت و تو پشت ما را خواهي ديد: ولي صورت ما را نخواهي ديد«...

)کتاب مهاجرت(
شباهت عجیبي در نوتشه هاي کتب قديمي وجود دارد. در پنجمین رساله »گیلگمش« که متعلق 
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به سومري ها مي باشد و از انجیل قديمي تر است کامال با همین مطالب روبرو مي شويم:
»هیچ بشري به کوهستان که خدايان در آن به سر مي برند نخواهد آمد. او که به صورت خدايان 
نگاه کند بايد بمیرد«. در کتب قديمي ديگري که قسمت هاي مختلف تاريخ بشريت را به ما مي دهد 
گفته هاي مشابه اي مشاهده مي نمايیم. چرا خدايان نمي خواستند صورت خود را نشان بدهند؟ چرا 

نمي گذاشتند صورتشان بدون ماسك شود؟
از چه چیزي واهمه داشتند؟

و آيا تمام مشروح کتاب مهاجرت از رساله هاي »گیلگمش« سرچشمه گرفته؟ حتي اين هم 
ممكن است، چون ظاهراً موسي در خانواده سلطنتي مصري بزرگ شده بود. شايد او به کتابخانه 

دسترسي داشت و بدين وسیله از رموز قديم آگاهي پیدا کرده بود.
شايد بهتر باشد تاريخ هاي ذکر شده در تورات عهد تحقیق را مورد بررسي قرار بدهیم. چون 
داليل زيادي وجود دارد که داود که ظاهراً با غول ش��ش انگش��تي جنگی��ده مدت ها بعد زندگي 

مي کرده. )سموئیل(
در ضمن بايستي اين امكان را در نظر گرفت که تمام تاريخ ها، حماسه ها و نقل ها در يك نقطه 
بوجود آمده اند سپس دست به دست و يا بوسیله کتیبه ها مطالب تغییر کرده و به نقاط ديگر رفته است.

کشفیات اخیر در بحرالمیت )کتیبه هاي کوموران(1 در بزرگ نمايي کتاب پیدايش تأثیر با ارزش 
و مهمي دارد. در اينجا نیز چندين کتیبه نامعلوم به ارابه ها، پسران بهشتي، چرخ ها و دود که سراب 

پرنده را ايجاد مي کند اشاره شده.
در روايات موسي آمده که حوا به آسمان نگريست ارابه اي از نور ديد که بوسیله چهار عقاب 
درخشان کشیده مي ش��دند. موسي مي گويد هیچ بش��ر خاکي نمي تواند عظمت آن را بیان نمايد. 

باالخره ارابه به طرف آدم آمد، و از میان چرخ هايش دود برمي خاست.
اين داستان در حقیقت چیز تازه اي به ما نمي گويد. با اين وجود از ارابه، نور، چرخ ها و دود، 

چون رؤياي پرشكوهي صحبت شده، حتي در زماني دور چون دوران آدم و حوا.
يك واقعه باور نكردني در کتیبه »لمك« ياد شده. چون از کتیبه تعدادي از قطعاتش از بین رفته 
جمالت و قسمت هايي خالي هستند ولي آنچه که در دست مي باشد آنقدر عجیب است که جالب 

باشد.
کتیبه اينچنین مي گويد:

»روزي پدر نوع به خانه آمد و از ديدن پسري در خانواده اش که وضع ظاهريش نشان مي داد 
به او تعلق ندارد متعجب مي گردد. او به نزد زنش رفته و مدعي ش��د که اين پسر فرزند او نیست. 
همسرش به تمام مقدسات س��وگند مي خورد که اين طفل از او بوده و نه از يك غريبه و يا يكي از 
پسران بهشت. )در اينجا بايد بپرسیم که منظور او کدام پسر بهشت بوده. در هر صورت اين درام 
خانوادگي قبل از طوفان صورت گرفته( با اين وجود لمك گفته هاي زنش را باور نكرد و در حالي 

که بي اندازه مضطرب بود به نزد پدرش رفت که از او ياري بطلبد.
در هنگام ورود او اين واقعه که به شدت باعث دگرگوني اش شده بود بازگو مي نمايد. پدرش 
1 Qumran
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به آرامي واقعه را شنید و در باره اش فكر کرد س��پس به خود فرو رفت که او از »ايناك« دانا کمك 
بگیرد. اين نورسیده آنقدر باعث ناراحتي ش��ده بود که پیرمرد مشقت اين سفر طوالني را بر خود 
متحمل نمود. موضوع اين پسر کوچك مي بايستي روشن شود. مسوزله شرح داد که چگونه اين 
پسر کوچك در خانواده پسرش پیدا شده که بیشتر به فرزند بهشتیان شباهت دارد تا به فرزند بشر.

چشم هايش، موهايش، پوست بدنش و تمام وجودش ابداً شباهتي به بقیه فامیل ندارد. »ايناك« 
تمام داستان را شنید و سپس مسوزله را با خبر بس��یار ناراحت کننده اي روانه خانه اش نمود. به او 
گفت روز قضاوت براي زمین و انسان خواهد آمد و آنچه که گوشت و خون است از بین خواهد 
رفت چون همه فاسد و منحرف مي باشند ولي پسر عجیبي که خانواده تو از او مظنون هستند انتخاب 
شده که آنهايي را که پس از روز قضاوت باقي مي مانند راهنما باشد. لذا بايستي به پسرش دستور 
دهد که اين پسربچه را نوح بنامد. به خانه بازگشت و آنچه را که در انتظار آنها برد به پسرش بازگو 

نمود. او چه مي توانست بكند به جز اين که اين طفل را فرزند خود بداند و نامش را نوح بگذارد.
چیز عجیبي که در داستان اين خانواده است اين است که به والدين نوح از آمدن طوفان اطالع 
داده شده بود و حتي توسط »ايناك« به مسوزله هشدار داده شده بود. همین ايناك بنا به روايات فوراً 

بعد از اين اتفاق بوسیله ارابه هاي آتشین بهشتي براي همیشه ناپديد شد.
اين موضوع ما را با يك سئوال جدي روبرو مي کند که آيا نژاد بشر در اثر يك تولید مثل عمدي 
توسط افراد ناشناس کرات ديگر بوجود آمده بوده؟ در غیر اين صورت چه دلیلي داشت که بشر 
بوسیله غول ها و فرزندان بهشت دايماً بارور مي گرديدند و نوع تولید شده ناسالم از بین برده مي شده. 
با دانستن اين موضوع، طوفان معروف قبال طرح شده بود و قصد آن از بین بردن نژاد بشر بوده، به 
غیر از چند تن که برگزيده ش��ده بودند. پس اگر طوفان، که صحت آن از لحاظ تاريخ ثابت شده، 
عمداً طرح شده بوده )چند صد سال قبل از آن نوح دستور ساختن کشتي معروف را دريافت داشته 

بود( پس نمي توان اين قضاوت الهي را دانست.
امروزه تولید يك نسل باهوش تر ديگر يك فرضیه مسخره نمي باشد. در حماسه هاي »تیاهواناکو« 
و کتیبه هاي دروازه آفتاب در باره سفینه اي که به زمین آمد و »مادر زمین« را همراه آورد که بتواند 
فرزنداني بار آورد گفته شده. نوش��ته هاي اديان قديمي هرگز از گفتن »خدا بشر را در ضمیر خود 

آفريد« خسته نمي شوند.
در چندين کتاب حتي اشاره شده که آزمايشات زيادي الزم بود تا اينكه بشر آن طور که خداوند 
مي خواسته افريده شود. بنا بر فرضیه بازديد زمین توس��ط موجودات ناشناس پیشرفته مي توانیم 

بگويیم که ما نیز به آن موجودات ناشناخته جالب بستگي داريم.
در اين سلسله مدارك، هدايايي که اجداد ما براي خدايان مي بردند ايجاد اشكال مي کند. اين هدايا 
تنها به مواد معطر و قرباني کردن حیوانات ختم نمي شده. صورت هدايايي که خدايان مي خواستند 
اغلب شامل سكه با دستورات مخصوصي براي ساختن آنها نیز بوده. در حقیقت بزرگترين مرکز 
ذوب فلز در ش��رق عتیق در »ايزيون گبر«1 بوده. يك مرکز ذوب بس��یار مدرن که شامل سیستم 
تونل هاي هوا، دودکش ها و مدخلي که براي مقصود بخصوص بوده، مي باشد. متخصصین ذوب 
1 Ezeon Geber
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امروزي با مشكلي روبرو هستند و آن اين است که چگونه با اين روش ماقبل تاريخي امكان داشته 
مس را ذوب و تصفیه نمايند. اين بدون ش��ك دلیل وجود مقدار زيادي سولفات مس در غارها و 

داالن هاي نواحي ايزيون گبر مي باشد. تمام اين کشفیات متعلق به بیش از 5000 سال پیش است.
اگر روزي فضانوردان ما با افراد بدوي در کره اي روبه رو شوند حتماً موجب اين تصور خواهد 
بود که فضانوردان ما فرزندان بهشتي و يا از خدايان مي باشند. ش��ايد دانش ماخیلي برتر از افراد 
بدوي آن قسمت هاي هنوز ناشناخته فضا باش��د، همچون که دانش آن موجودات که اجداد ما را 
مالقات کردند از آنها برتر بوده. ولي بي اندازه ناراحت کننده مي شد اگر زمان در اين مقصد خیالي 
نیز به سرعت پیش مي رفت و در هنگام به زمین نشستن فضانوردان ما به جاي اين که چون خدايان 

از آنها استقبال نمايند به علت اين که از زمان عقب هستند به آنها بخندند.
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فصل پنجم

ارابه هاي آتشين از آسمان ها

در ابتداي قرن کش��ف بي اندازه جالبي در کوه »کويندجیك« صورت گرفت. اين سرگذشت يك 
قدرت بزرگ اس��ت که در کتیبه س��فالي کنده ش��ده. اين کتیبه متعلق به کتابخانه پادشاه آشوري 
»آشور بانیپال«1 بوده و به زبان »آکادين« نوشته شده. بعداً نسخه اي نیز به دست آمد که به زمان شاه 

همورابي نسبت داده مي شود.
اين يك حقیقت ثابت شده و تايید شده اي است که نس��خه اصلي رساله »گیلگمش« متعلق 
به قوم سومري مي باشد، افرادي که از ابتداي آنها بي اطالع هستیم و از خود شماره مبهوت کننده 
15 رقمي و يك علم ستاره شناسي بسیار پیشرفته به جاي گذاشتند. نیز اين هم واضح است که متن 

اصلي رساله »گیلگمش« به موازات کتاب پیدايش مي باشد.
در اولین کتیبه سفالي کشف شده در »کويندجیك« در باره فاتح شجاع »گیلگمش« که ديوار 
دور شهر »اورك«2 را ساخته نوشته شده. اينچنین مي خوانیم: که خداي بهشتي در يك خانه مجلل 
زندگي مي کرد و محافظان بر ديوارهاي شهر پاسداري مي دادند. همچنین مي آموزيم که »گیلگمش« 
مخلوطي از خدا و بشر بوده، دو سوم خدا و يك سوم بش��ر. زيارت کنندگاني که براي ديدن او به 
»اوروك« مي آمدند از ترس به لرزش مي افتادند چون تا کنون موجودي به زيبايي و قدرت او نديده 
بودند. به هر صورت اين نش��ان دهنده اين اس��ت که حتي از زماني که نوشتن آغاز شده بوده اين 

موضوع تولید مثل و مخلوط بین »خدا« و بشر وجود داشته.
در کتیبه دوم مي آموزيم که ش��خصیت ديگري به نام »اينكیدو«3 به وس��یله »ارورو«4 خداي 

1 Assurbanipal
2 Uruk
3 Enkidu
4 Aruru
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مؤنث بهشتي آفريده شده. »اينكیدو« به طور بسیار دقیقي تشريح گرديده: تمام بدنش از مو پوشیده 
مي باشد و پوست به تن دارد. او علف مي خورد و از محلي که دام ها آب مي خورند براي آشامیدن 
اس��تفاده مي کند. هنگامي که »گیلگمش« پادشاه ش��هر »اوروك« در باره اين موجود زشت مطلع 
مي شود پیشنهاد مي کند که به او زن زيبايي داده شود که او را از زندگي حیواني جدا نمايد. »اينكیدو«، 
موجود ساده، گول اين حقه شاه را مي خورد و شش روز و شب را با زن بسیار زيبايي مي گذراند. 
اين رفتار شاهانه ما را به اين فكر مي دارد که اين تولید مثل بین نیم خدا و نیم حیوان موضوع عادي 

در آن دوران وحشي گري نبوده.
کتیبه سوم در باره ابري از خاك که از دور دست مي آمد سخن مي گويد. بهشت غرش نموده، 
زمین لرزيد و باالخره فرزند خدا پديد آمد و »اينكی��دو« را در چنگال و بال هاي خود گرفت، و با 
کمال تعجب مي خوانیم که او چون سرب به روي »اينكیدو« نشست و وزن بدنش به نظرش چون 

تخته سنگي بود.
اگر ما قدرت تخیل نويسنده داستان را در نظر بگیريم و اضافاتي که مترجم و کپیه کننده نموده اند 
حذف نمايیم با اين وجود موضوع بسیار تعجب آوري باقي مي ماند: چگونه آن کتیبه نويس قديم 
ممكن بود که بداند بدن انسان تحت سرعتي به سنگیني سرب در مي آيد؟ امروز ما کاماًل از قدرت 
جاذبه و سرعت آن با اطالع هستیم. يك فضانور در هنگام پرتاب با قدرتي معادل با چندين برابر 
قوه جاذبه به صندلي خود فشرده مي ش��ود و اين نیرو قبال محاسبه شده است. ولي چگونه چنین 

فكري به مغز يك کتیبه نويس رخ داده بود؟
پنجمین کتیبه مي نويسد که چگونه »گیلگمش« و »اينكیدو« با هم براي مالقات خدايان به قصر 
آنها مي روند: برجي که »ايرنینیز«1 خداي مؤنث در آن زندگي مي کرد، درخش��ندگي بي اندازه اي 

داشت و مسافت ها قبل از آن که به آن برسند ديده مي شد.
تیرها و سنگ هايي که افراد ولگرد کنجكاو به س��وي پاسداران پرتاب مي کردند کامال بر آنها 
بي اثر بود. هنگامي که به نزديكي محل خدايان رس��یدند صدايي غرش کنان به آنها گفت: به عقب 
برگرديد! هیچ بشري به کوهستان مقدس که خدايان به سر مي برند نمي آيد: او که به صورت خدا 
بنگرد خواهد مرد. در کتاب مهاجرت چنین نوشته شده، »تو نمي تواني به صورت من بنگري چون 

بشري که مرا ببیند زنده نخواهد ماند«.
در هفتمین کتیبه اولین گزارش عیني توسط »اينكیدو« در باره کشتي هاي فضايي نوشته شده. 

او مدت چهار ساعت در عقاب پوالدين پرواز نمود. داستان اينچنین ادامه پیدا مي کند:
... به من گفت »به زمین نگاه کن چگونه به نظر تو مي آيد؟«

»به دريا بنگر در نظر تو به چه شباهت دارد«؟ و زمین به مانند کوهي بود و دريا چون استخري و 
دوباره به مدت چهار ساعت پرواز نمود و از من پرسید: »به زمین نگاه کن چگونه به نظر تو مي آيد؟ 
به دريا بنگر در نظر تو به چه ش��باهت دارد؟« و زمین به مانند باغي بود و دريا چون نهري در میان 
باغ و او دوباره به مدت چهار س��اعت پرواز نمود و باالتر رفت و گفت »به زمین نگاه کن چگونه 
به نظر تو مي آيد؟ به دريا بنگر در نظر تو به چه شباهت دارد؟ و زمین به خمیري شباهت داشت و 
1 Irninis
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دريا چون جويي. در اين صورت موجود زنده اي مي بايستي زمین را از ارتفاعات زياد ديده باشد. 
اين تشريح صحیح تر از آن است که فقط پديده تخیل باشد. چه کسي ممكن بود بگويد زمین مانند 
خمیر است و دريا چون جويي اگر هیچگونه تفهمي در باره زمین از ارتفاعات زياد را نداشته باشد، 
چون در حقیقت زمین از ارتفاع زياد بي شباهت به گلوله اي از خمیر نیست و دريا مانند جويي به 
نظر مي رس��د. هنگامي که کتیبه مي گويد که دري همچون موجود زنده صحبت نمود ما فوراً اين 

پديده عجیب را يك بلندگو تشخیص مي دهیم.
در هشتمین کتیبه همین اينكیدو که مي بايستي زمین را از ارتفاع بسیار زيادي ديده باشد توسط 
مرض بس��یار مرموزي مي میرد و آنقدر مرموز بوده که »گیلگمش« را به اين فكر مي دارد که شايد 
تنفس مسموم حیوانات بهشتي به او خورده باشد. ولي از کجا اين فكر به »گیلگمش« دست داده که 

تنفس مسموم حیوانات بهشتي ممكن است ايجاد يك مرض کشنده و مداوا ناپذير نمايد؟
نهمین کتیبه ش��رح مي دهد که چگونه »گیلگمش« در مرگ دوس��تش »اينكیدو« سوگواري 
مي کند و دست به سفر طوالني به س��وي خدايان مي زند چون اين عقیده را داشت که او نیز مانند 
دوستش از همان مرض از بین خواهد رفت و اين فكر بسیار شكنجه اش مي دهد. نويسنده مي گويد 
که »گیلگمش« به دو کوه رسید که بهشت را چون ستوني نگه داشته بودند و بین آنها دروازه آفتاب 
قرار گرفته بود. در دروازه او با دو غول روبه رو شده پس از مباحثه طوالني به او اجازه دادند که عبور 
نمايد چون او نیز دو سوم خدا بود. باالخره »گیلگمش« باغ خدايان را پیدا مي نمايد که در پشت آن 

دريايي بي انتها قرار گرفته بود. در اين هنگام خدايان دو بار به او هشدار دادند:
»گیلگمش« عجله تو بر چیس��ت؟ تو آن زندگي که مي جويي نخواهي يافت. به هنگامي که 
خدايان بشر را آفريدند به او مرگ نیز دادند و زندگي را از آن خود نگه داشتند. »گیلگمش« توجه 
نمي کند: او مي خواس��ت به »اوتناپیشتیم«، پدر بشر، برس��د و از هیچ خطري واهمه نداشت. ولي 
»اوتناپیشتیم« در سوي ديگر دريايي عظیم زندگي مي کرد و هیچ راهي به طرف او نمي رفت و هیچ 
کشتي به جز کشتي خداي آفتاب به آن سو پرواز نمي کرد. با تحمل دشواري هاي بسیار »گیلگمش« 

از دريا عبور مي کند. در کتیبه يازدهم شرح برخورد او و »اوتناپیشتیم« دنبال مي شود.
»گیلگمش« متوجه شد که پدر بشر نه از او بزرگتر است و نه قوي تر و نیز شباهتي چون پدر و 
پسر به يكديگر دارند »اوتناپیشتیم« س��پس در باره گذشته اش با »گیلگمش« صحبت مي کند ولي 

تعجب آور اينجاست که خود را مفرد مخاطب قرار مي دهد.
با کمال تعجب شرح بسیار کاملي از طوفان داده مي شود. او واقعه اي را بازگو مي کند، که چگونه 
خدايان از وقوع طوفان به او هشدار دادند و او را مسئول ساختن کشتي نمودند که زن ها و بچه ها 
هنرمندان و صنعتگران را در آن پناه بدهد. شرح طوفان ش��ديد، تاريكي و طغیان و فاجعه افرادي 
که به جاي مانده بودند تا به امروز تكان دهنده مي باشد. و همچنان که در انجیل مي خوانیم، داستان 
»ريون« و کبوتري که آزاد شد، که چگونه عاقبت آب پايین رفت و کشتي در کوهي به خاك نشست.

توازي داستان طوفان در رساله »گیلگمش« و انجیل بي اندازه مي باشد و دانشمندي وجود ندارد 
که اين را قبول نكند، ولي موضوع بسیار جالب در باره اين توازي اينجاست که ما با سوانح متفاوت 

و خدايان متفاوتي روبه رو هستیم.
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اگر شرح طوفان در انجیل دست دوم اس��ت پس بازگو کننده اين موضوع مي بايستي نجات 
يافته يا شاهدي از دوران »گیلگمش« بوده باشد.

کامال ثابت شده که هزاران سال پیش در شرق طوفان وحشتناکي روي داده. کتیبه هاي بابلي ها 
به طور دقیق محلي را که باقي مانده کشتي ممكن است وجود داشته باشد بیان مي دارد و در حقیقت 
محققین در قسمت جنوبي کوه آرارات سه قطعه چوب به دس��ت آوردند که امكان دارد بازمانده 
کشتي به خاك نشسته باشد. ناگفته نماند يافتن باقي مانده کشتي که تماماً از چوب ساخته شده بوده 

و طوفان مهیبي را 6000 سال پیش طي نموده بسیار ضعیف مي باشد.
کتیبه »گیلگمش« نه تنها شامل گزارشات دست اول است بلكه شرح وقايع غیرعادي را بازگو 
مي کند که ممكن نیست پديده تخیلي بشري که در زمان نوشته شدن کتیبه زندگي مي کرده باشد، 
يا توسط مترجمین و کپیه کننده هايي که در طول قرون کتیبه را مطالعه کرده اند ساخته شده باشد. 
چون اگر ما با دانش کنوني خود به متن کتیبه بنگريم مي بینیم حاوي حقايقي است که نويسنده در 

آن زمان مي بايستي از آن اطالع داشته باشد.
شايد بتوان با پرسش سئواالت تازه اي به تاريكي واقعیت نور بیافشانیم. آيا اين امكان هست که 
کتیبه »گیلگمش« ابداً در شرق پديد نیامده و متعلق به نواحي »تیاهواناکو« باشد؟ آيا قابل قبول است 
که اجداد »گیلگمش« از آمريكاي جنوبي به آسیا کوچ کردند و کتیبه را نیز را خود آوردند؟ جواب 
مثبت الاقل اش��اره اي که در کتیبه به دروازه خدايان و عبور از دريا شده، بابلي ها و همچنین علت 
پیدايش ناگهاني قوم سومريه و پديده هاي بابلي ها که بعد از سومري ها مي باشد روشن مي نمايد. 
بدون شك در تمدن پیشرفته فراعنه مصر کتابخانه هايي وجود داشته که کتیبه هاي قديمي مقدس 
نگهداري مي شده و آنها را مي آموختند، تدريس مي کردند و مي نوشتند. همچنان که اشاره شد موسي 
در دربار مصر بزرگ شد و بدون شك به کتابخانه هاي آن دست داشته. موسي مرد باهوش و دانشمندي 
بود. گفته مي شود او خودش نويسنده پنج جلد از کتاب هايش بوده، فقط اين روشن نیست که او 
اين کتاب ها را به چه زباني مي توانسته بنويسد. و اگر ما اين فرضیه را که کتیبه »گیلگمش« از طريق 
سومري ها به آشوري ها، از آشوري ها به بابلي ها، از بابلي ها به مصر آمده باشد و موسي جوان در 
آنجا به آن دست يافته و از آن براي مقاصد خود استفاده نموده مورد بررسي قرار دهیم به اين نتیجه 
مي رسیم که طوفان سومري ها از آن که در انجیل تفسیر شده به حقیقت بیشتر نزديك است. آيا ما 
نبايد چنین سئواالتي بكنیم؟ به نظر من روش هاي قديمي تحقیق از کار افتاده مي باشند و نمي توان 
به يك نتیجه قاطع دست يافت. اين روش ها بستگي زيادي به طرز فكر يكنواخت قديمي دارد به 
طوري که هیچگونه جايي براي عقايد، تخیالت و فرضیه ها که به تنهايي مي توانند محرك پديده 

عقايد نو باشند نمي گذارد.
بدون شك علت عقب ماندگي تحقیق در ش��رق ماقبل تاريخ دست نیافتن به کتب و مقدس 

بودن آنها مي باشد.
روي اين اصل مردم جرأت نمي کردند که سئوال کنند و شك خود را با صداي بلند بازگو نمايند. 
حتي دانشمندان قرون نوزدهم و بیستم که بیش از محققین گذشته قدرت فكر داشته اند هنوز هم 
در اين اشتباه هزار س��اله باقي مانده بودند، چون تغییر فكر، در قسمت هايي از داستان هاي انجیل 
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شك به وجود مي آورد. اما حتي مؤمن ترين مسیحي ها حتمًا درك کرده اند که خیلي اتفاقات بیان 
شده در انجیل عهد عتیق با شخصیت خوب و يگانه يك آفريننده متفاوت مي باشد. همان شخصي 
که مي خواهد عقیده مطلق ديني انجیل را حفظ نمايد بايستي در روشن شدن اينكه در حقیقت چه 
کسي بشر اولیه را آموزش داد، چه کسي اولین آالت را براي زندگي اجتماعي به آنها داده چه کسي 

قوانین نظافت را به آنها آموخت و چه کسي دستجات مضره را از بین برد کنجكاو باشند.
اگر طرز فكر اينچنین باشد و اينچنین سئوال شود دال بر المذهبي نمي شود.

من مطمئن هستم که هنگامي که به آخرين سئوال در مورد گذشته ما پاسخ صحیح داده شود 
چیزي که آن را خدا مي نامم تا ابديت باقي خواهد ماند.

اما تا آنجايي که دلیل قاطعي ارايه نشود آن خداي غیر قابل تصور که براي حرکت احتیاج به 
چرخبال و دستگاه متحرك داشته و با بشر بدوي جفت گیري کرده جرأت نكرده ماسك خود را از 

صورتش بردارد يك فرضیه گستاخانه باقي خواهد ماند.
جواب روحانیون که خداوند داناس��ت و ما نمي توانیم تصور کنیم که او به چه صورت خود 
را نشان مي دهد که بشر را مطیع خود سازد در حقیقت شانه از زير بار خالي کردن است. مردم هم 
مي خواهند چش��م هاي خود را در مقابل حقايق نو ببندند، ولي روزبه روز گذشته جاي خود را به 
آينده مي دهد. در حدود دوازده سال ديگر اولین بشر به سطح مريخ فرود خواهد آمد. اگر در آنجا 
تنها يك مجسمه به جا مانده از گذشته وجود داشته باشد، اگر در آنجا تنها يك شيء نشان دهنده 
مغزهاي متفكر گذشته وجود داشته باشد، اگر در آنجا يك نقش قابل درك بر روي سنگي وجود 
داشته باشد آن موقع است که اين کش��فیات پايه هاي ديني ما را تكان مي دهد و گذشته بشريت را 

کامال مبهم مي نمايد.
با توجه به اينكه آينده گذشته را به ثبوت خواهد رسانید آيا اين عاقالنه تر نیست که در تفكر 
در باره گذشته از عقايد و تخیالت جديدي استفاده نمايیم؟ بدون آن که کامال منكر مذهب بشويم 
ديگر نمي توانیم کامال معتقد باشیم. هر مذهبي داراي روش و چهارچوبي است در باره خدا، و تفكر 
و اعتقاد را به داخل اين چهارچوب خالصه و محدود مي کند، ولي در زمان مسافرت هاي کیهاني 

قیامت تحول افكار فرا مي رسد و ابرهاي عقايد يكطرفه مذهبي به کنار خواهد رفت.
با اولین قدم محكم در کیهان ما بايستي تشخیص بدهیم که دو میلیون خدايان وجود ندارند، 
بیست هزار فرقه وجود ندارد و ده مذهب بزرگ وجود ندارد، بلكه فقط يك، يك خدا و يك دين 
ولي بگذاريد باز هم در تكمیل فرضیه خود در باره گذشته نامشخص ادامه بدهیم. تصويري که تا 

کنون کشیده بوديم اينچنین بوده.
در گذشته مبهم و نامشخص يك س��فینه فضايي کره ما را کشف مي کند. سرنشینان سفینه به 
زودي در مي يابند که زمین داراي تمام خصايص الزمه براي تكامل موجود متفكر مي باش��د. البته 
انسان در آن موقع »هوموس��پیین« نبوده، بلكه چیزي کامال متفاوت. فضانوردان عده اي از اعضاء 
ماده اين موجودات را بارور ساخته و همانطور که حماسه هاي قديمي ذکر مي کند آنها را به خواب 
طوالني فرو برده سپس زمین را ترك مي نمايند. هزاران سال بعد فضانوردان باز مي گردند و دستجات 
پراکنده اي از نوع »هوموس��پیین« مي يابند. آنها اين آزمايش را چندين ب��ار تكرار مي کنند تا اينكه 
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موجودات ذي شعوري پديد مي آورند که بتوانند تابع قوانین اجتماعي باشند. اين افراد هنوز وحشي 
بودند و چون اين خطر وجود داشت که اين افراد ترقي معكوس نموده و با حیوانات جفت گیري 
نمايند، فضانوردان افراد مردود ش��ده در اين آزمايش را از بین برده يا ب��ه نقاط ديگر زمین منتقل 
مي نمايند. اولین اجتماعات و اولین صنايع و هنرها ايجاد گرديد، صخره هاي درون غارها نقاشي 

شد و سفال سازي پديد آمد و اولین قدم در زراعت برداشته شد.
بشر اولیه احترام شديدي نس��بت به فضانوردان قايل بودند، چون آنها از جاي کامال مبهمي 
آمدند و سپس بدانجا باز گشتند. در نظرشان آنها چون خدايان بودند. به داليل نامعلومي اين خدايان 
نخواستند که بشر اولیه را از اشتباه بیرون آورند. آنها از موجودات پرورده خود مراقبت مي کردند، 
مي خواستند آنها را در مقابل فساد و گمراهي محافظت نمايند. مي خواستند مطمئن شوند که اين 
اجتماع به طور مثبتي پیشرفت نمايد. آنها افراد عقب مانده و فاسد را از بین بردند و پیشگیري نمودند 

که احتیاجات اولیه که الزمه رشد يك اجتماع مي باشد برآورده شود.
بدون شك اين فرضیه به هیچ وجه کامل نیست. به من خاطرنشان خواهد شد که اين فرضیه 
فاقد مدرك براي اثبات آن مي باشد. آينده نشان خواهد داد که چه قسمت هايي از اين فرضیه کامل 
خواهد شد. چون اين کتاب فرضیه اي را ارايه مي دهد که از حدسیات و تخیالت بوجود آمده بنابراين 
مي بايستي اين فرضیه غلط باش��د. اما وقتي که اين را با فرضیه هايي که اديان مختلف در سايه آن، 
و قدرت خرافات، مورد قبول قرار گرفته اند مقايسه مي کنم به خود حق مي دهم که جزئي درصد 
امكان دارد که فرضیه من حقیقت داشته باشد. شايد مؤثر باشد که چند کلمه اي در بارة حقیقت گفته 
شود، کسي که عقیده به مذهبي دارد و هرگز نشده در باره آن مورد مباحثه قرار گیرد و مطمئن است 
که حقیقت نزد اوست! اين نه تنها شامل مسیحیون است بلكه در باره اديان مختلفه چه کوچك و 

چه بزرگ اين موضوع صدق مي کند.
مذهب شناسان، روحانیون و فالسفه آموزش خود، استاد خود و آموزش او را منعكس نموده اند 
و آنها مطمئن هس��تند که حقیقت را يافته اند. طبیعتًا هر مذهب داراي تاريخ و نويدهايي از خدا و 
عهده هاي او مي باش��د، و داراي پیامبران و معلمان دانا که گفته اند، مدرك حقیقت همیشه درون 
اعتقادات يك فرد نهفته و از آنجا آغاز مي شود. اين نتیجه يك طرز فكر يكطرفه مي باشد که به ما 
از دوران کودکي آموخته مي شود. با اين وجود نسل ها زيسته اند، و هنوز هم زندگي مي کنند، و در 

اين اعتقاد هستند که حقیقت نزد آنهاست.
من با کمي شكسته نفسي معتقد هستم که ما از حقیقت مطلع نیستیم، گرچه ممكن است خالف 
آن را تصور بكنیم. کسي که جوياي حقیقت است نبايس��تي با طرز فكر يكطرفه و در چهارچوب 
اعتقادات خود آن را کاوش نمايد. گر اين چنین باشد بجز اين است که او خودش را گول مي زند؟ 

منظور و هدف از اين زندگي چیست؟ اعتقاد به حقیقت است يا جستجوي آن؟
اگر چه حقايق انجیل عهد عتیق ممكن است توسط باستان شناسي در بین النهرين ثابت شود 
ولي اين دلیلي براي اثبات اصول دين مذکور نخواهد بود. اگر يك شهر باستاني، يك دهكده يا يك 
کتیبه در يك منطقه بخصوص کشف شود اين کشفیات نشان دهنده تاريخ زندگي افرادي است که 
در آن محل مي زيسته اند ولي به هیچ وجه ثابت نمي کند که خدايي که اين افراد مي پرستیدند خدايي 
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يگانه بوده. امروزه حفاري ها در اغلب نقاط دنیا نشان مي دهد که ظاهر با حقیقت متغاير است ولي 
آيا هرگز اين به فكر حتي يك مسیحي خطور خواهد کرد که خداي تمدن ماقبل »اينكا« که در اثر 

حفاري به دست آمده ممكن است خداي حقیقي باشد.
منظور من اين است که تاريخ بشريت مجموعه اي ست از تجربیات و تخیالت و فقط همین، 

ولي با اين وجود من معتقد هستم که همین هم کافي است.
بنابراين کسي که جوياي حقیقت مي باشد نمي تواند نظريات تازه و انقالبي را که هنوز ثابت 
نشده اند فقط به خاطر اين که با نظريات و يا اعتقادات خودش متفاوت است نديده بگیرد. چون صد 
سال پیش فضانوردي ناشناخته بود پدران و پدربزرگ هاي ما نمي توانستند اين موضوع را درك کنند 
که ممكن است اجداد ما شاهد فرود افرادي از کیهان بوده اند. بگذاريد در باره فرضیه وحشتناك و 
تأسف آور و قريب الوقوع ويران شدن زمین بوسیله بمب هاي هیدروژني فكر کنیم. پنج هزار سال 
بعد باستان شناسان در حفاري هاي خود در نیويورك قطعاتي از مجسمه آزادي به دست خواهند 
آورد. بر اساس طرز فكر امروزي، آنها تصور خواهند کرد با يك مجسمه مقدس مواجه شده اند، 
شايد يك خداي آتش )به خاطر داشتن مشعل در دستش( و شايد خداي آفتاب )به خاطر داشتن 
نشانه خورشیدي بر سرش( آنها هرگز جرأت نخواهند کرد که گمان کنند با يك جسم عادي روبرو 

هستند، مثال يك مجسمه آزادي.
ديگر امكان ندارد که جاده به گذشته را با عقايد مطلق مسدود بنمايیم. اگر ما در کاوش طوالني 
به دنبال حقیقت هستیم بايد همگي با جرأت از مس��یر طرز فكر قديمي که تا کنون در آن بوده ايم 
خارج شويم و براي برداشتن اولین قدم بايستي در هر چه که تا کنون حقیقت مي شمارديم شك کنیم.

آيا ما هنوز مي توانیم چشم ها و گوش هاي خود را در مقابل عقايد نو ببنديم، تنها به خاطر اينكه 
اين عقايد مسخره و کفر به شمار می روند؟ هر چه باشد پنجاه سال پیش فرود انسان بر کره ماه يك 

عقیده کامال مسخره به شمار مي رفت.
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فصل ششم

تخيالت و حماسه هاي قديمي يا حقايق

طبق مشاهدات قبلي در دوران عتیق چیزهايي وجود داشته که بر اساس عقايد کنوني نمي بايستي 
وجود داشته باشد ولي دست من هنوز از کشفیاتم خالي نشده است.

حماسه اسكیموها نیز مي گويد که اولین قبايل توس��ط خدايان با بال هاي درخشان به شمال 
آورده شدند. و داستان هاي بسیار قديمي سرخ پوس��تان از پرنده آتشیني که به آنها استفاده از میوه 
و آتش را آموخت گفتگو مي کند. و در حماسه »مايا«1 »پوپال واه«2 بازگو مي کند که خدايان قادر 
بودند همه چیز را بشناسند، کیهان، چهار نقطه اصلي قطب نما و حتي کرويت زمین مطلع بودند. 
چرا اسكیموها در باره پرنده فلزي صحبت مي کنند؟ چرا سرخ پوستان از پرنده آتشین مي گويند؟ 

و چگونه ممكن بوده که اجداد »مايا« بدانند که زمین گرد است؟
»مايا«ها بسیار باهوش بودند و يك تمدن پیش��رفته داش��ته اند. آنها نه تنها يك تقويم بسیار 
عالي استخراج نموده بودند، بلكه محاسباتي هم به جاي گذاشتند که باور نكردني مي باشند. آنها 
مي دانستند که سال زهره 584 روز مي باشد و س��ال زمین را به 365/2420 روز تخمین زده بودند 
)محاسبه دقیق امروزي 365/2422 روز مي باشد(. »مايا«ها محاسباتي از خود به جاي گذاشته اند 
که تا 64 میلیون سال ديگر باقي خواهد ماند. در کتیبه هاي بعدي محاسباتي شده که به حدود 400 
میلیون سال مي رسد. کامال قابل قبول اس��ت که فرمول معروف زهره توسط يك مغز الكترونیكي 
محاسبه شده. در هر صورت اين باور نكردني است که افراد بدوي جنگل نشین چنین محاسبه اي 

را استخراج کرده باشند. فرمول زهره »مايا«ها به شرح زير است:
تزالكین 260 روز، زمین 365 روز و س��ال زهره 584 روي مي باشد، اين ارقام حاوي امكان 

1 Maya
2 Popol Vuh
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تقسیم باور نكردني مي باشد. 365 پنج بار به 73 تقسیم شود و 584، هشت مرتبه. و فرمول مذکور 
اين چنین صورت مي گیرد.

x  13  x  2  x  73  =  260  x  2  x  73  =  37،960  20  -  )ماه(
x  13  x  5  x  73  =  105  x  5  x  73  =  37،960  8  -  )خورشید(
x 13  x  8  x  73  =  65  x  8  x  73  = 37،960  5  -  )زهره(

يعني تمام دوره ها پس از 37،960 روز مواجه مي گردند.
در حماسه گفته شده که »مايا«ها معتقد بر اين بودند که در اين تاريخ خدايان به استراحتگاه عظیم 
باز خواهند گشت. حماسه مذهبي افراد ماقبل »اينكا« بر اين بود که ستارگان داراي موجودات زنده 
مي باشد و خدايان از دسته ستاره هفت اختران به زمین آمده بودند. کتیبه هاي سومري ها، آشوري ها، 
بابلي ها و مصري ها نیز اين چنین مي گويد: خدايان از ستارگان آمدند و بدانجا باز گشتند. آنها در 
کشتي هاي آتشین آسمان ها را طي مي کردند، داراي سالح وحشتناکي بودند و زندگي ابدي را به 

فرد فرد بشر نويد مي دادند.
البته اين کامال طبیعي است که بشر بدوي خدايان خود را در آسمان ها جستجو نمايند، و در 
تصوير ظاهر اين موجودات مبهم و پرشكوه تخیالت خود را مهار ننمايند. با اين وجود اگر تمامًا 

اين موضوع را قبول کنیم باز هم سئواالت جواب نگفته بسیار باقي مي ماند.
مثال کتیبه نويس »ماهابهاراتا«1 چگونه مي توانسته بداند سالحي که قادر به ايجاد دوازده سال 
خشكسالي براي تنبیه يك قوم بوده وجود داشته، و آنقدر پرقدرت بوده که طفل را در رحم مادر از 
بین ببرد؟ اين کتیبه قديمي »ماهابهاراتا« سريح تر از انجیل مي باشد. حتي با تخمین کم نیز متن اصلي 
بالغ بر پنج هزار سال از عمرش مي گذرد. کامال بجاس��ت که در پرتو نور دانش امروزي اين کتیبه 
را مورد مطالعه قرار بدهیم. ابداً متعجب نخواهیم شد که در »رامايانا«2 مي خوانیم که »ويماناس«3 
يعني ماشین پرنده، در ارتفاعات بسیار زيادي به کمك جیوه و با طوفان عظیمي حرکت مي کرده. 
»ويماناس« قادر بوده مسافت هاي طوالني را طي کند و مي توانسته جلو و يا باال برود. ظاهراً يك 

سفینه بسیار محرك بوده و اين قسمتي از ترجمه آن.دات در سال 1891 مي باشد.
»به میل »راما«4 کالسكه پر شكوه در کوهي از ابر و غرشي عظیم به هوا برخاست«...

