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توضيح ناشر نسخه ايبوک

با توجه به اينكه کتاب طالی 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 باستاني« پس از ارايه کتاب ارابه خدايان تصمیم 
به تايپ مجدد کتاب طالی خدايان و ارايه آن با کیفیت مطلوب و حجم کم گرفت. 
اين نسخه از روي نسخه چاپ دوم کتاب طالی خدايان چاپ 1376 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: »بتن دارند« 
شد »به تن دارند«، »بكجا« شد »به کجا«، »بنام« شد »به نام«، »بیاری ستارگان« شد 

»به ياری ستارگان«، »بسهولت« شد »به سهولت« و مانند اينها.
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 فون دانيكن

ترجمه: داريوش شاهين

)متن کامل(

دی ماه 1392
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پيشگفتار

»اريک فون دانیكن«1 روز 14 آوريل سال 1935 در »زوفیگن«2 سوئیس ديده به جهان گشود. وی 
پس از اتمام تحصیالت مقدماتی، وارد دانشكده »سن میشل«3 سوئیس گرديد و تحصیالت عالی 

خود را در اين دانشكده به اتمام رسانید.
راهی را که »اريک فون دانیكن« برای آينده خود در پیش گرفت، او را نسبت به آشنايی و شناخت 

کامل حقايقی تازه درباره تكامل تدريجی بشر اولیه، بسیار عالقمند کرد.
او جستجو و پرسش و تحقیق را از مبانی تاريخ بشريت آغاز کرد. در هر زمان جستجوگرانه 
و مشتاق در عصر ماقبل تاريخ و آثار و نشانه و خط و نقاش��ی و لوحه های آن زمان به کنجكاوی 
پرداخت. حتی در اين رهگذر تورات و انجیل را با دقت بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار می داد.

سنگواره های »مايا«ها4 و »اينكا«ها5، صخره های اعصار بسیار دور، مجسمه های سنگی، غارهای 
زيرزمینی، راهروها و تونل های اعماق خاک موضوعات و مكانهايی بودند که حتی در شمال آفريقا 

با تمام دشواريهای زيستن در آنجا، مورد مطالعه و تحقیق و بررسی وی قرار می گرفت.
»اريک فون دانیكن« »ارابه خدايان«6 را به سال 1968 چاپ کرد که موفقیتی بسیار سريع برايش 

بوجود آورد.
در سال 1972 او 190،000 کیلومتر را با پرواز و سفر زمینی طی کرد تا دامنه تحقیقات خود را 

وسیعتر کند و در مورد مبانی و اشیاء و گنجینه های باستانی بشر اولیه سخنرانی ها بنمايد.
تئوری وی که: زمین به زمان ماقبل تاريخ مورد بازديد فضانوردانی که از س��یارات ناشناخته 

Erich Von Daniken 1 تلفظ درست اين نام »اريش فون دنی کن« می باشد که چون به اريک فون )يا ون( دانیكن در ايران مشهور شده به همان شكل نادرست 
نوشته شده است.

2 Zofigen
3 St. Michel
4 Mayas
5 Incas
6 Chariots of the Gods



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

طالی خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

6

آمده اند، قرار گرفته، در کتاب »خدايان از آنسوی فضا«1 و در »طالی خدايان«2 آشكارا مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است.

»اريک فون دانیكن« تئوری و نظرات تكانگر خود را به تم��ام مجامع و محافل و کنگره های 
تحقیقاتی باستان شناسی و اس��اتید اين علم عرضه داشته و چنانكه در کتابهايش اشاره دارد گاهی 

مورد تنفر و نفرين و اهانت قرار می گرفته، و گاهی هم مورد تايید و تصديق بوده است.
اما در مجموعه فرضیه های وی هنوز قطعی و اثبات نشده و دانشمندان مخالف نظرات او نسبت 
به موافقانش بسیار بیشترند و معتقداتش بیشتر در ابهام است تا اثبات. آنجا هم که از »خداوند« خالق 

سخن می گويد معلوماتش بر افسانه ها استوار است نه علوم دينی کالسیک.
هنگامی که او نه در پی اکتشاف و نه مشغول سخنرانی باشد، در خانه اش در »بانشتتن«3 سوئیس 

در کنار همسرش »الیزابت« و دختر يازده ساله اش »کورنلیا« می ماند.
»اريک فون دانیكن« اينک در دفتر خطابه »بانتام«4 مشغول کار است.

د - شاهين

1 Gods From Outer Space
2 The Gold of the Gods
3 Bonstetten
4 Bantam
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نگاهی به کتاب »ارابه خدایان«

»اريک فون دانیكن« در ايران با کتاب »ارابه خدايان« شناسانده شد. وی با تحمل رنج سفرهای بس 
طوالنی، به جهان های ناشناخته ای راه يافت که در تاريخ علوم و بخصوص باستان شناسی تحولی 

بوجود آورد.
در کتاب »ارابه خدايان« س��خنان او به خیال بیشتر ش��بیه بود تا حقیقت و بطور اصول کار او 
متكی به باستان شناسی است. اما جهان علوم در ساير کشورهای جهان برداشت و خط تازه ای در 
تحقیقات و نظرات او يافت. اينک ناچاريم به آنها نپردازيم، و شايد در فرصتی ديگر و زمانی ديگر 
همه نظرات آنان را درباره کارهای »دانیكن« در زمینه تاريخ بس��یار دور بش��ر و احتمال سفرهای 

موجودات بسیار باشعورتر از ما به کره »زمین« مورد بررسی قرار دهیم.
»دانیكن« بطور صريح ابراز می کند که:

- »نوشتن چنین مطالبی نیاز به تهور و شهامت دارد. زيرا اين فرضیات با آنچه باستان شناسی 
تا کنون اظهار داشته سخت تضاد دارد.«

اين از ويژگی های ارايه هر فرضیه نوينی است. هر حرکت تازه ای در عرصه هر رشته از علوم، 
اين دشواری را به دنبال دارد که محقق و دانشمند در معرض »لعنت های علمی« عالمان است. عده ای 

راه تمسخر می پويند و گروهی آن را »اراجیفی« رها شده از مغز »معلول« نويسنده اش می دانند.
»دانیكن« معتقد است که:

- »گذشته ما چیزی غیرمعمول و ناشناخته است. اين گذشته به هزاران میلیون سال ابهام می رسد.«
می گويد که ما در گذشته به آن دوری با سفینه ها و سفینه نشین های ساير کرات آسمانی همكاری 
و مبادالت علمی و عملی داشته ايم. فنون و علوم گذش��ته پیشرفته تر و اعجاب انگیزتر از آنچه که 

اينک می بینیم، بوده است.
»دانیكن« در اين زمینه ياد می کند:

- »ما نوعی باطری الكتريكی که متعلق به هزاران سال قبل است کشف کرده ايم. ما موجوداتی 
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که لباس کامل فضانوردی، با بست های پالتین داشتند کشف کرده ايم. ما ارقام پانزده رقمی که حتی 
کامپیوترهای پیشرفته امروزی قادر به ثبت آن نمی باشند، به دست آورده ايم.«

اين محقق به اين بن بست می رسد که:
- »چگونه ما به روزگار قبل از تاريخ، توانسته ايم اين واقعیت های باور نكردنی را بسازيم؟«

»دانیكن« به اين دانشمندان و مكتشفین و مخترعین نام »خداوندان دوره تاريک علوم ماقبل 
تاريخ« می دهد. دانشمندان و صاحبان علومی که از فضا - به هر دلیل - به سراغ اجداد ما آمده اند و 

به نحوی با آنان در ارتباط بوده اند.
داليلی که اين محقق ارايه می دهد، قابل مطالعه است. داليل گاهی از اعتبار تحقیقات مستند و 
ثبت و ضبط شده ای برخوردار است که جابجا در علوم باستان شناسی قابل بحث و بررسی است.

وی اظهار می دارد:
- »شايد مشكل س��فرهای فضايی که موضوع بحث انگیز روز است، برای انسان های هزاران 

سال پیش، يک واقعیت بوده، و هرگز مشكلی به حساب نمی آمده است.«
او جای پا و حرکت و وجود اين انسان ها و مخلوقات را با نشانی دقیق به ما می نماياند.

... و بدين ترتیب بنای ديرينه و »کالسیكی« را که باستان شناسان برای معرفی ماقبل تاريخ با 
عبارات گنگ و نامفهوم به ما عرضه می داشتند خراب می کند.

نويسنده در کتاب »ارابه خدايان« تحت عنوان »آيا در کیهان موجودات متفكر وجود دارند؟« 
ضمن اشاره به اينكه بش��ر اين عصر همچنان معتقد اس��ت که زمین ما در اين کیهان پر ستاره تنها 
کره ای است که دارای انسان است، به علوم ستاره شناسی و کش��فیات و ادراکات اين دانشمندان 

اشاره می کند و فرضیات محاسبات آنان را در مورد فواصل کهكشان ها، تكرار می کند.
ياد می کند:

- »هارلو شپلی« اخترش��ناس معروف با توجه به قدرت تلسكوپ های کنونی حدس می زند 
ده به توان بیست )1020( ستاره در ديدگاه تلسكوپ های امروزی است. جايی که »شپلی«، امكان 
وجود يک سیستم کره ای را به يک در هزار ستاره قرار داده، در آن صورت ما می توانیم حدس بزنیم 
که اين نسبت با احتیاط تخمین زده ش��ده. از اين رو اگر ما همچنان بر اين اساس ادامه دهیم که بر 
فرض وجود محیط مناسب برای زيست، فقط يک در هزار ستاره باش��د، پس محاسبه بر رقم ده 
بتوان چهارده )1014( می رسد. اگر يک در هزار ستاره ای در اين فضا قابل زيست باشد پس )1011( 
ستاره باقی می ماند که قابلیت پرورش حیات را دارند. اگر فرض شود که فقط از هزار کره از اين 
تعداد تنها يكی قادر به وجود آوردن حیات باشد، پس 10 میلیون کره باقی می ماند که ما می توانیم 
فرض کنیم زندگی درون آنها وجود دارد. اين محاسبات بر روی تحقیقاتی که به وسیله روش های 

امروزی و با استفاده از تلسكوپ انجام شده به دست آمده و رو به پیشرفت است.
اگر ما فرضیه بیوشیمیست دکتر »میلر« را بپذيريم که می گويد:

- اوضاع برای ايجاد حیات ممكن اس��ت در يكی از اين کرات زودتر از زمین دس��ت به کار 
شده باشد...

آنوقت ما قبول می کنیم که امكان دارد تمدنی پیشرفته تر از ما در 100،000 کره وجود داشته باشد.
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پروفسور دکتر »ويلی لی« می گويد:
- ... اگر بگويیم که فقط يک درصد کرات در مدار به دور خورشید خود می توانند در يک درجه 
حرارت مطلوب قرار بگیرند، باز 180 میلیون کره باقی می ماند که امكان زيست برای آنها وجود 
دارد. و اگر باز هم فرض کنیم که يک درصد اقماری ک��ه می توانند ايجاد حیات کنند، در حقیقت 

حیات بوجود می آورند باز 1/8 میلیون کره خواهیم داشت که امكان وجود حیات را دارند.
در جاده شیری حدود 1800 میلیارد کره مشابه زمین وجود دارد که شرايط مناسبی برای حیات 
دارند. حتی اگر يک درصد از اين کرات به راستی درونش حیات و جاندار وجود داشته باشد، پس 

180 کره باقی می ماند!
»دانیكن« در زمینه رد شرايط مشابه زمین برای حیات می گويد:

- اين نظريه که حیات فقط در اوضاعی مانند اوضاع و شرايط طبیعی زمین بوجود می آيد، بطور 
مطلق حقیقت ندارد. زندگی بدون آب و اکسیژن هم می تواند بوجود بیايد. حتی روی زمین خودمان 
گونه ای موجودات زنده هستند که به اکسیژن احتیاج ندارند. يكنوع باکتری به نام »اينورابیک« است 
که مقدار کمی اکسیژن برای آنها درست مانند سم کشنده است. به اين دلیل چرا نمونه عالی تری از 

موجودات زنده وجود نداشته باشد که از اکسیژن بی نیاز باشند؟
از میان انواع موجودات شناخته ش��ده روی زمین حدود چندين هزار آنها بر طبق نظريات و 

قوانین علمی امروز، به هیچ عنوان نبايد زنده باشند!
آب راديواکتیو خالی از هر نوع میكروب است، اما در حقیقت يک نوع »باکتری« وجود دارد که 
زندگی خود را با اين محیط، آب کشنده، وفق داده و در اطراف »رآکتور«های هسته ای به سر می برد.

باکتری هايی کشف شده اند که در کوه های آتشفشان زندگی می کنند و برخی سنگ می خورند! 
و تعدادی ديگر آهن می سازند! اينها را دانشمندان امروز ما روی زمین کشف کرده اند.

پس: محیط زيست بايد دوباره مورد تفكر و آزمايش قرار گیرد.
دانشمندان حدس زده اند که:

- کیهان حدود 8 ت��ا 12 میلیارد س��ال س��ن دارد. »میتیورايت«ها ذرات مواد آل��ی را به زير 
میكروسكپ های ما می آورند و باکتری های چندين میلیون ساله با زندگی تازه ای بیدار می شوند! 
ذرات معلق در فضا، به وسیله واکنش های نور خورشید بر آنها، باعث می شود که کیهان را طی کنند 

و زمانی می رسد که در محیط جاذبه يک کره قرار گرفته و در آنجا محبوس می شوند!
بدينسان بايد نتیجه گرفت که:

- حیات تازه همچنان به تكامل خود در اين دوره بی انتهای پیدايش ادامه می دهد، همانطور که 
میلیون ها سال ادامه داده است... ما حق داريم که اين فرضیه را قبول نكنیم که موجودات متفكرتر 

از ما در کرات ديگر نیستند.
نبايد هراس داشت که کاخ رفیع دانش امروز فرو ريزد. چند مرتبه ستون های دانش در طول 
قرون و اعصار فرو ريخته است. ما بايد به ناچیزی خود اعتراف کنیم. زمانی رسیده است که ما بايد 

در کشفیات کیهان بی انتها با شیوه و انديشه تازه بكوشیم.
»دانیكن« در دومین فصل زير عنوان »هنگامی که سفینه فضايی ما به زمین نشست« ياد می کند:
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- فرض کنیم ما س��فینه فضايی در 150 سال آينده درس��ت خواهیم کرد که زمین را به سوی 
خورشید های دوردست ترک می کند. تمام تكنولوژی بشر خاکی برای ساختن چنین کشتی فضاپیما 
در اوج پیشرفت خود خواهد بود. اگر اين سفر به يک ستاره ثابت باشد، زمان برای سرنشینان سفینه 
که با سرعتی نزديک به سرعت نور در حرکت هستند، کندتر از زمان برای مردم روی زمین خواهد 
گذشت. يعنی اگر سفینه با سرعتی معادل 99% سرعت نور حرکت کند 14 سال و 36/5 روز برای 
مسافرانش خواهد گذشت. در حالی که برای افراد روی زمین يكصد سال طول خواهد کشید. اين 
سفینه خیالی فضايی ما هنگامی که به ستاره موردنظر خود می رسد، فضانوردان آن کره را مورد مطالعه 
قرار خواهند داد. تحقیقات طیفی خواهند کرد. قدرت جاذبه و مدار آن کره را محاسبه می کنند. از 
اين رو کره ای مشابه کره زمین را برای فرود آمدن انتخاب می کنند. لذا اگر سفینه سوخت برای يک 
بار داشته باشد، پس برای برگشت يا ادامه سفر خود بايد از مواد سوختی »فیژنی« مخازن خود را پر 
کند. لذا سرنشینان سفینه بايد محلی را برای فرود انتخاب کنند که نزديک منابع فیژنی باشد. نزديک 
کوه های »اورانیوم«دار آنها فرود می آيند. مردم هشت هزار سال پیش از ديدن سفینه و موجودات 
شباهت به خودشان حیرت می کنند. سفینه نشینان هم از گوس��فندداری و ابزارآالت سنگی بشر 
هشت هزار س��ال پیش ما حیرت می کنند. اين فضانوردان در نظر افراد نیمه وحشی روی زمین با 
آن کاله های راداردار و نورافكن هايی که روی بدن خود تعبیه کرده اند و کمربندهای موشكی که 
آنها را به هوا بلند می کند و در هوا حرکت می دهد، مانند خدايان پر قدرت خواهند بود. به کمک 
نوع پیشرفته کامپیوترها، فضانوردان زبان ساکنان خاکی را به زودی می فهمند. فضانوردان پس از 
سوخت گیری می روند و خاکیان در حیرت و حسرت دور شدن خدايان، آنها را تماشا می کنند. اين 
ماجرا قصه شده و نسل به نسل بازگو می شود و اسباب و لوازم جا مانده از اين فضانوردان به عنوان 
مقدسات در معابد مورد پرس��تش قرار می گیرد. »دانیكن« حوادث بعدی را برای تكمیل تئوری 

خود چنین توجیه می کند:
- بومیان خاکی با دقت در رفتار و کردار »خدايان« از آسمان آمده، چیزهايی می آموزند. محل 
فرود سفینه مكان مقدسی اعالم می شود. در آن مكان سجده می کنند و ترانه های مذهبی می خوانند. 
معابد و اهرام بر پا می سازند و جمعیت رو به آن نقطه می گذارد. جنگ میان قبايل در آن مكان در 
می گیرد و عده ای می خواهند محل فرود خدايان را ويران کنند. عده ای از ترس ويرانی اش��یاء به 

اصطالح مقدس، فضانوردان را زير عمق خاک و غارها پنهان می کنند.
سال ها بعد که اين نقاط کشف می شود، دانش ناقصی در اين زمینه پديد می آيد.

»دانیكن« در اين فصل نتیجه می گیرد که:
- آيا ممكن است آنچه کشف شده اثری از سفر فضانوردان در زمان های ماقبل تاريخ باشد؟

در فصل سوم تحت عنوان »دنیای غیرممكن ابهامات« »دانیكن« اشاره می کند:
- گذشته تاريخی انسان ها از حفاری ها، کتب قديمی، کتیبه ها، نقاشی های درون غارها، داستان ها 
و غیره تشكیل شده و از اينها برای يک فرضیه علمی استفاده ش��ده است. اين فرضیه را ما مطابق 
دلخواه خودمان ساخته ايم و همه چیز را بر اساس اين فرضیه تفسیر و تايید می کنیم. اين فرضیات 
ديگر قابل مراجعه نیس��تند و بايد فرضیات علمی جديدتری مرکز تحقیقات در باره گذشته قرار 
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گیرد. بدين منظور بايد از میراث خدايان که به دست ما رسیده استفاده کنیم.
در اوايل قرن هجدهم میالدی يک نقش��ه قديمی که متعلق به يک افسر نیروی دريايی ترکیه 
بود، در کاخ »توپكاپی« به دست آمد و دو اطلس ديگر که شامل نقشه کل مديترانه و نواحی اطراف 
»بحرالمیت« می باشد در کتابخانه دولتی »برلین« نگاهداری می شود. طی مطالعاتی معلوم می شود 
که نقشه ها درست بوده است. تحقیقات و مطالعات بعدی هم اهمیت و درست بودن اين نقشه را 

تايید می کند.
در کنار جبال »انديز« در »پرو« شهر قديمی »نازاکا« قرار دارد. در دره »پالپا« قطعه زمین مسطحی 
است که حدود 55 کیلومتر طول و يک کیلومتر و نیم عرض دارد و پر از قطعات سنگ هايی است که 
شبیه آهن زنگ زده است. چیزی که به فكر »دانیكن« رسید اين است که اين منطقه به يک فرودگاه 
بیشتر شبیه است تا چیز ديگری. اگر چنین نیس��ت پس چنین باندی به اين شكل برای چه هدفی 
است؟ يک نقش 260 متری بر صخره سرخ »لیما« ايجاد شده. اين برای چیست؟ اين همه زحمات 

اگر مربوط به موجودات فضايی نبوده است، پس، برای چه بوده است؟
تقويمی وجود دارد که نشان دهنده مبداء فصل ها طبیعی و نجومی است. حاالت مختلف ماه 
را در هر ساعت و حرکت آن را نشان می دهد البته با در نظر گرفتن حرکت زمین. اين تقويم در گل 
خشک شده در »تیاهواناکو« می باشد. چه کسانی اين تقويم را درست کرده اند؟ آيا آنها تمدنی برتر 

از تمدن ما و فرهنگ و دانش ما نداشته اند؟
در اين مكان مجسمه بزرگی است از يک قطعه سنگ سرخ رنگ به ارتفاع 7/20 متر که وزنش 
به 20 تن می رسد. در آن نقوش و خطوطی حكاکی شده که با هیچ مجسمه ای قابل مقايسه نیست. 
عاليم روی مجسمه زمانی را ثبت کرده که ستاره ای 425 دور به دور زمین چرخیده که سال زمین 

288 روز بوده است.
دانشمندان اظهار نموده اند که اين مجس��مه اوضاع کیهانی را در 27000 سال قبل ثبت کرده 
است. شهر »تیاهواناکو« پر از معماهاس��ت. در آنجا صخره ها و سنگ های لوله ای عظیمی وجود 
دارد که به دقت تراش ش��ده. در محوطه معبدهايی در آنجا تعدادی مجسمه بدون سر وجود دارد 
که معلوم شده متعلق به نژادهای مختلفی است. در آنجا شكل های افرادی به روی سنگ ها نقش 
شده که چهار انگشت دارند. اينها چه کسانی هستند؟ هیچكس در هیچ عصری و هیچ ملتی اظهار 

نداشته که زمان آبادانی »تیاهواناکو« چگونه بوده است؟ اين راز چیست؟
در منطقه ديگری به نام »ساکسی هیوامن« معبدی اس��ت که از سنگ يكپارچه درست شده. 
اين بنا به نحوی ناباورانه تزيین گرديده. پله های پیچاپیچ، سوراخ های تزيینی. يک فرو رفتگی که 
به طور کامل شبیه يک صندلی اس��ت که به نظر می آيد در فضا معلق مانده است. چه کسی اينها را 

تعبیه کرده است؟
در کتیبه میخی »اور« که از قديمی ترين مدارک بشريت اس��ت از خدايانی که در سفینه ها در 

کیهان حرکت می کردند و سالح هولناکی داشتند صحبت شده است.
در حدود 2000 سال پیش قوم »سومری« دست به کار ثبت گذشته پرعظمت خود شدند و تا 
کنون ما نمی دانیم که اين قوم از کجا آمده اند. اما می دانیم که آنها يک تمدن پیشرفته با خود آوردند. 
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اين »سومری«ها طول عمر بسیار زيادی داش��ته اند، از اين رو ده تن از اولین پادشاهان »سومری« 
مدت 456000 سال سلطنت کرده اند!

تصويری وجود دارد که به محض تماشای آن بیننده به سرعت به ياد تصوير اتم می افتد. کراتی 
که در کنار هم در مداری به دور هسته مرکزی در حال گردش می باشند. اينها چه نشانه هايی هستند؟!
در »لبنان« قطعه سنگی شیشه مانند به نام »تكتايت« وجود دارد که دکتر »استر« آمريكايی در 

آن »ايزوتوپ« راديوآکتیو آلومینیوم کشف نمود.
در »مصر« و »عراق« عدسی هايی از کريستال برش شده به دست آمده است که امروزه آن را فقط 
می توان با استفاده از اکسید »سینريوم« ساخت. اين اکسید با روش »الكتروشیمیايی« به دست می آيد.
در »هلوان« تكه پارچه ای کشف ش��ده که امروزه آن را فقط می توان با روش مخصوصی در 

کارخانه ريسندگی بافت.
در موزه بغداد باطری های خشک که بر اساس روش »گالوانیک« کار می کند، به معرض نمايش 
گذاشته شده است. می توان »المنت«های الكتريكی با الكترودهای مسی و يک »الكترولیت« ناشناخته 

را در اين موزه ديد.
در منطقه کوهستانی آس��یا در غاری نقش حک شده موقعیت کامل س��تارگان همانطور که 
10 هزار سال پیش بوده اند ثبت شده است. کره زمین و کره زهره با خطی به يكديگر متصل شده اند.

در »پرو« تزيین آالتی از پالتین به دست آمده. قسمتی از يک کمربند آلومینیومی در قبر »چوچو« 
در کشور چین کشف شده است.

در »دهلی« ستونی از آهن پیدا شده که در آن »فسفر« و يا »سولفور« يافت نمی شود، لذا جو و 
هوا روی آن اثر نكرده و از بین نخواهد رفت!

اين غیرممكن ها از کجا آمده اند؟ اين دانش ها از کجا منشاء داشته اند؟
افراد بدوی به جا مانده، نسل به نسل در داستان های خود به سادگی اين پیشرفت های تكنولوژی 

را که برای ما عادی می باشد بازگو می کنند.
»هنری لهوت« دانشمند فرانسوی در »تاسیلی« )صحرا( چند صد ديواره را با هزاران نقاشی 
حیوانات و انسان و اش��كالی ملبس به کت های کوتاه و زيبا کشف کرد. آنها يک چوب در دست 
دارند که يک جعبه غیر قابل توصیفی بر روی آنها قرار گرفته اس��ت. در کنار آن نقش حیوانان و 

موجودی در لباسی که شباهت زيادی به لباس غواصی دارد، ديده می شود که جای حیرت است.
تمام خدايانی که در نقاشی های غارها در »سوئد« و »نروژ« رسم شده دارای سرهای يكنواخت 
و نامفهومی می باش��ند. آيا می توان قبول کرد که اجداد دور ما خدايانی را می پرستیدند که آنها هم 

می خوردند و هم تصويرشان را می کشیدند؟!!!
تصاويری که بر روی ديوار غارهاست حیوانی است با ش��اخ های بلند که پنج پیچ به چپ و 

پنج پیچ به راست دارد.
اينها از کجا ديده شده و نقاشی شده اند؟

»دانیكن« در فصل چهارم کتاب خود، تحت عنوان »آيا خدا يک فضانورد بود؟« می نويسد:
»انجیل«، پر است از اس��رار و تضادها. در تورات پیرامون برخورد و روبرو شدن پسران خدا 
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با غول ها صحبت می ش��ود. در متولوژی شرق و غرب، در داس��تان های »تیاهواناکو« و قصه های 
»اسكیمو«ها غول ها اغلب صفحات کتاب قديمی را سحر می کنند. بايد وجود آنها واقعیت داشته 
باشد. اين غول ها چگونه موجوداتی بوده اند؟ »انجیل« درباره غول ها صحبت می کند و آنها را پسران 
خدا معرفی می نمايد و اين پسران خدا با دختران بشر تولید مثل کرده و نوع بشر را افزايش دادند. 

در کتاب پیدايش آمده است:
- شب، هنگامی که »لوط« در کنار دروازه شهر نشسته بود دو فرشته به »سدوم« آمدند.

در »انجیل« آمده:
- مردم می خواس��تند بدانند که اين غريبه ها که بودند، اما غريبه ها قادر بودند با يک حرکت 

شهوت جنسی اين افراد را از بین ببرند! آنها خطاکاران را کور می کردند!
خبر ويرانی اين شهر به همه داده شد. در کتاب پیدايش آمده است:

- هنگام صبح، فرشتگان با شتاب به »لوط« گفتند:
- عجله کن و برخیز و همسر خود را با دو دختر خود که اينجا هستند با خود از شهر بیرون ببر. 

مبادا که در ويرانی شهر آنها بمیرند. به پشت سر خود نگاه نكن و در خارج شهر بمان«.
گويی شمارش معكوس برای ويرانی شهر آغاز شده است!

چرا آنها حق نداشتند به پشت سر خود نگاه کنند؟ چرا بايد فقط به کوهستان پناهنده می شدند؟
وقتی دو بمب در ژاپن انفجار يافت، متوجه شديم که افرادی که تحت تشعشعات مستقیم آن قرار 
بگیرند خواهند مرد. صخره های کوهستانی تشعشعات سخت و خطرناک را جذب می کنند. ما که 
داستان را می دانیم خوانده ايم که همسر »لوط« به عقب برگشت و به خورشید اتمی نگاه کرد و مرد.

در کتاب »حزقیال« نبی آمده است که:
- ... آگاه باش، گردبادی از شمال بیرون آمد، ابر سیاه و آتش عظیمی نمايان گرديد و روشنايی 
پر ابهتی در اطرافش بود و در میان ابر و آتش روشنايی عجیبی به رنگ خون نمايان گرديد و از میان 
آنها چهار موجود زنده نمايان شد و ظاهر آنها چنین بود: به انسان شباهت داشتند. پاهای آنها مستقیم 

بود و پاشنه پای آنها مانند سم گوساله بود و آنها چون مس شفاف می درخشیدند.
گويی »حزقیال« نبی شرح کاملی از به زمین نشس��تن سفینه می دهد. سپس شرحی مفصل از 
چرخ و دستگاه وسیله نقلیه آنها می دهد. »حزقیال« نبی مشاهده می کند که چرخ ها با هم با موجودات 
بالدار به هوا بلند شدند. از پشت سر خود صدای بال های اين موجودات را شنیدم که به يكديگر 

برخورد می کردند، و صدای چرخ ها را بر فراز آنها، آن غرش عظیم...
اين سخنان از کجا آمده؟ بايد چیزی وجود داشته باشد که اينطور در باره اش نوشته شود. آن 
موجودات چه کسانی بودند؟ بدون ترديد »خداوند متعال« نبوده است. نسبت دادن اين سخنان به 
»خداوند« يكتا سنجیده نیست. پس موجوداتی بودند. در کتاب حضرت »موسی« دستورات کاملی 
را که خداوند در باره ساختن تابوت عهد به او داده، آمده است. دستورات فوق العاده دقیق است. 
حتی نوع آلیاژ فلزی آن تابوت عهد، معین شده. چندين مرتبه خداوند به حضرت »موسی« هشدار 

می دهد که مبادا اشتباهی کند. خداوند به حضرت »موسی« می گويد:
- هیچكس نبايد به تابوت عهد نزديک شود.
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خداوند دستورات کاملی در باره اينكه چه نوع لباسی و چه نوع کفشی به هنگام حمل تابوت 
عهد بپوشد به او داده بود.