ما باز متوجه مي شويم که در اينجا نه تنها اشاره به جسم پرنده شد، بلكه نويسنده از غرش عظیم 
صحبت مي کند. باز هم قسمت ديگري از »ماهابهاراتا«:

»بیهما«5 با »ويمانا« بر اش��عه عظیمي که چون خورشید درخسان بوده و صدايي چون غرش 
طوفان داشت پرواز کرد )سي. روي 1889(6.

حتي تخیالت نیز احتیاج به محرکي دارند. چطور کتیبه نويس مي تواند شرحي بدهد که الاقل 
احتیاج به جزيي فهم از ساختمان موشك را دارد، و اينكه اين سفینه ها با تشعشع و صداي مهیبي 

1 Mahabharata
2 Ramayana
3 Vimanas
4 Rama
5 Bhima
6 C. Roy
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حرکت مي کنند؟ در »سمسپتاکبادها«1 توصیفي در باره ارابه هايي که مي توانند پرواز کنند و آنهايي 
که نمي توانند پرواز کنند ذکر شده. در اولین نسخه »ماهابهاراتا« شرح بسیار دقیقي از »کانتي«2 مجرد 
بیان شده که نه تنها توسط خداي آفتاب مالقات شد بلكه از او داراي پسري نیز مي شود، پسري که 
گفته مي شده همچون خورشید درخشان بوده. چون »کانتي«، حتي در آن روزگاران، از اين که مبادا 

مورد سرزنش قرار گیرد پسرك را به درون سبدي مي گذارد و او را به رودخانه مي سپارد.
»ادهیراتا«3 نیك مرد ماهیگیري از »سوتا«4 س��بد را از آب مي گیرد و طفل را نجات مي دهد و 

او را بزرگ مي کند.
اگر به خاطر شباهت زيادش به سرگذشت موسي نبود اين داستان ابداً ارزش بازگو کردن را 
نداشت و البته اشاره ديگري به باروري بشر توسط خدايان شد و همچون »گیلگمش« و »آريوانا«ي5 
شجاع »ماهابهاراتا« دست به سفر طوالني در جستجوي خدايان مي زنند که از آنها تقاضاي اسلحه کند 
و هنگامي که »آريوانا« پس از مشقات بسیار خدايان را مي يابد »ايندرا«6 خداي بهشت و همسرش 
»ساچي«7 در کنارش به او اجازه شرفیابي اختصاصي مي دهد. آن دو »آريواناي« شجاع را در يك 
محل معمولي نمي پذيرند، او را در يك ارابه جنگي مالقات مي کنند و حتي از او دعوت مي کنند که 

همراهشان به سفر در آسمان بپردازد.
در »ماهابهاراتا« آنقدر اطالعات و ارقام دقیق وجود دارد که خواننده را به اين فكر وامیدارد که 
کتیبه نويس اين اطالعات را براي خودش شخصاً طبق معلومات خود درج نموده. مملو از نفرت، او 
اسلحه اي را شرح مي دهد که مي تواند تمام جنگجوياني که قطعات فلزي بر خود دارند از بین ببرد. 
اگر جنگجويان به موقع از اين واقعه با اطالع مي ش��دند تمام اشیاء فلزي را از خود دور مي کردند 
و خود را به آب مي انداختند و کامال خود و آنچه را که لمس کرده بودند مي شس��تند و بدون دلیل 

نیست چون نويسنده شرح مي دهد که اين اسلحه موها و ناخن ها را از بین مي برد.
هر موجود زنده اي که در مقابل اين اس��لحه قرار مي گرفت ضعی��ف و رنجور مي گرديد. در 
هشتمین نسخه ما »ايندرا« را در ارابه بهشتي اش مالقات مي کنیم. از تمام بشريت او »يادهیسترا«8 را 
انتخاب نموده که اجازه داشته باشد در کالبد فناناپذيرش به کیهان سفر کند. در اينجا نیز شباهت اين 
حماسه و داستان »ايناك«9 و »الیجاه«10 مشاهده مي گردد. در همین نسخه بازگو شده که »گورخا«11 
از »ويماناي«12 پرقدرت تنها يك جسم بر روي ش��هر پرتاب کرد، که اين شايد اولین شرح فرود 

بمب هیدروژني باشد.
نويسنده لغاتي به کار مي برد که پس از شرح انفجار بمب هیدروژني در بیكیني توسط شهود به 
1 Samsaptakabadha
2 Kunti
3 Adhirata
4 Suta
5 Aryuna
6 Indra
7 Sachi
8 Yudhisthira
9 Enoch
10 Elijah
11 Gurkha
12 Vimana
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خاطر ما بسیار آشنا مي آيد. دود پر حرارتي، هزاران مرتبه درخشان تر از خورشید و با درخشندگي 
مهیبي، بپا خواست و شهر را به خاکستر مبدل نمود. هنگامي که »گورخا« به زمین نشست سفینه اش 
همچون سرمه درخش��ان بود. و براي رضاي خاطر فیلسوفان بايد متذکر ش��وم که »ماهابهاراتا« 

مي گويد که »زمان نطفه کیهان مي باشد«.
»کن تیوا«1 و »کان تیوا« کتب تبتي نیز اشاره اي به س��فینه هاي پرنده مي کنند که آن را مصیبت 
آسماني مي خوانده اند. هر دو کتاب مخصوصاً متذکر مي شود که اين دانش مقدس بوده و براي عموم 
نمي باشد. در »سامارانگانا سوترادهارا«2 يك فصل کامل به شرح کشتي فضايي اختصاص داده شده 
که نوشته اين کشتي فضايي از عقبش آتش و جیوه پرتاب مي کرد. کلمه آتش در کتب عتیق به منظور 
آتش سوزان نبوده چون بالغ بر چهل نوع آتش که اغلب به خواص الكتريكي و مغناطیسي نسبت 
داده شده اشاره گرديده. بسیار مشكل است که قبول کنیم که بشر گذشته مي دانسته که امكان دارد 
از فلزات سنگین انرژي بدست آورد و او از طريقه آن نیز مطلع بوده. به هر صورت ما نبايد همه را 

ساده بگیريم و نوشته هاي سنسكريت را بعنوان حماسه رد کنیم.
فصول بي شماري از رساله هاي قديمي به ش��رح برخورد بش��ر و خدايان و سفینه هاي آنها 

اختصاص داده شده که اين خود شك را مبدل به يقین مي نمايد.
ما با طرز فكر قديمي که متأسفانه دانشمندان هنوز بدان معتقدند به جايي نخواهیم رسید: »چنین 
چیزي وجود ندارد«... »اشتباه در ترجمه اس��ت«... »اين تفسیر پر زرق و برق به وسیله نويسنده يا 
کپیه کننده مي باشد«. بايد يك فرضیه جويا ش��ويم يا از دانش تكنولوژيكي امروزه خود بیاموزيم 
و غباري که گذشته ها را پوشانیده روشن نمايیم. همچنان که خارقه سفینه فضايي در گذشته دور 
قابل تعبیر مي باشد همانطور ممكن اس��ت دلیل کامال منطقي براي سالح وحشتناکي که خدايان، 
حداقل يكبار، در آن گذشته به کار برده اند و آنقدر در باره اش اشاره شده وجود داشته باشد. قسمتي 

از »ماهابهاراتا« حتمًا ما را به فكر وا خواهد داشت:
... »اينچنین مي نمود که تمام قدرت هاي طبیعت لگام گسیخته اند. خورشید به دوران آمد، در 
اثر حرارت سالح زمین در آتش تب مي سوخت، فیل ها در اثر حرارت به درون آتش هجوم بردند 
و براي نجات از اين عمل وحشتناك مأيوسانه به هر سو مي گريختند. آب به جوش آمد، جانوران 
مردند و دشمن در شعله هاي آتش خشمناك که درختان را چون کاهي از بین مي برد نابود شدند. 
فیل ها نعره اي پر وحشت کشیدند و همگي به زمین کوبیده شدند و مردند. اسب ها و ارابه هاي جنگي 
همگي سوختند و منظره آنچنان بود که جهنم عبور کرده باشد. هزاران ارابه نابود شده و سپس، سكوت 
درياها را فرا گرفت. بادها شروع به وزيدن نمود و زمین درخشان گرديد. منظره وحشتناکي بود، 
اجساد گناهكاران آنچنان در گرما سوخته شده بود که ديگر شباهتي به جسد انسان نداشت. هرگز 

تا کنون چنین اسلحه وحشتناکي ديده نشده و هرگز تا کنون در باره چنین اسلحه اي نشنیده ايم.«
)سي. رويا درونا پاروا 1889(3 داستان همچنان ادامه مي دهد که آنها که گريختند خود و هر چه 
که داشتند شستند چون همه چیز از تنفس مسموم و کشنده خدايان آلوده شده بود. کتیبه »گیلگمش« 
1 Kantyua
2 Samarangana Sutradhara
3 C. Roy Drona Parva
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چه مي گويد؟ »آيا تنفس مسموم حیوان بهشتي بر تو نشسته؟«
»آلبرتو تولي«1 متصدي سابق قسمت مومیايي هاي مصري در موزه واتیكان قطعه کتیبه اي متعلق 

به زمان »توتوموسیس«2 سوم که در 1500 سال قبل از مسیح مي زيسته به دست آورد.
از فرود گلوله آتشین از آسمان مي گويد، که تنفس شیطاني داشته - »توسوموسیس« و سربازانش 
اين واقعه مهیج را تماشا کردند تا آنكه گلوله آتشین از زمین برخاست و در مسیري به سمت جنوب 

از ديده ها پنهان گرديد.
تمام تفاسیر به تاريخ هايي در حدود هزاره قبل اشاره مي کنند. نويسندگان در قاره هاي متفاوتي 
مي زيستند و متعلق به نژادهاي مختلفي بودند. قاصد بخصوصي وجود نداشته که اخبار را پخش 

کند و سفرهاي بین قاره اي يك عمل عادي نبود.
با اين وجود از نقاط مختلف جهان، رسوم، بازگو کننده يك حماسه مي باشد. آيا همگي داراي 
يك تخیل بوده اند؟ آيا همگي تحت تأثیر يك پديده خارقه قرار گرفته بودند؟ اين کامال غیر ممكن 
و غیر قابل تصور است که تفاسیر »ماهابهاراتا« انجیل، کتیبه گیلگمش، حماسه هاي اسكیموها و 
سرخ پوستان، اسكانديناوي ها، تبتي ها و منابع بسیار ديگر همگي داستان هايي در باره خدايان پرنده، 
سفینه هاي عجیب و عذاب هاي وحش��تناك که به پیدايش اين پديده نسبت داده شده بازگو کنند. 
امكان ندارد که همگي دستخوش يك تخیل شده باشند. تفسیر تقريبًا يكسان فقط ممكن است از 
روي حقیقت باشد، يعني اتفاقات ماقبل تاريخ واقعیت داش��ته. آنها آنچه را که اتفاق افتاده بازگو 
کرده اند. حتي اگر مخبر زمان عتیق، همچون خبرنگاران امروز، داستان خود را با اضافات جالب 
مفصل تر کرده باشند در عمق آن واقعه اصلي باقي مي ماند، همانطور که امروزه نیز چنین مي باشد. و 
کامال واضح است که ممكن نیست اين واقعه در نقاط مختلف و زمان هاي متفاوت همگي ساختگي 

باشد، بگذاريد مثالي بزنم.
يك هلیكوپتر اولین بار در دشت هاي آفريقا به زمین مي نشیند. هیچ يك از بومیان چنین دستگاهي 
را تا کنون نديده اند. هلیكوپتر با صداي ترسناك در يك منطقه فرود مي آيد. خلبانان در لباس هاي 
رزمي با کاله خود و مسلسل دستي از آن بیرون مي آيند. وحشیان ملبس به پوست حیوانات از اين 
واقعه مات و مبهوت در جاي خود خشك شده اند و وجود اين شيء را که از آسمان ها به زمین آمده 
و خدايان ناآشنا را با خود آورده ابداً درك نمي کنند. پس از مدتي هلیكوپتر به هوا برمي خیزد و در 

آسمان ناپديد مي شود.
هنگامي که بشر بدوي تنها مي ش��ود بايد در فكر خود اين خارقه را ترجمه نمايد. آنچه را که 
ديده به آنان که حاضر نبوده اند بازگو مي کند. يك پرنده، يك سفینه بهشتي، که هنگام سقوط غرش 
وحشتناکي داشت و موجودات پوست سفید با سالحي که آتش پرت مي کرد از آن بیرون آمد. اين 
بازديد معجزه آسا براي همیشه ثبت مي شود و سینه به سینه نسل ها را طي خواهد نمود. هنگامي که 
پدر داستان را براي فرزندش بازگو مي کند، مثال س��فینه کوچیكتر نخواهد شد و موجودات حتمًا 
خارق العاده تر و قوي تر مي شوند. اينها و خیلي مطالب ديگر به داستان اضافه خواهد شد، ولي متن 

1 Alberto Tulli
2 Tuthmosis
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اصلي داستان همان فرود هلیكوپتر مي باش��د که در نقطه بازي از جنگل فرود آمد و خلبانان از آن 
خارج شدند. سپس واقعه مبدل به متولوژي قبیله مي شود. بعضي چیزها را نمي توان ساخت. من 
هرگز به دنبال سفینه هاي بهشتي، تاريخ عهد عتیق را زير و رو نمي کردم اگر شرح اين واقعه فقط در 
دو سه کتاب قديمي بیان شده بود اما وقتي که تقريباً تمام کتب افراد بدوي سراسر دنیا همین داستان 
را بازگو مي کنند حس مي کنم که بايد سعي کنم که حقیقت نهفته در اين صفحات را به دست بیاورم.

فرزند بشر تو در خانه اي پر از اغتشاش به سر مي بري، کساني که چشم دارند و نمي بینند گوش 
دارند و نمي شنوند... )حزقیال(

مي دانیم که تمام خدايان سومري ها به ستاره بخصوصي نسبت داده مي شوند. اينچنین گفته 
مي شود که مجسمه از »مارداك«، مريخ1، ارفع ترين خدايان وجود داشته که وزن آن 800 »تالنت« 
طالي خالص بوده. اگر هرودوت را باور کنیم اين معادل است با 48000 پوند. »نینورتا«2 يا سیروس، 
قاضي کیهان به شمار مي رفته و کیفر بشر فاني را تعیین مي کرده. کتیبه هاي متعددي موجود است 
که به مريخ، سیروس و »پالئیديز« نسبت داده اند. کراراً در دعاها و اشعار سومري به سالح مقدسي 

که نوع و عواقب آن براي مردم آن روز کامال نامفهوم بود اشاره شده.
در توصیفي از مريخ گفته شده که او دشمنانش را با باراني از آتش و صاعقه اي درخشان نابود 
کرد. گفته شده که »اينانا«3 با درخشندگي هولناك و جاليي کور کننده در آسمان حرکت مي کرده 
و خانه دشمنانش را ويران مي ساخته. نقوش و حتي مدلي از يك بنا به دست آمده که بي شباهت به 

يك پناهنگاه نمي باشد، مدور و عظیم با روزنه هاي عجیب.
از همان دوره، در حدود 3000 سال قبل از مسیح باستان شناسان مدل يك دسته ارابه و راننده 
بعالوه دو نفر ورزشكار در حال کش��تي گرفتن را به دست آورده اند که نش��ان دهنده هنر بسیار 

ارزنده اي مي باشد. ثابت شده که سومري ها استادان هنر عملي بوده اند.
پس چرا سومري ها از يك پناهگاه خشن مدل ساخته اند با علم به اينكه در حفاري هاي بابل و 
»اوروك« آثار ظريف تري به دست آمده؟ چندي پیش يك کتابخانه کامل سومري حاوي 60،000 
کتیبه سفالي در »نیپور«4 واقع در 95 میلي جنوب بغداد به دست آمد. اکنون ما قديمي ترين شرح 
واقعه طوفان را که بر روي کتیبه در شش ستون کنده ش��ده در دست داريم. پنج شهر در اين کتیبه 
نام برده شده. »اريدو«5 »باتیبیرا«6 »الراك«7 »س��یتپار«8 و »شوروپك«9 و دو شهر از اين پنج شهر 
هنوز کشف نشده. در اين کتیبه ها که فعال قديمي ترين کتیبه ترجمه شده مي باشد نوح سومري ها 
»زيوسودرا«10 نامیده شده و گفته شده که او در »ش��وروپك« زندگي مي کرده و کشتي خود را در 
آنجا ساخته. شرح طوفان که ما فعال در دست داريم از آن که در کتیبه »گیلگمش« ذکر شده قديمي تر 
1 Marduk
2 Ninurta
3 Inanna
4 Nippur
5 Eridu
6 Badtibira
7 Larak
8 Stipar
9 Shuruppak
10 Ziusudra
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مي باشد. کسي نمي داند که با کشفیات تازه تاريخ قديمي تري به دست خواهد آمد يا خیر.
به نظر مي رسد که بشر گذشته عقیده زندگي ابدي و يا زندگي پس از مرگ را حقیقت مي پنداشته 
و اعتقاد شديدي به آن داشته اند. طبیعتًا نوکران و بردگان پس از مرگ سروران خود با تمايل کامل 
در مقبره آنها مي ماندند. در مقبره »شاب آت«1 بالغ بر هفتاد اسكلت با نظم خاص در کنار هم قرار 
دارند. بدون هیچگونه اثري از شكنجه، آنها در انتظار مرگي که بدون شك سريع و بدون درد بوده، 
که شايد به وسیله سم انجام گرفته، در لباس هاي پرشكوه خود نشسته و يا خوابیده اند. با اراده اي 
راسخ همگي در انتظار زندگي پس از مرگ در کنار سروران خود بوده اند. چه کسي اين عقیده تولد 
مجدد را به مغز اين کافران فرو کرده بود؟ حماسه هاي مصر نیز به همان اندازه گیج کننده است در 
شرح مردم نیل نیز از موجودات پرقدرتي که در کشتي ها در آسمان سفر مي کردند گفتگو مي کند.

رساله خداي آفتاب »را« )RA( اينچنین مي گويد:
»تو در زير س��تارگان و ماه جفت گیري کردي و کش��تي ها را که همچون س��تاره سرگردان 

خستگي ناپذير، و ستاره قطب که هرگز غروب نمي کند در زمین و آسمان پیش کشیدي«...
اين هم نوشته اي از اهرام مي باشد:

»او کسي است که کشتي آفتاب را میلیون ها سال راهنما بود«.
حتي اگر رياضي دانان مصري بسیار پیشرفته بوده اند باور نكردني است که آنها در مورد ستارگان 
و سفینه بهشتي از میلیون ها سال صحبت کنند. »ماهابهاراتا« چه مي گويد؟ »زمان نقطه کیهان مي باشد«.
در »ممفیس«، پتاه2 به پادشاه دو مجسمه مي دهد که با آنها فرمانروايي او را جشن بگیرد و به 
او دستور داد که اين جشن را تا شش صد هزار س��ال ادامه دهد. آيا احتیاج دارد که متذکر بشويم 
که »پتاه« براي دادن مجسمه به پادشاه در يك ارابه درخشان ظاهر مي شود و سپس در افق ناپديد 
مي گردد؟ امروزه آفتاب بالدار و عقاب پرنده که عالمت ابديت و زندگي ابدي را حمل مي کند بر 
سر درب معابد در »ادفو«3 ديده مي شود. در هیچ نقطه شناخته شده جهان همچون مصر ديده نشده 
که تا به اين حد عالمت خدايان پرنده بیشمار و محافظت شده باشد. هر توريستي با جزيره فیل در 
رود نیل آشنايي دارد. اين جزيره حتي در قديم ترين رساله ها فیل نامیده شده چون شباهت بسیاري 
به فیل دارد. ولي چگونه مصري هاي قديم به اين شباهت واقف بوده اند، چون اين شباهت فقط از 
يك هواپیما در ارتفاع زياد قابل تشخیص مي باشد و کوه بلندي در نزديكي جزيره وجود ندارد که 

بتوان از ارتفاعات آن جزيره را ديد و به اين شباهت پي برد.
يك نوشته که به تازگي از بنايي در »ادفو« به دست آمده مي گويد که بنا به ساخت موجودات 
مافوق طبیعت مي باشد. نقشه بنا توسط »ايم هوتپ«4 فناپذير کشیده شده. اين »ايم هوتپ« شخصیت 
عجیب و دانايي به شمار مي رفته، انشتاين زمان خودش محسوب مي شده. او نويسنده، پزشك، عابد، 
معمار و فیلسوف بوده. در دنیاي عتیق، در زمان »ايم هوتپ«، تنها ابزاري که معمار به کارگرانش 
اجازه مي داد از آن استفاده کنند چوب و مس بوده که هیچكدام براي بريدن سنگ هاي عظیم قابل 

1 Shub-At
2 Memphis Ptah
3 Edfu
4 Im-Hotep
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استفاده نمي باشد. با اين وجود »ايم هوتپ« نابغه هرم پله دار »ساکارا«1 براي فرعونش که »زوسر«2 
نام داشت س��اخت. اين بنا که 197 پا ارتفاع دارد با چنان مهارتي س��اخته شده که معماري مصر 
هرگز قادر نبوده با آن برابري نمايد. پايه آن با ديواري به ارتفاع 33 پا و طول 1750 پا احاطه شده 
که »ايم هوتپ« آن را خانه ابديت نامید. دستور داد که خودش را در آنجا دفن کنند که خدايان در 

بازگشت او را نیز بیدار نمايند.
مي دانیم که تمام اهرام بر حسب موقعیت س��تاره بخصوصي ساخته شده اند. آيا اين دانش با 
علم به اينكه هیچگونه مدرکي از ستاره شناسي مصري ها در دست نیست تا اندازه اي باور نكردني 

نمي باشد؟ سیروس يكي از ستارگاني است که مورد نظر آنها بوده.
ولي اين توجه به سیروس تا اندازه اي عجیب به نظر مي رسد چون سیروس از ممفیس فقط در 
ماه طغیان نیل ديده مي شود، و آنهم فقط در افق. و يك مطلب گیج کننده ديگر اينكه مصري ها در 
4221 سال قبل داراي تقويم کاملي بودند! اين تقويم از روي طلوع سیروس استخراج گرديده بود 

)اول توات = نوزدهم ژوئیه( و دور ساالنه را تا بیش از 32000 سال محاسبه کرده بودند.
ناگفته نماند که منجمین گذشته وقت بسیاري داشتند که سال هاي متوالي آفتاب، ماه و ستارگان 
را تحت نظر بگیرند و متوجه شوند که ستارگان پس از تقريبًا 365 روز به همان نقطه باز مي گردند. 
ولي آيا احمقانه به نظر نمي رسد که با وجود ماه و افتاب که آسانتر ديده مي شوند و مي توان محاسبه 
دقیق تري از حرکت آنها نمود، س��یروس را مبدأ تقويم قرار داد. شايد تقويم سیروس يك سیستم 
بخصوص باشد، فرضیه امكانات، چون ظهور ستاره را نمي توانستند پیشگويي نمايند. اگر سیروس 
در سپیده صبح هنگام طغیان نیل بر افق ظاهر مي ش��ده اين فقط يك اتفاق بیش نبوده، زيرا طغیان 

نیل هر ساله نمي باشد و هر طغیان در يك روز نیست. در اين صورت چرا يك تقويم سیروسي؟
آيا نوشته يا عهد مخصوص بوده که توسط موبدان حفاظت مي شده؟

مقبره اي که گردنبند طال و اسكلت يك حیوان شناخته نشده در آن کشف شده شايد متعلق به 
شاه »يوديمو«3 مي باشد. اين جانور از کجا آمده؟ چگونه مي توان سیستم اعشاري را که مصري ها 
در دوران اول دارا بودند توضیح بدهیم؟ چگون آنچنان تمدن پیشرفته اي در چنین زمان دوري پديد 
آمد؟ اشیاء مسي و برنزي در ابتداي تمدن مصر از کجا پیدا شد؟ چه کسي اين دانش باور نكردني 

رياضي و يك خط حاضر به آنها داد؟
قبل از اينكه در باره چند بنا و آثار که انبوهي س��ئوال در بر دارند صحبت کنیم بگذاريد نگاه 

ديگري به رساله هاي قديمي بیاندازيم.
سازنده داستان هزار و يكشب اين چنین تخیالت را از کجا به دست آورده بود؟ چگونه ممكن 
است يك نفر به اين فكر بیافتد که چراغي را توصیف کند که مالك آن با مالیدن چراغ جادوگري 

را احضار نمايد؟
چه تفكر پرجرأتي در داس��تان علي بابا و چهل دزد بغداد »ديوار دهن بگشا« را پديد آورده؟ 
البته امروزه اين تخیالت ما را مبهوت نمي سازد چون با فشار يك تكمه، تلويزيون تصاوير ناطق 
1 Sakkara
2 Zoser
3 Udimu
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به ما نشان مي دهد. و همانطور در اغلب فروش��گاه هاي بزرگ به وسیله المپ هاي فتوالكتريكي 
باز مي شود و ديگر »ديوار دهن بگشا« براي ما موضوع عجیبي نیست. با اين وجود قدرت تخیلي 
داستان سرايان قديم آنقدر باور نكردني است که کتب داستان هاي علمي نويسندگان امروز در مقابل 
آنها کودکانه جلوه مي کنند. بنابراين داستان سرايان قديم حتمًا چیزهايي ديده بودند يا مي دانستند 
و يا تجربه کرده بودند که تخیالتش��ان را به کار بیاندازند. در دنیاي تمدن هاي حماسه اي و افسانه 
مانند، ما بر زمین لرزاني قرار گرفته ايم و نقطه ثابتي در دست نداريم. طبیعتاً، رسوم قديمي ايسلندي 
و نروژي از خدايان صحبت مي کنند، خداياني که در آسمان ها سفر مي کنند. »فريگ«1 يك خداي 
مؤنث است و نديمه اي به نام »گنا«2 دارد. »فريگ« نديمه را سوار بر اسبي که بر فراز زمین ها و درياها 
حرکت مي کند به دنیاهاي ديگر مي فرستد. نام اسب »حوف« مي باشد. حماسه چنین ادامه مي دهد 
که روزي »گنا« موجود عجیبي را در آسمان مي بیند. در رساله هاي عتیق مستند بر اينكه زمین، ماه و 
خورشید از نقطه نظر چه کسي، خدايان، غول ها، انسان ها و يا کوتوله ها، مورد بحث مي باشد اسامي 
مختلفي به خود مي گرفته ولي چگونه ممكن است در گذشته تاريك بشر با افق محدود فكريش 

ابعادي مختلف اين چنین ايجاد نمايد؟
اگر چه »استور لوسن« دانشمند، حماسه ها، داس��تان ها، آهنگ هاي نروژي و ژرمن را تا سال 
1200 بعد از مسیح ننوشته بود ولي گفته مي ش��ود که اين حماسه ها و داستان ها هزاران سال عمر 
دارند. در اين نوشته ها سمبل زمین به مثال توپ توصیف شده و »ثور«3 پیشواي خدايان همیشه با 

عالمت چكش نشان داده شده، يعني نابود کننده.
پروفس��ور »کوهن«4 بر اين عقیده است که کلمه چكش به معني س��نگ مي باشد و به دوران 
سنگ مربوط مي شود و فقط بعداً به چكش برنزي و آهني تبديل شده. بنابراين ثور و عالمت چكش 
مي بايستي خیلي قديمي بوده و حتي شايد متعلق به دوران سنگ باشد، عالوه بر اين کلمه »ثور« در 
حماسه ها )سنسكريت( »تانايتشو«5 مي باشد که کم و بیش به معني »رعدساز« است. »ثور« خداي 

نروژي، خداي خدايان، خداي »وانن«6 ژرمن است که آسمان ها را ناامن مي سازد.
اگر در باره روش هاي کامال تازه اي که من در باره تحقیق در گذشته عرضه کرده ام مباحثه شود 
ممكن است اين چنین اعتراض شود که نمي توان رسوم و حماسه هاي عتیق را که به نحوي داراي 
متن در باره آسمان ها باشد جمع کرده و دلیلي براي سفرهاي فضايي ماقبل تاريخ نمود، ولي آنچه که 
من مي گويم اينچنین نیست، من فقط به قسمت هايي از تفاسیر قديم که جايي در طرز فكر و عقايد 
و فرضیه هاي عادي ندارند اشاره مي کنم. من به هر نقطه که حقیقتاً حساس مي باشند و نويسندگان، 
مترجمین و کپیه نويس ها فهم کافي از علم براي تحلیل آن را دارا بوده اند مورد حمله قرار مي دهم.

اگر همین اشتباهات و تفاسیر پر زرق و برق، در چهارچوب يك دين يا اعتقاداتي مورد قبول 
نبود من نیز کامال آماده بودم که قبول کنم، ترجمه ها غلط و کپیه ها نادرس��ت مي باشد. اين کامال 

1 Frigg
2 Gna
3 Thor
4 Kuhn
5 Tanayitnu
6 Wanen
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نابجاست که يك محقق علمي چیزي را به خاطر اينكه با عقايدش مطابقت نمي کند رد کند و اگر 
مكمل فرضیه اوست آن را قبول کند. تصور کنید که اگر ترجمه هاي تازه اي با طرز فكر تكنولژيكي 

امروزه به دست مي آمد فرضیه هاي من چه قدرت و شكلي به دست مي آوردند.
براي اينكه در پیشرفت آهسته و صبورانه ما کمك بگیريم اشاره اي به يك کشف تازه مي کنم. 
چندي پیش کتیبه هايي نزديك بحرالمیت به دست آمده و يك بار ديگر ما در کتب رساله ابراهیم و 
موسي در باره ارابه هاي آسماني که داراي چرخ هستند و آتش پرتاب مي کنند مي خوانیم، اگر چه 

اينگونه اشارات نیز در کتب ايتیوپین و اسالويك »ايناك«1 ديده مي شود.
»در پشت آن موجود ارابه اي ديدم که چرخ هايي آتشین داشت و هر چرخ پوشیده از چشم هايي 
بود و بر هر چرخ تیغي قرار داشت که از شعله پوشیده بود و شعله در اطرافش بود«. ابراهیم )رساله 
ابراهیم( بنا بر تفسیر پروفسور »ش��ولوم«2 سمبل تیغ و ارابه در حماس��ه يهود تقريبًا با »پلروما«3 
)فراواني نور( در عقايد باطني مسیحي قديم »هلنستیك«4 مطابقت دارد. اين جواب محترمانه اي 

است ولي آيا مي توان گفت که به طور علمي ثابت شده؟
مي توانیم خیلي ساده بپرسیم که چه مي ش��د اگر حقیقتًا عده اي ارابه هاي آتشین را، که کراراً 
توصیف شده، ديده اند؟ در طومارهاي »کومران«5 يك نوشته مقدس کراراً به کار برده شده بود: در 
مدارك به دس��ت آمده از غار چهارم عاليم مختلفي در يك پديده به خوبي متناوب مي باشد. يك 

نظريه نجومي تیتر مطلب مي باشد.
قضاوت، آنچه را که خطاب به تمام فرزندان طلوع گفته:

ولي چه اعتراض قابل قبول و مثبتي علیه اين موضوع وجود دارد که آنچه را که توصیف مي کردند 
حقیقتاً يك ارابه آتشین بوده؟ مسلماً نه اين دلیل مبهم و ابلهانه، که در آن زمان ها ممكن نبوده ارابه هاي 
آتشین وجود داشته باشد. اين گونه جواب ها شايس��ته فردي نیست که من مي خواهم با سئواالتم 
او را وادار به قبول و درك راه تازه و متفاوتي بكنم. همین ديروز بود که دانشمندان بر اين بودند که 
هیچ سنگي )میتور(6 از آسمان فرو نمي آيد چون سنگي در آسمان نیست. حتي رياضي دانان قرن 
نوزدهم به اين نتیجه رسیدند، و در آن زمان کامال قابل قبول بود، که راه آهن نمي تواند از 21 میل در 
ساعت سريعتر حرکت کند چون اگر سريعتر برود هوا از داخل آن بیرون رانده مي شود و مسافران 

در اثر خالء ايجاد شده خفه خواهند شد!
کمتر از صد سال پیش ثابت شده بود که جسمي سنگین تر از هوا پرواز نخواهد کرد. در انتقادي 
از کتاب »عاليمي از کیهان« نوشته »والتر سولیوان«7 در يك روزنامه معروف، آن را يك افسانه علمي 
تلقي نمود و ادامه مي دهد: که حتي در آينده بسیار دوري امكان رسیدن به »ايپسیلون اريداني«8 و يا 

1 Enoch
2 Sholem
3 Pleroma
4 Helenistic
5 Qumran
6 Meteor
7 Walter Sullivan

Epsilon – eridani( 8( ايپسیلون اريداني و )Tau – Citi( تو – سیتاي دو ستاره نزديك به کرات خورشیدي مي باشد. مترجم
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»تو-سیتاي«1 وجود ندارد. حتي با وجود خاصیت تكان زماني و يا خواب عمیق فضانوردان قادر 
نخواهند بود مانع اين مسافت هاي غیر قابل تصور را از سر راه بردارند. جاي بسي شكر است که 
همواره متفكراني شجاع وجود داشته که به انتقادات بي اعتنا بوده اند. بدون آنها امروز يك سیستم 
عظیم راه آهن وجود نداشت، با قطارهايي که با سرعتي معادل 124 میل در ساعت حرکت مي کنند 
)مسافران در سرعت بیش از 21 میل در ساعت خفه خواهند شد( و موشك هايي به کره ماه نمي رفت 
)چون بشر قادر نمي بود کره اش را ترك کند( اگر به خاطر اين آينده نگران نبود خیلي چیزها وجود 
نداشت. تعدادي از محققین مي خواهند به واقعیات نزديك باشند، ولي آنچه که آنها فراموش مي کنند 
اين است که آنچه را که آنها امروزه واقعیات مي خوانند در گذشته چیزي بجز تخیالت يك آينده نگر 
بیش نبوده. تعداد کثیري از کش��فیات انقالبي خود را که اکنون واقعیت مي شمارند مديون شانس 
مي باشیم نه به تحقیق مداوم، و بعضي از آنها نش��انه افتخاري براي آينده نگران جدي و افكار آنها 
مي باشد که بر انتقادات، تعصبات و تبعیضات غلبه کرده اند. مثال »هاينريك اسكلیمن«2 که تفكر 

شگفت »هومر«3 را بیش از يك داستان شمرد و در نتیجه تروي4 را کشف نمود.
ما خیلي کمتر از آن در باره گذش��ته خود مي دانیم که در باره آن قضاوت نمايیم. کش��فیات 
تازه ممكن است مشكالت مبهم بي ش��ماري را حل نمايد. مطالعه روايات قديم قادر است دنیاي 
واقعیت هاي امروزي را سرنگون نمايد. ناگفته نماند که به نظر من بیش از کتابهايي که به جاي مانده 
از بین رفته است. گفته مي شده که در آمريكاي جنوبي کتابي موجود بوده که تمام دانش عهد عتیق 
را در بر داشته. روايت بر اين است که اين کتاب توسط شصت و سومین فرمانرواي »اينكا« به نام 
»پاچاگوتي«5 پنجم از بین برده شده. در کتابخانه اسكندريه بالغ بر 500،000 جلد کتاب متعلق به 
»پتولیمي سوتر«6 موجود بوده که تمام رسوم بشريت را در بر داشته. اين کتابخانه قسمتي توسط 
رومیان از بین رفت و بقیه در قرن ها بعد به دستور عمر خلیفه وقت سوزانیده شد. باور نكردني است 
که نسخه هايي پر بها و غیر قابل تهیه براي گرم کردن حمام هاي اسكندريه به کار برده شده باشند.