از اين قبیل کتب مذهبی درک می شود که بشر به وسیله غول ها و فرزندان بهشت بطور دايم 
بارور می شدند و نوع تولید شده ناسالم از بین برده می شد. طوفان »نوح« نیز بر اساس اين اصل قرار 

داشت. ويرانی و مرگ قوم »لوط« قوم نافرمان »موسی«. اينها ناشی از چیست؟
در فصل پنجم زير عنوان »ارابه های آتشین از آسمان ها« می خوانیم:

- در اولین کتیبه سفالی کشف ش��ده در »کويند جیک« در باره فتح شجاعانه »گیلگمش« که 
ديوار دور شهر »اورک« را ساخته نوشته شده: خدای بهشتی در يک خانه مجلل زندگی می کرد و 

محافظان بر ديوارهای شهر پاسداری می دادند.
از س��وی ديگر خوانده ايم که »گیلگمش« مخلوطی از خدا و انسان بوده. دو سوم خدا و يک 
سوم بشر. کسانی که به ديدنش می آمدند از ترس، بر خود می لرزيدند چون تا آن زمان موجودی 

به زيبايی و عظمت او نديده بودند.
در کتیبه ديگری در باره ازدواج او با زن نیمه حیوان مطالبی می خوانیم. در کتیبه سوم در باره 
ابری از خاک که از دوردست می آيد سخن گفته شده. بهشت غرش نموده، زمین لرزيده و سرانجام 
فرزند خدا پديد آمده و »اينكیدو« را در چنگال و بال های خود گرفت. در کتیبه پنجم آمده اس��ت 
که چگونه »گیلگمش« و »اينكیدو« برای مالقات خدايان به قصر آنها می روند. در کتیبه هفتم اولین 
گزارش عینی توسط »اينكیدو« در مورد کشتی های فضايی نوشته شده. او مدت چهار ساعت در 
عقاب پوالدين پرواز نموده در هشتمین کتیبه می خوانیم، »اينكیدو« که بايد زمین را از ارتفاع بسیار 
زياد ديده باشد، توسط مرض مرموزی می میرد به طوری که »گیلگمش« به اين فكر که مبادا نفس 
مسموم حیوانات بهشتی به او خورده اس��ت! در نهمین کتیبه آمده است که »گیلگمش« در سوگ 
دوست خود تصمیم می گیرد که طی سفری طوالنی به سوی خدايان برود. در اين سفر با دو غول 

روبرو می شود. سرانجام به باغ خدايان می رسد.
به هر حال کتیبه »گیلگمش« شامل گزارشاتی است که امكان ندارد ناشی از وهم و خیال باشد.
در فصل ششم کتاب »ارابه خدايان« زير عنوان »تخیالت و حماسه های قديمی يا حقايق« به 

اجداد »مايا«ها اشاره شده می پرسد:
- چرا »اس��كیموها« در باره پرنده فلزی صحبت می کنند؟ چرا سرخپوستان از پرنده آتشین 
می گويند؟ از کجا اجداد »مايا« فهمیده اند که زمین مدور است؟ »مايا«ها حساب کرده اند که سال 

زهره 584 روز و سال زمین را 365/2420 روز تخمین زده اند.
در »رامايانا« می خوانیم که ماشین پرنده در ارتفاعات بسیار زيادی به کمک جیوه و با طوفان 
عظیمی حرکت می کرده است. آن ماشین پرنده می توانست مسافت های طوالنی را طی کند و جلو 

يا باال برود.
حماسه ها و سخنانی در باره کرات س��ماوی مانند مريخ، مشتری از زمان های بسیار دور نقل 

شده است.
امروز آفتاب بالدار و عقاب پرنده که عالمت ابديت و زندگی ابدی را حمل می کند بر سر در 
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معابد در »ادفو« ديده می شود. تمام اهرام بر حسب موقعیت ستاره بخصوص ساخته شده اند.
مصری ها در 4321 سال قبل تقويم کاملی داشتند. مقبره ای وجود دارد که گردنبند طال و اسكلت 

يک حیوان شناخته نشده در آن کشف شده که گفته می شود شايد متعلق به شاه »يوديمو« باشد.
»دانیكن« نتیجه می گیرد که:

- آنچه که امروز واقعیات خوانده می شود، در گذشته چیزی بجز تخیالت يک آينده نگر نبوده 
است. دانش ما سوخته شده. به دس��تور »چای هوانگ« امپراطور چین 20،000 جلد کتاب نابود 
شد. به دستور »هیتلر« در میدان عمومی کتب بس��یاری سوزانده شد. همین اتفاق در چین به زمان 

انقالب »مائو« پیش آمد.
در فصل ششم تحت عنوان »آثار باستانی يا مرکز فضايی« محقق به آثار باستانی چندی اشاره 

می کند که هر يک می توانند مرکز فضايی بوده باشند. می نويسد:
- در شمال دمشق تخته سنگی به نام سنگ »بعلبک« وجود دارد که عرض آن 19/5 متر و وزن 
آن بیش از 2000 تن است. پروفسور »اگرست« معتقد اس��ت که اين سكو ممكن است باقیمانده 

يک فرودگاه عظیم باشد.
چگونه مصری ها از تخته س��نگ ها مقبره ها حفر می کردند و چه ذخیره ای داشتند که بتوانند 

طرح چنین راهروها و غارها را بريزند؟
در کتاب 6000 صفحه ای »چارلز اسمیت«، که در سال 1864 چاپ شده، در باره بستگی بین 
هرم و کره زمین مطالب تكان دهنده ای وجود دارد. اگر ارتفاع هرم »خئوپس« را هزار میلیون برابر 

کنیم به طور تقريب مساوی مسافت بین زمین و خورشید می شود.
260،000 تخته سنگ عظیم از معادن سنگ کنده ش��ده، تراش شده و با دقتی معادل يكصدم 

سانتیمتر در محل بنا در کنار هم قرار گرفته و هرم ها بدين ترتیب بنا شده اند.
اگر کارگران قادر بودند که 10 سنگ را در هر روز در محل هايش نصب کنند، يک هرم که از 
نیم میلیون سنگ تشكیل ش��ده بايد حدود 250،000 روز يعنی 664 سال يک هرم را بنا کنند. اين 

به عقل راست نمی آيد.
»هرودت« در دومین کتاب تاريخ خود اين فرضیه را قبول می کند. موبدان »تیبس« تعداد 341 
مجسمه عظیم را که هر يک يک نسل سرموبد بوده اند و در مجموع 11340 سال می شود به او نشان 

می دهند.
تهیه اجساد مومیايی شده و دفن آنها يک عمل عادی به شمار می رفته و معلوم می شود که بشر 
ماقبل تاريخ به زندگی دوباره اعتقاد داشته است. آنها که بدن مردگان را مومیايی می کردند به نحوی 
می دانستند که سلول های بدن بايد سالم نگهداشته ش��وند تا اجساد نگهداری شده، برای زندگی 
دوباره محفوظ بمانند. قرن ها بعد به سال 1963 بیولوژيست های دانشگاه »اوکالهما« ثابت کردند 
که سلول های پوست ش��اهزاده مصری »منه« قادر به زندگی می باشند. در حالی که وی چند صد 

سال پیش مرده است!
نبايد انكار کرد که فضانوردان ماقبل تاريخ دارای علومی بوده اند که ما هنوز به آنان دست نیافته ايم.
تعدادی قبر که عمرشان به 10000 سال بالغ می شود در »بیت المقدس« کشف شد که درون 
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آنها چند مدل سر که از پالسترپاس ساخته شده می باشد و در حدود 8000 سال قدمت دارند.
در دشت »گپی« در اعماق خرابه های »خاراخوتا« در نزديكی آن ماسه های عجیب و سوخته 

وجود دارد که فقط در اثر حرارت بسیار زياد امكان وقوع داشته است.
پروفسور »کوزالو« مقبره ای کشف می کند که ديرينگی آن به 12000 سال قبل از میالد مسیح 

می رسد.
از غارهايی، پارچه های بسیار ظريف و لطیفی به دست آمده که به هیچ عنوان نمی توان حدس 

زد بشر وحشی آنها را بافته باشد. آنهم بدون وسیله ماشینی.
»دانیكن« در اختتام اين فصل می گويد:

- بگذاريد در اينجا موضوع را به طور کامل روشن کنم که من هیچگونه شكی در تاريخ دو هزار 
ساله اخیر نمی کنم، من فقط در باره زمان های بسیار دور و دوران تاريک بشريت گفتگو می کنم و 

سعی دارم با سواالت تازه خود به اين تاريكی، نوری بتابانم.
در فصل هشتم کتاب زير عنوان »جزيره ايستر سرزمین مردان پرنده« محقق می نويسد:

اولین دريانوردان اروپايی که در ابتدای قرن هجدهم به جزيره »ايستر« آمدند، آنچه را که می ديدند 
نمی توانستند باور کنند. صدها مجسمه عظیم در سراسر اين جزيره ديده می شد. يک کوه عظیم جابجا 
شده بود. صخره هايی که به سختی پوالدند، مانند پنیر بريده شده بودند!... مجسمه هايی که خیره به 
تماشاگر آن نگاه می کنند کاله به سر دارند که معلوم نیست اصل اين انسان ها از کجا بوده اند. جالب 

اينكه سنگ هايی که برای کاله آنها به کار رفته 10 تن وزن دارند و از جايی ديگر آورده شده اند.
اين جزيره از هر قاره و يا مرکز تمدن دور می باشد. اين مجسمه ها را چه کسی حكاکی کرده 

است؟ چقدر کارگر، چند سال متوالی، با چه نوع غذايی قادر بودند اين مجسمه ها را بتراشند؟
يكنوع ارتباط بین غول های سنگی جزيره »ايستر« و »تیاهواناکو« که پیش از اين به آن اشاره 

شد وجود دارد. مجسمه ها به هم شباهت دارند. اما فاصله اين دو 4687 کیلومتر است!
در میتولوژی ماقبل »اينكا«ها ما می خوانیم... او نژادی از غول ها از سنگ تراشید و چون آنها 
برای او خوش آيند نبودند، آنها را در سیل غرق کرد... او در »تیاهواناکو« مجسمه انسان و حیوانات 

را از گل ساخت و سپس به آنها زندگی داد.
چرا »اينكا«ها در 3000 سال قبل از مسیح در »پرو« پنبه پرورش می دادند؟ می دانیم که چرخ 
ريسندگی نداشتند و از آنهم با اطالع نبودند. »مايا«ها جاده ساخته بودند اما از آن استفاده نمی کردند، 

هرچند که در باره چرخ اطالعات کافی داشتند.
چرا اجداد گذشته ما می بايستی آدمهای عجیبی باشند که کارهای سخت را دوست بدارند و 
مجسمه های غول پیكر خود را در نقاط بسیار غیرممكن بسازند؟ آيا فكر کنیم که آنها سخت زندگی 

کردن را دوست می داشتند؟!
فصل نهم کتاب با عنوان »معماهای آمريكای جنوبی و عجايب ديگر« شروع می شود. محقق 

ياد می کند که:
- خرابه های واقع در جنگل های »گواتماال« و »يوکاتان« می توانند ش��باهتی به بناهای عظیم 
مصری داشته باشند. ناحیه هرم »تیوتیهواکان« در 45 کیلومتری شمال »مكزيكوسیتی« محوطه ای 
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را در بر دارد به مسافت نزديک به 120 کیلومتر مربع که تمام بناهای واقع در اين محوطه با ستارگان 
بخصوصی مطابقت دارند. روايات قديمی می گويند خدايان در اين منطقه جمع ش��دند و در باره 
انسان با هم به مشورت پرداختند. تقويم »مايا«ها دقیق ترين تقويم هاست. ثابت شده که تمام بناهای 

»چیچین ايتزا«، »تیكال«، »کوپان« و »پالنكو« طبق تقويم ارزشمند »مايا«ها ساخته شده است.
در »مصر« در سال 600 قبل از میالد مسیح ناگهان اتفاق شگفتی پیش آمد. ناگهان مردم شهرهای 
مستحكم و معابد ثروتمند، اهرام و مجسمه ها و استاديوم های بزرگ را ترک کرده و به شمال باير 

کوچ می کنند.
من فرضیه ای در پاسخ به علت اين کوچ دارم. معتقدم که در زمانی در طول دوران اجداد »مايا«ها 
خدايان که فضانوردان بودند، به ديدن آنها آمدند. بنا به رس��وم موبدان، هنگامی که بناهای عظیم 
بر طبق تقويم ساخته و تمام ش��ود، خدايان باز خواهند گشت. برای درک علت کوچ آنها می توان 

خیلی مسايل را بررسی کرد.
در سال 1935 سنگی با نقش برجس��ته که »کوکوماتز« را نش��ان می دهد در »پالتكو« کشف 
شد. نقش مردی است که نشس��ته و قسمت باالی بدنش مانند موتورس��یكلت سواری خم شده 
است. لباس هايش مناسب است. شلوار کوتاه، کمربند پهن، کتی که يقه اش در جلو به شیوه نوين 
»ژاپنی« است. نوارهای چسبان بر ساعد و ساق هايش است. پوشاکی برای سرش دارد با لوله ها و 

برآمدگی های معمولی و چیزی شبیه آنتن.
اين نقش چه چیزی را نشان می دهد؟

»دانیكن« برای روشن شدن علت کوچ »مايا«ها نمونه و مثال های ديگری در زمینه: نقش برجسته 
»پالنكو«، آشنايی »مايا«ها با دريا، سیزده آب انباری که در »تیكال« بوده و دوره های زمانی »مايا«ها 
که در تقويم خود از آن استفاده می کردند، گزارشات قديم »دياگودوالندا« و چاه جواهرات، و چاه 

مقدس »چیچین ايتزا« اشاراتی دارد. سپس می گويد:
- به سال 1900 غواصان در نزديكی »اتینسگرا« کشتی غرق شده قديمی که محتوی مجسمه های 
مرمر و برنز بود کشف کردند. در میان اشیاء کشف شده دستگاهی بود که بیست چرخ کوچک از نوع 
چرخ دنده های »ديفرنسیالی« داشت. به نظر پروفسور »سوال پرايس« آمريكايی می گويد اين دستگاه 
يک ماشین حساب بوده که حرکات ماه و خورشید و شايد کرات ديگر را با آن محاسبه می کردند.