چه به سر کتابخانه معبد دارالسالم آمد؟ کتابخانه »پرگمن«7 که گفته مي شده 200،000 جلد 
را جا داده بوده چه شد؟ هنگامي که »چاي هوانگ«8 امپراطور چین در 214 قبل از مسیح به داليل 
سیاسي دستور نابودي انبوهي کتب تاريخي، نجوي و فلسفي را داد، چه گنج ها و اسراري را نابود 
کرده. چه مقدار نسخه اصلي را »پل«9 که به راه راست هدايت شده بود در »ايفسوس«10 از بین برد. 
ما قادر نیستیم ثروت گراني را از کلیه دانش ها، که در اثر از بین بردن نوشته ها، به علت تبعیض هاي 
مذهبي، از دس��ت داده ايم برآورد کنیم. چندين هزار طومار، کتیبه و نسخه را پدران تارك دنیا در 

ترويج کورکورانه دين خود در آمريكاي جنوبي نابود کردند.
1 Tau-Citi
2 Heinrich Schliemann
3 Homer
4 Troy
5 Pachacuti
6 Petolemy Soter
7 Pergemon
8 Chi-Hung
9 Paul
10 Ephesus
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اين صدها هزار سال قبل اتفاق افتاده، آيا بش��ريت از نتیجه اش چیزي آموخته؟ فقط چندين 
سال پیش بود که به دس��تور هیتلر در میدان هاي عمومي کتاب ها را س��وزاندند و در 1966 همین 
اتفاق در چین در طول انقالب بچه گانه مائو رخ داد. خدا را شكر که امروزه تنها يك نسخه از يك 

کتاب وجود ندارد.
نوشته ها و قطعات که هنوز به جاي مانده قادر است منعكس کننده بسیاري از دانش گذشته 
دور ما باشد. در تمام قرون و اعصار بشريت اطالع داشته که آينده همواره با خود جنگ و انقالب 
با خون و آتش در بر دارد. آيا علم به اين موضوع آنان را واداشت که اسرار و ورايات خود را براي 
حفظ از صدمه، از بناهاي عظیم به مكان هاي پنهاني نقل بدهن��د. آيا آنها اطالعات و يا رواياتي را 
در اهرام، معابد و مجسمه ها پنهان کرده اند و يا آنها را به صورت رمز در آورده که صدمات زماني 

را تحمل نمايد؟ بايد از رفتار بشر امروزي نیز هوشیار باشیم و چنین پیگیري براي آينده بنمايیم.
در 1965 آمريكايي ها دو کپسول زمان را که قادر است شديدترين صدمات ممكنه را تا 5000 سال 
ديگر تحمل نمايد در نیويورك به خاك سپردند. اين کپسول هاي زمان حاوي اجناس براي آيندگان 
بود که اگر روزگاري بازماندگاني بخواهند گذشته تاريك اجداد خود را روشن نمايند قادر باشند 
چنین کنند. کپسول ها از فلزي سخت تر از فوالد ساخته ش��ده که حتي قادر است انفجار اتمي را 
تحمل نمايد. عالوه بر اخبار روزانه کپسول حاوي عكس شهرها، کشتي ها، اتومبیل ها، هواپیماها و 
موشك ها مي باشد. نمونه هايي از فلزات پالستیك، فابريك، نخ و پارچه در آن جايگزين شده، اشیاء 
روزمره چون سكه، ابزار و لوازم آرايش و کتابهايي در باره رياضیات، پزشكي، فیزيك، بیولژي و 

فضانوردي به صورت میكروفیلم در آن گنجانیده شده.
براي تكمیل همكاري با نسل ناشناخته آينده کلیدي نیز گذاشته شده، اين کلید کتابي است که 
به وسیله آن تمام مطالب نوشته شده را بتوان به زبان آيندگان ترجمه نمود. بجاي گذاشتن کپسول 
زمان براي نوادگان پديده تخیلي عده اي از مهندسین وستینگ هاوس الكتريك بود. »جان هرينگتن« 
کلید رمز را براي کشف آيندگان اختراع کرد. ديوانه ها يا آينده نگران؟ اين پروژه به نظر من باعث 

دلگرمي مي باشد.
باعث راحتي فكر است که بدانیم امروز کساني هستند که 5000 سال ديگر را در نظر دارند. يك 
باستان شناس در آينده نامفهوم کارش همانقدر مشكل خواهد بود که امروزه براي ما مشكل است. 
زيرا پس از يك جنگ اتمي کتابخانه ها غیر قابل استفاده خواهند بود و از پیشرفت هايي که باعث 
سربنلدي امروزه ما مي باشد اثري به جاي نخواهد ماند چون همه نابود شده اند. احتیاجي به يك 
درگیري اتمي نیست که عمل تخیلي نیويورکي ها را ثابت نمايد. چند درجه انحراف در مدار زمین 
طغیاني عظیم و غیر قابل تحمل بوجود خواهد آورد در اين صورت آنچه را نوشته شده نابود خواهد 
کرد. چه کسي جرأت مي کند که بگويد گذشتگان در بجاي گذاردن حماسه ها همچون نیويورکي ها 
آينده نگر نبوده اند. مس��لمًا طراحان يك جنگ اتمي يا هیدروژني دهكده زولوها و اسكیموهاي 
مظلوم را با سالح خود مورد هدف قرار نخواهند داد، بلكه مراکز تمدن موردنظر آنها خواهد بود. 
يعني کابوس راديواکتیو بر مردم پیشرفته و بسیار مترقي فرود خواهد آمد، وحشي ها و افراد بدوي 
که از مراکز تمدن بسیار دور هستند باقي خواهند ماند. آنها قادر نخواهند بود که منعكس کننده و يا 
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بازگو کننده تمدن ما باشند چون هرگز در آن شرکت نكرده اند. حتي مردان متفكر و آينده نگر قادر 
نخواهند بود که با کتابخانه هاي زيرزمیني خود کمكي به آينده بنمايند. و افراد بدوي بجاي مانده 
اطالعي از کتابخانه هاي پنهاني نخواهند داشت. تمام نقاط کره به بیابان هاي سوزان مبدل خواهد 
شد چون تشعشعات قرن ها باقي خواهند بود و پس از 2000 سال چیزي از شهرهاي ويران شده 
به جاي نخواهد گذارد. قدرت فناناپذير طبیعت مسیرش را در ويراني ها طي خواهد نمود و آهن 

و فوالد به خاك مبدل خواهد شد.
همه چیز از نو آغاز خواهد شد: شايد بشر براي دومین و يا سومین بار به ماجراهاي خود ادامه 
بدهد. شايد يك بار ديگر آنقدر تكاملش به سوي تمدن طول بكشد که تمام رسوم و روايات گذشته 
براي همیشه بر آنها پنهان بماند. پنج هزار سال پس از فاجعه باستان شناسان مدعي خواهند بود که 
بشر قرن بیستم حتي اطالعاتي از آهن نداشته اند. بدون شك هر چقدر در جستجويش حفر نمايند 
چیزي به دست نخواهند آورد. در طول مرز روس��یه کیلومترها تله هاي سیماني ضد تانك کشف 
خواهند نمود و توضیح خواهند داد که اين کشفیات نشان دهنده يك خط نجومي مي باشد. اگر آنها 
يكدستگاه کاست با نوار کشف کنند نخواهند دانست که با آن چه بكنند، حتي قادر نخواهند بود 
که بین نوار پر شده و پر نشده تمیز بدهند و شايد اين نوارها، حاوي جواب به سئواالت بي شماري 
باشد : نوشته هايي که از شهرهاي غول آسا با بناهايي به ارتفاع چند صد پا سخن مي گويد تمسخرآمیز 
خواهد بود چون چنین شهرهايي ممكن نبوده که وجود داش��ته باشد. دانشمندان تونل هاي قطار 
زيرزمیني لندن را يك پديده عجیب و يا يك سیستم فاضل آب بسیار کامل تلقي خواهند کرد. ممكن 
است آنها کراراً با گزارشاتي برخورد کنند که چگونه بشر با پرنده هاي غول پیكري از يك قاره به 
قاره ديگري سفر مي کردند، کشتي هاي آتش زايي که در آسمان ها ناپديد مي شدند. اينها همگي به 
عنوان يك حماسه به شمار خواهد رفت چون چنین پرندگاني عظیم و کشتي هاي آتش زا ممكن 

نبوده که وجود داشته باشد.
کار مترجمین در سال 7000 بسیار مشكل خواهد بود. حقايقي در مورد يك جنگ جهاني در 
قرن بیستم که از باقي مانده هاي آثار به دست مي آيد کامال باور نكردني خواهد بود. ولي هنگامي که 
نطق هاي مارکس و لنین به دست آنها بیافتد قادر خواهند بود که اين دو را به عنوان دو روحاني در 
اين دوران غیر قابل درك معرفي نمايند، چه شانس بزرگي : با در دست داشتن مدارکي مردم قادر 
خواهند بود معماهاي بسیاري را حل نمايند. پنج هزار سال مدت طوالني مي باشد، و اين سستي ما 
در طبیعت است که اجازه مي دهد تخته سنگ هاي آراسته 5000 سال دوام بیاورند، ولي او اينچنین 

در مورد حتي قطورترين تیرآهن ها اجازه نمي دهد.
در حیاط معبدي در دهلي نو ستوني که از آهن جوش داده قرار دارد که مدتي قريب 4000 سال 
است که تحت تأثیر تغییرات جوي بوده ولي اثري از زنگ زدگي بر روي آن ديده نمي شود چون اين 
آهن نه سولفو دارد نه فسفر. در اينجا ما آلیاژي از گذشته داريم که خود سئوالي است شايد اين ستون 
توسط عده اي از مهندسین آينده نگر دوران پیشین که قادر به ساختن بناهاي عظیم نبوده اند ريخته 
شده که راهنمايي براي آيندگان باشد، ستون زمان ناپذيري براي آيندگان؟ داستان خجالت آوري 
است، در تمدن پیشرفته گذشته ما با ساخته اي روبرو شده ايم که حتي امروز با تكنولژي پیشرفته 
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خود قادر به ساختن کپیه آن نیستیم. اين انبوه سنگ ها به جاي مانده اند و نمي توان آنها را با مباحثه 
ناپديد کرد. چون آنچه که نمي تواند وجود داشته باشد وجود ندارد، جستجوي شديدي به دنبال 

يافتن دلیل قابل قبول ادامه دارد. بیايید چشم هاي خود را باز کنیم و در اين کاوش شرکت کنیم.
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فصل هفتم

آثار باستاني يا مركز فضايي

در شمال دمشق تخته سنگي به نام س��نگ بعلبك قرار گرفته، سكويي از تخته سنگ که عرض آن 
از 65 پا عريض تر و وزن آن بالغ بر 2000 تن مي باش��د. تا کنون باستان شناسان قادر نبوده اند دلیل 
قاطعي ارايه دهند که چرا، چگونه و به وسیله چه کساني سنگ بعلبك ساخته شده. پروفسور روسي 

»اگرست«1 معتقد است که اين سكو امكان دارد باقیمانده يك فرودگاه عظیم باشد.
اگر ما داليل و مدارك بسته بندي ش��ده اي را که مصرشناس��ان به ما ارايه مي کنند قبول کنیم 
مصر قديم ناگهان با تمدن ساخته شده و بدون تكامل قبلي ظاهر مي شود. شهرهاي عظیم و معابد 
غول آسا، مجسمه هايي با قدرت توصیفي بس��یار، خیابان هاي تزيین شده با کنده کاري هاي زيبا، 
سیستم فاضل آب، مقبره هاي پرشكوه کنده شده از سنگ، اهرام با مقیاسات باور نكردني و خیلي 
چیزهاي ديگر به طور ساده اي از زمین سر در آورده اند. يك معجزه حقیقي؟ در سرزمین بدون تاريخ 

شناخته شده قبلي، ناگهان قادر به چنین پیش رفتن هايي نمي باشد.
زمین هاي حاصلخیز فقط در دلتاي رود نیل وجود داشت آن هم در قطعات کوچك در چپ و 
راست رودخانه، ولي بر طبق محاسبه کارشناسان جمعیت موجود در آن نواحي در زمان ساختمان 
هرم بزرگ بالغ بر 50 میلیون بوده )رقمي که با 20 میلیون، که گفته مي شود جمعیت جهان در سال 

3000 قبل از مسیح بوده متغاير است(.
با چنین تخمین بزرگي دو میلیون نفر کمتر و يا بیشتر فرقي نمي کند ولي يك چیز روشن است 
و آن اين است که آنها همگي احتیاج به غذا داشته اند. اين افراد نه تنها شامل معماران، سنگ تراشان، 
مهندس��ین و ملوانان بوده اند بلكه عالوه بر صدها هزار برده، سپاه مجهز دس��ته کثیري از عابدان 
پرورده شده، بازرگانان بي شمار، زارعین، کارکنان دولت و اعضاي خاندان که داراي بهترين بودند 
1 Agrest



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

70

  يك نقشه که در کتابخانه ادمیرال پايري رياز که در قرن هجدهم مي زيسته در کاخ توپكاپي استانبول به دست 
آمده. نقشه، آمريكاي شمالي و جنوبي و آفريقاي غربي را نشان مي دهد. قطب جنوب در پائین نقشه کشیده شده 
و با قطعه زمین زير يخ که بوسیله دستگاه هاي اکوساندر مشخص گرديده مطابقت دارد. در تاريخ ثبت شده اين 

قسمت هرگز بدون يخ نبوده!
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  تصوير کارتوگرافیك نقشه پايري رياز بر روي شبكه اي با استفاده از نقاط مبداء که در نقشه باال مشخص گرديده. 
اين نقشه با نقشه تصوير متساوي الفاصله دنیا به مرکز قاهره که نیروي هوايي آمريكا ترسیم نموده تقريبا يكي است.
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  عكس زمین که بوسیله آپلوي 8 برداشته شده شباهت زيادي به نقشه پايري رياز دارد، بخصوص شكل عجیب 
کشیده شده آمريكا واضح است.
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  اين تصاوير عجیب در دشتهاي نازکا در پرو ديده مي شوند...
عكس منطقه اي که اين عالئم را بر خود دارد )باستانشناسان میگويند جاده »اينكاها« مي باشد(.
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  يك تصوير عجیب ديگر در نازکا، پرو.
اين تصوير شباهت زيادي به يك توقفگاه هواپیما در فرودگاه هاي مدرن دارد.

  اين نقش 820 پايي عظیم بر روي صخره هاي خلیج پیسكو قرار دارد و به طرف دشت نازکا اشاره مي کند. آيا 
اين يك راهنماي هوايي است يا يك عالمت مذهبي.
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  اين معبد و نوشته ها متعلق به قوم »مايا« و در پالنگ مكزيك قرار دارد.
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  داخل معبد درون يكي از دهلیزهاي کوچك، اين نقش برجسته وجود دارد. در آنجا فقط مي توان يك عكس از 
مقابل از آن برداشت ولي جزيیات آن براي نقاش کافي مي باشد که تصوير آن را بكشد.
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  اين تصوير در معبد کشیده شده. آيا قدرت تخیلي بشر بدوي تا اين اندازه بوده که چنین چیز باور نكردني که 
تشابه بس��یاري به يك فضانورد درون سفینه فضايي دارد رس��م کنند؟ آن عاليم عجیب در پايین تصوير را فقط 

مي توان به عنوان شعله و گاز که از يك منفذ تحرکي خارج مي شود تفسیر نمود.
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  يك فضانورد آمريكايي همان حالت را به خود گرفته، دس��تهايش بر روي کنترل و چشمهايش به دستگاه ها 
دوخته شده.
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  در بیست و يكم 1969 يك ش��رط بند در لندن مبلغ 10000 پوند باخت چون 5 سال قبل از آن او يك در هزار 
شرط بسته بود که انسان قبل از 1970 به ماه نخواهد رفت. در هفته بعد آمريكايي ها عكس هايي از مريخ را که از 

فاصله دو هزار میلي آن برداشته شده بود منتشر نمودند. سفر فضايي ديگر از داستان هاي علمي خارج شده بود.
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  پس از قرن ها در اعماق دريا اين ش��ي چندان قابل اهمیت به نظر نمي رس��د. اين جسم در سال 1900 توسط 
غواصان يوناني در انتیكیسرا به دست آمد. مجموعه اي چرخ دنده هاي تداخلي مي باشد و در حقیقت يك پلنتريوم 
است. تاريخ ساختن دستگاه سال 82 قبل از مسیح مي باشد که بر روي آن نوشته شده. شكل سمت راست جزيیات 

اين دستگاه را نشان مي دهد.

  جزيره ايستر که بومیان آن را ناف دنیا مي نامند و در اين قطعه زمین کوچك مجسمه هاي عظیمي وجود دارد که 
حیرت آور مي باشد. و عجیب تر از آن اين است که اين جزيره دور افتاده از خود خطي دارد که هنوز ترجمه نشده.
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  اين ستون آهني قديمي هرگز زنگ نمي زند. قدمت حقیقي آن را نمي توان تخمین زد ولي آنچه که مسلم است 
صدها سال عمر دارد.
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  اين کتیبه بابلي خسوف هاي گذشته و آينده را ثبت نموده است.

  در اينجا عجايب ديگري است که متعلق به آشوري ها و يكي از آنها متعلق به عراق است. اين کتیبه، »شماماسي« 
خدا را نشان مي دهد که متعلق به هزاره سوم قبل از مسیح مي باشد و تصاويري نیز از ستارگان و افرادي با کاله هاي 

عجیب دارد. چرا مي بايستي خدايان گذشته را به ستارگان نسبت بدهند.
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  اين کتیبه متعلق به اوايل هزاره اول قبل از مس��یح مي باشد. نقش وسط تصوير را يك درخت مقدس مي دانند. 
کاماًل امكان دارد که آن را يك عالمت ترجمه کرد. تصوير ساختمان يك اتم و يك فضانورد در ارابه آتشین باالي 

آن. تصوير يك موجود داخل دايره بالدار و زير آن عالمت نامفهومي است.

  در اينجا يك عدسي کريستان آشوري که متعلق به قرن هفتم قبل از مسیح مي باشد ديده مي شود. ساختن چنین 
عدسي محتاج به فرمول هاي مشكل رياضي مي باشد. از کجا آشوري ها چنین معلوماتي به دست آوردند.
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  باالخره ما قطعاتي داريم که در موزه بغداد مي باشد که گفته مي ش��ود باقیمانده يك باطري الكتريكي بوده 50 
تصوير بعدي از آمريكاي جنوبي مي باشد که حاوي معماهاي حل نشده بسیار است.

  تاريخ ثبت شده اي از نیاهوانا که در دست نمي باشد. بر روي دروازه آفتاب که قطعه سنگ يك تكه به وزن ده 
تن مي باشد تصويري از خداي پرنده که چهل موجود عجیب همراه دارد نقش شده است. در حماسه ها از کشتي 

فضايي طاليي که از ستارگان آمده گفتگو شده.
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  اين قسمتي از يك تخته سنگ يك پارچه  است که وزن آن به 20000 تن تخمین زده شده در ساکسیهوامان، پرو 
قرار دارد. چه خاصیتي داشته؟ چه قدرتي آن را برگردانیده است.
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  قسمتي از يك ديوار عظیم در ماکیهوامان، فقط به دقت تماس سنگ ها توجه کنید. چگونه بشر بدوي قادر بوده 
چنین قطعه سنگ هاي غول پیكري را حمل کند و بتراشد.

تغییر حالت صخره ها احتیاج به درجه حرارت بسیاري دارد، عامل آن در پرو چه بوده است؟
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  اين پله هاي عظیم به کجا مي رفته؟ شايد به تخت غول ها!

  يك مومیايي متعلق به دوره دوم.
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  تكه اي از يك پارچه بسیار ظريف بافت، چگونه مصري ها در آن زمان با چنین روش هاي پیچیده اي آشنا بوده اند.

  با استفاده از غلطك هاي چوبي و قدرت بازوي انساني براي حمل دو میلیون و نیم قطعه سنگ عظیم که در هرم 
»خئوپس« به کار رفته مدت 600 سال وقت الزم بوده!
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  در پرو ما با اتصال دقیق باور نكردني تخته سنگ هاي غول پیكري مواجه مي شويم.
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  اين معبد در کوپان واقع در »هندوراس« بر اساس تقويم ماياها ساخته شده و تعداد معین پله هر 52 سال ساخته 
مي شد.
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  بر روي اين مجسمه عظیم اطالعات نجومي که زمان هاي بسیار طوالني را در بر دارد نوشته شده.

  چگونه اين افراد بدوي با روش هاي ناقص خود قادر بودند که به چنین دقتي سنگ ها را به روي هم بگذارند و 
اين مجراي سنگي را بسازند.
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  ال کاستیلو در چهچني ايتزا واقع در مكزيك.
اين بنا بر اساس تقويم ماياها ساخته شده اس��ت. مجموع 91 پله در هر طرف 364 مي شود و بعالوة سكوي آخر 

رقم 365 )روز( به دست مي آيد.

  اين نقش تصوير موجود سفیدي را نشان مي دهد که 
پیراهن شلوار کوتاه، دس��تكش و کفش به تن دارد. يك 
پديده تخیلي حیرت انگیز از انسان هاي بدوي که همیشه 

عريان بوده اند به جاي مانده.

  رودزيا. اين تصوير مرد در زنجیر نامیده ش��ده و 
سرپوش عجیبي دارد. ممكن است مراسم تدفین يك 
پادشاه باش��د. کامال امكان دارد يا فضانورد در حال 

گرفتن آذوقه از مردم باشد.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
آثار باستاني يا مركز فضايي

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
93

  در بولوويا در نزديكي سنتاکروز قسمت هاي طوالني ساخته شده بتني قرار دارد. آيا اين ممكن است که براي 
افرادي که از چرخ استفاده نمي کردند جاده اي باشد؟
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  اين تصوير که در والكامونیكا واقع در شمال ايتالیا قرار دارد يك بار ديگر اصرار عجیب انسان بدوي را براي 
رسم تصاوير در لباس و کاله هاي غیرعادي نشان مي دهد.

  اين تصوير توسط يك گروه اکتشافي روس به دست آمده است.
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  اين نقش در نروژ قرار دارد!

  در فرگانا واقع در ازبكستان.
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  در تاسیلي واقع در صحرا
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  يك فضانورد آمريكايي. شايد فضانوردان گذشته نیز اين چنین البسه اي مي پوشیدند.
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نیز وجود داشته. آيا امكان داشته که آنها همگي تنها از حاصل زراعت در دلتاي نیل تغذيه نمايند؟ 
به من گفته خواهد شد تخته سنگ هايي که براي ساختن معابد به کار برده شده بر روي غلطك هايي 
حرکت داده مي شد، ولي مصري ها به سختي درخت هايي را، که خصوصًا نخل مي باشد، در مصر 
مي رويیده )و امروز مي رويد( قطع مي کردند و براي غلطك از آنها استفاده مي کردند، خصوصاً اينكه 
خرما غذاي بسیار عمده اي براي افراد بوده و س��ايه نخل تنها سايه اي است در بیابان هاي سوزان. 
ولي آنها حتمًا غلطك هاي چوبي دارا بوده اند چون در غیر اي��ن صورت حتي ضعیف ترين دلیل 
فني براي ساختن اهرام وجود نخواهد داشت. آيا مصري ها چوب وارد مي کردند؟ ولي براي ورود 
الوار مي بايستي دسته کثیري کشتي موجود بوده باشد و حتي پس از خالي کردن بار در اسكندريه 
چوب ها را مي بايستي به باالي نیل بفرستند، چون در زمان بناي هرم بزرگ مصري ها اسب و گاري 
نداشتند و امكانات ديگري به نظر نمي رسد. اسب و گاري تا هفدهمین دوره، در حدود 1600 قبل 
از مسیح پديد نیامده بود. توضیح قابل قبول براي حمل تخته سنگ ها: البته دانشمندان مي گويند که 
غلطك هاي چوبي الزم بوده! ابهامات و مشكالت بسیاري در تكنولژي ساختمان هرم وجود دارد 

ولي راه حل حقیقي ديده نمي شود.
چگونه مصري ها از تخته سنگ ها مقبره ها مي کندند، چه ذخیره اي داشتند که بتواند طرح چنین 
راهروها و دهلیزها را بريزند؟ ديوارها صاف و اغلب با نقوش برجسته آراسته شده اند. تونل ها به 
پايین زمین شني شیب دارند، داراي پلكاني هستند و با عالیترين رسوم هنري ساخته شده اند که به 
دهلیز دفن منتهي مي گردد. عده کثیري توريست در بهت کامل به تماشا مي ايستادند ولي هیچیك 
جوابي در مورد اين که چگونه و با چه روش نامعلومي اين پديده ايجاد ش��ده ندارند. ولي کامال 
پذيرفته شده که مصري ها از زمان هاي پیش در هنر تونل اس��تاد بوده اند و مقبره هاي کنده شده از 

سنگ کامال در يك سبك با مقبره هاي تازه تر مي باشند.
تفاوت بسیار کمي بین مقبره »تي تي« که متعلق به دوره ششم است و مقبره »رامسس« اول که 
متعلق به دوره جديد است و حداقل 1000 سال در ساختمان آنها فاصله مي باشد وجود دارد. ظاهراً 
مصري ها چیز تازه اي نیاموختند که به روش هاي قديمي خود اضافه کنند و در حقیقت آثار تازه تر 
کپیه هاي حقیرتري از مدل هاي قديمي مي باشد. توريس��تي که راهش را سوار بر شتر، که بستگي 
به ملیتش »ولینگتن« يا »ناپلئون« نام دارد، به سوي هرم »خئوپس« واقع در غرب قاهره طي مي کند 

احساس عجیبي که آثار پر ابهام گذشته ايجاد مي کند در خود حس مي کند.
راهنما به او مي گويد فرعون در آنجا مقبره س��اخته و با اين توضیح من درآوردي و بي ارزش 
و پس از برداش��تن چند عكس جالب او به منزلش بازمي گردد. هرم »خئوپس« بخصوص انگیزه 
صدها فرضیه تكان دهنده و ديوانه وار بوده است. در کتاب طويل 600 صفحه اي »چارلز اسمیت«1 
به نام »ارثیه ما در هرم بزرگ« که در سال 1864 به چاپ رسید در باره بستگي هاي تكان دهنده اي 

بین هرم و کره زمین مي خوانیم.
حتي پس از يك بررس��ي و مو ش��كافي دقیق داليلي باقي مي ماند که براي تحريك انگیزه و 

انعكاس در ما مؤثر باشد.
1 Charles Smith
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مي دانیم که مصري هاي قديم آفتاب پرست بوده اند، خداي آفتاب آنها »را«1 در آسمان ها بر روي 
شاخه اي سفر مي کرده است. روايات هرم )سرزمین قديم( حتي شرح سفر پادشاه را در آسمان ها 

بازگو مي کند که حتمًا به کمك خدايان و کشتي هاي آنها بوده.
پس خدايان و پادشاهان مصري نیز در پروازها دست داشته اند. آيا اين يك اتفاق است که اگر 
ارتفاع هرم خئوپس را هزار میلیون برابر کنیم تقريبًا مساوي مسافت بین زمین و خورشید مي شود، 
يعني 94 میلیون میل؟ آيا اين اتفاق است که مداري که از رأس هرم عبور مي کند قاره ها و اقیانوس ها 
را به دو قسمت کامال مساوي تقسیم مي کند؟ آيا اين اتفاق اس��ت که اگر قاعده هرم را به دو برابر 
ارتفاعش تقسیم کنیم عدد معروف π = 3/14159  که »لودالف« کشف کرد به دست مي آوريم؟ آيا 
اين اتفاق است که محاسبات وزن زمین در آنجا به دست آمد و آيا اين اتفاق است که زمین صخره اي 

زير هرم، دقیقًا و کاماًل مسطح شده بوده؟
حتي يك نفر وجود ندارد که توضیح دهد چرا معماران هرم خئوپس، و فرعون، اين دشت هاي 
س��خت صخره اي را براي بناي پديده هاي خود انتخاب کرده بودند. کامال قابل قبول است که در 
محل، طبقه صخره اي طبیعي براي تحمل اين بناي عظیم وجود دارد و دلیل ديگر، که بسیار ضعیف 
مي باشد، اين است که او مي خواسته پیشرفت کارها را از کاخ تابستاني خود تحت نظر داشته باشد. 
هر دو دلیل کامال غیرمنطقي مي باشد در وحله اول صحیح تر مي بود که منطقه ساختمان را نزديك 
محل هاي سنگ بري شرقي انتخاب مي کرد که کار حمل و نقل را ساده تر کند و در وحله دوم مشكل 
به نظر مي رسد که فرعون مي خواسته سال هاي متوالي شب و روز جنجال و هیاهوي کارگران را 
نزديك خود نگه دارد. چون خیلي در باره توضیح کتابي، در اينجا بحث کرديم ش��ايد الزم است 
بپرسیم آيا خدايان نیز در تعیین محل بنا گفته اي داشته اند، حتي اگر از طريق موبدان باشد؟ اگر اين 
توضیح مورد قبول واقع شود اين دلیل ديگري براي اثبات فرضیه من در باره گذشته ما خواهد بود، 
چون هرم نه تنها قاره ها و اقیانوس ها را به دو قسمت مساوي تقسیم کرده بلكه در مرکز ثقل قاره ها 
قرار دارد. در حقیقت اينها اتفاقات نیستند و بسیار مشكل به نظر مي رسد که اينچنین قبول کنیم. پس 
محل بناها توسط موجوداتي که از کرويت زمین و تقسیم قاره ها و اقیانوس ها با اطالع بوده اند انتخاب 
شده در اين مورد نبايد نقشه »پیري رياز«2 را فراموش کنیم. امكان ندارد که اينها همه جزو اتفاقات 
باشد و همه را به عنوان يك قصه کودکانه رد کنیم. با چه قدرتي، با چه دستگاهي و با چه دانش فني 
قادر بوده اند که اين دشت صخره اي را کامال مسطح نمايند! چگونه معماران قادر بوده اند تونلي به 
پايین حفر نمايند و چگونه داخل تونل ها را روشن مي کردند؟ چون نه در اينجا و نه در مقبره هاي 
سنگي واقع در دره شاهان از مشعل و يا چیزي مشابه استفاده شده. بر سقف و يا ديوار دودزدگي 
وجود ندارد و حتي کوچكترين اثري نیست که نشان بدهد دودزدگي را پاك کرده باشند. چگونه و 
با چه وسیله اي اين تخته سنگ هاي عظیم از معادن کنده مي شده، با لبه هاي تیز و پهلوهاي صاف، 
چگونه حمل اين سنگ ها انجام مي شده و با دقتي برابر يكهزارم اينچ در کنار هم قرار مي گرفته اند. 
يكبار ديگر دلیل هاي فراواني براي کساني که بخواهند آنها را انتخاب نمايند وجود دارد: صفحه هاي 

1 Ra
2 Piri Reis
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شیب دار و مسیرهايي که سنگ ها در طول آنها کشیده مي شده، چهارچوبه و منجنیق و البته کار صدها 
هزار برده، کارگران، معماران و هنرمندان. هیچیك از اين داليل تحمل بررسي دقیق را ندارند. هرم 
بزرگ نمونه عظیم و بارزي از صنعتي بوده، و مي باشد، که هنوز چگونگي آن روشن نیست. امروزه 
در قرن بیستم هیچ آرشیتكتي قادر نیست که کپیه اي از هرم خئوپس بسازد، حتي اگر تمام امكانات 

فني موجود در دنیا در دسترسش باشد.
2،600،000 تخته سنگ غول پیكر از معادن سنگ کنده ش��ده آراسته شده و با دقتي معادل با 
يك هزارم اينچ در محل بنا در کنار هم قرار گرفته اند : در داخل هرم دهلیزها و ديوارها با رنگ هاي 

مختلف نقاشي شده.
بناي هرم فقط اراده فرعون بوده. ابعاد بي مانند و کالس��یك هرم فقط ب��ه طور اتفاقي به فكر 

معمار خطور کرده.
چند هزار کارگر تخته سنگ ها را که بیش از 12 تن وزن داشته اند بر روي پلكان ها )که وجود 
نداشته( و به وسیله غلطك ها )که وجود نداشته( کشیدند. اين اجتماع عظیم کارگران از گندم تغذيه 
مي کردند )که وجود نداش��ته( آنها در کلبه هايي که )وجود نداشته( به دستور فرعون نزديك کاخ 

تابستاني اش ساخته شده بود استراحت مي کردند.
کارگران به وسیله فريادهاي »بكش« به وسیله بلندگو )که وجود نداشته( تشويق مي شدند که 

سنگ هايي به وزن 12 تن را به باال هل بدهند.
اگر کارگران جدي و مش��تاق قادر بودند ک��ه برنامه غیرممكن روزانه را که ش��امل جا دادن 
10 سنگ در محل هايش اس��ت انجام مي دادند آنها يك هرم پرشكوه از نیم میلیون سنگ را حدود 
250000 روز و يا 664 سال تكمیل مي کردند. و فراموش نشود که همه چیز به خاطر هوس هاي 
يك فرعون خارق العاده که هرگز زنده نماند که تكمیل بنا را ببیند بوجود آمد. البته هیچكس نبايد 
حتي تصور کند که اين فرضیه مسخره اس��ت. هرچند خیلي پیشرفته است با اين وجود چه کسي 
آنقدر مطلع است که بگويد هرم چیزي بجز مقبره فرعون نیست و از حاال به بعد چه کسي ارتباط 

با عاليم رياضي و نجومي را فقط يك اتفاق تلقي خواهد کرد.
امروز بدون شك هرم بزرگ را پديده تخیل فرعون و از آثار او مي دانند. به نظر من کامال واضح 
اس��ت که ممكن نبوده هرم در يك طول عمر بنا شده باش��د ولي اگر کتیبه ها و نوشته رساله ها که 
ظاهراً شهرت او را ابدي مي کنند توس��ط فرعون »خوفو« حك شده باشند چه؟ اين در زمان عتیق 
يك روش عادي بوده، همانطور که بسیاري از بناها شاهد حضوري مي باشد. هرگاه يك فرمانرواي 
مطلق مي خواسته شهرتي فقط براي خودش کسب کند دستور مي داده که فرامین او را نقش کنند. 
اگر اينچنین باشد پس هرم مدتي قبل از آنكه فرعون کارت ويزيت خود را به جاي بگذارد ساخته 

شده بود.
در کتابخانه »بادلین«1 واقع در اکس��فورد نس��خه خطي وجود دارد و در آن نويسنده کاپیك 
»مسعودي«2 مي گويد »سوريد« پادشاه مصري هرم بزرگ را ساخته است، و جاي تعجب اينجاست 

1 Bodlieian
2 Masudi
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که سوريد قبل از طوفان بر مصر حكمفرمايي مي کرده و اين پادشاه دانشمند به موبدان خود دستور 
داد که کلیه دانش خود را به نگارش بیاورند و س��پس به دستورش آن را درون هرم پنهان نمودند. 

پس بنا بر رساله کاپیك هرم قبل از طوفان ساخته شده بوده.
هرودوت در دومین کتاب تاريخ خود اين فرضیه را تصديق مي کند. و موبدان تیبس1 341 مجسمه 
عظیم را که هر کدام يك نسل س��رموبد بوده اند و جمعًا 11340 سال مي شود به او نشان مي دهند. 
مي دانیم که هر سرموبد در دوران زندگي مجسمه اش ساخته مي شده. هرودوت نیز مي گويد که در 
هنگام مالقاتش از معبد »تبس« يك عابد پس از ديگري مجسمه هاي خود را به او نشان مي دهند، 
که پسر همواره به دنبال پدر مي باشد. و موبدان هرودوت را مطمئن ساختند و گفتند که اظهارات 
آنها صحیح مي باشد چون آنها نسل ها است که همه چیز را يادداشت مي کنند و توضیح دادند که هر 
يك از اين 341 مجسمه نسلي سرموبد بوده و قبل از اين 341 سرموبد خدايان در میان بشر زندگي 

مي کرده و از آن زمان به بعد ديگر خدايان به صورت بشر ظاهر نشده اند.
دوره تاريخ مصر به 6500 سال تخمین زده مي شود. پس چرا موبدان بدون هیچ شرمي در باره 
11340 سال به هرودوت مسافر دروغ گفتند؟ و چرا آنها مخصوصًا اشاره کردند که از 341 نسل 
پیش خدايان در میان بشر زندگي نكرده اند؟ اين مش��خصات دقیق کامال بي ارزش مي بود اگر در 
گذش��ته دور خدايان حقیقتًا در میان بش��ر زندگي نكرده بودند، تقريبًا هیچ نمي دانیم که چگونه، 
چرا و چه موقع اهرام ساخته شدند. در آنجا کوهي مصنوعي از س��نگ به ارتفاع 490 پا و به وزن 
31،200،000 تن قرار دارد که نمونه عظیمي از اراده مي باشد و اين بنا چیزي به جز مقبره يك پادشاه 

ولخرج تصور نمي شود:
هر کس مي خواهد اين دلیل را قبول کند قبول کند...

مومیايي ها نیز به همان اندازه غیر قابل درك و بدون جواب قانع کننده اي به ما از گذشته دور 
خیره شده اند، انگار معمايي را در بر دارند. عده اي از مومیايي کردن اجساد با اطالع بودند و نتايج 
به دست آمده از کاوش، بر اين مي دارد که بشر ماقبل تاريخ به زندگي دوباره اعتقاد داشته اند، يعني 
زندگي دوباره جسمي. اين مورد قبول بود اگر حتي نش��انه اي از فلسفه اديان عتیق بر اين مبني به 
دست مي آيد. اگر اجداد بدوي ما به بازگشت به زندگي معتقد بودند هرگز متحمل آنقدر زحمت 
در مورد اموات نمي شدند. ولي کش��فیات از مقبره هاي مصري مثال بارزي از آماده کردن اجساد 

براي بازگشت به زندگي جسمي مي باشد.
آنچه را که داليل و مدارك به طور وضوح ارايه مي دهد نمي تواند مس��خره باشد، نقش ها و 
حماسه ها همگي نش��ان مي دهند که خدايان نويد داده اند که از ستاره گان باز خواهند گشت و آن 
اجساد نگهداري شده را به زندگي نو باز خواهند آورد. به همین دلیل است که تهیه اجساد مومیايي 
ش��ده و دفن آنها يك عمل عادي به شمار مي رفته، زيرا منظور آنها اينس��وي قبر بوده، در غیر اين 

صورت آنها چه مي توانستند با پول جواهرات و اشیاء مورد دلخواهشان بكنند؟
چون آنها حتي مستخدمین خود را، که به طور حتم زنده دفن مي شدند، همراه داشته اند. پس 

منظور از اينهمه پیشگیري ادامه زندگي قديم در زندگي نو بوده.
1 Thbes
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مقبره ها بي اندازه مستحكم و با دوام مي باشند و حتي تا اندازه اي در مقابل بمب اتمي نیز استقامت 
دارند. آنها قادر هستند که صدمات دوران ها را تحمل نمايند. اشیاء با ارزشي چون طال و سنگ هاي 

گرانبها که همراه آنها شده تقريبًا فناناپذير مي باشند.
من به رس��وم مومیايي کردن کاري ندارم فقط در جستجوي علت مي باشم که چه کسي تولد 
دوباره به زندگي جس��مي را به مغز اين کافران فرو کرده بوده؟ و چگونه بر اين عقیده ش��دند که 
سلول هاي بدن مي بايستي سالم نگهداشته شوند تا اجساد نگهداري شده، در مكان محفوظي براي 

بیدار شدن به زندگي دوباره، تا هزاران سال بعد سالم بماند؟
تا اينجا معماي بیداري دوباره فقط از نقطه نظر مذهبي مورد بررس��ي قرار گرفته. ولي شايد 
فرعون که بیش از آنكه در باره مردمش مي دانسته از ماهیت و عادات خدايان با اطالع بوده و اين 
عقیده شايد کامال مسخره را پیدا کرده که »من بايستي براي خود مقبره اي تهیه کنم که هزاران سال 
محفوظ بماند و از مسافتي طوالني در صحرا ديده ش��ود. خدايان عهد کرده اند که بازگردند و مرا 

بیدار کنند« )و يا پزشكان در آتیه خواهند آموخت که چگونه مرا به زندگي بازگردانند(.
در اين عصر فضانوردي ما در اين باره چه مي توانیم بگويیم؟ در سال 1956 پزشك و ستاره شناس 
»رابرت سي. اتینگر«1 در کتاب خود »امید در ابديت« طريقه اي را پیشنهاد مي کند که به وسیله آن 
بشر قرن بیستم بتواند خود را منجمد کند، به طوري که سلول هايش از لحاظ پزشكي و بیولژيكي 
همچنان به زندگي ادامه بدهند، ولي با سرعتي يك میلیون مرتبه آهسته تر از سرعت اولیه اش. فعال 
اين عقیده ممكن است واهي به نظر برسد ولي در حقیقت هر کلینیك بزرگ داراي بانك استخوان 
مي باشد که در آن استخوان انسان را در حال انجماد سال ها سالم نگه مي دارند و در صورت لزوم 
از آنها استفاده مي کنند. نگهداري خون نیز يك موضوع جهاني است که مي توان آن را در حرارت 
منهاي 196 درجه نگه داشت و س��لول هاي زنده که مي توانند در درجه حرارت نیتروژن مايع تا 
مدت نامحدودي سالم بمانند، نگهداري مي شود. آيا فرعون يك عقیده باور نكردني داشت که به 

زودي در عمل ثابت خواهد شد؟
اين موضوعي که بیان مي شود بايد آن را دو بار بخوانید که بتوانید امكانات باور نكردني اين 

آزمايش علمي را درك کنید:
در مارس 1963 بیولژيست هاي دانشگاه »اوکالهوما« ثابت کردند که سلول هاي پوست پرنسس 

مصري »منه« قادر به زندگي مي باشند، و پرنسس »منه« مدت چند صد سال است که مرده!
از نقاط مختلفي اجساد مومیايي شده کشف شده که آنقدر به خوبي و مهارت حفظ شده اند که به 
نظر زنده مي رسند. مومیايي هاي يخچالي که توسط »اينكا« به جاي مانده طول قرون را طي کرده اند 
و بر طبق فرضیه آنها قادر به زندگي دوباره مي باشند، واهي است يا حقیقت دارد؟ در سال 1965 از 
تلويزيون روسیه دو سگ را که براي مدت يك هفته به حالت انجماد نگهداشته شده بودند به نمايش 

گذاشت. در روز هفتم يخ آنها را ذوب کردند و سگ ها دوباره به زندگي گذشته خود ادامه دادند.
اين موضوع محرمانه اي نیست که آمريكايي ها در برنامه فضايي خود جداً در فكر هستند که 

چگونه فضانوردان خود را براي سفرهاي طوالني فضايي آينده منجمد سازند.
1 Robert C. Ettinger
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پروفس��ور »ايتنگر« که امروزه همواره مورد انتقاد مي باشد اينچنین پیشگويي مي کند که بشر 
آينده نه بوسیله آتش از بین خواهد رفت و نه غذاي کرم ها خواهد بود، بلكه در مقبره هاي يخچالي 
و يا پناهگاه هاي يخچالي به حالت انجماد نگهداري خواهند ش��د، تا روزي که علم پزشكي قادر 

باشد بیماري آنها را مداوا کند و دوباره آنها را به زندگي بازگرداند.
در تعقیب اين عقیده واهي فكر وحش��تناکي به مغز ما خطور خواهد کرد. امكان دارد قشون 
منجمد شده اي نیز نگهداري شود که در صورت لزوم به زندگي بازگردند... يك عقیده بسیار هولناك.
ولي مومیايي ها چه ارتباطي به فرضیه ما در مورد فضانوردان در گذش��ته دور دارد؟ آيا من از 

شاخه به شاخه مي پرم؟
من مي پرسم که چگونه بشر گذشته اطالع داشتند که اگر کار سلول زنده را با روش مخصوصي 

يك بیلیون مرتبه آهسته کنند همچنان به زندگي ادامه مي دهند؟
بشر گذشته اغلب از روش هاي مومیايي کردن مطلع بودند، و افراد ثروتمند حتي از آن استفاده 
مي کردند. من کاري به توصیف حقايق ندارم فقط مي خواهم اين مشكل را حل کنم که اين عقیده 
بیدار شدن دوباره و بازگشت به زندگي از کجا سرچشمه گرفته. آيا اين عقیده اتفاقي به فكر يك 
پادشاه و يا ريیس قبیله خطور کرده و يا يك بشر خوشبخت شاهد بوده که چگونه خدايان اجساد 
خود را با روش هاي پیچی��ده و مبهم در محفظه هاي ضد بمب نگه��داري مي کنند؟ و آيا خدايان 
)فضانوردان( دانش خود را در باره چگونگي بیدار کردن اجساد، تحت شرايط و روش مخصوصي، 

به پرنسي از خاندان سلطنتي آموخته بوده اند؟
اين حدسیات احتیاج به مدارکي از منابع مورد قبول دارد. در چند صد سال آينده بشر که در سفر 
فضايي، که امروزه قابل درك نمي باشد، مهارت کامل خواهد داشت. آژانس هاي مسافرتي سفرهايي 
به کرات را با تاريخ دقیق حرکت و مراجعت در کاتالوگ هاي خود ارايه خواهند نمود. واضح است 
که براي رسیدن به اين هدف بايستي تمام انش��عابات علوم در پیشرفت با علم فضانوردي همگام 

باشند. تنها الكترونیك و »سايبرنتیك«1 قادر به انجام اين مقصود نخواهند بود.
پزش��كي و بیولژي با يافتن روش هايي براي طوالني کردن اعمال مه��م بدن، دين خود را ادا 

خواهند نمود. اين قسمت از تحقیقات فضايي امروزه نیز با سرعت بسیاري به کار مشغول است.
در اينجا ما بايد از خود سئوال کنیم که آيا فضانوردان ماقبل تاريخ داراي علومي بودند که ما 
هنوز به آن دست نیافته ايم؟ آيا اين موجودات متفكر از روش هايي مطلع بودند که چگونه اجساد 
را آماده کنند که بتوان آنها را پس از هزار سال دوباره بیدار نمايند؟ و شايد خدايان روشن بین قصد 
داشتند که اقاًل يك انسان را که تمام دانش آن روز را مي دانسته نگهداري کنند که روزي جوابگوي 

سئواالت در باره گذشته باشد.
چه کسي مي داند؟

آيا بازجويي توسط خدايان که بازگشته اند تا کنون انجام گرفته؟ در طول قرون مومیايي کردن 
که مدت ها يك امر پنهاني بوده به صورت مد در مي آيد و ناگهان همه مي خواستند که دوباره زنده 
ش��وند. همه به اين فكر افتادند که اگر آنها روش پدران خود را تقلید کنند زندگي ابدي به دست 
1 Cybernetic
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خواهند آورد. سرموبدان که در اين مورد اطالعاتي داشته اند اين عمل را تشويق مي کردند، چون 
اين کار براي طبقه آنها مفید بوده. من قبال به سنین غیر قابل قبول پادشاهان سومري و تاريخ هاي 
انجیل اشاره کرده ام. من سئوال کردم آيا امكان داشته که اين افراد در حقیقت فضانورداني بودند و 
در اثر خاصیت تكان زماني در سفر بین ستاره اي که با سرعتي معادل سرعت نور حرکت مي کردند 

طول عمر خود را ازدياد کرده باشند؟
اگر ما مومیايي کردن و انجماد اجساد را در نظر بگیريم آيا جوابي براي سنین غیر قابل تصور 
افراد نامیده شده در رساله ها نخواهیم گرفت؟ اگر اين فرضیه را دنبال کنیم بر اين عقیده خواهیم بود 
که فضانوردان شخصیت هاي مورد نظري مي داشته اند که آنها را به خواب مصنوعي وارد مي کردند، 
و همانطور که روايات بازگو مي کند، پس از مراجعت آنها را از محافظ خود بیرون آورده و بیدار 
مي کرده و به آنها به گفتگو مي پرداختند. و در خاتمه هر سفر، به عهده طبقه منتخب موبدان بوده که 
به وسیله فضانوردان راهنمايي مي شدند، زندگان مرده را براي نگهداري آماده کنند و يكبار ديگر 

آنها را در معابد عظیم به خواب بسپارند.
غیرممكن يا مسخره؟ اغلب افرادي که کامال به قوانین طبیعت چسبیده اند اعتراضات بسیار 
احمقانه اي مي کنند. آيا طبیعت خودش شاهد بارزي از خواب طوالني و دوباره بیدار شدن ارايه 

نمي دهد؟
انواعي از ماهي ها که کامال منجمد ش��ده اند پس از بیرون آمدن از حالت انجماد در حرارت 
ماليمتر زنده شده و به ش��نا مي پردازند. گل ها، حش��رات و کرم ها نه تنها به خواب زمستاني فرو 

مي روند بلكه در بهار زندگي تازه اي شروع مي کنند:
بگذاريد من خودم علیه خودم جواب بدهم. آيا مصري ها ط��رز مومیايي کردن را از طبیعت 
آموختند؟ اگر اين چنین بود مي بايستي اعتقاداتي به پروانه ها و حشرات وجود داشته باشد و يا الاقل 
اثري از اينگونه اعتقادات باقي مانده باش��د و اين چنین مدرکي در دست نمي باشد. در مقبره هاي 
زيرزمیني تابوت هاي عظیمي حاوي حیوانات مومیايي شده وجود دارد ولي با در نظر گرفتن اوضاع 

جوي مصر امكان نداشته که آنها بتوانند که خواب زمستاني حیوانات را ديده باشند.
پنج میل از هلوان در حدود 5000 قبر با اندازه هاي متفاوت وجود دارد که همگي به دوره اول 
و دوم متعلق مي باشند. اين قبرها نش��ان مي دهند که هنر مومیايي بیش از 6000 سال قدمت دارد. 
در سال 1953 پروفسور »ايمري«1 قبر بزرگي در يك قبرستان دور افتاده واقع در صحراي شمالي 
کشف کرده که به دوره اول نسبت داده مي شود. عالوه بر قبر اصلي 72 قبر ديگر که به ستون سه قرار 
گرفته بودند وجود داشت که در اين قبرها اجساد خادمین پادشاه که مي خواستند همراه پادشاه خود 
به دنیاي جديد بروند قرار گرفته بودند. هیچگونه اثري از کشمكش بر روي اجساد 64 مرد جوان 
و 8 زن جوان ديده نمي شود. چرا اين 72 نفر اجازه دادند که زنده به گور شده و بمیرند. اعتقاد به 
زندگي دوباره ماوراء قبر بهترين و آسانترين دلیل براي اين موضوع خارقه مي باشد. عالوه بر طال 
و جواهرات گندم، روغن و ادويه در مقبره براي فرعون تهیه ديده شده که مسلماً به منظور آذوقه اي 
است براي زندگي دوباره. عالوه بر سارقین مقبره ها توسط فراعنه بعدي شكافته مي شده، در چنین 
1 Emery
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صورتي فرعون مقبره اجداد خود را دست نخورده میافته يعني مرده نه از آنها تغذيه کرده و نه آنها را 
با خود به دنیاي ديگر برده، و هنگامي که مي خواستند مقبره را دوباره ببندند آذوقه تازه در دهلیزها 
قرار مي دادند و براي جلوگیري از سرقت تله هاي زيادي کار مي گذاشته و سپس مقبره را مي بستند. 
به نظر مي رسد که مصري ها اعتقاد به زندگي دوباره در آينده دوري داشته اند. در ژوئن 1954 هم 
چنین در صحرا مقبره اي کشف شده که مورد دستبرد قرار نگرفته بود چون در گوشه مقبره صندوقي 
حاوي طال و جواهرات وجود داشت. تابوت داراي در کش��وئي بود و نه يك در معمولي، در نهم 
ژوئن دکتر »گونیم«1 با تش��ريفات در تابوت را باز مي کند. در تابوت چیزي وجود نداشت، کامال 

خالي بود. آيا مومیايي بیرون آمده و جواهرات خود را به جاي گذاشته بوده؟
»رودنكو«2 روس��ي قبري در 50 میلي مرز مغولستان خارجي کشف مي کند که گفته مي شود 

متعلق به »کورگان«3 پنجم مي باشد.
اين مقبره به صورت تپه صخره اي س��اخته شده و داخلش از چوب پوش��یده مي باشد. تمام 
دهلیزها از يخ پوشیده بود که روي اين اصل تمام قبرها به حالت انجماد نگهداري مي شده. در يكي 
از اين دهلیزها مرد و زن مومیايي شده اي قرار داشتند. آنچه را که الزمه زندگي دوباره مي باشد در 
آنجا برايشان تهیه ديده شده بود. مواد غذايي در ظروف، پارچه، جواهرات و آالت موسیقي همه چیز 
منجمله مومیايي هاي برهنه در حالت بسیار کاملي به صورت انجماد باقي مانده بودند. دانشمندان 
در يكي از دهلیزها چهارگوشي حاوي مربع هايي در چهار رديف ش��ش تايي که هر کدام نقشي 
درونش بود تشخیص مي دهند. به طور کلي اين ممكن بود کپیه اي از سنگ فرشي در کاخ آشوري 
واقع در »نانیوه«4 باشد. نقوش عجیبي با شاخ هاي پیچیده و مش��كل و بال هايي بر پشت کامال از 

وضع بدنشان واضح است که در حال پرواز به باال مي باشند.
ولیكن علتي براي زندگي روحاني دوباره را به سختي مي توان به کشفیات حاصله در مغولستان 
نس��بت داد. انجماد در مقبره ها به کار رفته، چون دهلیزهايي س��اخته از چوب و پوشیده از يخ به 
جز اين نمي تواند باشد، و اين براي اين دنیا منظور نش��ده بلكه براي زندگي بعدي مي باشد. چرا 
بشر گذشته، و اين سئوال کراراً ما را عذاب مي دهد، فكر مي کردند که اجسادي که به اين صورت 
نگهداري شوند بیداري دوباره را امكان مي دهد؟ اين معمايي است که فعال بايد جواب نگفته باقي 
بماند. در دهكده اي به نام »وچ��ان« واقع در چین مقبره مكعبي به ابع��اد x 39 45 پا وجود دارد و 
درونش اسكلت هاي 17 مرد و 24 زن کشف شده. در اينجا نیز هیچیك از اسكلت ها اثري از مرگ 
شكنجه آمیز نشان نمي دهند. قبرهاي يخچالي در انديز، قبرهاي يخي در سیبريه و مجموعه اي از 
قبرهاي تك در چین، سومريه و مصر وجود دارد. مومیايي حتي در شمالي ترين و جنوبي ترين نقاط 
آفريقا نیز کشف ش��ده اند. تمام مردگان با انواع مايحتاج براي زندگي نو همراه هستند و مقبره ها 

طوري ساخته شده اند که قادراند هزاران سال دوام بیاورند.
آيا اينها همه بجز اتفاقات چیز ديگري نیستند؟ آيا همه اينها فقط خواسته و هوس عجیبي است 

1 Goneim
2 Rodenko
3 Kurgan
4 Nineveh
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که اجداد ما داشته اند؟ و آيا اين يك عهد قديمي در باره بازگشت به زندگي جسمي است که ما از 
آن اطالع نداريم؟

تعدادي قبر که عمرشان به 10000 سال بالغ مي شود که در بیت المقدس کشف شد که درون 
آنها چند مدل س��رکه از پالستر پارس ساخته ش��ده بودند و در حدود 8000 سال قدمت دارند به 
دست آمد. اين نیز بي اندازه تعجب آور اس��ت چون اين افراد اطالعي از کوزه گري و سفال سازي 
نداشته اند. در قسمت ديگر رد معیني از خانه هاي مدور کشف گرديد. ديوارها چون گنبدي به داخل 
خمیده شده اند. ايزوتوپ کربن C14 که به وس��یله آن مي توان عمر مواد آلي را تخمین زد در اين 
مورد حداکثر عمر را 10400 سال برآورد زده. اين ارقام به دست آمده با روش علمي، با تاريخ هايي 
که عابدان مصري داده اند تا اندازه اي مطابقت دارد. که اظهار داشته اند که اجداد عابد آنها تا 11000 

سال از مسئولیت هاي خود برکنار شده اند. آيا اين نیز فقط اتفاق است؟
س��نگ هاي ماقبل تاريخ واقع در »لوس��اك«1 فرانسه مخصوصًا کش��فیات جالبي مي باشند. 
نقاشي هايي بر روي آنهاست که مرداني را نشان مي دهد که به سبك مدرن لباس پوشیده اند، ملبس 

به کاله کت و شلوار کوتاه مي باشند.
»آبه برويل«2 اظهار مي دارد که نقوش کامال اصیل مي باشند و اين نظريه ماقبل تاريخ را تماماً مبهم 
مي کند. چه کسي بر سنگ ها نقش کرده؟ چه کسي مي تواند غارنشیني ملبس به پوست را مجسم 
کند که بر ديوارهاي غار موجودي با لباس قرن بیستم رسم کند؟ در 1940 تعدادي نقاشي هاي بسیار 
ارزنده اي از دوران سنگ در غارهاي »لوس��یو«3 واقع در جنوب فرانسه به دست آمد. نقاشي هاي 
واقع در اين دهلیزها آنقدر زنده و سالم مي باش��ند که بدون کنترل اين سئوال به مغز بیننده خطور 
مي کند که چگونه اين غارها براي کار پرزحمت هنرمند دوره سنگ روشن مي شد. همه ديوارها با 

چنین نقاشي هاي تعجب آوري تزيین شده؟
بگذاريد اشخاصي که اين سئواالت را احمقانه مي شمارند خالف آن را توضیح بدهند. بشر 
دوره سنگ بدوي و کامال وحشي بودند قادر به ترسیم چنین نقاشي هاي مبهوت کننده اي نمي باشند. 
اما اگر اين افراد وحشي قادر به ايجاد چنین پديده اي بوده اند پس چرا نمي توانستند براي خود کلبه 

و يا پناهگاهي بسازند؟
برجسته ترين محققین اظهار مي دارند که از میلیون ها سال پیش حیوانات قادر به ساختن پناهگاه 
و النه براي خود بوده اند، شايد اين با فرضیه هاي قبول شده مطابقت نمي کند که »هومو سپین«4 در 
آن دوره قادر به ساختن پناهگاه براي خود بوده. در دشت گبي در اعماق خرابه هاي »خاراخوتا«، در 
نزديكي آن، ماسه هاي عجیب و سوخته وجود دارد که فقط در اثر حرارت بسیار زياد امكان وقوع 
داشته. پروفسور »گوزالو« مقبره اي کشف مي کند که قدمت آن به 12000 سال قبل از مسیح تخمین 
زده مي شود تابوتي محتوي اجساد دو مرد ثروتمند به دست آمد که بر روي دو تابوت دايره اي که 

به وسیله خطي عموداً نصف شده بود نقش شده بود.

1 Lussac
2 Abbe Brevil
3 Lascaux
4 Homo Sapien
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در کوهستان هاي »سوبیز«1 واقع در سواحل غربي برنیو سلس��له غارهايي کشف گرديد که 
مصنوعاً در مقیاس عظیمي حفر شده بودند و در میان کشفیات انبوه قطعه پارچه با بافت بسیار ظريف 
و مرغوب به دست آمد که حتي با بهترين عقیده در دنیا نمي توان تصور کرد که بشر وحشي آن را 
بافته باشد. سئوال، سئوال و باز هم سئوال. اولین شك در فرضیه هاي قبول شده باستان شناسي ظاهر 
مي شوند ولي ما بايد همچنان نقاط ضعف موجود را مورد حمله قرار دهیم. عاليم تازه اي مي بايستي 

دوباره به کار برده شود. و هر کجا که امكان داشته باشد سلسله اي ثابت از تاريخ قراردادي شوند.
بگذاريد در اينجا موضوع را کامال روشن کنم که من هیچگونه شكي در تاريخ دو هزار ساله 
اخیر نمي کنم، من فقط و فقط در باره زمان هاي بسیار دور و دوران تاريك بشريت گفتگو مي کنم 

و سعي دارم با سئواالت تازه خود به اين تاريكي روشني بیافكنم.
ولي نمي توانم تاريخي بدهم که چه موقع بش��ر با مغز جوان توس��ط مغزهاي متفكر کیهاني 
ناشناخته مورد مالقات و تحت تأثیر آنها قرار گرفته اند. ولي من در تاريخ گذاري کنوني در مورد 
گذشته دور شك مي کنم. بر زمینه بسیار محكمي اظهار نظر مي کنم که اتفاقاتي که مورد بحث قرار 
داده ام در دوران اولیه »پاالئیولتیك«2 يعني بین 10،000 و 40،000 قبل از مسیح قرار دارد. روش هاي 
کنوني تخمین زمان يعني روش کربن 14، که مورد عالقه همه مي باشد، جزء آن است در تخمین 
زمان هايي پیش 45600 سال فوراً فواصلي خالي ايجاد مي شود. هر چه جسم مورد آزمايش قدمت 
بیشتري داشته باشد روش راديو کربن کم دقت تر مي ش��ود. حتي چندين دانشمند معروف اظهار 
داشتند که اگر جسم مورد آزمايش از مواد آلي باشد و سني بین 30،000 و 50،000 سال داشته باشد 

روش C14 زماني بین همین حدود تخمین مي زند.
اين اعتراضات را فقط بايد تا حد محدودي مورد قبول قرار داد ولي روش تخمین زمان مطابق 
با طريقه C14 که از آخرين روش ها و دس��تگاه هاي فني استفاده مي شود بدون شك مورد احتیاج 

مي باشد.

1 Subis
2 Palaeolithic
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فصل هشتم

جزيره ايستر سرزمين مردان پرنده

اولین دريانوردان اروپايي که در ابتداي قرن هجدهم به جزيره ايس��تر آمدند آنچه را که مي ديدند 
نمي توانستند باور کنند. در اين قطعه کوچك که در 2250 میلي سواحل شیلي قرار دارد صدها مجسمه 
عظیم که در سراسر جزيره پراکنده بود مشاهده کردند. يك کوه عظیم جابجا شده بود، صخره هايي 
سخت تر از فوالد همچون پنیر بريده شده بود. 10،000 تن تخته س��نگ که قابل کنده کاري نبوده 
باقي مانده بود. صدها مجسمه غول پیكر که طول بعضي از 33 تا 66 پا است و وزني معادل 50 تن 
دارند همچون روبات هايي که فقط منتظراند که به کار انداخته ش��وند به توريست هاي امروزي با 
نگاهي خصمانه مي نگرند. در ابتدا مجسمه هاي عظیم کاله نیز داشته اند ولي حتي کاله نیز کمكي 

به روشن نمودن مبداء اين مجسمه هاي عجیب نمي کند.
سنگ هايي که براي کاله ها به کار رفته شده و وزني معادل با ده تن دارند از محل ديگري تهیه 
شده بودند و عالوه بر آن براي قرار دادن کاله ها بر سر مجسمه مي بايستي آنها به وسیله اي به هوا 
بلند مي شدند. در آن زمان کتیبه هاي چوبي با نوشته هاي عجیبي بر روي مجسمه ها ديده مي شده. 
ولي امروزه بیش از ده قطعه از آن کتیبه ها در تمام موزه هاي جه��ان باقي نمانده و هیچیك از اين 

قطعات باقي مانده تا کنون ترجمه نشده.
از تحقیقات »هیرر دال«1 در باره اين غول ها، سه دوره کامال واضح به دست آمده و قديمي ترين 

اين سه دوره کاملترين آنها بود.
»هیرر دال« قدمت مقداري ذغال چوب را که کش��ف کرده به سال 400 قبل از مسیح تخمین 
مي زند. هنوز ثابت نشده که اجاق و استخوان هاي به دس��ت آمده رابطه اي با مجسمه هاي سنگي 

دارد يا خیر.
1 Herer Dahi
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»هیرر دال« صدها مجسمه ناتمام را نزديك صخره ها و دهانه آتش فشان کشف کرد. هزاران 
قطعات سنگي و تبرهاي ساده سنگي در اطراف پراکنده شده بودند. اين چنین وانمود مي کرد که 

کار ناگهاني متوقف شده باشد.
جزيره ايستر از هر قاره و يا مرکز تمدن دور مي باشد. جزيره نشینان بیشتر به ماه و ستارگان آشنا 
بودند تا به کش��ورهاي ديگر. هیچ درختي بر روي جزيره که قطعه اي سنگ آتش فشاني مي باشد 
نمي رويد. توضیح معمولي که غول هاي سنگي به وسیله غلطك هاي چوبي به محل فعلي خود نقل 

داده شده اند در اين مورد نیز صدق نمي کند.
بعالوه جزيره به سختي مي توانسته غذا براي بیش از 2000 نفر تهیه کند. )امروز چند صد بومي 
در جزيره زندگي مي کنند(. سرويس کشتي راني که غذا و لباس براي سنگ بران جزيره مي آورده 
در دوره عتیق يك عمل غیرممكن مي باشد. پس چه کسي مجسمه ها را از صخره کنده است، چه 
کسي آنها را حك کرده و به مكان هاي فعلي حرکت داده؟ چگونه بدون غلطك هاي چوبي آنها را 
کیلومترها در بیابان ها حرکت داده اند؟ چگونه آنها آرايش، صیقل و بر پا شده بودند؟ چگونه کاله ها 
که سنگ هايش متعلق به محلي سواي محلي که سنگ مجسمه ها تهیه شده مي باشد بر مجسمه ها 

قرار داده شده اند؟
اگر اشخاصي با قدرت تخیلي بسیار قادر هس��تند تصور کنند که مصري ها اهرام را با روش 
کشیدن و هل دادن سنگ ها توسط قش��وني از کارگر بر پا کرده اند در اين مورد نخواهند توانست 
چنین تصور کنند چون قشوني وجود نداشته. حداکثر کارگر ممكنه که 2000 مرد بوده براي کندن 
پیكرهاي غول آسا از آن صخره هاي آتش فشاني س��خت تر از فوالد، با آن آالت بدوي هرگز کافي 
نبود، حتي اگر آنها شب و روز کار مي کردند. چون حداقل عده اي از اين دسته مي بايستي دشت ها 
را هموار کنند، عده اي ماهي بگیرند و عده اي نیز مي بايستي طناب ببافند. خیر دو هزار مرد قادر به 
ساختن اين مجس��مه هاي غول پیكر نبود و عده کثیري نمي توانسته در جزيره ايستر زندگي کنند. 
پس چه کسي کارها را انجام داده؟ و چگونه آن را انجام داده؟ و چرا اين مجسمه ها در لبه جزيره 

قرار گرفته اند و در داخل نمي باشند؟ مجسمه ها متعلق به چه فرقه اي بوده؟
متأسفانه اولین دستجات مذهبي اروپايي که به اين جزيره کوچك آمدند در تاريك ماندن گذشته 
تاريك اين سرزمین نقش مهمي را ايفا کرده اند. آنها کتیبه هاي چوبي با خطوط شكلي را سوزانیدند 
و هرگونه فرقه و رسوم در باره خدايان را ممنوع کردند و تمام آداب و رسوم را از بین بردند. با اين 
وجود اگر چه اين آقايان در کار خود بسیار پیش��رفت کرده بودند ولي قادر نبودند که بومي ها را 
بازدارند که جزيره خود را سرزمین مردان پرنده نخوانند، و امروز نیز آن را به همین نام مي خوانند. 
حماسه از مردان پرنده اي بازگو مي کند که در دوران هاي دور به جزيره آمدند و آتش ها افروختند. 

مجسمه مردي با چشم هاي خیره شده که در حال پرواز مي باشد اين حماسه را قدرت مي دهد.
بستگي هاي بین جزيره ايستر و »تیاهواناکو« فوراً به ما خطور مي کند. در آنجا نیز ما غول هاي 
سنگي که سبك مشابهي دارند مي بینیم. صورت هاي مبهم و حالت خشك شده آنها که کامال براي 

مجسمه مناسب مي باشد، در آنجا نیز همچنین است.
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هنگامي که »فرانسیس��كو پیزارو«1 در 1532 از »ايناکاها« در باره »تیاهواناکو« سئوال کرد به 
او جواب دادند که هیچ بش��ري هرگز آغاز آن را نديده چون »تیاهواناکو« در شب بشريت ساخته 
شده. روايات، جزيره ايستر را ناف دنیا مي خواند. فاصله بین جزيره ايستر و »تیاهواناکو« بیش از 

3125 میل مي باشد. پس چطور ممكن است دو تمدن آنقدر به يكديگر نزديك باشند؟
شايد متولژي ماقبل »اينكا« ما را در اينجا راهنمايي کند. در اين روايات »ويراکوچا«2 خداي 
آفرينش از مقدمات بدوي قديم بوده. بنا بر روايات »ويراکوچا« زمین را هنگامي آفريد که تاريك 
بود و خورشیدي وجود نداشت. او نژادي از غول ها از سنگ تراشید و چون آنها بر او خوش آيند 
نبودند آنها را در سیل غرق نمود. او ماه و خورش��ید را واداشت که بر روي درياچه »تي تي کاکا«3 
بتابند، و زمین به روشنايي در آمد. و بعد، اين قسمت را به دقت بخوانند، او در »تیاهواناکو« مجسمه 
انسان و حیوانات را از گل ساخت و سپس به آنها زندگي دمید. سپس او به اين موجودات آفريده 
شده اش زبان آموخت و آداب و هنر آموخت و باالخره بعضي از آنان را به نقاط ديگر دنیا انتقال داد 
که در آنجا زندگي کنند. سپس خداوند و دو دستیارش به نقاط مختلف سفر کردند که ببینند چگونه 
دستوراتش عمل مي شود و چه نتايجي عايد ش��ده. در لباس پیرمردي، »ويراکوچا« در ارتفاعات 
انديز و در سواحل دريا به سفر پرداخت و هر بار با مالقات هاي سردي روبرو مي شد. يك بار در 
»کاچا« آنقدر از مالقاتش با مردم ناراحت شده بود که از روي خشم صخره اي را به آتش کشید که 
در اثر آن تمام سرزمین شروع به سوختن نمود. سپس بشر ناشكر از او تقاضاي بخشودگي کرد که 
او با يك اشاره آتش را خاموش نمود. »ويراکوچا« هم چنان به سفرش ادامه داد و بشر را راهنمايي و 
نصیحت مي کرد و آنها در قبال معابدي بنا کردند. عاقبت در حومه ساحلي »منتا«4 را بدرود گفت و 
بر فراز امواج ناپديد گشت، ولي گفت که دوباره باز خواهد گشت. »کونكیستادورس«5 اسپانیايي 
که آمريكاي جنوبي و مرکزي را فتح کرده بود همه جا با حماسه هاي »ويراکوچا« مواجه مي گشت. 
هرگز قبال چیزي در باره مردان سفیدپوست غول پیكر که از آسمان ها آمده بودند نشنیده بودند. آنها 
در کمال تعجب در باره نسلي از فرزندان خورش��ید که به مردم انواع مختلف هنرها را آموختند و 
سپس دوباره ناپديد شدند مي شنیدند. و در تمام حماسه ها مي شنیدند که فرزندان خورشید عهد 

کرده بودند که دوباره باز خواهند گشت.
گر چه آمريكا منزل تمدن هاي قديم مي باشد ولي دانش دقیق ما از آمريكا بیش از 1000 سال 
قدمت ندارد. کامال مبهم است که چرا »اينكا«ها در 3000 سال قبل از مسیح در پرو، پنبه پرورش 
مي دادند، چون داراي چرخ ريسندگي نبودند و حتي اطالعي از آن نداشتند. »مايا«ها جاده ساخته 

بودند ولي از آن استفاده نمي کردند گرچه در باره چرخ اطالع داشتند.
گردنبند پنج رجي فیروزه س��بز در هرم »تیكال«6 واقع در گواتماال يك معجزه است. معجزه 
زيرا فیروزه در چین به دست مي آيد. مجسمه هاي »اولمس«7 شگفت آور مي باشند، با سرهاي عظیم 
1 Francisco Pizarro
2 Viracocha
3 Titicaca
4 Monta
5 Conquistadores
6 Tikal
7 Olmec
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کاله خود دار آنها را فقط مي توان در نقاطي که کشف شده اند ديد و لذت برد چون آنها هرگز در يك 
موزه به نمايش گذاشته نخواهند ش��د، زيرا هیچ پلي در محل قادر به تحمل وزن اين غول پیكران 
نخواهد بود. تا چندي پیش با دستگاه هاي مدرن خود فقط قادر بوديم که مجسمه هاي کوچك تا 
وزن 50 تن را حمل کنیم. منجنیق هايي که قادرند صدها تن را بردارند به تازگي س��اخته شده اند. 
اينطور به نظر مي رسد که مردم عالقه مخصوصي داشتند که با غول هاي سنگي در کوه ها و دره ها 

کلنجار بروند.
مصري ها مكعب هاي سنگي خود را از اسوان مي آوردند، معماران »استون هنج«1 تخته سنگ هاي 
خود را از جنوب غربي »ولز« و »مارلبارا« مي آوردند و سنگ تراشان جزيره ايستر غول هاي سنگي 
ساخته شده خود را از معدن هاي دور دست به محل هاي کنوني حمل مي کردند، و کسي نمي داند 
که برخي از مجسمه هاي »تیاهواناکو« از کجا آمده اند. اجداد گذشته ما مي بايستي آدم هاي عجیبي 
بوده باشند، دوست داشتند که کارها را براي خود مش��كل کنند و همیشه مجسمه هاي خود را در 

نقاط بسیار غیرممكن مي ساختند، آيا به خاطر اين بوده که آنها از زندگي سخت لذت مي بردند؟
من قبول نخواهم کرد که هنرمندان گذشته آنقدر احمق بودند. آنها به سادگي مي توانستند معابد و 
مجسمه هاي خود را در نزديكي معادن سنگ بنا کنند، البته اگر يك روايت قديمي به طور قطع محلي 
را براي بنا مشخص نكرده باشند. مطمئن هستم که قلعه ساکسي هیوامن »اينكا«ها به طور اتفاقي 

بر فراز »کوزکو« ساخته نشده بلكه به خاطر يك روايت بوده که اين محل را مقدس اعالم کرده.
همچنین من مطمئن هس��تم در تمام نقاطي که قديمترين آثار بشر به دست آمده، جالبترين و 
مهمترين پديده هاي گذشته ما دست نخورده در زير خاك باقي مانده است که مي تواند در پیشرفت 

سفر فضايي امروزه ما اهمیت بسیاري داشته باشد.
فضانوردان ناشناسي که هزاران سال پیش از کره ما بازديد کرده اند! ممكن نیست که کمتر از 
آنچه که ما امروز فكر مي کنیم آينده نگر هستیم آنها بوده باشند. آنها مطمئن بودند که روزي بشر با 

اراده و صنعت خود قادر خواهد بود که به کیهان بروند.
اين يك حقیقت تاريخي کامال شناخته شده است که مغز متفكر زمیني ما همواره جوياي ارواح 
و موجودات متفكري در کیهان بوده اند. آنتن راديويي امروز اولین عاليم راديويي را به موجودات 
ناشناخته کیهاني ارسال داش��ته. چه موقع ما جوابي دريافت خواهیم کرد، ده، پانزده و يا صد سال 
ديگر، ما نمي دانیم، حتي نمي دانیم به سوي چه ستاره اي اين عاليم را بفرستیم چون اطالع نداريم 
چه کره اي بیشتر مورد عالقه ما مي باشد. در کجا اين عاليم ما به اين موجودات، متفكر شبه انسان، 
خواهد رسید؟ نمي دانیم. ولي مدارك بسیاري موجود است که آنچه را که براي رسیدن به هدف 
خود احتیاج داريم در زمین خود ما نهفته مي باشد. در صدد هستیم قوه جاذبه را خنثي کنیم. در باره 
مواد س��اده اولیه و ضد ماده تحقیقات مي کنیم. آيا به اندازه کافي در باره آنچه که در زمین ما پنهان 

شده تحقیق مي کنیم که الاقل گذشته خود را بشناسیم؟
اگر تمام امكانات را در نظر بگیريم آنچه که در تصوير گذشته ما گنجانده نمي شده کامال روشن 
مي گردد، و نه تنها آنچه که در نوش��ته هاي قديمي مبهم بوده واضح مي شوند بلكه داليل محكمي 
1 Stonehenge
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براي اثبات وقايع گذشته خود را ارايه مي دهند. و باالخره ما شعور داريم که به وسیله آن مي توانیم 
فكر کنیم. به هر صورت بش��ر خواهد فهمید که دلیل همه کوشش براي زندگي و زحماتش براي 
پیشرفت مشتمل آموزش از گذشته است که بتواند خود را براي برخورد با موجوداتي در کیهان آماده 
سازد. در اين هنگام ديرباورترين و موشكاف ترين افراد درك خواهند کرد که هدف کلي بشريت 
تصرف کیهان مي باشد و وظیفه روحي انسان اين است که تمام سعي و قدرت خود را در اين راه 
بگذارد، و در آن هنگام است که صلح بر روي زمین حكمفرما خواهد بود، و راهي به سوي بهشت، 

که خدايان نويد داده اند، هموار خواهد گشت.
به محض اين که قدرت ها، دانش و نفوذ موجود براي تحقیق در اموز فضايي به کار برده شود 
حماقت جنگ هاي بشري کامال روش��ن خواهد ش��د. هنگامي که افراد نژادهاي مختلف و مردم 
کشورهاي متفاوت با هم در هدف مافوق ملي سفر به کرات دور دست، توافق و همكاري نمايند و 
آن را از لحاظ فني ممكن سازند، کلیه مشكالت بشري در دانستن اين موضوع، که بشر سفر کیهاني 

خود را آغاز کرده، کامال بي اهمیت خواهند بود.
من دلیل شك خود را در توضیح وقايع گذشته دور بشر دانش موجود امروزي مي دانم و اگر 
اعتراف کنم که شكاك هستم منظورم همان اس��ت که »توماس من«1 در يكي از سخنراني هايش، 

چندين سال پیش بیان کرد:
»اصل مثبت در باره کسي که شك مي کند اين است که او همه امكانات را در نظر مي گیرد«.