از دوران عتیق نقشی از حیواناتی که 10000 سال پیش امكان نداشته که در آمريكای جنوبی 
وجود داشته باشند، مثل شیر و شتر، بر صخره های دشت »مارکا هواسی« در ارتفاع 375000 متری 

از سطح دريا کشف شده است.
ويرانه ای از يک ش��هر قديمی در دره مرگ واقع در صحرای »نوادا« هست که بايد بر اثر يک 
حادثه هولناک از بین رفته باشد. صخره های ذوب شده آن هنوز ديده می شود. حتی يک علف هم 

در اين صحرا نمی رويد.
»حجرالقبل« در لبنان است که 9 میلیون کیلوگرم وزن دارد. تزيین شده و هیچ بشری نمی تواند 

اين سنگ را به حرکت آورد.
کتیبه هايی از طال که در »اور« واقع در »چالدی« به دست آمد به خدايان که مانند انسان بودند و 
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از آسمان ها آمدند و اين کتیبه ها را به موبدان هديه کردند اشاره می کند.
در »کونمینگ« واقع در »چین« نقشه های کنده کاری شده اجسام استوانه ای شكل که در حال 
صعود به باال هستند به دست آمده. کنده کاری ها بر روی هرمی است که ناگهان پس از يک زلزله از 

کف درياچه »کونیمینگ« آشكار شده است.
حل اين معماها چگونه امكان پذير است؟ بايد در گذشته ها جستجو کرد.

»دانیكن« در فصل دهم کتاب خود زير عنوان: »تجربه زمین از فضا« می نويسد:
- از ابتدای زمان کنجكاوی و عطش برای دانش مدام نیرويی وادار کننده در ادامه به تحقیقات 
بوده است. دو پرسش: اول اينكه چرا چیزی اتفاق افتاده؟ دوم اينكه چگونه اتفاق افتاده؟ همیشه 

پیشتاز پیشرفت و ترقی بوده است.
112 سال طول کشید که عكاسی تكامل پیدا کند. پس از 56 سال استفاده از تلفن امكان پذير 
شد. 35 سال طول کش��ید تا تحقیقات علمی به حدی رس��ید که راديو را به نقطه دريافت امواج 
رسانید. تكمیل رادار 15 سال طول کشید. تلويزيون سفید و سیاه پس از 12 سال تحقیق و تكمیل 
در معرض تماشا قرار گرفت. ساختن اولین بمب اتمی 6 سال به طول انجامید. و اين همه 50 سال 
ترقی علمی بود. می توان به سهولت قبول کرد که در صد سال آينده اکثر آرزوهای بشر به حقیقت 

خواهد پیوست.
بايد اطمینان داشت که روزی بشر به مريخ خواهد رفت و به اوضاع جوی آنجا عادت می کند. 
همینطوری که اگر »اس��كیمو«ها را به »مصر« ببريم به هوای آنجا عادت خواهند کرد. کشتی های 
فضايی حامل فرزندان ما، کرات آس��مانی را تس��خیر خواهند کرد. لذا الزم است که به تحقیقات 
فضايی همچنان ادامه دهیم. به طور قطع چون منابع انرژی زمین فناناپذير نمی باشد، و روزی به پايان 
می رسد، لذا برنامه تحقیقات فضايی، به صورت يک امر حیاتی در خواهد آمد و ما برای تهیه مواد 
سوخت اتمی که به وسیله آن شهرهای خود را روشن کنیم و خانه هايمان را گرم کنیم بايد به مريخ 
يا کرات ديگر سفر نمايیم. به زودی کشتی های فضايی غول پیكر با موتورهای بسیار عظیم ساخته 
خواهند شد. گروهی از فیزيک دانان در صدد کشف »تكیان« هستند. اينها - اينک - اجسام فرضی 
هستند که سرعتی مافوق سرعت نور دارند و حداقل سرعتشان برابر با نور است. اين دانشمندان 

معتقدند که »تكیان« بايد وجود داشته باشد.
»يو - اف - او« )اجسام پرنده شناخته نشده( بر فراز آمريكا، فیلیپین، آلمان غربی و مكزيكو ديده 
شده اند. حتی اگر فكر کنیم آن يک بالن و يا يک گوی آتشین بود، باز هم بايد توجه به اظهارنظرهای 

عده کثیری کرد که مدعی بودند که چیزی را ديده اند که وجود نداشته است.
در 29 ژانويه 1965 دو جسم ناشناخته ای را در صفحه رادار فرودگاه »مری لند« ديده اند. اين 
اجسام در ارتفاع 48 کیلومتری با سرعت عظیم 4350 از س��وی جنوب به طرف فرودگاه آمدند، 

سپس يک دور کند زدند و از ديد رادار خارج شدند.
در سوم ماه مه 1964 عده ای جسم بزرگ درخشانی را در آس��مان ديدند که در مسیر شمال 
شرقی در حرکت بود. شهود گفتند که اين شیء شگفت انگیز حرکت عجیبی داشت و هنگامی که 
جسم کوچكتری به طرفش حمله برد، جسم کوچک درخشندگی قرمزی از خود داد و سپس نابود 
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شد و آن شیء در مسیر شمال غربی ناپديد شد.
در 23 ماه نوامبر 1953 يک جسم پرنده ناشناس��ی در صفحه رادار در مرکز هوايی »کیزوز« 
میشیگان ديده شد. به ستوان »ويلسون« که داش��ت با جت »اف86« پرواز تمرينی می کرد دستور 
داده شد که اين شیء را تعقیب کند. شاهدان ديدند که »ويلسون« شیء را تعقیب کرد. ناگهان هر 
دو پرنده در صفحه رادار يكی شدند. هر چه ستوان »ويلسون« را به وسیله راديو صدا زدند پاسخی 
نیامد. تمام نواحی محل حادثه را برای يافتن آثار و عاليمی جستجو کردند اما چیزی يافت نشد. 

حتی اثری از »ويلسون« و هواپیمايش هم به دست نیامد.
برابر با گزارش خبرنگار آژانس خبری بلژيک »بی.تی.آر« جس��م پرنده ناشناخته ای را که از 

خورشید بزرگتر بوده و بعد تغییر شكل داده به صورت يک ذوزنقه در آمده، مشاهده شده است.
جای ترديد نیست که افرادی که اين اجس��ام را به پرواز در می آورند از نظر تمدن از ما خیلی 

پیشرفته ترند و می توان از آنها بسیار چیزها آموخت.
در باره دو ماه و کره مريخ بسیار تحقیقات شده است. ستاره شناس معروف آمريكايی »کارل سگن« 
در کتاب خود به نام »موجودات متفكر در کیهان« »خوباس« )يكی از دو قمر مريخ( را يک ماهواره 
می شمارد و آن را تو خالی می داند. در حالی که يک ماه تو خالی نمی تواند طبیعی باشد. دانشمندان 
ش��رق و غرب معتقدند که مريخ روزگاری دارای تمدن بوده. اگر اين نظر درست است، پس چرا 

اين تمدن ديگر در مريخ وجود ندارد؟
فرضیه ای وجود دارد که:

- شايد غول های مريخی به زمین گريختند زيرا مريخ گرفتار يک فاجعه نابود کننده شده است. 
اينان روی زمین با موجودات نیمه وحشی آمیختند و نسل تازه ای از »هوموسپین«ها ايجاد کرده اند.

اگر اين فرضیه درست باشد، پس آن غول ها که از ستارگان آمدند کسانی هستند که قادر بودند 
قطعه سنگ های عظیمی را حرکت دهند.

اما پاسخ اين انبوه سواالت و فرضیه ها چیست؟ در فصل يازدهم اين کتاب زير عنوان »کاوش 
برای ارتباط مستقیم« آمده است که: برای ارتباط با ستارگان ديگر تالش ها و پروژه هايی انجام شده 
است. فاصله ستارگان به مقیاس سال نوری مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته است. امكان ارتباط 
موج راديويی بین ستارگان و اجرام سماوی بديهی است. حتی در سال 1959 آزمايش »ناتیلوس« 
به اين نتیجه منجر شد که ارتباط مغزی بین دو مغز انسانی می تواند از امواج راديويی قوی تر باشد.

مغز بشر دارای قدرتی ناشناخته است. دانش ما از طرز کار مغز بشر بسیار کم است. اما تنها اين را 
می دانیم که يک دهم مغز انسان سالم کار می کند ولی معلوم نیست نه دهم بقیه مغز انسان چه می کند؟
اين موضوع از نقطه نظر علمی ثابت ش��ده است که بشر قادر اس��ت با تلقین، از بیماری های 

عالج ناپذير رهايی يابد.
بر اساس جلسه محرمانه که در سال 1961 توس��ط يازده تن از دانشمندان بنام در رصدخانه 
ملی ستاره شناسی راديويی در »گرين تیک« تشكیل شد فرمولی تحت نام »گرين تیک« ارايه گرديد 

بر اين مبنی:
- در کهكش��ان ما در هر لحظه 50 میلیون تمدن های مختلف وجود دارد که يا می خواهند با 
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ما تماس بگیرند و يا منتظر يک عالمت از کرات ديگر هستند. يعنی اينكه: در يک موقعیت بسیار 
نامساعد، چهل دسته تمدن های مختلف در جاده شیری ما در حال جستجوی تمدن های ديگر هستند.

بنا بر اين فرمول:
- ما می توانیم قبول کنیم امكان دارد تمدن های پیش��رفته تر از ما صدها هزار سال قبل وجود 

داشته است.
»ناسا« يک برنامه تحقیقات در دست دارد که به وسیله آن بتوانند مدارکی از حیات ناشناخته 
کیهانی را مورد کاوش قرار دهد. هشت ماهواره اکتشافی که هر يک در نوع خود بی نظیر و پیچیده اند 

در نظر گرفته شده اند که شواهدی از زندگی در کرات خورشیدی ما، به دست بیاورند.
»فون براون« اظهارنظر می کند که:

- به نظر من بسیار احتمال دارد که در کرات دوردست کیهانی نه تنها زندگی حیوانی و گیاهی 
وجود داشته باشد، بلكه موجودات زنده متفكر نیز زندگی کنند.

پروفسور »فون براون« در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا تمدن های قديمی تر و از لحاظ فنی 
پیشرفته تر از ما در کهكشان وجود داشته باشد می گويد:

- تا کنون مدرک ي��ا عالمتی که دلیل بر وجود موجودات پیش��رفته تر از نظر فنی و قديمی تر 
از ما در کهكشان باشد، نداش��ته ايم، با اين حال بر اساس محاسبات تقريبی و امكانات فلسفی من 
از وجود چنین موجودات پیشرفته مطمئن هستم، اما بايد تاکید کنم که ما هیچگونه مدرک و سند 

مطلق علمی که دلیل بر اين موضوع باشد در دست نداريم.
»دانیكن« در آخرين فصل کتاب ارابه خدايان زير عنوان »آينده« می نويسد:

- آيا روزی فضا به تصرف بشر خواهد آمد؟ آيا در گذشته دور موجوداتی از اعماق بی نهايت 
کیهان به کره ما آمده اند؟ آيا در آينده با يدکی های مصنوعی بدن انسان مانند: کلیه، قلب، ريه و غیره 

می توان عمر بشر را به بی نهايت رسانید؟
اين محقق دانشمند، پس از اشاره به طراحی نوعی کامپیوتر، کتاب خود را چنین پايان می دهد:
- تحقیق در باره گذشته که قادر است خاطره های پر ارزش��ی از آينده به همراه داشته باشد، 
جالب است. مدارکی که ثابت خواهند شد و بدينوس��یله تاريخ گذشته بشريت را برای نسل های 

آينده روشن خواهند نمود.
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طالی خدایان

برای من اين داستان ناباورانه و حیرت انگیز قرن است. هرچند که اگر خودم اين حقايق ناباورانه 
را نديده بودم و از آنها عكس��برداری نكرده بودم، ممكن بود که به س��ادگی آن حقايق را ناشی از 

افسانه های علمی و پديده های ذهنی خودم بدانم.
آنچه را که من ديدم نتیجه خیال و تصور نبود، بلكه حقايقی بودند که می شد آنها را لمس کرد.

يک سیستم عظیم تونل به طول هزاران کیلومتر، با ساختمانی ناشناخته، و در زمان هايی ناشناخته، 
در ژرفنای قاره آمريكای جنوبی1 پنهان بود.

تا کنون صدها کیلومتر راهرو زيرزمینی در »اکوادور«2 و »پرو«3 کشف و اندازه گیری شده اما 
با اينهمه، اين خود شروع است و تا کنون جهان به راز آن آگاه نشده است.

در 21 ماه جوالی سال 1969 ش��خصی به نام »خوان موريكس«4 که ساکن »آرژانتین«5 بود، 
سند رسمی امضا شده ای را که چند شاهد آن را تصديق کرده بودند، به دکتر »گوستاو فالكونی«6 

سردفتر اسناد رسمی »گوايا کوئیل«7، تحويل داد.
اين ادعا در اين س��ند آمده بود که »موريكس« تونلی را کش��ف کرده که به دولت جمهوری 
»اکوادور« و به طور کلی به نسل آينده مربوط می شود و من اين س��ند را که به زبان »اسپانیولی«8 
نوشته شده بود، به ياری يک مترجم سازمان ملل متحد ترجمه کردم که در آغاز اين داستان ناباورانه 

خودم مهمترين بخش های آن را می آورم:

1 South America
2 Ecuador
3 Peru
4 Juan Morics
5 Argentine
6 Dr. Gustavo Falconi
7 Guayaquil
8 Spanish
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  طبق اين سند رسمی در تاريخ 21 جوالی 1969 غارهای »اکوادور« در مالكیت »خوان 
موريكس« قرار گرفت. وی تمام غارها را زير نظر دولت قرار داد تا در آينده به سهولت 

بتوان در باره آنها تحقیق نمود.