1 Thomas Mann
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فصل نهم

معماهاي آمريكاي جنوبي و عجايب ديگر

گر چه من متذکر شده ام که قصد ندارم تاريخ 2000 ساله اخیر بشر را مورد کاوش قرار بدهم، ولي 
معتقد هس��تم که خدايان رومي و يوناني و شخصیت هاي ديگر حماس��ه ها و روايات نیز اثري از 

گذشته ديرينه را در بر دارند.
از زمان پیدايش بشر رسوم گذشته در میان مردم مختلف زنده مانده است. تمدن هاي تازه تر نیز 

عاليمي از خود بروز مي دهند که نشان دهنده ارتباط با گذشته ناشناخته مي باشد.
خرابه هاي واقع در جنگل هاي گواتماال و »يوکاتان« مي توانند شباهتي به بناهاي عظیم مصري 
داشته باشند. قاعده هرم »چولوال«1 واقع در 60 میلي جنوب پايتخت مكزيك از قاعده هرم »خئوپس« 
بزرگتر اس��ت. ناحیه هرم »تیوتیهواکان«2 واقع در 30 میلي شمال مكزيكوسیتي شامل محوطه اي 
است به مسافت نزديك به 8 میل مربع که تمام بناهاي واقع در اين محوطه با ستارگان بخصوصي 

مطابقت دارند.
قديمترين روايات چنین مي گويند که حتي قبل از آن که »هوموسپین« بوجود بیايند خدايان 

در اين منطقه جمع شدند و در باره انسان به مشورت پرداختند.
به تقويم »مايا« که »دقیقترين« تقويم دنیا مي باشد و فرمول زيره قبال اشاره کرده ام. امروزه ثابت 
شده که تمام بناهاي »چیچین ايتزا«3 »تیكال«4 »کوپان«5 و »پالنكو«6 بر طبق تقويم ارزنده »مايا«ها 
ساخته شده. »مايا«ها اهرام نس��اختند چون به آن احتیاج داش��تند آنها معابد نساختند زيرا الزمه 

1 Cholula
2 Teotihuacan
3 Chichenitza
4 Tikal
5 Copan
6 Palenque
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زندگیشان بوده، بلكه آنها معابد و اهرام را بنا کردند زيرا که تقويم نشان مي داد که تعداد معیني پله 
مي بايستي هر 52 سال ساخته شود. هر س��نگ ارتباطي با تقويم دارد و هر بناي کامل شده دقیقًا با 
يك محاسبه نجومي مطابقت دارد. ولي اتفاق بي اندازه عجیبي در سال 600 قبل از مسیح رخ داد. 
ناگهان بدون هیچ دلیل واضحي مردم شهرهاي مستحكم معابد ثروتمند، اهرام جالب میدان هاي 
تزيین شده به مجس��مه ها و اس��تاديوم هاي عظیم خود را که با زحمت فراوان ساخته بودند ترك 
کردند. جنگل مسیرش را از میان ساختمان ها و خیابان ها طي نمود و تمام بناها را شكافت و همه 

را مبدل به ويرانه اي نمود، هیچ کس ديگر بدانجا بازنگشت.
فرض کنیم که اين اتفاق، اين کوچ عظیم ملي، در مصر رخ داده باشد. مردم نسل ها معابد، اهرام، 
شهرها، مجراي آب و خیابان ها را بر طبق تاريخ هاي تقويم ساخته بودند. مجسمه هاي پرشكوهي 
که با آالت و ابزار بدوي و با مشقت فراوان از سنگ تراشیده شده بودند و در بناهاي پر ابهت کار 
گذاشتند. و پس از اين همه زحمت که بیش از هزار سال به طول انجامیده بود آنها خانه هاي خود را 
ترك گفتند و به شمال باير کوچ کردند. اين عمل که اگر با در نظر گرفتن تاريخ که ما از آن با اطالع 
هستیم مقايسه شود، غیر قابل قبول خواهد بود، زيرا که مسخره است. باور نكردني تر از آن کوشش 
متوالي و داليل مبهمي است که براي روشن کردن اين واقعیت به کار برده مي شود. اولین دلیل ارايه 
شده اين بود که شايد »مايا«ها توسط متجاوزين خارجي بیرون رانده شده باشند. ولي چه قدرتي 
مي توانست با »مايا«ها که در حد اعالي تمدن خود بودند مقابله کند؟ هیچ اثري که نشان دهنده يك 

برخورد نظامي باشد به دست نیامده.
پیشنهاد ديگر، که اين اقوام در اثر تغییرات جوي مجبور به کوچ شده اند، ارزش بررسي دارد 
ولي شواهدي که اين موضوع را ثابت کند نیز وجود ندارد. پس چه باليي نازل شده بود؟ از آنجا 
که مسافتي که »مايا«ها از مرزهاي قديمي تا سرحدات جديد طي مي کردند فقط 220 میل بوده که 
حتي يك خروس مي تواند پرواز کند، پس چگونه مي توانس��تند در اين مسافت ناچیز از تغییرات 

مهیب جوي بگريزند.
اين نظريه که ممكن اس��ت يك مرض مهلك آنها را مجبور به ترك سرزمین خود کرده باشد 
نیز ارزش تحقیق را دارد. ولي از آنجا که اين نظريه فقط يكي از پیشنهادات ارايه شده مي باشد لذا 

دلیلي بر صحت نمي باشد.
آيا جنگي بین نسل ها اتفاق افتاد؟

آيا جوان علیه پیر طغیان نمود؟
آيا يك جنگ داخلي، يك انقالب رخ داد؟

اگر ما يكي از اين پیشنهادات را قبول کنیم پس فقط بايد شكس��ت خورده سرزمین را ترك 
مي کرده و فاتح در خانه هاي قديمي خود باقي مي ماند.

تحقیقات و کاوش هاي نقاط مختلف ثابت کرده که حتي يك »مايا« نیز به جاي نماند. ناگهان 
تمام مردم کوچ کردند و بناهاي مقدس خود را بدون محافظ در جنگل به جاي گذاشتند. مي خواهم 
پیشنهادي ارايه بدهم، هرچند اين پیشنهاد همانقدر به ثبوت رسیده که نظريه هاي ديگر ثابت شده اند، 
ولي بدون توجه به امكانات نظريه هاي ديگر، من فرضیه خود را بي گدار و با اطمینان پیش مي گذارم. 
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در زماني در طول دوران اج��داد »مايا«ها خدايان )که به نظر من فضان��وردان بودند( به ديدن آنها 
آمدند، همچنان که داليل متعددي اين فرضیه را همراهي مي کند. اجداد تمدن آمريكا امكان دارد 

که آسیاي قديم کوچه کرده باشند.
ولي در دنیاي »مايا«ها اسرار و رس��ومي در باره نجوم، رياضیات و تقويم وجود داشت که به 
شدت محافظت مي ش��ده. موبدان از دانش محافظت مي کردند چون خدايان عهد کرده بودند که 
روزي باز خواهند گشت. آنها دين پر ابهت تازه اي ساختند، دين »کوکالكان«1. بنا بر رسوم موبدان، 
هنگامي که بناهاي عظیم بر طبق قوانین تقويم ساخته و تمام شود خدايان باز خواهند گشت. لذا 
مردم در ساختن معابد و اهرام بر طبق قوانین مقدس عجله کردند، چون سال اتمام سال خوشي ها 
به شمار مي رفت. »کوکالكان« از س��تارگان مي آمد و تمام بناها را تصاحب مي کرد و از آن پس در 

میان مردم به سر مي برد.
کارها به پايان مي رسد و سال بازگش��ت خدايان فرا رس��ید ولي اتفاقي نیافتاد. مردم آوازها 
خواندند و دعاها کردند و يك سال صبر نمودند. بردگان و جواهرات اهداء مي کردند، ولي بي ثمر 
بود. آسمان ها را س��كوتي فرا گرفته بود و اثري از خدايان ديده نمي شد. ارابه بهشتي پديد نیامد، 

صداي غرش و رعدي از دوردست شنیده نمي شد و هیچ اتفاقي رخ نداد.
اگر اين فرضیه را قدري تحت تفكر قرار دهیم يأس شديد موبدان و مردم را درك خواهیم کرد. 
کار قرن ها زحمت همه بي ثمر بود و ش��ك قدرت گرفت. آيا اشتباهي در محاسبات تقويم وجود 
داشت؟ آيا خدايان در نقطه ديگري فرود آمده بودند؟ آيا همگي مرتكب يك اشتباه بزرگ شده بودند؟
شايد به جا باش��د که متذکر شوم س��ال مقدس »مايا« که در آن سال آغاز ش��ده بود در سال 
311 قبل از مسیح مي باشد و مدرك آن در نوشته هاي »مايا« وجود دارد. اگر اين تاريخ را قبول کنیم 
فقط فاصله اي در حدود چند س��ال بین آن و آغاز تمدن مصر وجود دارد. اين تاريخ حماسه اي به 
نظر حقیقي مي آيد، چون تقويم بسیار دقیق »مايا« آن را چندين بار تكرار مي کند. اگر اينچنین باشد 
تنها تقويم و کوچ عمومي نیست که باعث شك من مي شود، چون کش��ف تا اندازه اي جديد نیز 

ايجاد ترديد مي کند.
در 1935 سنگي با نقش برجس��ته که حتما »کوکوماتز«2 را نش��ان مي دهد )در »يوکاتان« به 
کوکالكان معروف است( در »پالنكو« )سرزمین قديم( کشف ش��د. نگاهي بدون نظر قبلي به اين 

نقش حتي سرسخت ترين ناباوران را به فكر وا مي دارد.
نقش مردي است که نشسته و قسمت باالي بدنش همچون موتورسیكلت سواري خم شده. 
امروز هر بچه اي اين شكل را به عنوان يك موشك تشخیص مي دهد. در جلو نوك تیز است و به 
برآمدگي عجیبي که شباهت به محفظه هاي ورودي موشك دارد ادامه پیدا مي کند. سپس عريض 

مي شود و به دم که آتش از آن مي جهد خاتمه پیدا مي کند.
موجود خم شده در حال تنظیم دستگاه هاي نامشخص کنترل مي باشد، و پاشنه پاي چپش بر 

روي چیزي شبیه به پدال قرار گرفته.

1 Kukulkan
2 Kukumatz
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البسه اش کامال مناسب است، شلوار کوتاه، کمربند پهن، کتي که يقه آن در جلو به سبك مدرن 
ژاپني است، و نوارهاي چسبان بر ساعد و ساق ها. با اطالعاتي که ما از عكس هاي مشابه داريم تعجب 
مي کرديم اگر پوشاکي براي سر وجود نداشت. و البته آن هم وجود دارد، با لوله ها و برآمدگي هاي 

معمولي و چیزي شبیه آنتن.
فضانورد ما، چون اينچنین تجسم شده، نه تنها به نظر مي رسد که به جلو خم شده بلكه مخصوصاً 
به دستگاه هاي مقابلش خیره مي باش��د. صندلي مقابل فضانورد به وسیله طبقه اي از قسمت عقب 

دستگاه که بطور منظمي از چهارگوش ها، دواير و نقاطي پوشیده شده جدا گرديده.
اين نقش چه چیز را به ما بیان مي کند؟ هیچ؟ آيا هر چه را که ما به سفر فضايي نسبت مي دهیم 

يك زايیده تخیلي و احمقانه مي باشد.
اگر اين نقش برجس��ته »پالنكو« نیز از سلس��له مدارك ثابت کننده حذف شود مي بايستي در 
درستي دانشمندي که اين کشفیات پرارزش را مورد تحقیق قرار مي دهد شك کرد چون، در موقع 

بررسي اشیاء حقیقي با ارواح که مواجهه نیستم.
براي اينكه به سلسله سئواالت جواب نگفته خود ادامه بدهم مي پرسم چرا »مايا«ها شهر قديمي 

خود را در جنگل ساختند و چرا در کنار رودخانه و يا کنار دريا نساختند؟
مثال »نیكال« در فاصله 109 میلي خلیج هندوراس و 161 میلي شمال غربي خلیج »کمپچه«1 
و 236 میلي اقیانوس آرام قرار دارد، فاصله اي که يك کالغ ه��م مي تواند راه برود. موضوعي که 
نشان دهنده آشنايي زياد »مايا« با دريا است لوازمات بسیار است که از مرجان، گوش ماهي و صدف 

ساخته شده، پس چرا يه جنگل عقب نشیني کرده بودند؟
چرا آب انبار ساخته بودند هنگامي که مي توانستند کنار رودخانه زندگي کنند؟ تنها در »تیكال« 
سیزده آب انبار به گنجايش 214504 يارد مكعب وجود دارد. چرا آنها مطلقاً مي بايستي آنجا زندگي 

کنند، کار کنند و بسازند و نه جاي منطقي و مطلوب تر ديگري؟
پس از سفر طوالني، »مايا«هاي دلگیر سرزمین جديد را در شمال پیدا کردند و يك بار ديگر بر 

طبق تاريخ هاي ثابت شده قبلي تقويم، شهرها، معابد و اهرام خود را بنا کردند.
براي اين که اشاره اي به دقت تقويم مايا بكنیم دوره هاي زماني که به کار برده اند در اينجا بیان 

مي کنم:
20 کین = 1 يونیال يا 20 روز.
18 يونیال = 1 تان يا 360 روز.

20 تان = 1 کاتان يا 7،200 روز.
20 کاتان = 1 بكتان يا 144،000 روز.

20 بكتان = 1 پیكتان يا 2،880،000 روز.
20 پیكتان = 1 کاالبتان يا 57،600،000 روز.

20 کاالبتان = 1 کینچیلتان يا 1،152،000،000 روز.
20 کینچیلتان = 1 آتوتان يا 23،040،000،000 روز.

1 Campeche
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ولي پله هاي سنگي برحسب تاريخ تقويم ساخته شده اند تنها ديدگاهي بر فراز جنگل سرسبز 
نیست، بلكه در آنجا رصدخانه نیز ساخته شده بوده. رصدخانه »چیچن«1 اولین و قديمترين ساختمان 
مدور »مايا«ها مي باشد. بناي مدور در سه طبقه است و از جنگل مرتفع تر مي باشد. درونش يك پلكان 
مارپیچي به محل نظارت ختم مي ش��ود و در داخل گنبد دريچه ها و منفذهايي به طرف ستارگان 
وجود دارد که در شب منظره اي بس پرشكوه از آسمان ارايه مي دهد. بر ديوارهاي داخلي نقوشي 

از خداي باران و تصاويري از انسان بالدار وجود دارد.
بايد اعتراف کرد تنها عالقه »مايا«ها به ستاره شناسي دلیل کافي براي فرضیه بستگي »مايا«ها 

به موجوداتي از کرات ديگر نمي باشد.
مجموع سئواالت جواب داده نشده حیرت آور مي باش��د. چگونه ماياها در باره اورانوس و 
نپتون اطالع داشتند؟ چرا ديدبان هاي رصدخانه واقع در چیچن به سوي درخشان ترين ستارگان 
قرار نگرفته؟ منظور از نقش برجسته خدا در حال هدايت موشك که در »پالنكو« است، چیست؟ 
هدف از تقويم مايا که براي 400 میلیون سال استخراج شده چیست؟ از کجا اين دانش را به دست 
آوردند که بتوانند سال خورشید و زهره را تا چهار رقم اعش��اري محاسبه کنند؟ چه کسي دانش 
انبوهي از نجوم به آنها آموخت؟ آيا تمام داليل اتفاقي اس��ت و نتیجه درك »مايا«ها است. و يا هر 
دلیل، شايد مجموع داليل به طور کلي، حاصل ايده اي ست انقالبي از نظر آنها، در نقطه زماني آنها، 

در باره آينده بسیار دور؟
اگر تمام حقايق را در غربالي بريزيم که دانه را از پوس��ت جدا کنیم آنق��در حقايق متغاير و 
مسخره آمیز باقي مي ماند که براي حل حداقل پاره اي از انبوه مشكالت تحقیق مي بايستي با کوشش 
جديد و بسیار زياد تس��ريع پیدا کند. چون در اين دوران، تحقیق در برخورد با »غیرممكن« نبايد 
آرام بماند. من يك داستان تا اندازه اي زننده ديگر دارم که بگويم، داستان چاه مقدس چیچن ايتزا. از 
میان لجن زارهاي متعفن اين چاه که »ادوارد هربرت تامپسون«2 حفاري مي کرد نه تنها جواهرات 

و اشیاء عتیقه به دست آمد بلكه اسكلت چند پسر و دختر نیز کشف گرديد.
بر طبق گزارش��ات قديم، »دياگو دو الندا«3 اظهار مي دارد که در زمان خشكسالي موبدان به 
نیايش بر سر چاه مي رفتند و براي جلب رضايت خداي باران، بار سوم خشكي، پسران و دختران 

را به درون چاه مي افكندند.
کشفیات »تامپسون« ادعاي »اوالندا« را ثابت کرد، داستان وحشتناکي که با خود سئواالتي نیز 
از ته چاه بیرون م��ي آورد. چطور اين حفره آب بوجود آمد؟ چرا بعن��وان يك چاه مقدس معرفي 
شده بود؟ چرا اين چاه مخصوص است در صورتي که در آنجا چندين چاه مشابه ديگر نیز وجود 
دارد؟ به فاصله 76 ياردي رصدخانه »مايا«، ش��بیه کامل چاه مقدس »چیچن ايتزا« در جنگل نهفته 
مي باشد. دهانه چاه که توس��ط مارها و گیاهان سمي و حشرات موذي محافظت مي شود از لحاظ 
مقیاس کامال يك اندازه مي باشد و ديوارهاي عمودي اش به همان اندازه تحت تأثیر هوا قرار گرفته 
و از گیاهان جنگلي پوشیده شده. اين دو چاه بیش از حد مش��ابه يكديگر مي باشند. عمق آب در 
1 Chichen
2 Edward Herbert Thompson
3 Diego de Landa
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هر دو يك اندازه مي باشد و رنگ آب سبز قهوه اي متمايل به قرمز خوني مي باشد. عمر هر دو چاه 
بدون شك يكي است، هر دو از برخورد میتیورايت ايجاد شده اند. ولي دانشمندان قديمي فقط از 
چاه مقدس »چیچن ايتزا« صحبت مي کنند زيرا که دومین چاه با تمام تشابهش جايي در فرضیه هاي 
آنان ندارد، اگر چه هر دو 984 يارد از رأس بزرگترين هرم »کاستیلو« فاصله دارند. اين هرم متعلق 

به »کوکالكان« خدا مي باشد.
»مار« سنبل اغلب بناهاي مايا مي باشد و اين تعجب آور است زيرا انتظار مي رود که افرادي که 
در میان گل هاي زيبا زندگي مي کنند در نقش هاي برجسته سنگي خود تحت تأثیر آن قرار نگیرند. 
ولي با مارهاي نفرت انگیز در همه جا روبرو مي شويم، از ابتداي زمان مار در مسیرش از میان خاك 
لغزيده است. چه کسي بخواهد که اين موجود را با ايده پرواز تجسم کند؟ تصوير ابتدايي شیطان 
مار است که به او فرمان داده شده که بخزد. چطور ممكن است که کسي اين موجود کريه را پرستش 
کند و حتي در اين حین به آن قدرت پرواز نیز نس��بت بدهد؟ در میان »مايا«ها اين ممكن اس��ت، 

»کولكاکان« خدا »کوکوماتز« شايد همان خداي بعدي »کوتزلكوتل«1 باشد.
او از سرزمین ناآشناي طلوع خورشید آمد، شنلي سفید پوش��یده بود و ريش داشت. او تمام 

علوم، هنرها و رسوم را به مردم آموخت و قوانین بسیار ارزنده اي به جاي گذاشت.
گفته شده تحت نظر او میوه ذرت به بلندي انسان مي رويید و پنبه، رنگ شده، گل مي داد. هنگامي 
که »کوتزلكوتل« مأموريت خود را انجام داد همچنان که به نصايح خود ادامه مي داد به دريا بازگشت 
و در آنجا به کشتي سوار شده که به سوي ستاره صبحگاهي پرواز نمايد. برايم خجالت آور است 

که در اينجا نیز تكرار کنم که »کوتزلكوتل« هم عهد کرده بود که باز خواهد گشت.
طبیعتًا کمبودي در توضیحات براي پیدايش اين پیرمرد دانا وجود ندارد. يك نسبت راهنما به 
او داده شد. چون که ظهور يك پیرمرد در اين نواحي يك اتفاق همیشگي نیست حتي يك نظريه 
پرجرأت تر وجود دارد و آن اين است که »کوتزلكوتل« نمونه قديمي عیسي مي باشد. کسي که از 
گذشته به میان »مايا«ها وارد مي شده. حتمًا از چرخ براي حمل انسان و اشیاء اطالع داشته و مطمئنًا 
يكي از اولین دستورهاي »کوتزلكوتل« شبیه خدا، نیز استفاده از چرخ بوده و چون راهنما، قانون دان، 
دکتر و نشان دهنده بس��یاري از جهات علمي در زندگي بوده به ماياها نشان مي داده که چگونه از 

چرخ و گاري استفاده کنند که در حقیقت »مايا«ها از هیچ کدام اطالعي نداشتند.
بگذاريد با مجموعه اي از عجايب گذشته تاريك اين بازيچه گیج کننده فكري را کاملتر کنیم. 
در سال 1900 غواصان اسفنج يوناني در نزديكي »انتیكسرا«2 کشتي غرق شده قديمي را محتوي 
مجسمه هاي مرمر و برنز کشف کردند. اين غنايم از آب بیرون آورده شد و تحقیقات بعدي نشان 
داد که اين کشتي مي بايستي در حدود زمان عیسي غرق شده باشد، وقتي که اشیاء به دست آمده را 
کاوش نمودند يك جسم بي قواره پیدا کردند که اهمیتش از مجموع بقیه کشفیات بیشتر بود. پس از 
پاك کردن و مطالعه اين شيء يك صفحه برنزي شامل دواير، نوشته ها و چرخ دنده هايي کشف شد 
که دانشمندان فوراً متوجه شدند که مي بايستي مربوط به نجوم باشد. پس از اينكه تمام قسمت ها 

1 Quetzelcoatl
2 Anikythera
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جداگانه تمیز شد يك س��اخته عجیب، يك دستگاه با نش��انه هاي متحرك، مقیاس هاي مشكل و 
صفحات فلزي نوشته شده ظاهر گرديد. دستگاه ساخته شده حاوي بیش از بیست چرخ کوچك 
از نوع چرخ دنده هاي ديفرنسیالي بود. در يك طرف رقاصك وجود داشت که به محض چرخاندن 

آن تمام چرخ ها با سرعت هاي متفاوتي به حرکت در مي آمدند.
عقربه ها با ورقه اي از برنز حفاظت مي شدند که بر روي آن نوشته هاي طوالني خوانده مي شد 
در مورد اين دستگاه کشف شده از »انتكسیرا« آيا شكي وجود دارد که در دوره عتیق يك دستگاه 
بسیار دقیق درجه يك مشغول کار بوده؟ عالوه بر آن، دستگاه آنقدر پیچیده است که امكان دارد اولین 
نوع خود نباشد، بنا بر نظريه پروفسور »سوال پرايس« آمريكايي اين دستگاه يك ماشین حساب بوده 
که بوسیله آن حرکات ماه و خورشید و شايد حتي کرات ديگر را با آن محاسبه مي کردند. در اين 
مورد که سال ساخت دستگاه در 82 قبل از مسیح بوده اهمیتي قايل نمي شويم جالب تر اين است 

که بدانیم چه کسي اولین مدل اين پلنتريوم«1 کوچك را ساخته است.
گفته مي شود که در سال 1229 »هوهانستافن« امپراطور فردريك دوم در بازگشت از پنجمین 
جنگ صلیبي در شرق خیمه بس��یار عجیبي با خود همراه آورد. در داخل خیمه دستگاهي وجود 
داشت که توسط آن افراد مي توانستند درون سقف گنبدي ش��كل خیمه دستجات ستارگان را در 

حرکت تماشا کنند. يك بار ديگر پلنتريوم در دوران گذشته ديده مي شود.
ما وجود آن را قب��ول مي کنیم چون مي دانیم در اين دوره اطالعات فني براي س��اختن چنین 
دستگاهي وجود داشته. تصوير يك پلنتريوم در دوره عیسي ما را ناراحت مي کند چون در آن زمان 

از حرکت ستارگان که به علت گردش زمین است اطالع نداشتند.
حتي منجمان دانشمند چیني و عربي عهد عتیق قادر نیستند ما را در اين حقیقت واضح راهنمايي 

کنند و احتیاج به گفتن ندارد که گالیله تا 1500 سال بعده به دنیا نمي آيد.
هر کسي که به آتن مي رود نبايد فراموش کند که از ماشین »انتیگیسرا« ديدن کند، اين در موزه 
ملي باستان شناسي قرار دارد. ولي ما فقط شرح نوش��ته شده اي از خیمه پلنتريوم فردريك دوم در 

دست داريم. باز هم عجايبي که از دوران عتیق براي ما به جا مانده:
نقشي از حیواناتي که 10000 سال پیش امكان نداشتند در آمريكاي جنوبي وجود داشته باشد، 
مثل شتر و شیر، بر صخره هاي دشت »مارکاهواسي«2 در ارتفاع 12500 پايي از سطح دريا کشف 
شده. مهندسین ترکستان قطعات نیم دايره شیشه اي که متعلق به ظروف شیشه اي مي باشد به دست 

آوردند، باستان شناسان قادر نیستند مبداء و اهمیت آن را بیان نمايند.
ويرانه يك شهر قديمي در دره مرگ واقع در صحراي نوادا وجود دارد که مي بايستي در اثر يك 
واقعه مهیب از بین رفته باشد. حتي امروزه نیز آثار صخره هاي ذوب شده نیز ديده مي شود. حرارت 
ناشي از يك آتش فشاني کافي نبوده که صخره ها را ذوب کند و از اين گذشته چنین حرارتي ابتدا 
خانه ها را خاکستر مي کرده. امروزه تنها اشعه لیزر اس��ت که مي تواند حرارت کافي ايجاد کند، و 

تعجب آور اين که حتي يك علف هم در اين صحرا نمي رويد.

1 پلنتريوم محلي است که آسمان شب و حرکات ستارگان مصنوعًا در آنجا نمايش داده مي شود. مترجم
2 Marcahuasi
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»حجرالقبل«، يا سنگ گذشته در لبنان قرار گرفته و بیش از دو میلیون پوند وزن دارد. اين سنگ 
يك سنگ تزيین شده مي باشد ولي دست بشر قادر به حرکت اين سنگ نبوده. عاليم ساخته شده 
مصنوعي در نقاط غیر قابل امكاني بر صخره هايي واقع در استرالیا، پرو و ايتالیاي شمالي به دست آمده.

کتیبه هايي از طال که در »اور«1 واقع در »چالدي«2 به دست آمد از خدايان که مانند انسان بودند 
و از آسمان ها آمدند و اين کتیبه ها را به موبدان اهدا کردند بازگو مي کنند. در استرالیا، فرانسه، هند، 
لبنان، آفريقاي جنوبي و شیلي س��نگ هاي عجیبي وجود دارد که حاوي مقدار زيادي آلومینیوم و 
بريلیوم مي باشد، تحقیقات تازه بر روي اين سنگ ها نشان مي دهد که اين سنگ ها در زمان بسیار 

دوري مي بايستي تحت بمباران شديد راديواکتیو و حرارت بسیار زياد قرار گرفته شده باشند.
کتیبه هاي سومري ستارگان ثابت و سیارات را نشان مي دهد.

در روسیه باستان شناسان نقش برجسته اي از يك س��فینه فضايي به دست آوردند. اين نقش 
شامل ده گوي اس��ت که به رديف داخل چهارچوب قائم الزاويه که از دو طرف توسط ستون هاي 

کلفتي نگهداي مي شود قرار گرفته اند، گوي ها بر روي ستون هايي قرار دارند.
از جمله کشفیات ديگر روسیه مجسمه کوچكي از برنز مي باشد که موجود انسان نمايي را در 
لباس گشاد که در ناحیه گردن توسط کاله خودي بسته شده نشان مي دهد. کفش ها و دستكش ها 
نیز بسیار چسبان مي باشند. در بريتیش میوزيم بازديد کننده مي تواند زمان خسوف هاي آينده را از 

روي کتیبه بابلي ها بخواند.
نقشه هاي کنده کاري شده از اجسام استوانه اي شكل که در حال صعود به باال نشان داده شده اند 
در »کونمینگ«3 پايتخت حومه »يانان«4 در چین به دست آمده، کنده کاريها بر روي هرمي است که 

ناگهان پس از يك زلزله از کف درياچه کونیمینگ ظاهر گرديد.
چه کسي مي تواند اين معماها و معماهاي بي شمار ديگر را حل کند؟ وقتي که مردم براي توضیح 
موضوعي به طور کلي مي گويند اشتباه، بي معني و نامربوط مي خواهند شانه از زير حقیقت خالي 
کنند. منصفانه نیست که پس از آنچه که گفته شده و انجام شده تمام ترجمه ها را نادرست تلقي کرد 
و وقتي که به نفع منظور شخصي است از آنها استفاده نمود. به نظر من اين يك عمل بزدالنه است 
که چشم ها و گوش هاي خود را در مقابل حقايق و حتي فرضیه هاي تازه ببنديم، آنهم فقط به خاطر 

اين که نتايج تازه، طرفداران قديمي را به سوي خود مي کشند.
انقالب چیزي است که هر ساعت و هر روز در سراسر دنیاي ما اتفاق مي افتد. و مسايل ارتباطي 
و حرکتي امروزه کشفیات را در سراس��ر کره پخش مي کند، محققین مي بايستي با همان عالقه و 

پشتكار که در تحقیقات معموله به کار مي برند در گزارشات گذشته ما کاوش نمايند.
در ماجراي کاوش در گذشته اولین قدم برداشته شده است و حاال دومین و جالب ترين قسمت 

تاريخ بشري با سفر به کیهان آغاز مي شود.

1 Ur
2 Chaldea
3 Kunming
4 Yunnan
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فصل دهم

تجربه زمين از فضا

اين سئوال که آيا س��فر فضايي نتیجه اي دارد هنوز در مباحثه خاموش نشده و دلیل بي معني بودن 
تمام، يا جزئي از تحقیقات فضايي اين اس��ت که مادامي که ما در زمین خود مشكالت حل نشده 

داريم نبايد به »انگلولك« در فضا بپردازيم.
چون نمي خواهم در گفتگو با خواننده به مباحثه علمي، که براي آنان قابل درك نیست، کشیده 

شوم فقط به گفتن چند دلیل واضح در لزوم تحقیقات فضايي اکتفا مي کنم.
از ابتداي زمان کنجكاوي و عطش براي دانش همواره نیرويي وادار کننده در ادامه به تحقیقات 
بوده. دو سئوال، چرا چیزي اتفاق افتاد و چگونه اتفاق افتاد، همیشه پیشتاز پیشرفت و ترقي بوده. ما 
سطح زندگي کنوني خود را مديون ناآرامي که اين دو سئوال ايجاد کرده اند مي باشیم. راحتي وسايط 
نقلیه امروزه مشكالت و ناراحتي هايي که اجداد ما مي بايستي تحمل مي کردند از بین برده. خیلي 
از سختي هاي کارهاي سنگین را ماشین به عهده گرفته. بسیاري دستگاه هاي انرژي زا، روش هاي 
شیمیايي و يخچال ها و خیلي وس��ايل خانگي ديگر ما را از انجام کارهايي که قبال فقط به وسیله 
انسان انجام مي گرفت راحت ساخته. دانش تعیین کننده مسیر بشريت نیست بلكه کمكي است به 

بشريت و حتي زايده نامطلوبش يعني بمب اتمي به دوستي براي بشر مبدل خواهد شد.
امروزه دانش با سربلندي به بسیاري از هدف هاي خود رسیده. 112 سال طول کشید که عكاسي 
تكامل پیدا کند و يك عكس روشن عايد شود، تلفن پس از فقط 56 سال آماده استفاده شد و فقط 
35 سال تحقیقات علمي کافي بود که راديو را به نقطه دريافت مطلوب برساند. ولي تكمیل رادار 

تنها 15 سال به طول انجامید.
دوره اختراعات تاريخي و تكامي آنان کوتاه تر و کوتاه تر مي شود. تلويزيون سیاه و سفید پس 
از 12 سال تحقیق و تكمیل در معرض تماشا قرار گرفت و ساختن اولین بمب اتمي 6 سال به طول 
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انجامید. اين نمونه کوچكي از 50 سال ترقي علمي اس��ت، ارزنده و تا اندازه اي ترسناك. تكامل 
همچنان در رسیدن به هدف خود به س��رعت ادامه خواهد داد. در صد سال آينده اکثر آرزوهاي 

بشري به حقیقت خواهد پیوست.
روح بشري مس��یرش را در مقابل اخطارها و موانع طي نموده. در مقابل عقیده اي بي ارزش 
که آب محیط ماهي هاست و هوا براي پرندگان است، بشر محیط هايي را که ظاهراً براي او در نظر 
گرفته نشده تصرف نموده. بشر در مقابل تمام قوانین به اصطالح طبیعي پرواز مي کند و ماه ها در 
زيردريايي هاي اتمي در زير اب به سر مي برد. با استفاده از دانش، او براي خودش بال و فلس ساخته، 

چیزي که آفريننده اش براي او منظور نكرده بود.
هنگامي که »چارلز لیندبرگ«1 سفر تاريخي خود را آغاز کرد، قصدش پاريس بود. واضح است 
که او اهمیتي به رسیدن به پاريس نمي داد، او مي خواست نش��ان بدهد که انسان قادر است تنها و 
بدون خطر آتالنتیك را طي کند، اولین مقصد سفر فضايي ماه است ولي آنچه را که در حقیقت اين 

پروژه علمي و يا فني مي خواهد ثابت کند اين است که بشر مالك کیهان مي باشد.
پس چرا سفر فضايي؟

در چند قرن افزايش جمعیت کره ما را به طور خطرناکي شلوغ خواهد کرد. محاسبات جمعیت 
زمین را در سال 2050 به 8/7 میلیارد تخمین زده اند.

و کمتر از 200 سال بعد به 50 میلیارد افزايش پیدا خواهد کرد و بعد 335 نفر بايد در يك کیلومتر 
مربع زندگي کنند، تصورش قابل درك نیست. فرضیه هاي مبهوت کننده اي چون تهیه غذا از دريا 
و حتي ساختن ش��هرهايي در کف اقیانوس ها، به علت انفجار جمعیت، بر خالف عقیده پیروان 

خوش باور آن زودتر از آن که راه حلي باشد بي ارزش خواهد بود.
شش ماه اول سال 1966 متجاوز از 10،000 نفر از اهالي جزيره »لومباك«2 متعلق به اندونزي 
که براي زنده ماندن از حلزون و گیاهان تغذيه مي کنند از گرسنگي خواهند مرد. »اوتانت« دبیر کل 
سازمان ملل متحد اظهار مي دارد که تعداد کودکان هندي که به علت گرسنگي در معرض مرگ قرار 
دارند بالغ بر 20 میلیون مي باشد. رقمي که نظريه پروفسور »ماهلر«3 را که، گرسنگي به حد جهاني 
رسید، ثابت مي کند. ثابت شده که ايجاد مواد غذايي با وجود استفاده از جديدترين روش ها و به کار 
بردن کودهاي شیمیايي در سطح بس��یار بزرگي با ازدياد روزافزون جمعیت برابري نمي کند. بايد 
از علم شیمي شكرگزار بود که امروزه روش هاي کنترل تولید مثل را نیز در اختیار ما قرار داده ولي 
چه ارزشي دارند هنگامي که زنان در کش��ورهاي عقب مانده از آن استفاده نمي کنند؟ سطح تولید 
مواد غذايي را موقعي مي توان با ازدياد جمعیت برابر کرد که بتوان تا ده سال ديگر يعني سال 1980 

تولید مثل را به نصف تقلیل داد.
متأسفانه من در اين امیدي ندارم چون نمي توان ديوار ضخیم اعتقادات مذهبي و افكار اجتماعي 
را به سرعتي که جمعیت تراکم پیدا مي کنند از بین برد. آيا اين انسانیت يا حتي مافوق انسانیت است 
که به جاي اين که نگذاريم کودکان به دنیا بیايند بگذاريم میلیون ها تن از آنها در اثر گرسنگي از بین 
1 Charles Lindbergh
2 Lombok
3 Mohler
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بروند؟ حتي اگر در يك روز خوب، جلوگیري از تولید مثل برنده ش��ود، حتي اگر زمین هاي زير 
کشت افزايش داده شوند و برداشت را به کمك روش هاي هنوز شناخته نشده چندين برابر کرد، 
حتي اگر ماهي قسمت اعظم غذا را تشكیل دهد و مزارعي در کف اقیانوس ها ايجاد شود، حتي اگر 

همه اينها و خیلي بیشتر امكان مي داشت فقط آن روز شیطاني را 100 سال تأخیر مي داد.
مطمئن هستم که روزي بشر به مريخ خواهد رفت و با اوضاع جوي آنجا خو خواهد گرفت، 
همچون که اگر اس��كیموها را به مصر ببريم به هواي آنجا عادت خواهند کرد. کشتي هاي فضايي 
غول پیكر حامل فرزندان ما کرات آسماني را تس��خیر خواهند کرد، همانطور که آمريكا و استرالیا 

اخیراً تسخیر شدند.
به اين دلیل بايد به تحقیقات فضايي ادامه بدهیم.