- »خوان موريكس« ساکن آرژانتین، متولد »مجارستان«1 شماره پاسپورت 0004361689 »من 
اشیايی را در استان »مورونا سانتیاگو«2 که تحت فرمانروايی دولت جمهوری »اکوادور« می باشد، 
کشف کرده ام. اين اشیاء از نظر فرهنگی و تاريخی برای بشر بسیار ارزشمند می باشد. آنها به طور 
کلی شامل: لوحه های فلزی حكاکی شده ای می باش��ند که شايد نمايانگر تاريخ فشرده يک تمدن 
گمشده باشد. تمدنی که بشر تا به امروز حتی تصور وجود آن را نكرده است. اين اشیاء در غارهای 
گوناگون پراکنده می باشند. در شرايط مناسبی من موفق به کشف آنها شدم. من به قدر توانايی يک 

1 Hungars
2 Morona Santiago
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دانشجو زمینه تحقیقاتم را در مورد نژاد، زبان، آداب و عادات بومی قبايل »اکوادور« تداوم دادم. در 
نتیجه اشیايی که کشف کردم بدين قرار است:

1 - ابزار سنگی و فلزی به اندازه و رنگ های گوناگون.
2 - لوحه های فلزی )به صورت ورق( که عالمت و نوشته هايی بر روی آنها حكاکی شده بود.
اين مجموعه يک کتابخانه فلزی واقعی است که امكان دارد فشرده تاريخ بشريت باشد، و يا 
اينكه مبداء پیدايش بشر بر روی کره خاکی باشد، و سرانجام ممكن است اطالعاتی باشد در مورد 

تمدنی که ناپديد شده است.
اين اکتش��افات با توجه به ماده 665 قانون مدنی، موجب می شود که مالک و صاحب قانونی 
لوحه های يافته شده و ساير اشیاء باشم. کوتاه اينكه من معتقدم اين اشیاء - با اينكه در ملک شخصی 
من کشف نش��ده اند - اما از نظر ارزش فرهنگی و تاريخی غیرقابل ارزيابی بوده و بر اساس ماده 
666 قانون مدنی، اين گنجینه و اشیاء تحت نظر دولت جزو مالكیت شخصی من باقی خواهد ماند.

اينک اينجانب از محضر جناب رياست جمهوری تقاضا دارد هیئتی علمی برای رسیدگی به 
محتويات اين سند و ارزيابی اشیاء پیدا شده، اعزام دارند.

»من آمادگی خود را جهت نشان دادن محل دقیق، و در ورودی غارها، و کلیه اشیاء يافته شده، 
به هیئت مذکور، اعالم می دارم.«

»موريكس« در ماه ژوئن 1965 به دنب��ال کار تحقیقاتی خود، راهروهايی را در ژرفنای زمین 
کشف کرد و در کار تحقیقاتی اش سرخپوست های اهل »پرو« در نقش رابط بین او و مردم سرسخت 

قبايل بومی، به او کمک می کردند.
فطرت احتیاط و خوی ترديدآوری پژوهشگرانه او موجب گرديد که سه سال سكوت کند. 
آنگاه که کیلومترها راهرو زيرزمینی و انواع اشیاء کشف کرد، سپس از رئیس جمهور »والسكو ايبارا«1 

اجازه حضور خواست، که در بهار سال 1968 امكان پذير شد.
از سوی ديگر، برای رئیس جمهور کشوری که می توان گفت تمام گذشتگانش در شورش و 
انقالب، پیش از اتمام دوره رياست جمهوری همه برکنار شده اند، ديگر فرصتی و حوصله ای برای 
شنیدن سخنان مرد شجاعی که داستان ناباورانه ای از اکتشاف نقل می کند، ندارد. اما اين باستان شناس 
سرسخت و پشت کاردار نظر میراث خواران کاخ، موجودی جالب آمد. از اين رو پس از يک تاخیر 
طوالنی به او اطمینان دادند که در چند ماه آينده به هر حال برايش اجازه شرفیابی ترتیب می دهند. 
با اين وجود چندی بعد اعالم کردند که تا سال 1969 فرصتی نخواهد يافت تا با رياست جمهوری 

مالقات کند.
بدين ترتیب »موريكس« نومیدانه و با حالت اندوهباری به غارهای خود بازگشت.

من اولین مرتبه »خ��وان موريكس« را در 4 م��اه مارس 1972 مالقات ک��ردم. وکیل او دکتر 
»پنا متیوس«2 اهل »گوايا کوئیل« دو روز مدام می کوش��ید تا با تلفن و تلگراف با او تماس بگیرد. 
می توان گفت که گويی من در دفتر دکتر »پنا« ماندگار شده بودم. آنجا هم خیلی چیزهای خواندنی 

1 President Velasco Ibarra
2 Dr. Pena Matheus
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وجود داشت، با اين حال بايد اعتراف کنم که به تدريج داشتم عصبی می شدم. زيرا بر اساس اطالعات 
رسیده، معلوم می شد که به سادگی نمی توان به »موريكس« نزديک شد. وانگهی او از کسانی که به 

نحوی با کار نوشتن و نويسندگی ارتباط داشتند، تنفر داشت.
سرانجام تلگرافی به او رسید. به من تلفن کرد. او با شناختی که از کتاب های من داشت گفت:

- بی میل نیستم که با شما مذاکراتی داشته باشم.
شب 4 ماه »مارس« او را ديدم. مردی تنومند و قوی بنیه، با پوستی آفتاب سوخته بود. در سنین 

چهل سالگی موهايی خاکستری داشت.
وی از کسانی است که برای به حرف آوردنش��ان بايد آنها را تشويق کرد، زيرا چنین کسانی 
اغلب پرچانه نیستند. پرسش های پیوسته و اسرارآمیز من او را تشويق نمود تا به تدريج به حرف 

آيد. او مشخصات تونل ها را به طور مستند تشريح نمود. فرياد زدم:
- برايم باور کردنی نیست.

دکتر »پنا« گفت:
- به هر حال آنچه می گويم به طور دقیق حقیقت و واقعیت اس��ت. من همه آنها را به چش��م 

خود ديده ام.

  »اريک فون دنیكن« در کنار »خوان موريكس« کاشف غارها در برابر ورودی غارهای 
عجیب زيرزمینی.

»موريكس« از من دعوت کرد تا از غارها ديدن کنم. »موريكس«، »فرانتز سینر«1 )همسر من( 
و من سوار جیپ »تويوتا« شديم. در مدت 24 ساعت سفرمان تا به محل موعود، هر يک به نوبت 
رانندگی کرديم. در مدخل غار، برای رعايت احتیاط، پیش از ورود به طور کامل استراحت کرديم.

درست هنگامی که طلوع افتاب نويد روز گرمی را می داد، ماجرا آغاز شد.
مدخل در سنگ قرار داشت. اينجا به پهنای ورودی يک طويله است. غار در استان »مورونا سانتیاگو« 
1 Franz Seiner
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واقع است. میان مثلثی که از »گواالکويزا سن آنتونیو«1 و »يااوپی«2 تشكیل شده است. ناحیه ای که 
مكان زندگی سرخپوستان مهاجم و وحشی است.

هنوز يک قدم پیش نرفته بوديم که ناگهان روشنايی تند روز به ظلمت قیرگونه ای مبدل شد. 
پرنده ها بر فراز سرمان پرواز می کردند. وزش بادی که بر اثر حرکت بال های پرندگان به ما می خورد، 
ناراحت کننده بود. چراغ روی کاله های ايمنی خود را روشن کرديم. ناگهان در برابرمان شكافی 
ژرف خیره کننده نمايان شد. با طناب به اولین سكو در 375 متری زيرزمین رفتیم. از آنجا برای دو 
مرتبه پیشروی کرديم. هر بار 375 متر. از اينجا تازه مشاهدات زيرزمینی و باستانی ما از يک نژاد 

عجیب و ناشناخته شروع شد. راهروها زاويه های به طور کامل قائمه دارند.
در برخی نقاط باريک و در جای ديگر پهن می ش��دند. ديوارها صاف و گاهی برخی از نقاط 
صیقلی هستند. سقف ها هموار و به نظر می آيد که لعابی روی آنها داده شده. جای انكار نیست که 
عوامل طبیعی اين گذرگاه های زيرزمینی را بوجود نیاورده، اينها بیشتر شبیه پناهگاه های زيرزمینی 

است که برای محافظت جان از حمالت هوايی در قرن اخیر از آن استفاده می شود.

  ورودی مخفی تونل های پنهانی که در وسط محلی که به شهرهای »گوواالکوئیز - سان 
آنتونیو - يااوپائی« قرار گرفته و به وسیله بومیان مهاجم محافظت می شود.

همان طور که داشتم سقف و ديوارها را آزمايش می کردم و دست می کشیدم، ناگاه خنده ای 
ممتد سر دادم که طنین آن در تونل ها انعكاس يافت.

»موريكس« نور چراغش را به صورتم انداخت و گفت:
- ها... چه شده؟ مگر ديوانه شده ای؟

گفتم:
- می خواستم بدانم کدام باستان شناسی می تواند مدعی شود که اينها کار تبر و دست است؟!

در اين هنگام، در باره راهروهای زيرزمینی هر چه ترديد داشتم ناگاه نابود شد و بسیار احساس 

1 Gualaquiza San Antonio
2 Yaupi
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شادی کردم. »موريكس« گفت:
- ش��بیه اين راهروهايی که داريم از میانش می گذريم، زير خاک »پ��رو« و »اکوادور« صدها 

کیلومتر کشیده شده است.

  داخل تونل ها محل زندگی پرندگان است. در دو نقطه ای که عمق فضله پرندگان را 
ندازه گرفتیم 80 الی 87 س��انتیمتر از کف غار عمق داشت. سقف ها صاف، ديوارها 

قائم بر کف و اغلب صیقلی بودند.

»موريكس« با عالمت ما را به سمت راست هدايت کرد. ما در مقابل مدخل يک تاالر بزرگ 
به وسعت آشیانه يک »جمبوجت« ايستاديم.

فكر کردم ممكن است اينجا يک مرکز توزيع و يا يک انبار بوده. زيرا راهروهايی در جهت های 
مختلف از آنجا شاخه می گرفت. هنگامی که کوشیدم برای تعیین جهت راهرو از قطب نما استفاده 
کنم، ديدم که قطب نما از کار افتاده است. آن را تكان دادم، عقربه جهت نما حرکت نكرد. »موريكس« 

به من نگاهی کرد و گفت:
- فايده ای ندارد. در اينجا تشعشعاتی هست که موجب می شود که قطب نما از کار بیفتد. البته 
من در باره ماهیت اين تشعشعات چیزی نمی دانم، اما فقط وجود آنها را حس می کنم. اين هم برای 

فیزيكدانها می تواند کار تحقیقی جالبی باشد.
در مدخل يک راهروی کناری، اسكلتی روی زمین افتاده بود. اين طور به نظر می آمد که پزشكی 
با دقت تمام به منظور تشريح بدن انسان آن را روی زمین مهیا ساخته. وانگهی روی اسكلت گرد 

درخشانی پاشیده بود، زيرا اسكلت زير نور چراغ های ما، مثل طالی ناب می درخشید.
»موريكس« به ما گفت چراغ ها را خاموش کنیم و به آهستگی دنبالش حرکت کنیم. سكوت 
سنگینی وجود داشت. تنها صدای گام ها و نفس های ما و صدای پرندگان - که خیلی زود به آنها 

عادت کرديم - اين سكوت را می شكست. ظلمت آنجا از شب های تیره هم، سنگین تر بود.
فرياد »موريكس« بلند شد که:

- چراغ ها را روشن کنید.
ما با حیرت بسیار و هیجان عجیبی خود را درست وسط سالن بزرگی يافتیم.

»موريكس« کاشف، با غرور بسیار، با زيرکی، »بروکسلی«ها1 اين حالت فوق العاده را بوجود 
1 Brussels
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آورده بود. بروکس��لی ها اغلب برای اينكه »گراند پاالس« را به جهانگردان نشان دهند که چطور 
میدان عظیم و زيبای جهان است، از اين روش استفاده می کنند.

به اين سرس��رای ناش��ناخته هفت راهرو متصل می شد که وسعت آن ترس��ناک می نمود. ما 
متوجه شديم که اندازه ها 137 در 148 متر است. ناگهان به فكرم رسید که اين تا حدودی به همان 
اندازه های هرم ماه در »تیوتیهوکان«1 ساخته شده. سازنده و مهندس هر دوی آنها معلوم نیست چه 
کسانی بوده اند. درست وسط اتاق يک میز قرار داشت. آيا به راس��تی يک میز بود؟ ممكن است. 
هفت صندلی در طول يک جانب میز گذاشته شده بود. آيا به راستی صندلی بودند؟ به ظاهر اينطور 
می نمود. آيا سنگی بودند؟ نه. نوع آنها به سردی سنگ بود. آيا چوبی بودند؟ البته که نه. چوب هرگز 
هزاران سال عمر نمی کند. آيا از نوع فلز ساخته شده بودند؟ من که باور نمی کنم. به نظر می آمد از 
يک نوع پالستیک ساخته شده بودند. اما به سختی فوالد. حیواناتی پشت صندلی ها بودند. خزنده ها، 
فیل، شیر، سوسمار، پلنگ وحشی، شتر، خرس، میمون، گاومیش، گرگ با حلزون و خرچنگ که 

اطراف آنها حرکت می کردند.
اينطور به نظر می رسید که مجسمه ها قالب سازی هستند، اما نظمی منطقی در نحوه قرار گرفتن 
آنها ديده نمی شد. جفت نبودند، به آنگونه که در کشتی »نوح«2 ديده می شوند. وانگهی به ترتیبی که 
اغلب منظور نظر جانورشناسان است، هم مرتب نشده بودند. حتی به ترتیبی هم که بیولوژيست ها 
سیر تكامی را نظم می دهند، قرار نگرفته بودند. خیلی ساده در زوايايی قرار داشتند و اينطور به نظر 

می رسید که خارج از قوانین طبیعی هستند.
اين مجموعه شبیه يک باغ وحش بسیار خاصی اس��ت. با اين تفاوت که همه حیوانات از فلز 

يكپارچه ساخته شده اند.
در کنارش آن گنجینه ارزشمند کتاب های فلزی که در سند قید شده بود، در اين سرسرا قرار 
داشت. اين چیزی بود که هرگز برای من قابل حدس و گمان هم نمی نمود. کتابخانه و ورق های 
فلزی درست مقابل مجموعه حیوانات و در جانب چپ میز کنفرانس قرار داشت. کتابخانه محتوی 
همان ورق های فلزی است که قطر برخی از آنها به چند میلیمتر می رسد و طول و عرض اغلب آنها 

97 در 48/5 سانتیمتر بود.
پس از يک بررسی دقیق و طوالنی، هنوز نتوانسته بودم درک کنم که اينها از چه مواد ساخته 
شده اند. اما آنچه مسلم می نمود، اين بود که بايد از يک ماده غیرمعمول باشد، چون ورق ها با اينكه 
نازک و پهن بودند، اما خم و تا نشده و همچنان صاف مانده بودند. تمام اوراق منظم و مثل صفحات 
کتاب قطور پشت سر هم قرار داشتند. هر برگ حاوی نوشته و مهرهای چاپی دقیقی بود. درست 

مثل اين که آنها را با ماشین چاپ کرده باشند.
تا کنون »موريكس« موفق نشده بود که تمام صفحات را بش��مارد، اما به طور تقريب حدس 

می زد که ممكن است بیش از دو تا سه هزار صفحه باشند و من هم قبول داشتم.
عالماتی که روی فلزها حک شده ناشناخته است اما اطمینان دارم اگر به دانشجويان اين رشته، 

1 Teotihuocan
2 Noah’s Ark
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وجود چنین مجموعه ای اطالع داده شود، اين عالمات به سرعت کشف و بر همه معلوم می شود.
نكته قابل اهمیت اين نیست که چه کسی اين کتابخانه را بوجود آورده و يا در چه زمانی زندگی 
می کرده است. اين ناشناس بزرگ نه تنها از دانشوران متخصص سری سازی اوراق فلزی، آن هم 
به صورت اعداد کثیر نه محدود می باشد، بلكه بر اساس آنچه مشاهده می شود، او از خود الفبائی 
به جای گذاش��ته که به وسیله آن در نظر داشته اس��ت که اطالعات مهمی را به ايندگان بسیار دور 
بسپارد. اين کتابخانه فلزی هم به نحوی ساخته شده که سال ها بتواند دوام يابد و برای ابد خواندنی 

و ماندنی باشد.
مرور زمان معلوم می کند که آيا عصر ما به راستی مشتاق کشف و درک اين رازهای بخصوص 

می باشد يا نه.
آيا در صورت کش��ف رمز اين عالمات، ما آماده ايم که حقايقی را قبول کنیم؟ هرچند که اين 
حقايق تمام تصورات و پندارها و باورهای ما را از دنیای خودمان با آن مفاهیمی که دارد، واژگون 
کند؟ آيا دانش��مندان بزرگ اديان متحول ش��دن بنای علوم ماقبل تاريخ را به جای دانش آفرينش 
جاری را می پذيرند و يا اين که از فهم آن بیزار می ش��وند؟ آيا بشر به راستی آماده قبول آن هست 
يا نه؟ آيا آماده اس��ت تا تاريخ پیدايش را با آنچه که داستان های مذهبی در انديشه اش پديد آورده 

معاوضه کند؟ آيا باستان شناسان و مورخین بی هیچ تبعیض دنبال اين دقايق روشن هستند يا نه؟
بايد پذيرفت هیچكس مايل نیس��ت که از فراز آسمانخراشی که خود ساخته، خويشتن را به 

پايین رها کند.
ديوارها و راهروهای تونل س��اده و بدون نقش و نگار هستند. بايد پذيرفت هیچ نقشی مانند 
نقش هايی که بر مقبره های دره شهرياران در »لوکس��ور«1 و يا غارهای ماقبل تاريخ سراسر جهان 
کشف شده، نمی باشند. ما در هر گام به شكل های سنگی جديد می رسیديم. »موريكس« يک طلسم 
آويزه سنگی دارد که ابعادش 10 در 5 سانتیمتر است. روی اين شیء موجودی با بدن پنج ضلعی 

با سر مدور حكاکی شده که امكان دارد کار يک بچه باشد.
به هر حال اين موجود ماه را در دست راست و خورشید را در دست چپ دارد. تا اينجا جای 
هیچ شگفتی نیست. اما نكته جالب اينجاست که اين موجود روی کره زمین ايستاده. اين موضوع 
مؤيد اين حقیقت می باشد که به زمانی که اولین نقاشی های روی سنگ نقش و حک می شده، عده ای 

از اجداد ما می دانستند که روی يک کره زندگی می کنند.
پشت اين شیء نیمی از ماه و خورشید تابان نشان داده شده است. از اينرو جای ترديد نیست 
که به نظر من اين طلسم آويزه س��نگی که در غار پیدا شده، ثابت می کند اين موجودات در اواسط 

دوره پالیولتیک )4000 - 9000 سال قبل از میالد مسیح( است.
روی يک لوحه سنگی ديگر تصوير يک حیوان حكاکی شده که ابعاد آن 27/5 در 52 سانتیمتر 

است. فكر می کنم اين می تواند يک »دايناسور« باشد.

1 Luxor
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  تكه سنگ حكاکی شده که مربوط به 4000 تا 9000 سال قبل از میالد مسیح است. در 
تصوير جنداری را به حالت ايستاده روی کره نشان می دهد. اين سوال مطرح است که 
چگونه انسان در عصر حجر می دانست زمین کروی است؟ حال آن که هزاران سال 

بعد کروی بودن زمین کشف شد.

با توجه به تصوير، اين جانور نابود ش��ده متعلق به ماقبل تاريخ، با پاهای بلندش روی زمین 
حرکت می کرده است. اندازه عظیم آن در تصوير به خوبی ديده می شود. طول »دايناسورها« تا 20 
متر می رسیده است. عالوه بر اين، پاهای جانور با سه انگشتی که دارد، مرا به اين حقیقت مطمئن 
می سازد که اگر اين جانور را درست شناسايی کرده باش��م، بايد حیوان حیرت انگیزی باشد. اين 
حیوان نابود شده، روی زمین در حدود 135،000،000 سال قبل، به زمانی که قاره های کنونی هنوز 

شكل نگرفته بودند، زندگی می کرده است.
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  اگر اين حكاکی به دست سنگتراش��ی به زمان ماقبل تاريخ انجام شده و تصوير يک 
»دايناسور« اس��ت، تنها يک عیب دارد، و آن اين که او نمی توانسته اين حیوانات را 

ديده باشد چون اين حیوان حدود 135،000،000 سال قبل زندگی می کرده است.

نمی خواهم بیش از اين مساله را بررسی کنم، تنها اين سوال ساده را مطرح می نمايم که: کدامین 
موجود باشعوری موفق به ديدن يک »دايناسور« شده است؟

  يک اسكلت سنگ تراشی شده.
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در برابر ما يک اسكلت انسان است که از سنگ تراشیده شده است. من روی اسكلت ده جفت 
دنده شمردم که از نقطه نظر تشريح، به طور دقیق، درست است.

در يک دفتر، می بخشید، در يک اتاق چهارگوش سنگی، آقای »موريكس« يک گنبد به من نشان 
داد. افرادی با صورت های تیره، پیرامون گنبد دايره وار، مانند نگهبانان ايستاده اند. هر يک کالهی 
به سر دارند و نیزه ای به حالت تدافعی به دست گرفته اند. شكل هايی در حال پرواز و يا شنا در آب، 

کنار نوک گنبد تصوير شده است.

  احتمال دارد که اين اولین گنبدی باشد که بشر ساخته است. آنچه را که ما در مدرسه 
خوانده ايم و آموخته ايم، چندان اعتباری ندارند.

»هانريش شلیمن« اولین گنبد را به سال 1874 تا 1876 هنگام حفاری های دژ و شهر »مايسینا«1 
در شمال شرقی »پیلوپونیز«2 کشف کرد.

اين گنبد بايد توسط »آشاين«ها3 در قرن چهاردهم پیش از میالد ساخته شده باشد.
در مدرسه به طور عملی آموختم که »پانتئون«4 در »روم« که در دوران »آدريان«5 بین 120 تا 
125 بعد از میالد مسیح ساخته شد، اولین گنبد بود. من امروز اين قطعه سنگ حكاکی شده را اولین 

گنبد ساخته شده دست بشر می دانم.

1 Mycenac
2 Peloponese
3 Achaens
4 Pantheon
5 Hadrian
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  يک دلقک مقدس يا يک فضانورد؟ بر روی اين مجس��مه وسايلی ديده می شود که 
اين فكر را در آدمی برمی انگیزد: شايد که او پیكره يک فضانورد است. گوشی های 

مخصوص، وسايل تنفس. معنای اينها چه می تواند باشد؟

يک دلقک با بینی برجسته روی يک پايه ستون سنگی زانو زده است. اين دلقک کوچک اندام 
کاله خودی دارد که تا روی گوشهايش امده و گوشی هايی شبیه گوشی تلفن خودمان به الله های 
گوشش متصل است. قطعه ای به قطر 5 سانتیمتر و ضخامت 1 سانت جلو کاله خود متصل شده است. 
حلقه 15 سوراخ دارد که به ظاهر برای اتصال رابط ها حفر شده است. زنجیری به گردن اوست که 
آن هم حلقه ای سوراخ دار دارد. درست مثل صفحه سوراخی که روی تلفن برای شماره گیری قرار 
دارد. ساير چیزهايی که توجه را به خود جلب می کرد. وسايل فضانوردی و لباسی بود که آن موجود 
به تن داشت. دستكش هايی که انگشتانش را به خوبی در مقابل تماس های خطرناک حفظ می کرد.
برای من پیكر بالدار مادری که در آغوش او يک طفل چش��م بادامی همراه با کاله خودی، به 
حالت زانو زده است، چندان قابل توجه نمی نمود، اگر چنین پیكره ای را که با گل ساخته اند، در موزه 
»مادريد« واقع در »اسپانیا« نديده بودم. اما در مورد اين تونل ها و گنجینه های آن، کتاب ها می توان 
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نوشت و البته اينها روزی هم نوشته خواهد شد.
میان تمام اين اشیاء، به اين چیزها بیشتر توجه جلب می شود: مجسمه های سنگی 186 سانتیمتری 
که نشان دهنده موجودات سه سر و هفت سر است. پالک های مثلثی شكل با خطوطی که بی شباهت 
به خط و مشق بچه های تازه به مدرسه رفته نیست. تاس های هندسی شكل در سطوح شش پهلو. 
سنگی که به ارتفاع 113 سانتیمتر و عرض 27 سانتیمتر شكل هالل ماه تراشیده و با ستاره ها پوشیده 

شده است.
کسی حفر کننده و س��ازنده اين تونل ها را نمی شناس��د. حتی هیچكس نمی داند سازندگان 
اين مجسمه ها و آثار جالب چه کسانی هستند. تنها يک نكته برايم محقق است و آن اين است که 

مهندسین تونل ها، همان کسانی نیستند که مجسمه ها و ساير اشیاء را ساخته اند.

  ش��بیه اين مجس��مه بالدار که در غارهای »اکوادور« وج��ود دارد، در موزه 
آمريكايی »مادريد« به نمايش گذاشته شده اس��ت، با اين تفاوت که از نوع 

گل است، و نه سنگ.
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راهروهای مستحكم و جالب آنان البته نیازی به تزيین نداشته اند. شايد هم آنان اين زيرزمین ها 
را به کسانی که در سنگتراشی نخبه و استاد بودند نشان داده و آنان آنچه را که ديده و يا در باره اش 

شنیده بودند، با سنگ ساخته و در اعماق تونل ها انبار کرده اند.
تا امروز محل ورودی اين گنجینه عظیم تاريخ بشری بر همه کس، غیر از افراد بخصوص و مورد 
اعتماد، پنهان و ناشناخته مانده است. وانگهی اينجا به وسیله قبیله سرخپوستان وحشی محافظت 
می شده است. اين سرخپوستان در میان درختان کمین می نشستند و کمترين حرکت مشكوکی را 

زير نظر داشتند.
»موريكس« از طرف ريیس قبیله ای که نگهبانی غار را به عهده داشت، همراه سه نفر از آن افراد 

که اغلب در مسیر حرکت تمدن و متمدن ها قرار داشتند، از معتمدين محسوب می شد.
معمول بوده است که سالی يک بار در 21 ماه مارس و اول بهار، ريیس قبیله يكه و تنها تا سكوی 
اول غار می رفت و مراسم عبادت و نیايش خاص خود را انجام می داد و برمی گشت. روی دو گونه 

صورت او همان عالمتی که در مدخل غار نگارش شده، ترسیم شده بود.

  اين نقوش حكاکی شده بر روی س��نگ های مدخل تونل هاست. ريیس قبیله ای که 
نگهبان اين غارهاس��ت، مانند اين نقش ها را به روی گوشه صورت خود دارد. اين 

نقش ها میان سرخپوستان ديرينگی دارد.

تا کنون اين قبیله نگهبان، صورتک هايی و اشیاء حكاکی شده ای از مردانی با بینی دراز می ساختند. 
معلوم نیست آيا زمانی اين صورتک ها ضد گاز بوده يا نه؟ آنان قصه هايی را از مهربانی های مردان 
پرنده ای که يک بار از کهكشان آمدند تعريف می کنند. اين قصه ها را »موريكس« می داند. سرخپوست ها 
به هیچ عنوان داخل تونل ها نمی شوند حتی اگر رش��وه ای هم در کار باشد. آنها معتقدند که آنجا 
خانه ارواح است. اما جالب اينجاست که گاهی ريیس قبیله برای پرداخت بدهی های خود به مردم 

متمدن امروزی از طال و اشیاء طاليی استفاده می کند.
»موريكس« در بعضی موارد به من اجازه نمی داد که از قسمت هايی از تونل عكسبرداری کنم. 
هر مرتبه برای اين ممانعت خود بهانه ای می آورد. يک بار بهانه اش اين بود که اشعه موجود در غار 
نگاتیف فیلم را خراب می کند. گاهی به اين بهانه که نور قوی فالش دوربین ممكن اس��ت اشیاء 
فلزی را خراب کند. اول متوجه نمی شدم چرا اين بهانه ها را می آورد. اما بعد از چند ساعت در اين 

راهروها متوجه دلیل اين بهانه های مبهم او شدم.
نمی توانستم خودم را از اين که تحت نظر او هستم رها کنم. به اين خاطر که او مواظب من بود 
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مبادا چیزی را خراب کنم و يا حادثه بدی بوجود آورم.
اگر دهانه غار ناگهان مسدود می شد؟ آيا باز من می توانستم خورشید را ببینم؟ نكند که اينها 
عقايد ابلهانه کسانی است که در زمینه تحقیقاتی جديد قرار می گیرند؟ همه اينها ممكن است. اما 
اگر شما می توانستید به اين نتیجه برسید که بودن در چنین ژرفنای تاريک و هولناکی چه احساسی 

در آدم بوجود می آورد، آن وقت به اين عقايد غیرجدی پی می برديد.
الزم بود يک گروه کارشناس با تجهیزات کافی در مورد خطرات احتمالی اين غارها تحقیق 

می کردند تا معلوم شود آيا اين خطرات قابل پیشگیری هستند يا نه.
هنگامی که برای اولین مرتبه تلی از طالی انباشته ديدم، برای عكس گرفتن التماس کردم، اما 
باز هم اجازه نداد. تكه های طال بايد از میان اين تل طال به آرامی برداش��ته می شد، زيرا بی مباالتی 

موجب بوجود آمدن صدا می شد و اين صدا می توانست سقف را مثل بهمن فرو ريزاند.
»موريكس« به خوبی متوجه عجز من شد. خنديد و گفت:

- تو از طالهای بیشتری عكس خواهی گرفت. البته نه به اين انبوهی. خوب آيا راضی خواهی 
شد؟

امروز بايد اذعان کنم که ديگر بزرگترين گنجینه طالی تونل در موزه های آمريكای جنوبی برای 
تماشا وجود ندارد. بلكه اين گنجینه عظیم در گذرگاه عقبی کلیسای »ماريا آگزيلیادورا«1 واقع در 

»کوئنكا«ی2 »اکوادور«3 در ارتفاع 2592 متری از سطح دريا وجود دارد.
پدر »کرسپی«4 مجموعه دار گنجینه ای است که تنها برای وزن طالی آن نمی توان آن مجموعه 

را ارزشیابی کرد.
او را سرخپوستان دوس��ت قابل اعتماد خود می دانند. سرخپوس��تان طی دهه های گذشته به 

تدريج اين طالها را تكه تكه از پنهانگاه آنها برايش آورده اند و هنوز هم اين کار را ادامه می دهند.
البته پیش از اين من در جريان اين کار قرار گرفتم که پدر »کرسپی« خیلی دوست دارد مهمانان 
خود را به نحوی ريشخند کند. درست بود چون من هم به زودی طعم ريشخند ايشان را چشیدم.