ما بايد به فرزندان خود شانس زنده ماندن را بدهیم. هر نسلي که از مسئولیت خود شانه خالي 
مي کند بشر را در آينده محكوم به مرگ در اثر گرسنگي خواهند کرد. ديگر تحقیقات مطلق که مورد 
نظر دانشمندان مي باشد مطرح نیست و بگذاريد به کساني که تصور مي کنند مسئول آينده نیستند 
بگويیم که همین تحقیقات فضايي ما را از جنگ س��وم جهاني نجات داده. آيا خطر انهدام کامل، 

قدرت هاي بزرگ را از اثبات عقايد و اختالفات خود به وسیله جنگ باز نداشته؟
ديگر الزم نیست که يك سرباز روسي براي ويران س��اختن آمريكا پا به آنجا بگذارد. هرگز 
الزم نیست که يك سرباز آمريكايي در خاك روسیه کشته شود، زيرا که بمب اتمي حمله مي کند و 
يك کشور را با تشعشعات راديواکتیو ويران مي سازد. ممكن است مسخره به نظر بیايد ولي اولین 

موشك بین قاره اي ضامن صلح بود.
اين عقیده گاهي ارايه مي شود که اگر میلیون ها که خرج تحقیقات فضايي مي شود به پیشرفت هاي 
ديگر صرف شود بهتر است، اين عقیده غلط است. کش��ورهاي صنعتي دنیا تنها از روي ترحم و 
يا داليل سیاسي به کش��ورهاي عقب مانده کمك نمي کنند بلكه مي خواهند بازاري براي فروش 
فرآورده هاي خود ايجاد نمايند، که کامال قابل درك است. کمك هايي که يك کشور عقب مانده به 
آن نیاز دارد از نقطه نظر يك احتیاج طوالني کامال نامربوط است. در حدود 1/6 میلیارد موش که 
هر يك معادل 10 پوند غذا در سال از بین مي برند در 1966 در هند زندگي مي کردند، ولي دولت 
جرأت نمي کند که موش ها را از بین ببرد زيرا که يك عقیده مذهبي از موش ها محافظت مي کند. 
و همچنین هند داراي 80 میلیون گاو است که ش��یر نمي دهند و نمي توان در موقع قحطي از آنان 
استفاده کرد و يا آنها را ذبح نمود. در کشور عقب مانده اي که خرافات و عقايد مذهبي از پیشرفت 

آن جلوگیري مي کند نسل ها طول خواهد کشید که يك عمر خرافات و آداب را از بین برد.
در اينجا نیز وسايل ارتباطي، سفر فضايي، روزنامه و راديو و تلويزيون در پیشرفت و بیداري 
کمك مي کند. دنیا کوچكتر شده و ما بیشتر در باره يكديگر مي دانیم و مي آموزيم ولي براي رسیدن 
به موقعیتي که مرزهاي ملي يك موضوع پیش پا افتاده بش��ود س��فر فضايي تنها راه است. در اثر 
پیشرفت تكنولژي بي ارزش بودن انسان ها و قاره ها در مقابل کیهان درك خواهد شد، که به سبب 
همكاري در تحقیقات فضايي خواهد بود. در هر واقعه اي بشر احتیاج به امیدي داشته که او را از 

زير بار مشكالتش بیرون آورد و به حقیقتي ظاهراً غیر قابل تسلط دست يابد.
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موضوع بس��یار مهم که دلیل ديگري در لزوم تحقیقات فضايي مي باشد عده کثیري است که 
ش��غل خود را به علت خودکار شدن کارخانجات و صنايع از دس��ت داده اند و فعال در تحقیقات 

فضايي دست دارند.
صنعت فضايي، صنعت اتومبیل سازي و فوالدسازي را از لحاظ بازارهاي فروش به جا گذاشته. 
وجود بیش از 4000 فرآورده جديد مديون تحقیقات فضايي مي باشد. آنها در حقیقت پديده هايي 
فرعي در تحقیقات براي رسیدن به هدف هاي باالتر مي باشند. اين فرآورده هاي فرعي به صورت 
جزئي از زندگي روزمره در آمده اند و هیچ کس حتي فكري در باره چگونگي پیدايش آنان نمي کند. 
ماشین حساب الكترونیكي، فرستنده هاي کوچك و گیرنده هاي کوچك، ترانزيستورهاي راديو و 
تلويزيون در راه اين تحقیقات پديد آمدند. تابه هايي که غذا به ته آن نمي چسبد، حتي بدون روغن، 
دستگاه هاي دقیق هواپیماها، دستگاه هاي تمام اتوماتیك کنترل فرودگاه ها و خلبان هاي اتوماتیك 
و کمپیوتر که به سرعت در پیشرفت است و همگي جزيي از تحقیقات فضايي مي باشند که اينهمه 
مخالف دارد، برنامه تحقیقاتي که در زندگي خصوصي فردفرد ما مؤثر مي باش��د. و چیزهايي که 
مردم عادي در باره آنها هیچ اطالعي ندارند مثل طرز ج��وش دادن و روغنكاري جديد در خالء، 
المپ هاي فتو الكتريك و منبع هاي بسیار کوچك تولید انرژي که قادر است مسافت هاي بي نهايت 

طوالني را طي کند.
از سیل مالیات هايي که به نفع تحقیقات فضايي جمع آوري مي شود جريان دايمي از سود نتايج به 
مالیات دهنده بازمي گردد. کشورهايي که در تحقیقات فضايي از هیچ لحاظ شرکت ندارند به وسیله 
اين انقالب فني مورد هجوم قرار خواهند گرفت. اسامي چون »تل استار«1، »اکو«2، »رله«، »ترايس«، 
»مارينر«3، »رنجر«4 و »سینكام«5 عاليمي هس��تند در جاده مقاومت ناپذير تحقیقات. چون منابع 
انرژي زمین فناناپذير نمي باشد برنامه تحقیقات فضايي به صورت يك امر حیاتي در خواهد آمد و 
ما براي تهیه مواد سوخت اتمي که به وسیله آن شهرهاي خود را روشن کنیم و خانه هايمان را گرم 
نمايیم مي بايستي به مريخ يا کرات ديگر سفر نمايیم. چون نیروگاه هاي اتمي ارزانترين منبع ايجاد 
انرژي امروز مي باشند. کارخانجات تولیدي عظیم فقط موقعي محتاج اين نیروگاه ها خواهند بود 
که مواد سوختني زمین به پايان برسد. هر روزه نتايج جديد تحقیقات ما را تحت تأثیر قرار مي دهد.
ديگر دست به دس��ت دادن دانش فرا گرفته شد، و از پدر به پس��ر، براي همیشه از بین رفته. 
تكنیسین از يك دستگاه راديو که فقط به سادگي با فشار دادن يك دکمه کار مي کند، بايد کامال از 
تكنولژي پیچیده ترانزيستورها و مدارهايي که اغلب بر روي صفحات پالستیكي چاپ شده اند با 
اطالع باشد. طولي نخواهد کشید که او بايستي از قطعات بسیار ريز میكرواکلترونیك نیز با اطالع 
باشد. آنچه را که کارآموزان امروزه فرا مي گیرند فردا اس��تادکاران بايستي جاهاي خالي آن را پر 
کنند. گر چه فردي که در زمان پدربزرگان ما استاد حرفه اي بوده و دانش او يك عمر برايش کافي 
بوده استادان امروز و فردا بايستي دايمًا روش هاي تازه را به قديمي بیافزايند، آنچه که ديروز مورد 
1 Telstar
2 Echo
3 Mariner
4 Ranger
5 Syncon
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قبول بوده امروز از کار افتاده است.
حتي اگر میلیون ها سال طول بكشد روزي فرا خواهد رس��ید که خورشید ما بسوزد و از بین 
برود، احتیاجي به آن لحظه وحشتناك نیست وقتي که کافي اس��ت يك فرمانروا از روي ضعف، 
دستگاه هاي ويران کننده اتمي را به حرکت در آورد و فاجعه اي را آغاز نمايد. يك اتفاق غیر قابل 
پیش بیني کیهان قادر است نابودي زمین را فراهم سازد. بشر هیچ گاه تصور اين امكان را ننموده و 
شايد روي همین اصل باش��د که از صمیم قلب در امید و تعقیب زندگي دوباره روحي در يكي از 

هزاران دين بوده.
پس اگر چه ممكن است که تحقیقات فضايي جزئي از انتخابات آزاد او نباشد ولي در بررسي 
امكان زندگي کیهاني آينده، او به دنبال يك غريزه تكام��ل دروني مي رود. همانطور که من معتقد 
هستم که در دوران گذشته تاريك بشريت فضانورداني از ما ديدن کرده اند. همچنین بر اين هستم که 
ما تنها موجود متفكر نیستیم و هستند موجوداتي کهن تر و داناتر در اين کیهان. حاال اگر من بگويم 
که تمام اين موجودات متفكر در تحقیقات فضايي منظور به خود دس��ت دارند در حقیقت من به 
سوي داستان هاي علمي کشیده مي شوم و مي دانم که خود را از اين لحاظ هدف انتقاد قرار داده ام.

بشقاب پرنده موضوعي است که از بیست سال پیش تا کنون کم و بیش رواج دارد. در اصطالح 
آنها را »يو.اف.او«1 مي نامند. اصطالحي است آمريكايي که مخفف، »اجسام پرنده شناخته نشده«، 
مي باشد. ولي قبل از اين که در باره موضوع جالب و مبهم »يو.اف.او« صحبت کنم مي خواهم مطلب 

مهمي را در بحث در اثبات علت سفر فضايي بیان نمايم.
گفته مي شود تحقیقات در سفرهاي فضايي سودمند نمي باشد. حتي ثروتمندترين کشورها به 
تنهايي قادر نیست بدون ايجاد خطر ورشكس��تگي ملي مخارج هنگفت اين تحقیقات را بپردازد، 
کامال صحیح است، هرگز تحقیقات خاصه از نظر تجارتي منفعت آمیز نبوده و اين نتايج تحقیقات 
است که معامله پر سودي مي باشد. اين عادالنه نیست که در اين مرحله از سفر فضايي منفعت هاي 
تجارتي را به میان کشید، گر چه هیچ برآوردي براي 4000 فرآورده هاي فرعي تحقیقات فضايي 

زده نشده.
به نظر من سودي که از اين تحقیقات به دست خواهد آمد تا کنون از هیچ تحقیقاتي به دست 
نیامده است. هنگامي که به هدف خود برسد اين تحقیقات نه تنها پرمنفعت خواهند بود بلكه بشريت 

را از سقوط حقیقي و حتمي دنیا نجات خواهد داد.
به جا است اشاره کنم که س��ري ماهواره هاي »کازمت«2 تا کنون يك معامله پر سود تجارتي 

بوده است.
در نوامبر 1967 در مجله »استرن« چنین درج شده بود:

اغلب دستگاه هاي حیات بخش پزشكي از آمريكا مي آيد. اينها فرآورده هاي مجموع پیشرفت هاي 
تحقیقاتي اتمي، س��فر فضايي و تكنولژي نظامي مي باشد. اينها نتیجه همكاري و نزديكي جالب بین 
غول هاي صنعتي و بیمارستان هاي آمريكاست که علم پزشكي را روزانه به پیروزي هاي تازه اي مي رساند.

1 U.F.O
2 Cosmat
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کمپاني »الکهید« که جت هاي جنگي »استارفايتر« را مي سازد و »مايوکلینیك« معروف با هم 
در تكمیل يك سیستم نرسي با استفاده از کامپیوتر همكاري دارند.

بنا بر درخواست حرفه پزشكي طراحان »نورث آمريكا اويايشن«1 مشغول ساختن »امفیزمابلت«2 
دستگاهي که تنفس بیماران ريوي را آسان تر نمايد مي باشند. و افراد تحقیقاتي ناسا عقیده يك دستگاه 
تشخیص مرض را ارايه داده اند. اين دستگاه که در حقیقت به منظور اندازه گیري ضربات »میكرو 
میتیورايت« بر بدنه سفاين فضايي بوده، تكان هاي عضالني را در بعضي از بیماري هاي عصبي ثبت 
مي کند. يكي ديگر از فرآورده هاي فرعي تكنولژي کامپیوتر آمريكا »پیس میكر«3 مي باشد. امروزه 
بیش از 2000 آلماني با يكي از اين دستگاه ها در سینه خود زندگي مي کنند. اين يك میني ژنراتور 
است که به وسیله باطري کار مي کند و در زير پوست بدن قرار داده مي شود. پزشكان از آن دو سیم 
را که از شريان عبور داده شده به دهلیز راس��ت قلب متصل مي کنند و به وسیله جريان هاي مداوم 
آن قلب تحريك مي شود، يعني اين دستگاه مي طپد. هنگامي که باطري اين »ماشین قلب« پس از 
سه سال فرسوده مي گردد يك عمل جراحي ساده دوباره آن را به کار مي اندازد. قسمت آمريكايي 
کمپاني جنرال الكتريك سال گذشته با ساختن يك مدل دو سرعتي اين معجزه تكنولژي پزشكي 
را کامل تر نموده. صاحب اين »پیس میكر« هنگامي که مي خواه��د مثال تنیس بازي کند و يا بدود 
تا از قطارش عقب نماند تنها کافي اس��ت يك آهن ربا را که در روي اين ژنراتور داخلي قرار دارد 
براي مدت کوتاهي باال و پايین ببرد و قلب فوراً با سرعت بیشتري مشغول به کار مي کند. اين هم 
از گزارش مجله »اش��ترن« و دو نمونه ديگر از پديده هاي فرعي تحقیقات فضايي، حاال چه کسي 

جرأت مي کند که بگويد اين تحقیقات بي فايده مي باشند.
سرمقاله اي در شماره 47 روزنامه »داي زيت« مورخه نوامبر 1967 چنین مي گويد: »ايده از يك 

موشك ماه پیما« گزارش همچنان ادامه مي دهد:
طرح هاي س��فاين فضايي که براي فرود آرام بر کره ماه در دست تكمیل مي باشد مورد توجه 
سازندگان اتومبیل است، چون دانستن چگونگي انهدام اينگونه طرح ها تحت شرايط مختلف کمك 
بزرگي مي باشد. اگر چه اين سرنشینان اتومبیل ها را از صدمه هرگونه تصادفي مصون نمي دارد ولي 
طرح هايي که با کمال موفقیت در سفر فضايي به کار برده شده مي تواند خطر را در هنگام تصادم 

بكاهد.
صفحات کندو مانند که بیش از پیش در صنعت هواپیماسازي به کار مي رود کمي وزن و قدرت 
زياد را مضمون مي شود. همچنین اين صفحات به طور عملي در صنعت اتومبیل سازي امتحان شده. 

کف اتومبیل آزمايشي »روور« که موتور آن توربین گازي است از صفحه کندويي ساخته شده.
کسي که از موقعیت فعلي تحقیقات با خبر است و سرعت پیشرفت آن را مي داند هرگز سئواالتي 
چون »سفر از يك ستاره به ستاره ديگر هرگز عملي نخواهد بود« را تحمل نخواهد کرد و نسل جوان 
ما شاهد به حقیقت پیوستن اين »غیرممكن« خواهند بود. کشتي هاي فضايي غول پیكر با موتورهاي 
بسیار عظیم ساخته خواهند شد، همچنان که روس ها در سال 1967 دو سفینه بدون سرنشین را در 
1 North America Aviatian
2 Emphysemabelt
3 Pacemaker
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استراتوسفر با موفقیت متصل نمودند. محققین از هم اکنون براي ايجاد يك نوع پرده حفاظتي، مثل 
قوس الكتريكي، مشغول به کار هستند، که با قرار دادن آن در مقابل کپسول از برخورد اجسام با آن 
جلوگیري نموده و آنها را منعكس نمايد. يك دس��ته از برجسته ترين فیزيك دانان در صدد کشف 
چیزي که »تكیان«1 نامیده مي شود مي باشند. فعال اينها اجس��ام فرضي هستند که سرعتي مافوق 

سرعت نور دارند و حداقل سرعتشان برابر با نور است.
دانشمندان مي دانند که »تكیان« بايستي وجود داشته باشد. فقط حاال اثبات فیزيكي وجود آنها 
مطرح است، گر چه چنین اثباتي براي »نیوترينو« و »ضد ماده« شده است. در آخر من مي خواهم از 
مخالفان سرسخت سفر فضايي سئوال کنم که آيا آنها حقیقتاً معتقد هستند که چند هزار از پرارزش ترين 
دانشمندان ما کار پر اهمیت خود را به خاطر يك عقیده واهي و يا هدف بي ارزش به هدر مي دهند.
بگذاريد موضوع »يو.اف.او« را با جرأت دنبال کنیم و اين که ممكن است جدي تلقي نشود 
نديده بگیرم. اگر من جدي تلقي نشوم بر اين دل خوش خواهم بود که در میان اشخاص متشخص 

قرار دادم.
»يو.اف.او« بر فراز آمريكا، فیلیپین، آلمان غربي و مكزيكو ديده شده اند.

فرض کنیم که 98 درصد از کس��اني که مدعي بودند »يو.اف.او« را ديده اند در حقیقت شاهد 
يك گوي آتشین، بالن هواشناسي، ابر، هواپیماهاي جديد ناآشنا و يا خواص عجیب نور در آسمان 

بوده اند.
بدون شك عده کثیري از مردم دستخوش تشنج عمومي شده بودند، چون همگي مدعي بودند 
که چیزي را ديده اند که وجود نداش��ته، و البته آن عده ش��هرت طلبان در همین فصل حماقت، با 
گزارشات خود سرمايه جمع مي کنند و سرمقاله براي روزنامه ها مي سازند. اگر ما تمام مجنون ها، 
دروغگوها، بیماران رواني و شهرت طلبان را کنار بگذاريم باز هم عده زيادي شاهد باقي خواهند 
ماند که شامل کساني هستند که شغلش��ان آنها را با اتفاقات فضايي آشنا مي دارد، يك زن خانه دار 
ممكن است مرتكب همان اشتباهي شود که يك زارع در غرب وحشي کرده ولي اگر اين »يو.اف.او« 
توسط کسي مثل يك خلبان هواپیما ديده شده باشد مشكل است اين را به عنوان )چرند( رد کنیم، 
زيرا که يك خلبان کامال با س��راب ها، گوي آتشین، بالن هواشناس��ي و غیره و غیره آشنايي دارد. 
عكس العمل تمام احساسش، مخصوصًا قدرت ديد درجه يك او، دايمًا مورد معاينه قرار مي گیرد. 
او اجازه ندارد چندين س��اعت قبل از پرواز و در حین پرواز الكل صرف کند. و به سختي ممكن 
است که يك خلبان »چرند« صحبت کند زيرا خیلي به آساني شغل خوب و پر درآمدش را از دست 
خواهد داد و هنگامي که نه تنها يك خلبان بلكه دسته اي از خلبانان )منجمله خلبانان نیروي هوايي( 

يك داستان را بازگو مي کنند ما مجبور مي شويم که گوش بدهیم.
من ش��خصا نمي دانم که »يو.اف.او« چیست و نمي گويم که ثابت ش��ده آنها اجسام پرنده اي 
مي باشند و تعلق به موجودات متفكر ناشناخته دارند، اگر چه کوچكترين اعتراض به اين فرضیه 
نمي توان کرد. ولي متأسفانه شخصًا »يو.اف.او« را نديده ام اگر چه به سراسر دنیا سفر کرده ام. با اين 

وجود مي توانم مدارکي دال بر اين موضوع ارايه بدهم.
1 Tachyon
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در 5 فوريه 1965 سازمان دفاع آمريكا اعالم داشت که به قسمت مخصوص »يو.اف.او« دستور 
داده شده که در باره گزارش دو متصدي رادار تحقیق بعمل آورند.

در 29 ژانويه 1965 اين دو، اجسام ناشناخته اي را در صفحه رادار فرودگاه »مريلند« ديده اند. 
اين اجسام در ارتفاع 30 میل با سرعت عظیم 4350 از سمت جنوب به طرف فرودگاه آمدند سپس 

يك دوره تند زده و از ديد رادار خارج مي شوند.
در سوم مه 1964 عده مختلفي از اهالي »کنبرا« )استرالیا(، منجمله سه هواشناس، يك جسم 
بزرگ درخشان را در آسمان صبحگاهي مشاهده نمودند که در مسیر شمال شرقي در حرکت بود، 
در تحقیقات و بازجويي هايي که وابسته هاي »ناسا«1 به عمل آوردند، شهود عیني توصیف نمودند 
که چگونه اين »ش��يء« بطور عجیبي حرکت مي کرد، و چگونه جس��م کوچكتر به طرفش حمله 
برد. جسم کوچك درخشندگي قرمزي از خود داد و س��پس نابود شد و »شيء« عظیم تر در مسیر 

شمال غربي ناپديد گرديد.
يكي از هواشناسان با لحن بهت زده اي گفت من همیشه »يو.اف.او« را مسخره مي کردم ولي 

حاال چه مي توانم بگويم.
در 23 نوامبر 1953 يك جسم ناش��ناس پرنده در صفحه رادار مرکز هوايي »کیزوز« واقع در 
میشیگان ديده شد. به ستوان »ار. ولسون«2 که در همان هنگام در حال تمرين با يك جت »اف – 86« 
بود دستور داده مي شود که اين »شيء« را تعقیب کند. گروه رادار شاهد »ويلسون« بودند که جسم 
ناش��ناس را 160 میل تعقیب کرد. ناگهان در دو پرنده در صفحه رادار يكي شدند، هر چه ستوان 
»ويلسون« به وسیله راديو صدا زده شد جوابي نیامد. در طول چهار روز بعد نواحي که اين اتفاق غیر 
قابل تصور رخ داده بود، براي به دست آوردن قطعات، شديداً جستجو گرديد، درياچه سوپريور 
که در نزديكي محل حادثه واقع بود براي پیدا کردن آثاري از روغن کاوش گرديد. آنها چیزي پیدا 

نكردند، هیچ اثري از ستوان ويلسون و هواپیمايش به دست نیامد.
در 13 سپتامبر 1965 اندکي قبل از س��اعت يك بامداد گروهبان »يوجین برتراند«3 با زني که 
در پشت فرمان اتومبیل کامال گیج به نظر مي رسید در جاده »اکستر نیوهمپشاير« مواجه شد. خانم 
حاضر نشد اتومبیلش را حرکت بدهد و مدعي بود که به وسیله جسم عظیم قرمز رنگ پرنده اي در 

جاده 101 ده میل مورد تعقیب قرار گرفته بود که سپس جسم در جنگل ناپديد گشت.
پلیس که مرد مسن و خونسردي بود تصور کرد که خانم قدري ديوانه است، تا اين که عین همین 
گزارش را از راديوي اتومبیلش از يك اتومبیل گشتي ديگر شنید. از مرکز همكارش »جین تالند«4 
به او دستور داد که هر چه زودتر به آن محل برود. در آنجا جواني همان اظهارات را تكرار نمود. او 
نیز از ترس جسم درخشان قرمز رنگي به چاله اي پناه برده بود. تا اندازه اي از روي بي میلي هر دو 
به گشت با اتومبیل هاي خود پرداختند و مطمئن بودند که اين داستان مسخره توضیح منطقي دارد. 
آنها منطقه را دو ساعت تمام گشتند سپس تصمیم به مراجعت نمودند. از کنار مزرعه اي که شش 

1 Nasa
2 R. Wilson
3 Engene Bertrano
4 Gene Toland
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اسب در آن ايستاده بود عبور مي کردند که ناگهان اسب ها به بیرون تاختند و کامال در يك زمان تمام 
منطقه در يك نور قرمز رنگي غرق گرديد. »آنجا، آنجا را ن��گاه کن«... يكي از پلیس ها فرياد زد و 
جسم آتشین قرمز رنگي که بدون صدا و به آهستگي به طرف تماشاگران مي آمد بر فراز درخت ها 
در پرواز بود. »برتراند« دقیقاً همكار خود را بوسیله راديو تلفن از آنچه که با چشم هاي خود مي ديد 
مطلع نمود. حاال مزرعه نزديك جاده و تپه همجوار غرق در نور قرمز رنگ ش��ده بودند، دومین 
اتومبیل پلیس به سرعت نزديك شده و در کنار جاده ايستاد »خدا لعنتش کنه« و با لكنت گفت، من 
از بي سیم شنیدم که تو و »تالند« فرياد مي زديد فكر کردم هر دو ديوانه شده ايد ولي، به آن نگاه کن.

در تحقیقاتي که در تعقیب اين موضوع صورت گرفت پنجاه و هشت شاهد عیني مطلع شرح 
جريان عجیب را بازگو نمودند، از جمله هواشناس و نگهبان ساحلي، يعني کساني که شهود مطمئني 
بودند و به ندرت ممكن است بین بالن هواشناسي و يك هلیكوپتر اشتباه کنند يا فرق بین ماهواره 

در حین سقوط و چراغ هاي يك هواپیما را تشخیص ندهند.
گزارش ش��امل اظهارات دقیق بود ولي هیچ توضیحي در باره جسم پرنده ناشناسي نمي داد. 
در پنجم مه 1967 شهردار »مارلین«1 در »مالیوت« حفره عجیبي به فاصله 680 ياردي از جاده در 
يك مزرعه پیدا کرد. آثاري از دوايري به قطر 15/5 پا و عمق يك پا مشاهده نمود. خطوطي به عمق 
4 اينچ از اين دايره به هر سو کشیده شده بودند. از اين عاليم اينطور به نظر مي رسید که يك شبكه 
فلزي سنگین در آن نقطه به زمین فشرده شده باشد. در انتهاي خطوط حفره هايي به عمق يك پا و 
دو اينچ وجود داشت که ممكن بود اثر پايه هايي در انتهاي اين شبكه باشد. يك اثر عجیب و استثنايي 
گرد سفید بنفش رنگي بود که تمام حفره ها را پوشانده بود. من شخصًا از اين محل واقع در نزديك 

»مارلین« ديدن کرده ام، ارواح نمي توانسته اين چنین آثاري از خود به جاي بگذارند.
چه نظري مي توانیم در باره اين اتفاقات بدهیم؟ اين تأسف آور است که عده زيادي از مردم، 
حتي تمام اجتماعات، آنچ��ه را ديده اند آنطور که بايد توصیف نمي کنن��د. آنها تصويرات ما را از 
حقیقت مبهم مي سازند و دانشمندان ساعي را از مطالعه اتفاقات ثابت شده باز مي دارند و فقط به 

خاطر اين که مي ترسند آنچه را که ديده اند بیان کنند که مبادا مورد تمسخر قرار گیرند.
در ششم نوامبر 1967 در برنامه اي از تلويزيون آلمان به نام »حمله از کیهان« يك کاپیتان لوفت هانزا 
واقعه اي را بیان کرد که او و چهار نفر خلبان ديگر شاهد عیني آن بودند. در پانزدهم فوريه 1967 
در حدود ده يا پانزده دقیقه قبل از فرود به فرودگاه سان فرانسیسكو آنها جسمي به قطر 33 پا را که 
به شدت مي درخشید در نزديك هواپیماي خود مشاهده نمودند که براي مدتي در کنارشان پرواز 
کرد. آنها مشاهدات خود را به دانشگاه کلرادو گزارش دادند ولي جواب آنها اين بود که آن جسم 
قسمتي از يك موشك بود که به زمین فرود مي آمد. خلبان اظهار داشت که پس از يك میلیون میل 
تجربه پرواز نه او و نه همكاران ديگرش قادر به قبول اين هس��تند که يك جس��م در حال سقوط 
بتواند در حدود 15 دقیقه در کنار هواپیما پرواز کند و نیز چنین ابعادي داشته باشد. او اين دلیل را 
نیز کمتر باور مي کرد که اين جسم ناش��ناس پرنده براي مدت 15 دقیقه از زمین قابل ديدن باشد. 
خلبان آلماني به نظر نمي رسید که يك فرد خیالبافي باشد. دو گزارش از »دارسودويچ زايتنگ مونیخ« 
1 Marlien
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مورخ 21 و 23 نوامبر 1967 به اين شرح مي باشد:
بلگراد )از خبرنگار ما(.

اجسام پرنده ناشناسي )يو.اف.او( در طول چند روز اخیر در نقاط مختلف جنوب غربي اروپا 
مشاهده شده است. در آخر هفته يك ستاره ش��ناس آماتور در »آگرام«1 از جسم درخشان کیهاني 
عكس برداشت. در حالي که هنوز متخصصین نظريات خود را در باره اين عكس ها که در چندين 
ستون روزنامه يوگوسالوي چاپ شده بود مي دادند گزارش رسید که »يو.اف.او« بیشتري در منطقه 
کوهستاني »مونتگرو« ديده شده و حتي گفته شده که عامل چند آتش سوزي در جنگل نیز بوده اند. 
اين گزارشات اغلب از دهكده »ايوانگارد« منشاء مي گیرد که اهالي به تمام مقدسات قسم مي خورند 
که در چند روز اخیر در هنگام غروب اين اجس��ام بهش��تي را که به طور درخشاني روشن بودند 
مشاهده کرده اند. مسئولین تصديق کردند که چندين آتش سوزي در نقاط جنگلي اين نواحي رخ 

داده ولي قادر نیستند علت شروع آن را بیان نمايند.
سوفیه )يو.پي.آي(.

يك »يو.اف.او« بر فراز پايتخت بلژيك )سوفیه( مشاهده شده. برابر گزارش خبرنگار آژانس 
خبري بلژيك »بي.تي.آ« اين )يو.اف.او( را حتي با چشم غیرمسلح مي شد تشخیص داد. »بي.تي.آ« 
اظهار مي دارد که جسم پرنده از خورشید بزرگتر بوده که بعداً تغییر شكل داده به صورت يك زوزنقه 
در آمد. تصور مي رود که جسم پرنده تشعشعات پرقدرتي از خود پخش مي کرده و اين جسم در 
سوفیه به وسیله تلس��كوپ نیز مشاهده گرديد. يكي از دس��تیاران علمي انستیتوي »هیدرولژي و 
میتیورولژي« بلژيك اظهار داشت که به نظر مي رسد اين جسم تحت قدرت خودش پرواز مي کرد 
و ارتفاعش برابر با 18 میل از سطح زمین بود. مردم راه تحقیقات جدي را با حماقت هاي بسیار سد 
مي کنند. افرادي به نام »مالقات کننده« وجود دارند که مدعي هس��تند قادر مي باشند با موجودات 
مافوق زمین ارتباط حاصل نمايند. دس��تجاتي هس��تند که از اين اتفاقات مبه��م عقايد مذهبي پر 
زرق و برق مي سازند و يا فلسفه هاي احمقانه در باره زندگي آنان درست مي کنند، يا حتي مدعي 
مي شوند که از عده اي از اين موجودات ناشناس دستوراتي براي نجات بشريت دريافت نموده اند. 
براي متعصبین مذهبي مثال مصري ها فرش��ته »يو.اف.او« از طرف محمد آمده، براي آسیايي ها از 
طرف بودا آمده و براي مسیحیون مستقیمًا از طرف عیسي آمده است. در هفتمین اجالسیه کنگره 
محققین »يو.اف.او« در پايیز 1967 پروفسور »هرمن آبرت«2 معروف به »پدر سفر فضايي« و معلم 
ورنرون بران اظهار داشت که »يو.اف.او« هنوز يك مش��كل مافوق علمي مي باشد. »آبرت« اظهار 
داشت که شايد »يو.اف.او«ها سفینه فضايي از دنیاهاي ناش��ناخته ديگر باشد، عین گفتارش اين 
چنین است: واضح است افرادي که اين اجسام را به پرواز در مي آورند از لحاظ تمدن از ما خیلي 
پیشرفته تر مي باشند و اگر ما درس��ت رفتار کنیم مي توانیم خیلي چیزها از آنان بیاموزيم. »ابرت«، 
کسي که پیشرفت موتور موشك را پیش��گويي کرده حدس مي زند که محیط زيست بیوژيكي در 

کرات ديگر خورشیدي وجود دارد.

1 Agraam
2 Hermann Aberth
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»آبرت«، که خود نیز يك محقق علمي مي باشد، مي خواهد که آنها نیز اين مشكل را که غیرممكن 
به نظر مي رسد مورد بررسي قرار دهند.

دانشمندان مثل غاز پوشالي رفتار مي کنند و حاضر نیستند هیچ چیز ديگري را تحلیل کنند، و 
عقايد تازه را به عنوان بي معني بودن رد مي کنند.

در هفدهم دسامبر 1967 »داي زيت« تحت سرمقالة »فكر دوباره« چنین مي گويد:
سال هاست که روس ها اين جنون غربي را در باره بشقاب هاي پرنده مسخره کرده اند.

چندي پیش »پراودا« يك بیانیه رس��مي مبني بر اين که اين ماشین هاي کیهاني عجیب وجود 
ندارند منتشر نمود و حاال ژنرال »آناتولي استولیاکوو«1 ريیس کمیته بررسي گزارشات »يو.اف.او« 
گمارده شد. در اين مورد تايمز لندن چنین مي نويسد: اگر »يو.اف.او« نتیجه کلي تخیالت مي باشند، 
اگر آنها از طرف موجودات زهره فرستاده شده اند و يا از طرف اجداد مقدس ما مي باشند، بايستي 
دلیلي در صحت آن وجود داشته باش��د زيرا در غیر اينصورت روس ها يك کمیته تحقیق در اين 

باره تشكیل نمي دادند.
پرابهت ترين و عجیب ترين واقعه خارقه در مورد اجسام کیهاني در ساعت 7:17 صبح 30 ژوئن 
1908 در »تیگا«2 سیبريه رخ داد. گوي آتشین به سرعت از آس��مان عبور کرد و در استپ ناپديد 
گرديد. مسافران راه آهن سرتاسري سیبريه جسم درخشاني را که از جنوب به شمال رفت مشاهده 
نمودند. قطار توسط رعد تكان خورد و سپس انفجار رخ داد که اغلب ايستگاه هاي زلزله سنج دنیا 
يك زمین لرزه قابل توجه اي را ثبت نمودند. در »ايرکوتاسك«3 واقع در 550 میلي محل حادثه سوزن 

سیزموگراف مدت يك ساعت همچنان مرتعش بود.
صدا از مسافت 631 میلي شنیده شده بود. گله هاي بزرگي از گوزن از بین رفتند. »نومد«ها4 با 
چادرهايشان در گردباد عظیمي به هوا پرتاب شده بودند. سال 1921 بود که پرفسور »کولیك«5 شروع 
به جمع آوري گزارشات عیني نمود. و باالخره موفق شد که براي يك سفر علمي پول جمع آوري 

کند و به اين نقطه بسیار کم جمعیت »تیگا« عزيمت نمايد.
هنگامي که افراد گروه در سال 1927 به »استوني تونگوسكا« رسیدند مطمئن بودند که يك حفره 
عظیم میتیورايت خواهند يافت، معلوم شد که حتم آنها کامال غلط بوده، آنها درختاني را تا فاصله 
37 میلي مرکز انفجار بدون سر ديدند. هر چه به نقطه اصلي نزديك تر مي شدند اراضي سوخته تر و 
خالي تر مي گرديد، درختان همچون تیرهاي تلگراف تراشیده شده بودند. در نزديكي مرکز، حتي 
قطورترين درختان به طرف خارج شكسته شده بودند، و باالخره آنها اثاري از يك برخورد عظیم پیدا 
کردند. وقتي با حفره هايي به اندازه هاي مختلف مواجه شدند از برخورد میتیورايت مطمئن شدند. 
بدون هیچ نتیجه اي آنها در اين زمین باتالقي کندند و سوراخ کردند ولي حتي يك تكه سنگ، يك 
قطعه آهن يا يك تكه نیكل به دست نیاوردند. دو سال بعد جستجو با متدهاي میكانیكي و روش هاي 
برتر ادامه يافت. آنها تا عمق 118 پايي س��وراخ کردند ولي هیچگونه اثري از مواد میتیوريكي به 
1 Anatolyi Stolyakov
2 Taiga
3 Irkutsk
4 Nomad
5 Kulik
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دس��ت نیاوردند. در 1961 و 1963 آکادمي علوم روسیه دو دسته تحقیقاتي ديگر به )تونگوسكا( 
فرستاد. گروه سال 1963 تحت نظر »سولوتوو« ژئوفیزيك دان قرار داشت، اين گروه که مجهز به 
مدرن ترين ابزار فني بودند به اين نتیجه رس��یدند که انفجار »تونگوسكا«ي سیبريه میبايستي يك 

انفجار هسته اي بوده باشد.
نوع يك انفجار موقعي مشخص مي گردد که چندين رسته از میزان فیزيكي عامل انفجار معلوم 
باشد. يكي از رسته هاي میزان انفجار »تونگوس��كا« از روي مقدار عظیم انرژي تشعشعي پخش 

شده معلوم گرديد.
گروه تحقیقاتي در »تیگا« در يازده میلي مرکز انفجار درختاني يافتند که مورد تشعش��ع قرار 
گرفته بوده و در زمان انفجار به آتش کشیده شده بودند. ولي يك درخت در حال رشد موقعي آتش 
مي گیرد که انرژي تشعشعي به 70 تا 100 کالري به س��انتیمتر مربع برسد. با اين حال برق انفجار 

آنقدر درخشان بوده که درخشندگي تا 124 میلي مرکز انفجار ادامه پیدا کرده.
از روي اين اندازه گیري ها آنها مقدار انرژي تشعش��عي انفجار را به x 1023 2/8 ارگ برآورد 
زده اند. )بگذاريد توضیح بدهم، در علوم ارگ مقیاس کار اس��ت، سوسكي به وزن يك گرم که از 

ديواري به ارتفاع يك سانتیمتر باال برود مقدار 981 ارگ کار انجام مي دهد(.
گروه تحقیقاتي شاخه هايي در سر درختان پیدا کردند که »کربنیزه« شده بودند و اين در درختاني 
که در مسافت 11 میلي محل انفجار قرار داشتند نیز ديده مي شد. آنها به اين نتیجه رسیدند که علت 
آن حرارت يكمرتبه بوده که در اثر آن انفجار ايجاد گرديده. اين بنیزانسیون تنها در نقاطي صورت 
گرفته که مانعي وجود نداشته که برق انفجار را بكاهد. بدون شك و بطور وضوح اين در اثر تشعشع 
صورت گرفته. کلیه نتايج انرژي 1023 ارگ را الزمه چنین تخريب عظیمي مي کند. اين انرژي عظیم 

برابر است با قدرت تخريبي بمب اتمي به وزن 10 مگاتن يا:
100،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!

تمام تحقیقات حاکي از يك انفجار هسته اي مي باشد، در صورتي که توضیح ضعیف داده شده 
بحث از برخورد ستاره دنباله دار يا سقوط میتیورايت مي کنند.

در سال 1908 چه داليلي براي اين انفجار هسته اي ارايه گرديد؟ در مارس 1964 مقاله اي در 
روزنامه معتبر لنینگراد »اسوسدا« فرضیه اي را پیش��نهاد کرد که موجودات متفكري ساکن کره اي 

واقع در دسته ستاره »سیگنوس«1 در صدد ارتباط با زمین بوده اند.
نويسندگان »جنريچ آلتو«2 و »واالنتینا شورالوا«3 اظهار داشتند که در برخورد »تیگاي« سیبريه 
در پاسخ آتش نش��اني عظیم انفجار مانند واقع اقیانوس هند است که در سال 1853 طغیان نمود و 
در نتیجه فش��رده اي از امواج راديويي به کیهان پخش کرد. موجودات واقع در ستاره اي دور اين 
امواج راديويي را عاليمي کیهاني تصور نمودند لذا آنها اشعه )لیزر( که پرقدرت بود به سوي زمین 
فرستادند و هنگامي که اين اشعه در ارتفاعات باال، بر فراز سیبريه، با آتمسفر زمین برخورد نمود به 
ماده تبديل گرديد. بايد اعتراف کنم که اين پیشنهاد را قبول نمي کنم چون بي اندازه باور نكردني است.
1 Cygnus
2 Genrich Alton
3 Valentina Shuraleva
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به همین اندازه قادر نیستم فرضیه اي که مي خواهد اين اتفاق را در اثر برخورد »ضد ماده« بداند 
قبول کنم. اگر چه معتقد هستم که »ضد - ماده« در اعماق کیهان وجود دارد ولي ممكن نیست چیزي 
از آن در »تونگوسكا« باقي مانده باشد چون از برخورد ماده و ضد ماده نابودي کامل هر دو نتیجه 
خواهد شد. بعالوه امكان رسیدن يك تكه ضد ماده به زمین، بدون اين که در سفر طوالني اش در 

کیهان به ماده برخورد کند بسیار کم مي باشد.
من ترجیح مي دهم که عقیده آن دس��ته را باور کنم که گمان مي کنند اين يك انفجار هسته اي 
بود، در اثر ترکیدن پیل هاي اتمي يك سفینه فضايي ناشناس رخ داده، باور نكردني است، البته، ولي 
آيا غیرممكن اس��ت؟ انبوهي مقاالت و مطالب نوشته شده در باره »میتیورايت تونگوسكا« وجود 
دارد. فقط يك مدرك ديگر است که مي خواهم در باره اش تأکید کنم و آن اين است که حتي امروز 
راديواکتیوته مرکز انفجار دو برابر نواحي ديگر است. بررس��ي دقیق درختان و حلقه هاي ساالنه 
آنها ثابت مي کند که از سال 1908 راديوآکتیوته بطور بسیار محسوسي افزايش يافته. تا زماني که 
يك دلیل دقیق و قاطع علمي براي واقعه خارقه )و خیلي اتفاقات ديگر( ارايه نشده هیچكس حق 
ندارد يك پیشنهاد منطقي را بدون اين که دلیلش را بیان نمايد رد کند. دانش ما از منظومة شمسي 
کامال خوب است. مريخ تنها کره اي س��ت که زندگي از نقطه نظر ما امكان وجود دارد و آن هم در 
يك سطح پايین و مقدار بسیار محدود. انسان براي زندگي سرحدي فرضي قرار داده. اين سرحد 

»اکوسفر«1 نامیده مي شود.
در منظومه شمسي ما فقط زهره، زمین و مريخ داخل اين محدوده، اين »اکوسفر« قرار دارند. 
با اين وجود نبايد فراموش کرد که تعیین »اکوسفر« فقط بر مبناي درك ما از مفهوم زندگي است، 
و زندگي ناشناخته حتمًا نبايستي که در اين محدوده قرار داشته باشد. تا سال 1962 گمان مي رفت 
که زهره داراي محیطي مساعد براي زندگي باشد. يعني تا هنگامي که »مارينر« دوم تا 21000 میلي 

زهره رسید. بنا بر اطالعاتي که مخابره نمود مي توان امكان زندگي در زهره را حذف کرد.
از گزارش��ات »مارينر« دوم چنین برآمد که حد متوسط گرماي زهره در هر دو نیم کرة روشن 
و تاريك 420 درجة سانتیگراد مي باشد. چنین درجه حرارتي يعني بي آبي و فقط درياچه هايي از 
فلزات مذاب بر روي سطح کره. آن عقیده همه پس��ند که زهره خواهر دوقلوي زمین است ديگر 

صحت ندارد، گر چه کربورات هیدروژن محیط مناسبي براي انواع باکتري ها مي باشد.
مدت طوالني نیست که دانشمندان ادعا کرده اند زندگي در مريخ غیرممكن است. مدتي است 
که اين »تا اندازه اي ممكن« شده است، زيرا پس از مأموريت اکتشافي »مارينر« دوم بايد امكان وجود 
حیات در مريخ را در نظر بگیريم، هرچند از روي بي میلي باشد. همچنین اين در محدوده امكانات 
است که همسايه ما مريخ چندين هزار سال پیش تمدني مختص به خود داشته. به هر حال ماه مريخ 
»فوباس«2 ارزش بررس��ي دارد. مريخ داراي دو ماه است »فوباس« و »ديموس«3 )به يوناني يعني 
ترس و وحشت( و مدت ها قبل از آن که توسط ستاره شناس آمريكايي، »آساف هال«4 در 1877 

1 Ecosphere
2 Phobos
3 Deimos
4 Asaph Hall
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کشف شوند شناخته شده بودند. در س��ال 1610 »کپلر« گمان مي کرد که مريخ با دو ماه همراهي 
مي شود، اگر چه اسكايرل1 تارك دنیا ادعا کرد که چند سال قبل ماه هاي مريخ را ديده است ولي او 
اشتباه کرده بود چون ماه هاي مريخ را حتي نمي توان با تلسكوپ هاي امروزي مشاهده نمود. تشريح 
بسیار جالبي از آنها توسط »جاناتان سوويف« در سفري به »سپوتا« که قسمت سوم سفرهاي گالیور 
را تشكیل مي دهد، داده شده. نه تنها او دو ماه مريخي را توصیف مي کند بلكه مقیاس و مدارهاي 

آنها را نیز بیان مي نمايد. اين قطعه اي از فصل سوم است:
»منجمان لپوتان« قس��مت عمده زندگي خود را صرف مشاهده اجس��ام کیهاني مي کنند و از 
دوربین هايي در اين مورد استفاده مي کنند که از دوربین هاي ما بي اندازه مرغوب تر مي باشد. گر چه 
طول بزرگترين تلسكوپ آنها بیش از سه پا نیست ولي در بزرگ نمايي از تلكسوپ هاي صد ياردي 
ما برتري دارند و س��تارگان را با وضوح بیشتري نش��ان مي دهد. اين برتري به آنها امكان داده که 
کشفیات خود را گسترده تر و عمیق تر از آنچه که ستاره شناسان ما در اروپا قادر هستند انجام بدهند، 
آنها کاتالوگي از ده هزار ستاره ثابت تكمیل نموده اند که حتي ما از يك سوم آن تعداد صورت برداري 
ننموده ايم. آنها دو ستاره کوچك يا ماه واره کشف کرده اند که به دور مريخ مي گردد و فاصله اولین 
از کره سه برابر، و دومین پنج برابر، قطر آن مي باشد. اولي در مدت ده ساعت دور مي زند و دومین 
در بیست ساعت ونیم، پس تقريبًا مربع پريد آنها معادل مكعب فاصله آنها از مرکز مريخ مي باشد 

که ظاهراً نشان مي دهد آنها از قانون جاذبه تابعیت مي کنند.
چگونه »سوويفت« قادر بوده ماه هاي مريخ را که تا 150 سال بعد شناخته نشده بودند توصیف 
کند؟ بدون شك ستاره شناسي قبل از »سوويفت« در باره وجود ماه هاي مريخ کنجكاو شده بوده. 
ولي کنجكاوي به تنهايي براي چنین تش��ريح دقیقي کافي نمي باش��د. ما نمي دانیم که »سوويف« 
اطالعات خود را از کجا به دست آورده. در حقیقت اين ماه ها کوچكترين و عجیب ترين ماه هاي 
موجود در منظومه شمسي مي باشند. آنها در يك مدار و تقريباً دايره اي بر فراز استواي مريخ حرکت 
مي کنند. اگر آنها به اندازه ماه ما نور را منعكس کنند پس »فوباس« بايس��تي قطري برابر ده میل و 
»ديماس« قطري برابر 5 میل داشته باشد. ولي اگر آنها ماه هاي مصنوعي باشند، و لذا نور بیشتري 
منعكس نمايند، پس قطر آنها کمتر خواهد بود. آنها تنها ماه هاي ش��ناخته شده در منظومه شمسي 
هستند که سريعتر از چرخش مادر خود دور آن مي گردند. با مقايسه چرخش مريخ، »فوباس« دو 
گردش در يك روز مريخي مي کند، در صورتي که »ديماس« فقط قدري سريعتر از چرخش خود 

کره آن را دور مي زند.
در 1862 که زمین نسبت به مريخ موقعیت بسیار مطلوبي دارا بود بشر با بیهودگي در جستجوي 

ماه هاي مريخ شد، ولي آنها را تا پانزده سال بعد کشف نكرد.
فرضیه »پلنتويد«2 بوجود آمد، چون چندين ستاره ش��ناس گمان مي کردند که ماه هاي مريخ 
سنگ هاي آسماني باشند که مريخ آنها را به خود جذب کرده. ولي اين فرضیه حقیقت ندارد چون 
هر دو ماه مريخ تقريباً در يك صفحه بر فراز استواي مريخ در گردش هستند. يك قطعه سنگ کیهاني 

1 Schyrl
2 Planetoid
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ممكن است اتفاقاً چنین عمل کند ولي دو قطعه مشكل به نظر مي رسد. باالخره حقايق قابل محاسبه 
فرضیه جديد ماه ها را عرضه نمود.

ستاره شناس معروف آمريكايي »کارل سگن«1 و دانشمند روسي »شلوسكي«2 در کتاب خود 
به نام »موجودات متفكر در کیهان« که در 1966 به چاپ رسید »فوباس« را يك ماهواره مي شمارند. 
پس از سلسله محاسباتي »سگن« به اين نتیجه رسید که »فوباس« بايد تو خالي باشد، و يك ماه تو 

خالي نمي تواند طبیعي باشد.
در حقیقت خصوصیات مدار »فوباس« با وزن ظاهري آن متغاير است و بیشتر به مدار اجسام 
تو خالي شباهت دارد. »شلوسگي« روسي که مدير کل قس��مت ستاره شناسي راديويي انستیتوي 
»استرنبرگ« مسكو مي باشد پس از اينكه ازدياد س��رعت غیرطبیعي »فوباس« را مشاهده نمود به 
همین نتیجه رسید که »فوباس« يك ماهواره است. اين ازدياد سرعت مانند همان خارقه اي ست که 

در ماهواره هاي ما به ثبوت رسیده.
امروزه مردم اين فرضیه هاي باور نكردني »سگن« و »شلوسكي« را خیلي جدي تلقي مي کنند. 
آمريكايي ها ماهواره هاي اکتش��افي ديگري براي مريخ در نظر گرفته اند که موقعیت ماه هاي آن را 

کامال روشن نمايد.
روس ها قصد دارند که در س��ال هاي آينده حرکات ماه هاي مريخ را از چند رصدخانه تحت 

نظر بگیرند.
اگر اين عقیده که مريخ روزگاري داراي تمدني بوده )و دانشمندان معروف شرق و غرب به 
آن معتقد هستند( صحت داشته باشد اين سئوال پیش مي آيد که چرا اين تمدن ديگر وجود ندارد؟ 
آيا موجودات مريخ محل ديگري را براي س��كونت انتخاب نمودند؟ آيا کره آنها که بیش از پیش 
اکسیژن خود را از دست مي داد آنها را مجبور نمود که سرزمین هاي ديگري را براي زندگي خود به 
دست آورند؟ آيا يك فاجعه کیهاني باعث سقوط اين تمدن بوده؟ و باالخره آيا عده اي از ساکنین 

مريخ قادر بودند که به کره هم جوار خود يعني زمین بگريزند؟
در کتاب »برخورد دنیاها« که در سال 1950 به چاپ رسید، و هنوز هم در محافل علمي مورد 
بحث مي باشد، دکتر »ئي. ولیكووسكي«3 اعالم داشت که يك ستاره دنباله دار عظیم با مريخ برخورد 
نموده که در نتیجه اي��ن برخورد زهره ايجاد گرديده. اين فرضیه را مي ت��وان ثابت کرد اگر، زهره 
داراي سطح پرحرارتي باشد، ابرهايي حاوي کربورات هیدروژن دارا باشد و گردش آن مخالف 
باشد. بررسي اطالعات ارسالي توسط »مارينر« دوم فرضیه »ولیكووسكي« را ثابت مي کند. زهره 
تنها کره اي ست که به عقب مي گردد، يعني بر خالف عطارد، زمین، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس 

و نپتون، و از قانون چرخش منظومه شمسي تابعیت نمي کند.
ولي اگر دلیل از بین رفتن تمدن مريخي يك فاجعه کیهاني مي باشد اين مدرکي براي فرضیه 

من نیز مي باشد، که زمین در گذشته بسیار دوري توسط موجودات فضايي بازديد شده است.
اين فرضیه که شايد غول هاي مريخي به زمین گريختند و در آنجا با موجودات نیمه وحشي آمیخته 
1 Carl Sagan
2 Shlovsky
3 E. Velikovsky
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و نسل تازه اي از »هوموسپین« ايجاد نمودند تا اندازه اي امكان پذير به نظر مي آيد. چون قوه جاذبه 
مريخ از قوه جاذبه زمین کمتر است پس مي توان گفت که مريخي ها از لحاظ جسماني سنگین تر و 
قوي تر از مردان زمیني بوده اند. اگر حقیقتي در اين مباحثه باشد، آن غول ها که از ستارگان آمدند، 
کساني که قادر بودند قطعه سنگ هاي عظیمي را حرکت دهند، کس��اني که به بشر هنر و فنون که 

هنوز در زمین ناشناخته بوده آموختند و باالخره از بین رفتند، مشخص شده اند.
هیچگاه تا به امروز دانش ما تا به اين حد در مقابل انبوه سئواالت ناچیز نبوده. من مطمئن هستم 
که موضوع »بشر و موجودات متفكر ناشناس« تا زماني که تمام سئواالت به ابهامات آن داده نشده 

تحت نظر محققین خواهد بود.
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فصل يازدهم

كاوش براي ارتباط مستقيم

در ساعت 4 صبح روز اول آوريل 1960 در يك ده دور افتاده واقع در ويرجینیاي غربي يك آزمايش 
آغاز گرديد.

راديو تلسكوپ عظیم 85 پايي »گرين بنك«1 ستاره »تو-ستاي«2 واقع در فاصله 11/8 سال 
نوري زمین هدف قرار داده شده بود. دکتر »فرنك دريك«3 ستاره ش��ناس جوان آمريكايي که از 
شهرت بسیاري برخوردار است رياست اين پروژه را بر عهده داشت و مي خواست با دريافت امواج 
تمدن هايي به عاليمي از موجودات ناشناس کیهان دست يابد. اولین برنامه آزمايشي 150 ساعت 
به طول انجامید، اگر چه با شكست مواجه شدند لیكن با اين پروژه که به نام »اوزما«4 شناخته شد 
به تاريخ پیوستند. آزمايش متوقف گرديد نه به خاطر اين که عده اي از دانشمندان شرکت کننده بر 
اين عقیده بودند که در کیهان امواج راديويي پخش شده وجود نداشت، بلكه به خاطر اين که آنها 
دريافتند در آن زمان دستگاه هايي وجود نداشت که به اندازه کافي حساس باشد تا بتواند توسط آن 
به هدف خود برسند. »اوزما« تنها آزمايشي در نوع خود نخواهد بود. شايد يك راديو تلسكوپ بر 
سطح ماه ساخته خواهد شد که بدون اختالالت جو زمین فضاي وسیع بین ستاره اي را براي امواج 

راديويي کاوش نمايد.
به هر حال بايد س��ئوال ش��ود که آيا کاوش براي عاليم راديويي به تحقیقات فضايي کمكي 
خواهد کرد يا شايد بهتر باشد فقط به ارسال امواج راديويي قناعت کنیم. البته ما نیابد توقع داشته 
باشیم که تمدن هاي ناشناخته از زبان روسي، اسپانیايي يا انگلیسي با اطالع بوده و آنجا در انتظار 

1 Green Bank
2 Tau-Ceti
3 Frank Drake
4 Ozma
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دريافت عاليمي نشسته باشند.
سه راه باقي مي ماند که ما به وسیله آنها خود را بشناسانیم. عاليم رياضي، اشعه لیزر و تصاوير. 
اولین به نظر امكان بیش��تري براي موفقیت دارد. ابتدا بايد يك طول موج بین کهكشاني به دست 
بیاوريم که امكان دريافت در کیهان را داشته باش��د. 1420 مگاهرتز يك چنین فرکانسي مي باشد 
زيرا اين فرکانس تشعش��عي هیدروژن طبیعي اس��ت که در اثر برخورد اتم هاي هیدروژن ايجاد 
مي گردد. چون هیدروژن يك عنصر مي باشد لذا ممكن است که اين فرکانس تشعشعي در سراسر 
کیهان شناخته شده باشد. بعالوه 1420 مگاهرتز خارج از میزان موج هاي شلوغ زمین مي باشد و 
امكان اشتباه و فاکتور تداخلي به حداقل خواهد رسید. بدينوسیله امواج راديويي به کیهان فرستاده 
مي شود و اگر موجودات ناشناسي وجود داشته باشند متوجه آن خواهند شد. در 67/12/22 مقاله 
جالبي در اين مورد در »داي زيت« تحت عنوان »ماه توسط نور بمباران خواهد شد« نوشته شد که 

متن آن از اين قرار بود:
فاصله بین زمین و ماه تا چند صد يارد معین شده ولي ستاره شناسان ابداً حاضر نیستند که به 
آن اکتفا نمايند. لذا فضانوردان در اولین پرواز خود به م��اه يك آيینه با خود همراه خواهند برد که 

در آنجا کار بگذارند.
آيینه ها مانند کنج شامل س��ه آيینه عمود بر هم خواهند بود و داراي اين خاصیت مي باشد که 
تمام اشعه تابیده شده را به مبداء آن منعكس مي کنند. اين آيینه به وسیله جهش هايي از اشعه لیزر به 
فواصل يكصد میلیونیم ثانیه از زمین بمباران خواهند شد. لیزر به وسیله تلسكوپي به قطر 1/5 متر 
هدايت و دريافت خواهد شد. نور منعكس شده به وسیله اين تلسكوپ دريافت مي شود و به »فوتو 

کپیر«1 هدايت مي شود.
فاصله ماه با دانستن سرعت نور و زمان رفت و برگشت آن تا دقت يك متر محاسبه خواهد شد.

عكس اين عمل نیز قابل امكان مي باشد. مدت بسیار طوالني است که امواج راديويي در کیهان 
عبور مي کند. اگر فرضیه من صحیح باشد آيا ممكن نیست که موجودات ناشناسي مي خواهند خود 
را به ما معرفي نمايند؟ مثال انرژي تشعشعي CTA 102 که در پايیز 1964 به طور ناگهاني افزايش پیدا 
کرد. ستاره شناسان روسي جهانیان را مطلع ساختند که امكان دارد اين عاليم از موجودات مافوق 
زمین با تمدني برتر ارسال شده باشد. اين ستاره راديويي، CTA 102، که طي شماره 102 در فهرست 

ستاره شناسان راديويي انستیتوي تكنولژي کالیفرنیا ثبت شد که اسم مشخص کننده آن مي باشد.
ستاره ش��ناس معروف شولومتیس��كي2 در 13 آوريل 1965 در کالس تدريس انس��تیتوي 
»استرنبرگ« مسكو اظهار داشت: در اواخر ماه سپتامبر و اوايل ماه اکتبر 1964 انرژي تشعشعي 102 
بسیار پرقدرت بود ولي فقط براي مدت کوتاهي و دوباره تقلیل يافت. ما اين را ثبت کرديم و منتظر 
مانديم. در اواخر سال قدرت مبداء يك مرتبه افزايش پیدا کرد و صد روز پس از اولین افزايش به 
حداکثر رسید. مدير او پروفسور »شولوسكي« اضافه نمود که اين چنین تغییرات در تشعشع بسیار 

نادر مي باشد.

1 Photo Copier
2 Sholomitski
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در همین زمان استرو فیزيك دان هلندي »مارتن اش��میت«1 به وسیله محاسبات دقیق فاصله 
102 تا زمین را در حدود 10 میلیارد س��ال نوري تخمین زد يعني اگر اين امواج راديويي توس��ط 
موجوداتي در آنجا ارسال شده باشد مي بايستي 10 میلیارد سال پیش چنین عملي صورت مي گرفته، 
ولي بنا بر محاسبات تحقیقات امروزي، کره زمین در آن زمان وجود نداشته، اين واقعیت کاوش 

براي موجودات ديگر کیهاني را بیهوده جلوه مي دهد.
ولي اگر کاوش ب��راي حیات در کیه��ان امكان موفقیت ن��دارد آمريكايي ه��ا و روس ها در 
»جاد رول بنك«2 و »استوکرت«3 در نزديك ترين بن، آنتن هاي عظیم هدايتي را متوجه ستاره هاي 
راديويي و »کوايزار«ها4 نمي کردند. ستاره هاي »ايپسیلون اريدياني« و »تو - ستاي« به ترتیب 10/2 
و 11/8 سال نوري از زمین فاصله دارند پس امواج راديويي که به سوي اين همسايگان هدايت شود 
11 سال نوري در راه خواهد بود و جواب آن پس از 22 سال به ما خواهد رسید. ارتباط راديويي با 
ستارگان دورتر به همین منوال طوالني تر خواهد بود. تمدن هايي که در فواصلي معادل میلیون ها 
س��ال نوري قرار دارند براي ايجاد ارتباط راديويي مناسب نمي باشند. ولي آيا امواج راديويي تنها 

وسیله فني براي ايجاد ارتباط مي باشد؟
مثال ما مي توانیم خود را توسط نور مشخص نمايیم. اشعه پرقدرتي از لیزر که مريخ يا مشتري را 
مورد هدف قرار دهد حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، البته اگر موجوداتي در آنجا وجود داشته 
باشند. )لیزر کلمه اي ست اختصاري که اصل آن »تقويت نور به وسیله تحريك تشعشع اخراجي« 
مي باشد(. و يك نظريه تا حدي غیر قابل قبول اين اس��ت که قطعات وسیعي از زمین را به وسیله 
کشت پوشانید که ايجاد تغییر رنگ نمايد و در همان موقع از روي اشكال هندسي شناخته گردد. 
عقیده کامل ممكن اين است که يك مثلث متساوي الساقین که طول ساق 600 میل باشد از کشت 
سیب زمیني ايجاد گردد. درون آن دايره مماس از گندم کاشته شود. بدينوسیله هر تابستان يك دايره 
زردرنگ که به وسیله مثلث متساوي الساقین محصور ش��ده ديده خواهد شد. در هر صورت يك 
آزمايش بسیار مفید و پر خاصیت مي باش��د، ولي اگر موجودات ناشناسي جوياي ما باشند رنگ 
مثلث و دايره براي آنها اشاره اي از عجايب طبیعت خواهد بود، همانطور که گفتم اين هم يك راه 
است. اين چنین نظريه داده که خط زنجیري از برج هاي دريايي ساخته شود که نور آن عموداً به باال 
ارسال گردد و آنها را طوري ترتیب بدهند که تصويري از ساختمان اتم به وسیله نور ايجاد گردد.

پیشنهادهاي زيادي وجود دارد و تمام اين پیش��نهادات با اين فكر ارايه شده که کسي در آن 
باالها متوجه زمین ما مي باشد.

آيا ما با محدود کردن خود با اين نوع پیشنهادات به طور معكوس به حل مشكل مي پردازيم؟ هر 
چه قدر ما در باره موضوعات ناآشكار دير باور و ظنین باشیم با اين وجود نمي توانیم از کنجكاوي 
نسبت به خارقه هاي فیزيكي همچون ارتباط مغزي بین دو نفر پرقدرت، که کامال از لحاظ علمي 

ثابت شده ولیكن هنوز قابل توضیح نمي باشد، خودداري نمايیم.

1 Marten Schmidt
2 Jodrell Bank
3 Stockert
4 Quasar
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در قس��مت روانكاوي اغلب دانش��گاه هاي معتبر دنیا اخیراً با دقیق تري��ن روش هاي علمي 
واقعیت هاي غیرعادي مانند احضار ارواح، چشم سوم، ارسال افكار و غیره را تحت بررسي قرار 
داده اند. و در بررسي تمام داستان هاي روح، جن و پري که مبداء آنها نامعلوم و يا توسط متدين هاي 
يكدنده و کوتاه فكر ساخته شده جدا و کنار گذاشته مي شود. در اين رشته تحقیقات که تا چندي 

پیش خرافات به شمار مي رفت پیشرفت هاي قابل مالحظه اي به دست آمده.
در اوت 1959 آزمايش »ناتیلوس« به پايان رسید. اين آزمايش نه تنها امكان ارتباط فكري را 
ثابت کرد بلكه نشان داد ارتباط مغزي بین دو مغز انساني مي تواند از امواج راديويي قوي تر باشد. 

آزمايش اين چنین بوده:
در فاصله هزاران میل از فرستنده افكار، زيردريايي »ناتیلوس« چند صد پا به زير آب فرو رفت 
و تمام ارتباطات قطع گرديد، چون حتي امروزه نیز امواج راديويي قوه نفوذ زيادي در اعماق قابل 
توجه ندارد. در حالي که ارتباط فكري بین آق��اي x و آقاي y برقرار ماند. پس از اينچنین آزمايش 
علمي انسان به اين فكر مي افتد که مغز بشر قابل به چه کارهاي ديگري مي باشد. آيا مي تواند ارتباط 

فكري را سريعتر از نور برقرار نمايد؟
واقعه »کايس«1 که به اعماق مقاالت علمي فرستاده شده يك چنین فرضیه اي پیشنهاد کرد.

»ادگار کايس« پسر ساده يك زارع اهل »کنتاکي« بود و هیچ اطالعي از قدرت هاي نهفته مغزي 
خود نداشت. گر چه او در 5 ژانويه 1954 فوت نمود ولیكن پزشكان و روانپزشكان هنوز مشغول 
بررسي اعمال او مي باشند. انجمن پزشكي آمريكا به »ادگار کايس« اجازه داد که طبابت نمايد، اگر 

چه او يك پزشك نبود:
»ادگار کايس« در زمان کودکي اش بیمار شد. به سختي توسط گرفتگي ماهیچه ها تحت فشار 
بود، بدنش در تب دايمي مي سوخت و به حالت اغماء افتاد. پزشكان در کمال بیهودگي سعي کردند 
که بدنش را هوشیار نمايند. ناگهان »ادگار« با صدايي بلند و بسیار واضح شروع به صحبت نمود. 
او توضیح داد که به چه علت بیمار است و درمان مورد احتیاج آن را نام برد و به آنها گفت خمیري 

از مواد مخصوصي درست کنند و بر روي ستون فقرات او قرار بدهند.
پزشكان و اقوام کامال بهت زده بودند چون نمي دانستند که پسرك اين معلومات را از کجا آورده 
و چگونه کلماتي که برايش ناشناس بوده مي دانست. ادگار از استعمال معالجه اي که خودش تجويز 
نموده بود به سرعت رو به بهبودي گذاشت. اين واقعه جنجالي در آمريكا به پا کرد. چون ادگار در 
حالت اغماء صحبت کرده بود عده زيادي از مردم پیش��نهاد کردند که او را به وسیله هیپنوتیزم به 
خواب کنند و درمان امراض را از او سئوال نمايند ولي ادگار به هیچ قیمتي حاضر به اين کار نبود. تا 
اينكه دوستش بیمار شد و او نسخه کاملي به التین که هرگز نديده بود براي دوستش تجويز نمود. 

پس از يك هفته دوستش بهبود يافت.
اگر اولین واقعه به عنوان يك جنجال کوچك که نباي��د آن را از لحاظ علمي مهم تلقي نمود 
فراموش شد لیكن دومین حادثه انجمن پزش��كي او را وادار به تحقیق نمود، که اگر چنین اتفاقي 
دوباره رخ دهد تمام جزيیات را درج نمايند. در حالت خواب »کايس« دانش و قدرتي دارا بود که 
1 Cayce
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فقط معموال پس از بررسي و مشورت بسیار بین پزشكان متخصص امكان داشت.
يك بار »ادگار« براي بیمار بس��یار ثروتمندي دارويي تجويز نمود که از هیچ کجا به دس��ت 
نمي آمد. اين مرد چندين آگهي در روزنامه هاي معتبر داخلي و حتي در روزنامه هاي بین المللي به 
چاپ رسانید. يك دکتر جوان از پاريس به او نوشت که پدرش چندين سال پیش اين دارو را داشته 
ولیكن حاال ديگر ساخته نمي شود. مواد متشكله دارو کامال همان بود که »ادگار« پیشنهاد کرده بود. 
چندي بعد »ادگار« دارويي را تجويز نمود و حتي البراتوار سازنده آن را نام برد و آدرس آن را 
که در شهر بسیار دوري بود دقیقًا بیان داشت. پس از تلفن کردن به اين البراتوار معلوم شد که اين 
دارو به تازگي در دست تكمیل مي باشد. فرمول آن حساب شده بود و آنها به دنبال اسمي براي آن 

مي گشتند ولیكن براي فروش آماده نشده بود!
پزشكاني که در کمیسیون بررسي شرکت داشتند انتقال افكار را باور نمي کردند. آنها به منظور، 
و با فكر باز، بررسي مي کردند و آنچه را که مشاهده مي نمودند مورد تجزيه و تحلیل قرار مي دادند 
با علم به اين که »ادگار« در تمام عمرش حتي دست به يك کتاب پزشكي نزده بود. »ادگار« از همه 
طرف و از سراس��ر دنیا مورد نظر قرار گرفته ش��ده بود. در روز دو مالقات با بیماران مي نمود که 
همیشه پزشكان حضور داشتند و البته حق تجويز دريافت نمي کرد. آنچه که تجويز مي کرد و تمام 
نسخه هاي درماني اش کامال صحیح بودند. ولي هنگامي که او از حالت خلسه بیرون مي آمد هیچ 

چیز را به خاطر نمي آورد و نمي دانست چه گفته.
هنگامي که پزشكان از او سئوال کردند که چگونه قادر است تجويز کند »ادگار« تصور نمود 
که او قادر است با هر مغزي که بخواهد تماس بگیرد و اطالعاتي را که الزم دارد جمع آوري نمايد، 
و چون مغز کامال مي داند که بدن چه چیزي کمبود دارد موضوع بسیار ساده مي شود. او ابتدا از مغز 
بیمار سئوال مي کند س��پس مغزهاي دنیا را کاوش مي کند و درمان را از آنها مي پرسد. او خودش 

مدعي بود که »ادگار« قسمتي از تمام مغزها مي باشد.
يك ايده تعجب آور، که اگر از دريچه تكنولژي به آن نگريسته شود چنین تصويري خواهد داشت: 
به يك کمپیوتر غول آسا در نیويورك تمام دانش موجود در علم فیزيك داده مي شود. هر موقع و از 
هر کجا کمپیوتر مورد بازجويي قرار گرفت فوراً جوابش را در کمتر از جزيي از ثانیه مي دهد. يك 
کمپیوتر ديگر که حاوي تمام دانش پزشكي است در زوريخ کار گذاشته مي شود، يكي در روسیه 

که پر از حقايق بیولژي خواهد بود و يكي در قاهره که علم ستاره شناسي در آن انباشته مي شود.
خالصه تمام دانش بشري قسمت بندي ش��ده و هر يك در يكي از مراکز در سراسر دنیا قرار 
داده مي شوند. اگر مثال از کمپیوتر قاهره سئوالي در باره پزشكي بشود سئوال را به کمپیوتر زوريخ 
که به وسیله راديو به آن تماس دارد مي دهد و جوابش را مي گیرد. مغز ادگار مي بايستي روي همین 
اصل کار مي کرده، اصلي که منطقي به نظر مي رس��د و امروزه از لحاظ فني ارتباط بین کمپیوتري 

کامال امكان پذير مي باشد.
حاال من س��ئوال پرجرأتي را پیش مي آورم: چطور مي ش��د اگر تمام )و حتي چند مغز بسیار 
قوي( مغزهاي بشري داراي قدرتي ناشناخته باشند و قادر باشند که با تمام موجودات زنده تماس 
حاصل کنند. دانش ما از طرز کار و قدرت مغزي بش��ر بي اندازه ناچیز است ولي مي دانیم که فقط 
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يك دهم مغز انسان سالم کار مي کند. آن نه دهم بقیه چكار مي کنند؟ کامال شناخته شده و از لحاظ 
علمي مستند گرديد که بشر قادر است با تلقین از بیماري هاي عالج ناپذير رهايي يابد. شايد يك 
دنده که براي ما ناشناس است درگیر مي شود و يك دهم و يا دودهم ديگر از مغز را به کار مي اندازد. 
اگر ما اين فرضیه عجیب را که، قوي ترين انرژي ها در مغز موجودات، نهفته است، قبول کنیم پس 
يك شوك مغزي در يك لحظه، در تمام نقاط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر علم بتواند چنین 
عقايد عجیبي را عمال ثابت کند اين نتیجه به دس��ت خواهد آمد که تمام موجودات متفكر کیهان 

متعلق به يك ساختمان ناشناخته مي باشند.
بگذاريد مثالي بزنم، اگر يك ش��وك پر قدرت الكتريكي در هر نقطه ظرف محتوي باکتري 
وارد شود اين شك در يك لحظه در تمام نقاط و توسط تمام باکتري ها احساس خواهد شد. اگر چه 
مي دانیم اين تشابه کامل نیست زيرا که الكتريسته يك نوع انرژي شناخته شده مي باشد و به سرعت 
نور بستگي دارد. منظور من يك نوع انرژي است که در هر نقطه وجود داشته باشد و در همان حال 
مؤثر نیز باشد. من يك نوع انرژي هنوز ناش��ناخته را توصیف مي کنم که يك روز غیرممكن ها را 
ممكن خواهد ساخت. براي اينكه مثالي براي امكان اين ايده غیرعادي آورده باشم گزارش آزمايشي 
را که در 29 و 30 مه 1965 انجام گرفته بازگو مي کنم، زيرا که از لحاظ کیفیت و وس��عت بي نظیر 
مي باش��د. در اين دو روز 1008 نفر افكار خود را با هم، در حقیقت در يك ثانیه، بر روي اشكال، 
جمالت و دسته جاتي از عاليم متمرکز نمودند که بدينوس��یله نیروي تمرکز يافته آنها را به کیهان 
منعكس نمود. تنها انجام اين آزمايش تعجب آور نیس��ت، نتیجه آن نیز کامال بهت آور است. هیچ 
يك از شرکت کنندگان با يكديگر آشنايي نداشتند و از هم صدها میل فاصله داشتند. با اين وجود 
2/7 درصد از ش��رکت کنندگان بر روي اوراق چاپي جواب دادند که آنها يك تصوير را ديده اند، 
مدل يك اتم را. چون تماس بین شرکت کنندگان غیرممكن بود تعجب آور است که 2/7 درصد از 
آنها يك تصوير مغزي را ديده باشند. پاسخ چیس��ت، ارتباط مغزي؟ جادو جمبل؟ يا اتفاق؟ بايد 
اعتراف کرد که اين کال تخیل علمي است ولي آزمايش که توسط دانشمندان بر عهده گرفته شده 
بود عملي گرديد. اين کامال واضح است که ما هنوز خیلي چیزها را نمي دانیم. نتیجه يك آزمايش 
که توسط عده اي فیزيك دان در دانشگاه »پرينستون« انجام گرفت به همین اندازه حیرت آور است.
در حالي که تجزيه يك ماده را که از لحاظ الكتريكي خنثي بود مورد بررسي قرار داده بودند 
نتیجه اي به دس��ت آوردند که از لحاظ فرضیه هاي علمي غیرممكن بود زيرا خالف قوانین مورد 

قبول هسته اي را ثابت مي کرد.
يك مثال غیرعادي ديگر: در يك قسمت از فرضیه نس��بي چنین گفته شده که ماده و انرژي 
هر دو از يك اصل مي باشند فقط تغییر حالت داده اند، )E=mc2(. به طور ساده تر، ماده را مي توان 
از هیچ به وجود آورد. فرض کنید يك شعاع پرقدرت انرژي به سرعت از کنار يك هسته سنگین 
اتمي عبور کند، در اين صورت شعاع انرژي در میدان پرقدرت انرژي الكتريكي هسته اتمي از بین 
خواهد رفت و به جايش يك الكترون و يك پازيترون پديد خواهند آمد. انرژي که به صورت يك 
شعاع بود تبديل به ماده يعني دو الكترون گرديد. براي مغزهايي که از لحاظ علمي پرورش نیافته اند 
اين به نظر کامال مسخره مي آيد، ولي در حقیقت اين عمال رخ مي دهد. ابداً خجالت آور نیست اگر 
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شما قادر به درك نوشته هاي انیشتاين نمي باشید. يكي از دانشمندان او را منزوي نامید زيرا او فقط 
قادر بود با چند نفر از همكارانش در بارة فرضیه هايش گفتگو کند.