او در حالی که قیافه جدی به خود گرفته بود، شیئی را که معلوم بود کف يک اطوی فلزی است 
به من نشان داد و گفت:

- مالحظه بفرمايید، اين نشان می دهد که رؤسای »اينكا«5 حتی آن زمان هم شلوارشان را اطو 
می کردند!

همه از اين ريشخند او خنديديم. پدر »کرسپی« ما را به محل های بعدی گنجینه هايش برد.
در اتاق شماره يک - کارهای سنگتراشی شده جمع شده بودند. در اتاق شماره دو - کارهای 
دس��تی قبیله »اينكا« از قبیل: طال، نقره، مس و برنز جمع آوری شده اس��ت. در اتاق شماره سه - 

گنجینه های طال گردآوری شده بود و او کمتر مايل بود که آنجا را به کسی نشان بدهد.
»کوئینكا« موزه طالی منحصر به خود دارد، اما با موزه پدر »کرسپی« قابل قیاس نیست.

1 Maria Auxiliadora
2 Cuenca
3 Ecuador
4 Crespi
5 Inca
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  اين پدر »کارلو کرسپی« است. او مجموعه دار گنجینه ای عظیم از اشیاء طال و نقره است 
که در محوطه کلیسای »ماريا آگزيلیادورا« در »کوئنكا« نگهدای می کند.

جالب ترين چیزی که ديدم يک تابلوی فلزی بود. )تصوير شماره 26 کتاب را مالحظه بفرمايید( 
ارتفاع تابلو 51/5 و عرض آن 14 سانتیمتر بود. ضخامت تابلو 3/75 سانتیمتر بود. اين تكه در 56 
شكل مختلف در 56 مربع چاپ شده بود. پیش از اين من درست همین عالمات و نقوش را روی 

برگهای کتاب کتابخانه فلزی واقع در آن سرسرای عظیم ديده بودم.
هر کسی اين تابلوی فلزی را ساخته از يک »کد« )يا الفبا؟!( با 56 حرف يا نمونه خاص که در 

نوشتن از آنها استفاده می شده ، بهره گرفته است.
اين سخن قاطع که گفته می شد: فرهنگ آمريكای جنوبی يعنی اينكاها به طور کلی دارای خط 

و يا الفبا و يا نوشته ای ديگر نبوده، موجب می گرديد که اين کشف فوق العاده تر گردد.
»موريكس« از من پرسید:

- آيا شما اين خانم را ديده ايد؟
تصوير اختری به ارتفاع 31/5 سانت و از طالی ناب. سرش از دو مثلث تشكیل شده بود که 
به نظر می آمد بالهايی به آن جوش خورده است. سیم های حلقه وار از گوش هايش بیرون آمده بود 
که آش��كارا معلوم بود که زينت و آرايش نبودند، زيرا گوشوارها جداگانه به الله های گوش خانم 
وصل بودند. اندامش متناسب و سالم و زيبا می نمود. پاهايش در حالی که از هم باز بودند، ايستاده 
بود. نداشتن بازو باعث نمی شد که از زيبايی اش کاسته شود. شلوار بلند مناسبی پوشیده بود. يک 

کره باالی سرش بود که فكر کردم ممكن است ستاره های دو طرفش نشانه محل تولد او باشد.
اين خانم چه کسی بود؟ يک شخصیت ممتاز در زمان های دور! يا بانويی از کران ناشناخته؟
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بعد به صفحه ای مدور برنجی رسیدم قطر دايره اش 21/5 سانتیمتر بود. بر اساس نظر باستان شناسان 
اين سینی نمی تواند سپر باشد. زيرا از يک طرف بسیار وزين است و از طرف ديگر در پشت صاف 

آن دستگیره ای ندارد.
تصور می کنم از اين صفحه برای انتقال و انعكاس اطالعات مخصوص ساخته و استفاده شده 
است. صفحه مدور نمايانگر دو شكل دقیق »اسپرماتوزوئید« است. دو خورشید خندان. هالل ماه 
و يک ستاره بزرگ و تصوير دو چهره مثلثی انسان در آن حک شده. وسط آن هم دايره های کوچک 
برجسته ای است که در مجموع آن را زيباتر می کند. اينها بدون ترديد برای هدف و منظور مهم و 

اساسی نقش شده اند نه به اين سادگی که می بینم.
»پدر کرسپی« يک لوحه مسی وزينی را در برابر دوربین گذاشت و گفت:

- اين هم يک چیز جالب برای تو، دوس��ت جوانم. اين را که می بینی مربوط به دوران قبل از 
طوفان »نوح« است.

  دايره وزين برنجی به قطر 21/5 سانتیمتر، که يک وسیله انتقال اطالعات و پیام بوده، 
اما بدون ترديد سپر نمی تواند باشد.

سه موجود تابلوی بلندی را که عالماتی روی آن حكاکی شده تشكیل می دهد. اينها به حالت 
خیره به من نگاه می کنند. چشمهاشان درست مانند اين است که از ورای عینک دودی خیره شده اند. 
هیواليی که باالتر در طرف چپ قرار دارد، به يک کره اشاره می کند. آنكه در طرف راست است، 
روپوشی به تن دارد که از دو طرف بسته شده و با افتخار يک ستاره سه گوش را باالی سر خود دارد. 

باالی تابلو، دو کره بالدار ديده می شود.
اين هیوالها چه چیزهايی را نگهداش��ته اند؟ آيا اينها يک نوع رم��ز »مورس«، خط و نقطه، يا 
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تقاضای کمک است؟ آيا يک تابلوی برق با اتصاالت الكترونیكی است؟ هر چیزی ممكن است، 
اما من تصور می کنم اينها به تكنیک شباهت دارند و نه به حروف الفبا.

به قول پدر »کرسپی« که برای ادامه تحقیقات باستان شناسی خود از واتیكان اجازه رسمی دارد، 
قدمت و ديرينگی آنها تا دوره پیش از طوفان »نوح« حدس زده می شود.

اين را از من بپذيريد که وقتی به چنین گنجینه ای از طال در گذرگاه عقبی کلیسای »ماريا آگزيلیادورا« 
مواجه می شويد بايد خیلی با اراده باشید که در لذت و شوق آن همه طال از خود بی خود نشويد!

اما چیزی که مرا به س��وی خود جلب کرد، انبوه اين طالها نبود، بلكه ش��كل های گوناگون 
ستاره ها، ماه و خورش��ید و مارها بودند که در میان صدها لوحه فلزی می درخشیدند و می توان به 

جرأت گفت که بدون ترديد همه نشانه هايی از سفرهای فضايی بودند.
من از اين شكل ها، عكس های جالبی گرفتم که همه گمان می کنند میراثی از قوم »اينكا«ها است.

»اينكا«ها قومی بودند که با عالمت های مارها آشنايی داشتند. آنان از اين قبیل عالمت ها را برای 
زينت و ارايش هر چه بیشتر و معرفی سرداران و بزرگان خود که »پسر آفتاب« نام داشتند، استفاده 

می کردند. مالحظه بفرمايید اين هم نقشی است که در آن هرمی را تصوير کرده اند.

  نقش اصلی اين لوحه هرم اس��ت که مارها به طرف آن هرم می خزند. آيا دايره های 
کوچک نشانگر تعداد فضانوردان دفن شده در وسط هرم می باشند؟

در اين هرم برجسته، طرفین آن ش��یب دار می باشد و به دو مار محدود می گردد. دو خورشید 
و دو هیوال شبیه به فضانوردان، دو شكل ش��بیه آهو و چند دايره که در وسط نقطه گذاری شده از 

مشخصات آن است. آيا دايره ها نشان دهنده تعداد مسافرين فضايی مدفون در هرم هستند؟
پالک ديگری که در آن هرم طراحی شده، نمايانگر دو يوزپلنگ، که مظهر قدرت است می باشد. 
پنجه های يوزپلنگ ها را به طرف هرم قرار داده اند. در پايین هرم عاليم و گذشته ها به خوبی نمايان است.
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  آنچه در اين لوحه طاليی مشاهده می شود عبارت اس��ت از: مارهايی که در آسمان 
سر جای خودشان هستند، در پايین فیل ها قرار دارند. جای ترديد نیست که در سال 
12000 قبل از میالد مس��یح کسی که اين لوحه را س��اخته در قاره آمريكای جنوبی 
امكان نداشته که بتواند آنها را ديده باشد. نوشته های زير لوحه هنوز ناشناخته هستند.

در قسمت چپ و راست فیل هايی هستند که حدود 12000 سال قبل از میالد مسیح در آمريكای 
جنوبی زندگی می کردند. به زمانی که هیچ نوع تمدنی نمی توانسته وجود داشته باشد و مارها سرانجام 
در جايی که بايد باشند قرار گرفته اند. در آسمان. کسی نمی تواند منكر اين حقیقت شود که اژدها 
و مارها جای خاصی در افسانه های خلقت دارند. حتی دانشمندی مانند دکتر »آيرين سنگربرت«1 

که مهندس هواپیما و صنايع فضايی است، اين سؤاالت را در کتاب خودش آورده است:

معماهای الينحل2 
چرا اژدها پايه اصلی فكر نقاش��ی و افسانه های باس��تانی چینی ها، سرخپوست ها، بابلی ها، 

مصری ها و يهودی ها، آلمان ها و ماياهاست؟
در پاسخ به اين سؤال، خانم »سنگر« اعتقاد دارد که اژدها و مار با خلقت و فضا ارتباطی دارند.
در کتاب »خداوندان دنیا« »رابرت شاروکس«3 برای نشان دادن اينكه مارهای درخشانی که 
در هوا معلق می باشند، و در همه جا هستند، به متون باستانی اشاره می کند. وی يادآور می شود که 
دلیل اينكه فنیقی ها، مصری ها، ماران و اژدها را می پرستیدند و مقدس می داشتند و سرانجام دلیل 
اينكه چرا ماران به عناصر آتش تعلق دارند، اين اس��ت که در آن سرعتی است که هیچ چیز به آنها 

نمی رسد. به خاطر ماهیت آنها يعنی آتش.
»شاروکس« بدون گزافه گويی از »هراکلیئوپولیس«4 بازگو می کند:

- اولین و برترين مقدسات مار است. مار با کله عقاب مانند. هنگامی که چشمش را می گشايد 

1 Dr. Irene Sanger Bert
2 Ungeloste Ratsel der Schopfung
3 Robert Charroux
4 Heracheopolis
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جهان پر از نور می شود. هنگامی که آنها را می بندد تاريكی همه جا را فرا می گیرد.
»سانچونیاتن« مورخی که به سال 1350 قبل از میالد مسیح در »بیروت« زندگی می کرد، معروف 
است که وی گردآورنده افسانه و تاريخ فنیقی هاست. »شاروکس« به متونی از متعلق به او مراجعه 

کرده است و می نويسد:
- مار دارای سرعتی است که هیچ چیز به سرعت مار نمی رسد. اين به خاطر ماهیت اوست. 
مار قادر اس��ت در حرکت مارپیچ خود، به هر س��رعت حرکت کند. قدرت مار استثنايی است. با 

درخشش خود هر چیزی را روشن می کند.
البته آنچه گفته شد مشخصات مارهای روی کره زمین که اطراف يک انسان متفكر در حرکت 
می باشند، نیستند. اما به راستی چرا ماران اين طور با قاطعیت در میان افسانه های خلقت و افسانه ها 

جا دارند؟
بايد برای يک بار هم که شده به سخن پژوهشگران گوش داد که می گويند:

- تنها راهی که می توان به عصر اجدادمان برسیم اين اس��ت که در سطح فكری آن روز آنها 
انديشه کنیم. بايد از شیوه خودشناسی ساده آنها استفاده کنیم. اگر اجدادمان پرنده ای حیرت انگیز 
و عظیم می ديدند، با همان فرهنگ فكری که داش��تند آن پرنده را توصی��ف می کردند. اما چگونه 
قادر بودند چیزی را که برای نخستین مرتبه در آس��مان می ديدند، بدون فرهنگ کافی و وسیع آن 

را توصیف کنند؟
شايد فضانوردان بیگانه، روی سیاره ما چندان به خساراتی که به ما وارد می آورند، حساسیت 

نداشتند.
شايد آنها که تماشاگر بودند، هنگام ديدن فضانوردان بر اثر شعله سرخگون و سوزان فضاپیماها 
به هنگام فرود مورد اصابت قرار گرفته و مرده باشند و يا اين مرگ به هنگام برخاستن سفینه ها رخ 
داده باشد. وانگهی برای يک ش��اهد، کلمات و لغات فنی و علمی وجود نداشته که چنین رويداد 

هولناکی را به صورت فنی و علمی شرح دهد.
اين شیء تابناک که به طور احتمال از فلز ساخته شده بود، به زمان نشست و برخاست از خود 
صدای مهیبی و بوی عجیبی و گرد و خاک بس��یار زيادی ايجاد می کرده اس��ت. بدون ترديد يک 

پرنده معمولی نبوده است.
از اينرو آنان که چنین چیزی را مشاهده می کردند، از عقايد و اعتقادات و دانش بسیار محدود 
خود از قبیل اژدها، يک پرنده تابناک استفاده می کردند، و يا به خاطر اين که آنها بسیار دور از ذهن 

آنان بوده آن را »اژدهايی که آتش از دهانش خارج می شود« توصیف کرده اند.
اين ملت وحش��ت زده، آنچه را ديده بودند قرن ها به صورت رؤيا، نسل به نسل افسانه اش را 
بازگو کرده اند. رؤياهايی پر از ماران و دزدها. با گذشت زمان و تكامل علم بیان و سخن، اين قصه ها، 
رنگ تازه ای يافته و بیشتر ابهام آمیز جلوه کرده است. تا اينكه ماران پرنده حائز اهمیت شدند و در 

داستان ها سهم عمده ای به خود اختصاص دادند.
ماران بسیاری در لوحه های طاليی تونل های زيرزمینی واقع در »پرو« و »اکوادور« و حتی در 
گنجینه پدر »کرسپی« وجود دارد. مارانی که دارند در اهرام باال می روند و قله ها را فتح می کنند. مارانی 
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که در حال پرواز به کهكشان ها هستند و خط سرخی از آتش به دنبال خود دارند. مارانی که بر سر 
خدايان قرار گرفته اند. اما اينجا و يا جای ديگر ماری ديده نمی شود که آنطور که معمول است و ما 
می دانیم و می بینیم مشغول کار عادی و معمولی خود باشد. مثل اينكه ماران در حال خزيدن میان 
علف ها باشند و يا از درختی آويزان باشند و يا در حال بلعیدن موش، يا حرکت میان گل و الی باشند.