پس از گذاري در مناطق کشف نش��ده ارتباط افكار و اعمال مغز انسان بگذاريد به موضوع 
مورد بحث خود بازگرديم.

اين ديگر پنهان نیس��ت که يازده نفر از دانش��مندان در نوامبر 1961 جلس��ه محرمانه اي در 
رصدخانه ملي ستاره شناس��ي راديويي واقع در »گرين بنك« ويرجینیاي غربي تشكیل دادند. در 
اينجا نیز موضوع مورد بحث امكان وجود موجودات ماوراء زمین بوده. دانشمندان که در میان آنها 
دکتر »کوکوني«1 دکتر »سوشو هوانگ«2 دکتر »فیلیپ ماريسون«3 دکتر »فرنك دريك«4 دکتر »اوتو 
استوو«5 دکتر »کارل سكن«6 و همچنین برنده جايزه نوبل »ملوين کلوين«7 در پايان جلسه فرمولي 
را ارايه کردند که به نام فرمول گرين بنك معروف شده است. بر طبق اين فرمول در کهكشان ما در 
هر آن 50 میلیون تمدن هاي مختلف وجود دارد که يا مي خواهند با ما تماس بگیرند و يا منتظر يك 

عالمت از کرات ديگر مي باشند.
فرمول گرين بنك تمام جوانب مورد سئوال را در نظر گرفته و بعالوه براي هر ماده دو مقدار 
منظور داشته، يكي که نسبت به سطح علمي کنوني ما قرار داده شده و ديگر ارزش حداقل مطلق آن را.  

                
که در اين فرمول:

+R = تعداد متوسط ساالنه ستارگاني که مانند خورشید ما مي باشند.
fp = تعداد ستارگاني که امكان دارد موجودات زنده دارا باشند.

ne = تعداد کراتي که مدارشان به دور خورشیدهاي آنها داخل »اکوسفر« مي باشد لذا امكانات کافي 
براي تكامل حیات از نقطه نظر ما را دارند.

fI = تعداد کراتي که داراي چنین شرايطي مي باشند و داراي حیات تكامل يافته نیز هستند.
fi = تعداد کراتي که موجودات متفكر در آن سكونت دارند که قادر هستند در طول زمان خورشید 

خود شخصًا تكامل کافي بیابند.
fc = تعداد کراتي که داراي موجوداتي هستند که فعال تمدن پیشرفته دارند.

L = طول عمر يك تمدن، زيرا با در نظر گرفتن مسافت هاي عظیم کیهاني تنها تمدن هايي که طول 
عمر بسیار دارند قادر هس��تند با تمدن هاي ديگر تماس حاصل نمايند. اگر ما براي هر يك از اين 

موارد حداقل را منظور نمايیم جواب ما:
N = 40

ولي اگر حداکثر ممكنه را در نظر بگیريم:
1 Cocconi
2 Su. Shu. Huang
3 Philip Morrison
4 Frank Drake
5 Otto Struve
6 Carl Sagan
7 Melvin Calvin
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N = 50،000،000
يعني در يك موقعیت بسیار نامساعد بنا بر فرمول باور نكردني »گرين بنك« چهل دسته تمدن هاي 

مختلف در جاده شیري ما جوياي تمدن هاي ديگر هستند.
و با موقعیت بسیار مساعد 50 میلیون تمدن ناشناخته را که در انتظار عاليمي از کیهان هستند 

ارايه مي دهد.
محاسبات فرمول »گرين بنك« بر اساس ارقام کنوني ستاره شناسي نمي باشد بلكه تمام ستارگاني 
که از بدو پیدايش کهكشان وجود داشته اند در نظر گرفته شده. اگر ما اين فرمول که پديده مغزهاي 
علمي مي باش��د قبول کنیم پس امكان دارد تمدن هاي پیشرفته تر از ما صدها هزار سال قبل وجود 
داشته، که خود دلیلي براي اين فرضیه است که در آغاز زمان »خداياني« به زمین آمدند. دکتر »سگن« 
استروبیولژيست آمريكايي مدعي است که تنها بر حسب محاسبات تخمیني اين امكان وجود دارد 
که زمین ما در طول تاريخ حداقل يك بار توسط تمدن هاي ماوراء زمیني مورد بازديد قرار گرفته 
شده. در تمام فرضیه ها و پیشنهادات تخیالت آرزومندانه و افكار افسانه اي امكان وجود دارد ولي 
فرمول »گرين بنك« يك فرمول رياضي است و به وس��یله آن ما قادر هستیم تعداد ستارگان را که 
امكان وجود حیات در آنها مي باشد تخمین بزنیم. »اکسوبیولژي« نام رشته تازه اي از علوم است که 
در حال تكمیل مي باشد. رشته هاي تازه علوم به دشواري خود را مي شناسانند. اگر شخصیت هاي 
معروف و مسئول هم اکنون کار خود را صرف رشته تازه تحقیقات که بررسي کامال بي طرفانه حیات 
در ماوراء زمین مي باشد نمي کردند براي »اکسوبیولژي« کسب کردن معروفیت بسیار مشكل مي بود.

براي اثبات جدي بودن اين رشته تازه علمي چه دلیلي بهتر از اسم يك عده که در آن تحقیقات 
مي کنند.

دکتر »فريمن کوئیمبي«1 )ريیس برنامه اکسوبیولژي ناسا(.
دکتر »ارابلي«2 )ناسا(.

دکتر لیدربرگ3 )ناسا(.
دکتر »ال. پي. اسمیت«4 )ناسا(.

دکتر »ار. اي. کاج«5 )ناسا(.
دکتر »ار. يانگ«6 )ناسا(.

دکتر »اچ. اس. براون«7 )انستیتوي تكنولژي کالیفرنیا(.
دکتر »اي. پرسل«8 )پروفسور فیزيك در دانشگاه هاروارد(.

دکتر »ار. ان. بريسولز«9 )انستیتوي ستاره شناسي راديويي استندفورد(.

1 Freeman Guimby
2 Irablei
3 Lederberg
4 L. P. Smith
5 R. E. Kaj
6 R. Young
7 H. S. Brown
8 E. Purcell
9 R. N. Bacewells
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دکتر »تونز«1 )برنده جايزه نوبل در فیزيك سال 1964(.
دکتر »اي. اس. شلوسكي«2 )انستیتوي استرنبرگ مسكو(.

»سر برنارد الول«3 )جادرول بنگ انگلستان(.
دکتر »ون براون«4 )ريیس برنامه موشك سترن آمريكا(.

پروفسور »اوبرت«5 )استاد »ون بران«(.
پروفسور دکتر »استوهلینكر«6.

پروفسور »اي. سنگر«7 
و عده کثیر ديگر.

اين اسامي نماينده هزاران »اکسوبیولژيست« در سراسر دنیا مي باشند. تمايل تمام اين مردان 
درهم شكس��تن اوهام و خراب کردن ديوارهاي خرافات اس��ت که تا کنون اطراف قسمت هاي 
خالي تحقیقات را فرا گرفته، قس��مت هايي که اين کتاب مشخص نموده. در مقابل تمام مخالفان، 
»اکسوبیولژي« پايدار مانده و باالخره روزي يكي از مهم ترين و جالب ترين رشته هاي تحقیقاتي 

خواهد بود.
ولي چگونه مي توان مدرکي از وجود حیات در کیهان ارايه داد، بدون اين که کسي به آنجا برود.

تخمین ها و محاسباتي وجود دارد که امكان وجود حیات ماوراء زمین را حتمي مي داند. شواهدي 
از وجود باکتري و تخم در فضا در دست مي باشد. کاوش براي موجودات متفكر ناشناخته آغاز شده 
ولي هنوز نتیجه اي که قابل اندازه گیري يا قابل نشان دادن و قابل قبول باشد به دست نیامده. آنچه که 
ما الزم داريم اثبات فرضیه ها و نظريه هايي ست که هنوز به عنوان خیالي بودن مورد قبول نمي باشند. 
»ناسا« يك برنامه تحقیقاتي در دست دارد که به وسیله آن بتواند مدارکي از حیات ناشناخته کیهاني 
کاوش نمايد. هشت ماهواره اکتش��افي که هر يك در نوع خود بي نظیر و پیچیده اند در نظر گرفته 

شده اند که شواهدي از حیات در کرات خورشیدي ما به دست بیاورند.
اين هشت ماهواره به شرح زير مي باشد:

آپتیكال روتري ديسپرشن پروفايل.
مالتیويتور.

ويديكان میكروسكوپ.
جي بند اليف ديتكتور.

راديو ايزوتوپ بايوکمیكال پروب.
مس اسپكترومتر.

ولف ترپ.
اسپكتروفوتومتر ماوراء بنفش.

1 Townes
2 I. S. Shklovsky
3 Sir Bernard Lovell
4 Von Braun
5 Oberth
6 Stuhlinger
7 E. Sanger
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چند اشاره اي به آنچه که زير اين عنوان هاي فني نهفته و براي عوام نامفهوم است مي کنم.
»آپتیكال روتري ديسپرشن پروفايل« نام يك البراتوار اکتشافي است که داراي يك نورافكن 
گردان مي باشد. هنگامي که اين ماهواره به کره اي مي نشیند يك چراغ شروع به تابش مي نمايد و به 
دنبال مولكول مي گردد. مولكول ها الزمه هر نوع حیات مي باشند و از اين لحاظ به خوبي شناخته 
شده اند. يكي از اين مولكول ها، مولكول بزرگ پیچي »دي. ان. اس« مي باشد که شامل سه نوع مواد 
شیمیايي است که به ترتیب در کنار هم قرار دارند، نیتروژن قلیايي، قند و اسید فسفريك. هنگامي 
که نور پولوريزه شده به مولكول قند برخورد مي کند نور چراغ قطع مي گردد زيرا نیتروژن قلیايي 

که جزء متشكله اين ماده شیمايي مي باشد از لحاظ نوري فعال مي باشد.
چون ترکیب محتوي مولكول »دي. ان. اس« از لحاظ نوري فعال مي باشد به محض اين که نور 
اکتشافي ماهواره به يك ترکیب محتوي ماده قندي برخورد کند فوراً يك عالمت داده مي شود که 
به طور خودکار به زمین مخابره شده که دلیلي براي وجود حیات در آن کره ناشناخته خواهد بود.

»مالیتويتور« يك ماهواره اکتشافي است که وزن آن در حدود يك پوند مي باشد و توسط موشك 
به کره مورد نظر فرستاده مي ش��ود و در نزديكي کره به بیرون پرتاب مي شود. سپس اين البراتوار 
بسیار کوچك در موقعیتي قرار مي گیر که قادر است پانزده آزمايش انجام دهد و نتیجه را به زمین 

مخابره نمايد.
ماهواره اکتشافي »راديو ايزوتوپ بايوکمیكال« اسم فني يك ماهواره است که به آن لقب »گالیور« 
داده اند. در نظر گرفته ش��ده که اين ماهواره بر خاك کره موردنظر به نرمي فرود بیايد و به محض 
فرود سه طناب چسبنده به طول 45 پا به سمتهاي مختلف پرتاب کند. پس از چند لحظه طناب ها 
به طور خودکار به داخل س��فینه کشیده مي ش��ود و خاك، میكروب و يا هر نوع ماده بیوشیمیايي 
 )C14( به درون مايعي فرو برده مي شود. قسمتي از اين مايع به وس��یله ايزتوپ راديو اکتیو کربن
آغشته شده. مواد آلي اضافه ش��ده به علت خواص آنان دي اکسیدکربن )Co2( تولید مي کند. گاز 
دي اکسیدکربن به آساني از مايع جدا شده و به طرف دستگاه اندازه گیري فرستاده مي شود که در 

اينجا مقدار راديواکتیويته گاز حاوي هسته C14 را مشخص مي کند و به زمین مخابره مي نمايد.
مي خواهم يك دس��تگاه ديگري را که »ناس��ا« براي کاوش حیات ماوراء زمین ساخته است 
توصیف نمايم، دس��تگاهي که »ولف ترپ« نام دارد. اين البراتوار کوچك در ابتدا توسط مخترع 
آن »باك ديتكتور« نامیده مي شد که بعد دس��تیاران او آن را »ولف ترپ« نامیدند چون ريیس آنها 
»ولف ويشنیگ«1 نام داشت. ولف ترپ نیز در نظر گرفته ش��ده که بر يك کره فرود آرام نمايد و 
چند سلول بسیار ظريف خالء را بیرون بدهد. هنگامي که لوله ها زمین را لمس مي کنند نوك بسیار 
ظريف آنها شكسته و در اثر خالء ايجاد شده هر نوع خاك را به داخل مي مكد. و يك بار ديگر سفینه 
داراي محیطي است که براي رش��د باکتري ها مطمئن مي باشد. تولید مثل باکتري ها محیط مايع را 
غبارآلود نموده که مقدار Ph مايع نیز تغییر مي کند )مقدار Ph درجه اس��یدي يك اسید مي باشد(. 
اين تغییرات را مي توان به دقت و به آساني اندازه گرفت. غبارآلود بودن مايع به وسیله شعاع نور 
و يك فتوسل و تغییر درجه اسیدي به وسیله يك دستگاه اسیدسنج برقي اندازه گیري مي شود. اين 
1 Wolf Vishniac
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نتايج به ما امكان خواهند داد که در باره وجود حیات ناشناخته تصمیم بگیريم. میلیون ها دالر براي 
برنامه تحقیقاتي ناسا و براي برنامه هاي مكمل در مورد بررسي و کاوش براي دلیل وجود حیات 

در ماوراء زمین خرج مي شود.
اولین سفینه هاي بیولژيكي به مريخ فرستاده خواهند شد. بدون شك بشر اين ماهواره ها را که 
پیش قراوالن مي باشند تعقیب خواهند نمود. مسئوالن »ناسا« در اين عقیده متحد مي باشند که حداقل 
تا بیست و سوم سپتامبر 1986 بشر به مريخ خواهد رفت. براي اين تاريخ دقیق دلیلي دارد، چون 
سال 1986 فعل و انفعاالت خورشیدي به حداقل خواهد رسید. دکتر »ون بران« نیز اين عقیده را 

تصديق مي کند که امكان دارد بشر تا سال 1982 به مريخ برود.
ناسا از لحاظ منابع فني کمبودي ندارد فقط محتاج به يك کمك مداوم و کافي مادي از طرف 
کنگره آمريكا است. عالوه بر مس��ئولیت هاي فعلي آمريكا اين دو غول مادي يعني جنگ ويتنام و 

تحقیقات فضايي تحمل ناپذير مي باشند، حتي براي آمريكا که ثروتمندترين کشور دنیا مي باشد.
نقشه سفر به مريخ وجود دارد، س��فینه فضايي مريخ نورد طرح شده فقط الزم است که آن را 
به همان خوبي بسازند. مدل آن بر روي میز خارق العاده ترين مرد »هانتسويل«1 قرار دارد، بر روي 
میز پروفسور دکتر »اس��تولینگر« مدير کل البراتوار طرح هاي تحقیقاتي که قسمتي از مرکز پرواز 
فضايي »جرج مارشال«2 واقع در »هانتسويل« آالباما مي باشد. در البراتوارهاي او يك صد محقق 
علمي مشغول به کار مي باشند. در آنجا آنها در باره فیزيك »پالزما«، فیزيك هسته اي و ترموفیزيك 
آزمايش مي کنند. دانش��مندان خود را با طرح هايي براي آينده نیز مشغول مي سازند، تحقیقات در 

باره موتورهاي الكتريكي موشك.
آينده براي همیشه با اسم دکتر »اس��تولینگر« همراه خواهد بود. او طراح کشتي فضايي مريخ 

مي باشد که بشر را به کره قرمز حمل خواهد نمود.
فوراً پس از جنگ دوم جهاني دکتر استولینگر توسط دوستش دکتر ورنرون بران به آمريكا آورده 
شد و در »فورت بلیس« براي نیروي هوايي آمريكا موشك مي ساختند. پس از آغاز جنگ کره اين دو 
به همراهمي 162 هم کشوري خود به »هانتسول« رفته که طرحي را پیاده کند که حتي براي آمريكا 
که عظیم کلمه نامفهومي مي باشد عظیم بود. در آن روزها هانتسول يك شهر کوچك خواب آلود 
در کنار کوهستان »آپاالچین« بود. با ورود مردان موشك اين شهر پنبه به يك سیرك مبدل گرديد. 
در عرض چند سال به سرعت سرسام آوري کارخانه ها، سكوهاي آزمايش موشك، البراتوارها، 
آشیانه هاي غول پیكر و ساختمان هاي فلزي از هر گوشه آن سر به آسمان کشید. امروز بیش از پانزده 
هزار نفر در هانتسول زندگي مي کنند. اين شهر کوچك از خواب بیدار شد و هانتسويلي ها مبدل 
به عالقه مندان سرسخت فضانوردي ش��ده اند. هنگامي که اولین موشك »ردستن«3 غرش کنان از 

سكوي آزمايش به هوا بلند شد هانتسويلي ها از ترس به زيرزمین هاي خود فرار کردند.
امروزه هنگامي که موشك »سترن«4 آزمايش مي شود، و غرش آن چنین است که انگار در يك 

1 Huntsville
2 George Marshal
3 Redstone
4 Sturn



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

150

ثانیه ديگر دنیا به پايان خواهد رسید، کسي ابداً توجهي نمي کند. هانتسويلي ها همیشه گوشي هاي 
خود را همراه دارند، هم چون لندني ها که هیچوقت بدون چتر نمي باش��ند. آنها شهر خود را شهر 
موشك مي نامند و اگر کنگره میلیون ها دالر الزمه سفر فضايي را تامین نكند آنها عصباني مي شوند 

و دست به اغتشاش مي زنند.
هانتس��ويلي ها کامال حق دارند که به آلماني هاي خود افتخار کنند و »ناسا«ي »هانتسويل« از 
بزرگترين مراکز »ناسا« مي باشد. در اينجا موش��ك هايي که در تمام روزنامه هاي جهاني سرمقاله 
مي باشند، از »ردستن« کوچك گرفته تا »سترن« پنج غول پیكر، طرح و ساخته شده اند. تا کنون آمريكا 
در حدود پنج میلیارد پوند صرف برنامه ماه کرده. مبلغ چهل و پنج میلیون پوند براي ساختن پانزده 
سترن پنج در نظر گرفته ش��ده. در هنگام پرواز مخزن ها با 880،000 گالن سوخت محترقه شديد 
پر مي شود که قدرت انفجاري معادل با 150،000،000 اسب بخار تولید مي کند. موشك غول آسا 

در حدود 3000 تن وزن دارد.
در »هانتسويل« در حدود هفت هزار تكنسین و دانش��مند تحت نظر ون بران مشغول به کار 
هستند و هدف بزرگ تسخیر فضا مي باشد. در سال 1967 عده اي متجاوز از سیصدهزار دانشمند 
رشته هاي مختلف در سراس��ر جهان در برنامه هاي فضايي آمريكا مشغول به کار بوده اند. بیش از 
بیست هزار کارخانجات صنعتي براي بزرگترين تحقیق تاريخ کار مي کنند. دانشمند اطريشي دکتر 
»پكرا«1 در يكي از ديدارهايم از هانتسول اظهار داشت، دستجات تحقیق مجبور بوده اند روش ها 

و مواد تازه اي که هرگز در هیچ کجاي دنیا به وجود نیامده بود بوجود بیاورند.
»اينجا را نگاه کن« و او يك کپسول بزرگي را به من نشان داد که صداي خفه اي از آن مي آيد. 
»در اينجا ما آزمايشي براي روغنكاري در خالء کامل انجام مي دهیم. آيا مي داني که ما نمي توانیم 

از هیچ يك از مواد لغزنده کننده اي که در دنیا ساخته مي شود استفاده کنیم؟
آنها در فضا تمام خواص لغزندگي خود را از دست مي دهند، با اين مواد لغزنده کننده موجود 
حتي يك الكتروموتور معمولي پس از نیم ساعت کار در خالء از کار خواهد افتاد. چه مي توانستیم 
بكنیم به جز اين که ماده لغزنده کننده اي بوجود بیاوريم ک��ه حتي در خالء مطلق نیز قادر به عمل 

خود باشد؟«
صداي ناهنجاري از يك اطاق ديگر شنیده مي شد. دو گیره قوي که در زمین کار گذاشته شده 

بودند مي خواستند ورقه اي از فلز که ضخامت آن 4 اينچ بود پاره کنند.
دکتر »پكرا« ادامه داد اين يك قسمت ديگر از تحقیقات ما است که راضي بوديم در صورت 
امكان از آن صرفنظر کنیم ولیكن آزمايش��ات به ما ثابت کردند که آلیاژهاي کنوني قادر به تحمل 
کشش هاي فضايي نمي باش��د. لذا ما بايد آنهايي را به دس��ت بیاوريم که موردنظر ما مي باشند. ما 
همچنین بايد روش هاي جديد جوشكاري بوجود بیاوريم، نقاط جوش داده شده بايد تحت سرما، 
گرما، ارتعاشات، کشش ها و فشارها مورد آزمايش قرار گیرند که بدانیم تحت چه شرايطي درهم 

خواهند شكست.
خانم مهمانداري که همراه ما بود به ساعتش نگاه کرد، دکتر »پكرا« به ساعتش نگاه کرد، همه به 
1 Pscherra



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
كاوش براي ارتباط مستقيم

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
151

ساعت هايشان نگاه مي کردند، کارکنان ناسا به آن توجه اي ندارند و بازديدکنندگان در ابتدا برايشان 
تعجب آور است ولي به آن عادت مي کنند زيرا که براي کارکنان ناسا در »کیپ کندي«، »هیوستن« 
و »هانتسويل« نگاه کردن به ساعت يك امر عادي محسوب مي شود. به نظر مي رسد که آنها دايمًا 

مشغول به شمارش معكوس مي باشند، چهار... سه... دو... يك... صفر.
عبور سواره و پیاده از راهروها، اطاق ها و درها، و پس از کنترل هاي حفاظتي به آقاي »پلي«1 
که او نیز از يكي از کشورهاي آلماني زبان اروپا مي باشد و مدت سي سال است که براي »ناسا« کار 
مي کند رسیديم. من يك کاله حفاظتي سفیدرنگ بر سر داشتم که عالمت ناسا بر روي آن بود. آقاي 
پلي مرا به سكوي آزمايش »س��ترن« پنج برد، منظور از کلمه ساده سكوي آزمايش يك برج عظیم 
بتني است به ارتفاع چندين طبقه و به وزن چند صد تن که داراي آسانسور و منجیق است و سیستمي 
از کیلومترها سیم پیچي گیج کننده در بر دارد. هنگامي که س��ترن پنج اشتعال پیدا مي کند آن چنان 
غرشي بپا مي کند که تا دوازده کیلومتري سكوي پرتاب شنیده مي شود. سكوي آزمايش که عمیقًا 
در صخره و بتن کار گذاشته شده در هر آزمايش تا 3 اينج از کفه خود بلند مي شود، در همان حال 

مقدار 333000 گالن آب براي خنك کردن آن در هر ثانیه مصرف مي شود.
ناسا براي خنك کردن موشك های در حال آزمايش مجبور بود پمپ مخصوصي را بسازد که 
به آساني قادر است احتیاجات شهري را به اندازه »منچستر« از لحاظ آب آشامیدني فراهم سازد. 
يك آزمايش فقط 500،000 پوند خرج دارد. فضا به اين ارزاني ها به دست نمي آيد. هانتسويل يكي 
از چندين مراکز ناسا مي باشند. شايد بهتر باشد که خواننده اسامي آنها را يادداشت کند چون ممكن 

است در آينده ايستگاه هاي سفر به فضا باشند.
مرکز تحقیقاتي نظامي »مافت فیلد« کالیفرنیا.

مرکز تحقیقاتي الكترونیك »کامبريج«، ماساچوست.
مرکز تحقیقاتي پرواز »ادواردز«، کالیفرنیا.

مرکز پرواز فضايي »گودارد«، گرينبلت ام. دي.
البراتوار متحرك »پادسانا«، کالیفرنیا.

مرکز فضايي »جان اف. کندي«، فلوريدا.

مرکز تحقیقاتي »لنگلي«، همپتون. وي. ا.
مرکز تحقیقاتي »لويس«، کلیولند، اوهايو.

مرکز سفینه فضايي با سرنشین، »هیوستن« تگزاس.
ايستگاه تكمیل موشك هاي هسته اي »جكاس فلتس«.

اداره عملیات پرتاب پاسفیك »لومپوك«، کالیفرنیا.
ايستگاه »والپس«، جزيره »والیس« وي. ا.

اداره عملیات غربي »سانتامونیكا«، کالیفرنیا.
مرکز ناسا واشنگتن دي. سي.

مدتها است که صنعت کشتي فضايي در بازار از لحاظ فروش از صنعت اتومبیل سازي جلو زده 
1 Pauli
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است. در اول ژوئیه 1967 در حدود 22828 نفر در مرکز فضايي کیپ کندي کار مي کردند. مخارج 
ساالنه براي سال 1967 فقط براي اين مرکز 475،784،000 دالر بوده.

اين همه به خاطر اين که چند نفر ديوانه مي خواهند به کره ماه بروند؟
من تا کنون داليلي براي مديون بودن ما به تحقیقات فضايي آورده ام )و اينها فقط فرآورده هاي 
فرعي بوده اند(، از لوازمات معمولي روزانه گرفته تا لوازمات و وسايل پیچیده پزشكي که در هر 

ساعت روز جان هزاران نفر را در سراسر دنیا نجات مي دهد.
اين سوپر تكنولژي در حال تكامل، ابداً نگي براي بشريت نمي باشد و روزبروز بشريت را به 

آينده مي برد که هر روز را با همكاري همه جانبه از نو آغاز مي کند.
نويسنده در موقعیتي توانست نظر ورنرون بران را در باره مطالب و نظريه هاي ارايه شده اين 
کتاب بپرسد: دکتر »ون بران« به نظر شما اين امكان هس��ت که ما در يكي از کرات ديگر منظومه 

شمسي حیات پیدا کنیم؟
»به نظر من کامال امكان دارد که ما در مريخ حیات در سطح پايین به دست بیاوريم.«

به نظر شما امكان دارد که ما تنها موجودات متفكر کیهان نباشیم؟
»به نظر من احتمال بسیار زيادي هست که در کرات دور دست کیهاني نه تنها زندگي حیواني 
و گیاهي وجود دارد بلكه موجودات زنده متفكر نیز به سر مي برند. کشف چنین حیاتي بسیار شغل 
جالب و لذت بخشي مي باشد ولي با در نظر گرفتن مسافت هاي عظیم کهكشان ما و کهكشان هاي 
ديگر امكان موفقیت در اثبات وجود اين چنین نوع حیات و يا برقراري تماس با آنها را بعید به نظر 

مي آورد.«
آيا قابل قبول است که تمدن هاي قديمي تر و از لحاظ فني پیشرفته تر از ما در کهكشان وجود 

داشته اند؟
»تا کنون ما مدرك يا عاليمي که دال بر وجود موجودات پیشرفته تر از لحاظ فني و قديمي تر از 
ما که در کهكشان ما زندگي مي کرده اند نداشته ايم، يا اين وجود طبق محاسبات تخمیني و امكانات 
فلسفي من از وجود اين چنین موجودات پیشرفته مطمئن مي باشم ولي بايد تأکید کنم که ما هیچگونه 

مدرك مطلق علمي که دال بر اين موضوع باشد در دست نداريم.«
آيا اين امكان هست که در گذشته تیره و دور زمین تمدن هاي قديمتر به ديدار زمین، ما آمده 

باشند؟
»من اين امكان را رد نمي کنم ولي تا آنجا که من اطالع دارم هیچ تحقیقات باستان شناس��ي تا 

کنون مدرکي براي اثبات اينگونه عقايد ارايه نداده.«
در اينجا گفتگوي من با »پدر موشك سترن« به پايان رسید.

متأسفانه نويسنده قادر نبود که از کشفیات بسیار جالب با او صحبت کند، در باره کتاب هاي 
قديمي که دست به دست معماهاي حل نشده از گذشته ما ارايه مي دهند، در باره سئواالت بي شماري 

که اگر از دريچه فضايي به کشفیات باستان شناسي بنگريم پیش مي آيد.
ولي دکتر ون بران منتظر اتمام اين کتاب مي باشد.
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فصل دوازدهم

آينده

موقعیت امروزي ما چیست؟
آيا روزي فضا به تصرف بشر در خواهد آمد؟

آيا در گذشته دور موجوداتي از اعماق بي نهايت کیهان به کره ما آمده اند؟
آيا هستند موجودات ناشناخته در نقطه اي از اين کیهان که سعي دارند که با ما تماس بگیرند؟

آيا زمان ما که با کشفیاتش آينده را همچون طوفان در بر مي گیرد تا به اين حد وحشتناك است؟
آيا علم پزش��كي و بیولژي راهي براي بازگردانیدن افراد در حالت انجم��اد عمیق به زندگي پیدا 

خواهد کرد؟
آيا بشر خاکي کرات ديگر را به تصرف در خواهد آورد؟

آيا بشر با افرادي که در آنجا مي باشند تولید مثل خواهند کرد؟
آيا انسان دومین، سومین و چهارمین زمین را بوجود خواهد آورد؟

آيا روزي فرا خواهد رسید که »روبات« جاي انسان را در جراحي بگیرد؟
آيا بیمارستان هاي سال 2100 مبدل به يك انبار لوازمات يدکي براي انسان هاي علیل در خواهد آمد؟

آيا در آينده دوري ممكن خواهد بود که با قلب، ريه، کلیه و غیره مصنوعي عمر بشري را به بي نهايت 
رسانید؟

آيا دنیاي شجاع جديد »هاکسلي«1 با تمام غیرممكن بودن و غیرانساني بودنش روزي به حقیقت 
خواهد پیوست؟

مجموعه اي از اين چنین سئواالت به آس��اني مي تواند کتاب قطوري را تشكیل بدهد. روزي 
نمي گذرد بدون اينكه يك چیز جديد در يك نقطه دنیا اختراع نش��ود، و هر روز مي توان يكي از 
1 Huxley
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سئواالت را از فهرست غیرممكن ها، به عنوان جواب گفته شده، حذف نمود.
دانشگاه »ادينبارا«1 مبلغ 270،000 پوند از »تراست نافیلد« براي تكمیل يك کمپیوتر متفكر 
دريافت داشت. مدل اين کمپیوتر را به مكالمه با يك بیمار به کار بردند و پس از پايان آزمايش بیمار 

نمي توانست باور کند که او با يك کمپیوتر صحبت مي کرده.
پروفسور دکتر »میچي«2 که طراح اين کمپیوتر است مدعي بود که اين کمپیوتر در حال تكامل 
يك زندگي شخصي بود. اين علم جديد »فیوترولژي«3 نام دارد و هدفش با استفاده از تمام وسايل 
و روش هاي فني بررسي کامل و درك دقیق آينده است. در سراس��ر نقاط دنیا مخزن هاي فكري 
بوجود مي آيند و از آن چنین درك مي ش��ود که غول هاي علمي امروز در باره آينده فكر مي کنند. 
يكصد و شصت و چهار چنین مخزن هاي فكري تنها در آمريكا مشغول به کار مي باشند. مخارج 
آنها توسط دولت و صنايع سنگیني پرداخت مي شود. معروف ترين اين مخزن ها سازمان »راند«4 
در »سنتامونیكا« واقع در کالیفرنیا مي باشد که در س��ال 1945 نیروي هوايي آمريكا آن را تأسیس 
نمود. دلیل آن چه بود؟ افسران ارشد خواستار يك برنامه تحقیقاتي در مورد جنگ هاي بین المللي 
بودند. و امروز 843 نفر دانشمند و متخصص انتخاب شده در يك مرکز بسیار مجهز و بسیار عالي 
مشغول به کار مي باشند. اولین ايده ها و نظريات در مورد غیرممكن ترين اقدامات بشري از اينجا 

سرچشمه مي گیرد.
حتي در 1946 دانشمندان »راند« غیر قابل استفاده بودن کشتي فضايي را به عنوان يك سالح 
بیان داشته بودند. و هنگامي که »راند« در سال 1951 برنامه اي براي چندين نوع ماهواره پیشنهاد کرد، 
واهي خوانده شدند. بايد از اين مرکز تحقیقاتي براي شرح دقیق 3000 واقعه ناشناخته سپاسگزار 
باشیم. دانشمندان »راند« بیش از صد و ده جلد کتاب منتشر کرده اند که در پیشرفت و ترقي تمدن 
ما بي اندازه مؤثر بوده. انتهايي در اين کار تحقیقاتي ديده نمي ش��ود و احتمال نمي رود که اينچنین 

شود. کارهاي مشابه اي براي آينده در مراکز زير در دست انجام مي باشند.
انستیتوي »هادسون« واقع در »هارمون آن هادس��ون« نیويورك. مرکز تحقیقات عالي »تمپو« 
وابسته به جنرال الكتريك در »سنتا باربارا« کالیفرنیا. انستیتوي »آرتور لیتل« کمبريج ماساچوستس. 

و انستیتوي »باتل«، کلومبیا، اوهايو.
دولت ها و تجارت هاي بزرگ هرگز بدون اين متفكران آينده قادر به ادامه نخواهند بود. دولت ها 
بايستي از مدت ها قبل در باره نقش��ه هاي نظامي خود تصمیم بیگرند، و تجارت هاي بزرگ بايد 

چندين سال آينده را در محاسبات خود منظور دارند.
»فیوترولژي« بايد نقشه ترقي پايتخت هاي دنیا را براي صد سال يا بیشتر طرح ريزي نمايد.

مسلح به دانش امروزي مثال تخمین ترقي مكزيك براي پنجاه سال آينده کار مشكلي نخواهد 
بود. در ارايه اين چنین پیشگويي هايي تمام جزيیات مي بايستي در نظر گرفته شود، مانند تكنولژي 

موجود، وسايل ارتباطي و حمل و نقل، امواج سیاسي و مخالفان احتمالي مكزيك.

1 Edinburgh
2 Michie
3 Futurology
4 Rand
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اگر پیشگويي امكان داشته باشد موجودات ناشناخته قادر بوده اند که 10000 سال پیش چنین 
پیشگويي در باره زمین بكنند. بشر همیشه داراي اين غريزه بوده که با تمام امكانات موجود در باره 
ترقي و پیشرفت خود بینديشد و آينده را بررسي نمايد، بدون بررسي آينده قادر به روشن نمودن 
گذشته خود نخواهیم بود. زيرا چه کسي مي داند که راه هايي براي پرده برداشتن از گذشته هم اکنون 
در مراکز باستاني ما نباشد و به خاطر اين که قادر به درك آنها نیستیم آن را بدون جهت در زير پاي 

خود از بین مي بريم. به همین دلیل من پیشنهاد يك سال باستان شناسي واهي را مي کنم.
همان طور که من قادر به قبول مكتب هاي طرز فكر قديمي نیستم نمي توانم از کسي بخواهم 
که نظريه هاي مرا قبول کند. با اين وجود من امیدوارم که به زودي موقع ايجاب خواهد کرد که با 
کمال بي طرفي به اين معماي تیره گذشته حمله کرده و از ترقیات و تكامل هاي تكنولژي در اين باره 

استفاده نمود. تقصیر ما نیست که میلیون ها کرات ديگر در کیهان وجود دارد.
تقصیر ما نیست که مجسمه »توکوماي« ژاپوني که هزاران سال عمر دارد اتصالي هاي مدرن دارد 
و بر کاله خودش منفذ چشمي تعبیه شده. تقصیر ما نیست که نقوش برجسته سنگي »پالنكو« وجود 
دارد. تقصیر ما نیست که ادمیرال پايري رياز نقشه هاي قديمي خود را نسوزاند. تقصیر ما نیست که 
کتب و آداب قديمي تاريخ بشري اين اندازه نامفهوم و مسخره مي باشد. ولي اين تقصیر ما خواهد 

بود که با علم به اين موضوعات آنها را نديده بگیريم و آنها را جدي تلقي نكنیم.
بشر آينده درخش��اني در مقابل خود دارد، آينده اي که جالل گذشته را در خود غرق خواهد 
کرد. ما به تحقیقات فضايي و تحقیق در باره آينده احتیاج داريم و جرأت مي خواهیم آنچه که فعال 
غیرممكن به نظر مي آيد مورد بررسي قرار دهیم. مثال تحقیق در باره گذشته که قادر است خاطره هاي 
پرارزشي از آينده به همراه داشته باشد. مدارکي که ثابت خواهند شد و بدينوسیله تاريخ بشريت 

را براي نسل هاي آينده روشن خواهد نمود.

پايان
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تصاوير بیشتر در اين زمینه به سايت »بیگانگان باستانی« در آدرس زير مراجعه نمايید.
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میلیونه��ا نف��ر در جه��ان بر این باورن��د که ما در گذش��ته با 
موجوداتی فضایی مالقات داشته ایم. اگر این باور حقیقی باشد 
چ��ه؟ آیا این »غریبه ه��ای فضایی« در ش��کل گرفتن تاریخ ما 
نقش داشته اند؟ و اگر اینطور بوده باشد و رد پاهایی از آنها در 
مناظری ساده پنهان باشد چه؟ اگر این»شواهد« را بیابیم چه؟ 
آنها که بوده اند؟ چرا به اینجا آمدند؟ چه چیزی از خود به جای 
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