در همه جا، بیشتر موردهای الزم، اژدها نمونه بارز يک پديده از کهكشان هستند.
در اين مورد، نظر باستان شناسان چیست؟

- مار نشانه جاودان بودن.
- برای چه؟

- برای اينكه اجداد ما دانسته بودند که مارها مداوم پوست می اندازند. و شفاف و تازه از جلد 
قبلی خود خارج می شوند.

جای ترديد هم نیست که محققان اولیه می دانستند که سرانجام ماران مردنی هستند. مثل ساير 
جانوران. با اين وجود مار مظهر چاالکی بود. آيا پرنده ها يا پروانه ها نمونه های بهتری نسبت به اين 

خزندگان هولناک نبودند؟
برای بش��ر اولیه، ماران به عنوان نشانه باروری و حاصلخیزی بس��یار مورد احترام بودند. اما 

ساکنان جنگل از مار می ترسیدند.
پس جای حیرت است که مار را نمونه بارز باروری می دانستند و آنها را احترام می کردند.

س��اکنان جنگل از مار می ترس��یدند، اما آن را به عنوان يكی از خدايان، برگزيده اند. شیرها و 
خرس ها و يوزپلنگ ها هولناک هستند. ماران تنها جانورانی را برای خوردن می گیرند که روی آنها 

هدف دارند و بی هدف اين کار را نمی کنند.
در کتاب آفرينش، حضرت »موسی« به حقیقت نزديكتر می شود و مار را پیام آور مصیبت می داند.

در افسانه های ديرين شمال »آلمان« آمده است:
- اگر ماری در اطراف کشتزار يا خانه شما چنبره بزند، بايد منتظر رويداد شومی باشد.

مدارک و شواهد ماقبل تاريخ نشان می دهد که:
- ماران و اژدها به آفرينش انسان مربوط هستند.

- ماران و اژدها به ستارگان مربوط هستند.
- ماران می توانند پرواز کنند.

- ماران نفس آتش آلود بدی دارند.
تا کنون در علوم دينی، يا در افسانه ها، يا شرح حال ها و يا در علوم باستان شناسی، تحقیقات 

دقیقی پیرامون پیدايش ماران نشده است.
اگر متخصصین بخواهند اين دانش را کامل نمايند اينجانب با کمال میل حاضرم تمام آرشیو 

خودم را در اختیارشان بگذارم.
***

پدر »کرسپی« قس��مت هايی از لوحه های فلزی را برحسب موضوع آرشیو کرده است. برای 
مثال، آن لوحه هايی که تصوير اهرام دارند. خود من، حدود چهل قطعه آنها را مش��اهده کردم که 
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تصاوير چند قطعه آنها در کتاب هست. تمام حكاکی های هرم ها در چهار چیز مشترک هستند.
- خورشید. اما در بیشتر آنها چندين خورشید باالی اهرام حک شده اند.

- مار همیشه باال يا در کنار هرم ها در حال پرواز هستند.
- انواع حیوانات که همیشه حاضرند.

- دو دايره که برای يک مرکز هس��تند با ش��ماره های مختلف قرار دارند. اينها همیشه به يک 
اندازه کنار هرم ها حكاکی شده اند. من حدود 9 تا 78 عدد آنها را در لوحه های مختلف شمرده ام. 
اين دايره های متحدالمرکز دارای يک نقطه دقیق درون و وسط مرکز لوحه می باشند. نه تنها من از 
آنها در »کوئنكا« ديده ام، بلكه در تمام نقاشی های ماقبل تاريخ غارها و حكاکی ها وجود دارند. تا 
کنون بر اساس آنچه مشاهده کرده ام، در تمام نقاشی ها اين دايره های نقطه گذارده شده به عاليم 

خورشیدی تعبیر شده است اما من در اين مورد ترديد دارم.
خورشید، با صورت خندان يا پرتوهای اطراف خود، همیشه جای انحصاری خود را دارد. به 

عبارتی ديگر چند خورشید وجود دارد که تابش نور دارند.
اين مسأله می تواند مطرح شود که اگر خورش��یدها بدين شكل خیلی واضح نقاشی شده اند، 

چه چیزی را می خواهند القاء کنند؟
آيا نشان دهنده تعداد فضانوردانی هستند که ديده شده اند؟

هنگامی که آنها کنار اهرام هستند، آيا نمايانگر تعداد خدايان بیگانه ای هستند که در آنها دفن 
شده اند؟

آيا نمايانگر تعداد انفجارهايی هستند که مشاهده شده است؟
اما من معتقدم که اين دايره های نقطه گذاری شده، به اين آشكاری، نمايانگر يک نوع محاسبه 
است. تصويرهايی که در يكی از غارهای کوه »کیمبرلی«1 در کشور »استرالیا« کشف شده، منظور 

مرا بهتر نشان می دهد.
هاله ای دور سر اين مظهر خورشید است. 62 دايره کنار شكل رسم شده اند.

ايا اينها به منظور القاء مفهوم خورشیدهای کوچكتر رسم شده اند؟
سؤاالت گوناگونی می توان مطرح کرد. اما هر پاسخی بهتر از اين اظهارنظر است که اين دايره ها 
هنگامی که کنار يک تصوير خورشید قرار می گیرند، نمايانگر مظاهر خورشیدی بیشتری هستند.

آنها که در ماقبل تاريخ می خواستند پیامی را به ما برس��انند، کار را آن طور ساده نكرده اند که 
بتوانیم آن را به راحتی و س��ادگی درک کنیم. وانگهی بايد توجه کرد که حیوانات همیشه در اين 

تصويرها وجود دارند و من نمی توانم حرف ديگری را بپذيرم.
در زير هرمی که با دقت کامل با مكعب های ظريفی ساخته شده، دو فیل ايستاده اند که به راستی 

قشنگ هستند.
باستان شناس��ان در آمريكای جنوبی و »مكزيكو« به وس��یله حفاری موفق شده اند استخوان 
فیل هايی را کشف کنند که در 12000 سال پیش از میالد مسیح زندگی می کرده اند. در حالی که در 

عصر »اينكا«ها فیل ها به طور کامل از عرصه خاک آمريكای جنوبی نابود شده اند.
1 Kimberely
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  يكی از خدايان که در غارهای »کیمبرلی« در اس��ترالیا پیدا شده. هیچكس نمی تواند 
قاطعانه بگويد که 62 دايره نشانگر خورشیدها هستند.

تمدن »اينكا«ها آن طور که در تاريخ آمده، از 200 سال بعد از میالد مسیح شروع شده است. 
پس به ناچار ما بايد يكی از اين دو را قبول کنیم:

- يا »اينكا«ها مهمانانی از آفريقا داشته اند که در کنار اهرام برای آنها با فیل نقاشی کرده اند.
- يا اين که اين لوحه ها بیش از 14000 سال عمر دارند. يعنی: 12000 + 2000 سال. اما پاسخ، 

يكی از اين دو می باشد.
فكر کنم اهرامی که روی لوحه های گنجینه پدر »کرسپی« حكاکی شده اند، بتواند به ما کمک 

کند و ما را از اين اشتباه علمی خارج سازد.
تا کنون تمام عالمان علوم مدعی بوده اند که اهرام آمريكای جنوبی و اهرام »مايا«ها در آمريكای 
مرکزی بدون کمترين ارتباطی با اهرام »مصر«، ساخته شده اند. در »مصر« اهرام غول پیكری مدفن 
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فراعنه مصر بوده اند که در نیمكره س��كوی بااليی آنها، تنها ساختمان های مجلل و بزرگی وجود 
داشته و باالتر از آن عبادتگاه ها قرار داشته اند. هیچیک از لوحه های کشف شده طاليی، نمايانگر 
يک هرم با قله های مسطح و يا معبدی بر فراز آن نیست. آنها بدون ترديد مانند اهرام مصری هستند.

کدام يک از ديگری تقلید کرده اند؟
کدام يک اولین مرتبه هرم ساخته اند؟

»اينكا«ها؟ يا »مصری«ها؟
آنچه مسلم است، اين نمی تواند يک اتفاق باشد. زيرا نخست اينكه به طاليی به مراتب بیشتر 

از طالی موجود خزانه داری آمريكا1 احتیاج داشته اند.
وانگهی، از لوازمات کار، استخدام يک لش��كر عظیم بوده است که در آن هنرمندان و مردمان 
اولیه تا آنجا که آشنا به فرهنگ آن روز بودند، حضور داشته باشند. از اينها گذشته، الزم بوده که در 

طول تمدن »اينكا«ها اين ساختمان ها ساخته می شده است.
من مايلم بدانم که اين محققان چه راز و رمزی به کار می برند تا اين لوحه های غیر قابل ارزشیابی 

تاريخی و باستان شناسی را به تاريخی وابسته کنند، در حالی که به طور کلی متعلق به آن نیست.
آيا می توان پذيرفت که تمام اهرام سراسر جهان يک سازنده داشته اند؟

از اشیاء نقاشی شده »کوئینكا« نش��انه هايی می توان ديد. آيا اينها قديمی تر از تمام شكل های 
خطی هستند که به تازگی کشف شده اند؟

خط میخی »فنیقی«ها و »هیروگلیف« »مصری«ها بايد در 2000 سال پیش از میالد از آمیزش 
خطوط »مصری« و »بابلی« و اثرات آنها بوجود آمده باشد.

گفته ش��ده که در 17000 س��ال پیش از میالد مس��یح و قبل از مهاجرت »بنی اسرايیل« مردم 
»فلسطین« خطی را که از 100 حرف و عالمت تشكیل می ش��ده و آمیزه ای از دو خط ديگر بوده، 

بوجود آورده بودند.
الفبای »فنیقی« با 22 عالمت کمی پیش از 1500 س��ال قبل از میالد مسیح با اضافه شدن و يا 

تبديل برخی حروف تكمیل شده است.
تمام الفبای رايج در دنیا از الفبای »فنیقی« ريشه گرفته است. حدود 1000 سال پیش از میالد 
مسیح، يونانی ها با استفاده از دو نوع الفبای »فنیقی« اولین ترکیب الفبای صدادار را اختراع کردند. 

به اين شكل که از قسمتی از حروف »فنیقی«ها به عنوان حروف صدادار استفاده نمودند.
قرن ها پژوهشگران در اين رش��ته، مدعی بودند که نه »اينكا«ها و نه گذشتگان آنان، هیچ يک 
خطی و الفبايی نداشته اند. اما به هر حال به دستاوردهای آنان با تحسین می نگريستند. راه سازی، 
آبیاری، تقويم دقیق آنها، و فرهنگ »نازکا«2 س��اختمان های »کوزکو«3، کشاورزی پیشرفته آنها، 
سیستم پستی شفاهی که آنان داشتند، و بسیاری چیزهای ديگر آنان، همه در کتاب ها و تحقیقات 

آمده است. اما تنها چیزی که به حساب آنها گذاشته نشده خط و الفبای آنان بوده است.

1 Fort Knox
2 Nazca
3 Cuzco
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  الفبای فنیقی ها از قرن های 10 تا 12 پیش از میالد مسیح. الفبای متداول امروز از 22 حرف 
الفبای فنیقی ها گرفته شده است. حداقل تا کنون چنین چیزی مورد قبول بوده است.

پروفسور »توماس بارتل«1 ريیس توسعه »فولكلور« بومی ملل دانشگاه »توبینگن«2 در سی و 
نهمین اجالسیه کنگره بین الملل مطالعات آمريكايی که در »لیما« پايتخت »پرو« تشكیل شد، اظهار 
داشت که 400 عالمت از نوشته »اينكا« را شناسايی کرده است. وی معنی 50 حرف آن را می داند و 
صدای 24 حرف را فهمیده است. اما اينها نوشته های الفبايی نبودند. محققان اهل »پرو« و »آلمان« 

اعتقاد داشتند که اينها شكل های زيبا و زينت شده ای هستند و تنها شباهتی به حروف الفبا دارند.
در ژانويه سال 1972 خانم دکتر »ويكتوريا جارا«3 که يک نژادشناس اهل »پرو« می باشد، ضمن 

تحقیقات ده ساله خود ثابت کرد که:
- »اينكا«ها به راستی خط و نوشته داشته اند.

اين سخن در کنگره باستان شناسی »آند« در »لیما« غوغايی بر پا کرد. او گفت:
- شكل های هندس��ی: مربع، زاويه قائمه، لوزی، نقطه، خط و... که »اينكا«ها در ظروف خود 
حک کرده اند، در حقیقت اين نكته را می رساند که عاليمی از شكل ساده به حالت پیچیده رفته اند. 
اين عالمت ها گويای رويدادهای تاريخی و افسانه ها بوده و ثابت می کند که بعضی از »اينكا«ها به 
هنر مقدس شاعری که درآمد مختصری داشته، عالقمند بوده اند. تعدادی از اين عالمات، دستور 

زبانی را بوجود آورده اند که اساس آن رنگ هاست. هر رنگی حالتی را نشان می داده است.
هنگامی که سخنرانی خانم »جارا« تمام شد، صدای عظیم کف زدن حضار در سالن پیچید.

هنگامی که نژادشناسان برای کشف لوحه های »کوئنكا« در انديشه فرو روند چه خواهند گفت؟ 
من اطمینان دارم که برايم آن کف زدن های پر سر و صدا وجود نخواهد داشت، اما هنوز می گويم:

- عالماتی که روی اين لوحه ها در اعماق خاک حک شده اند، ثابت می کند که آنها قديمی ترين 
نوشته های موجود بر روی کره زمین هس��تند و اين پیام آوران انديشمند، از سوی خدايان کلیدی 

روشنگر و راهنما برای نسل های آينده به جا نهاده اند.
1 Thomas Barthel
2 Tubingen
3 Dr. Victoria de la Jara
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من س��ه نمونه هواپیما با طرحی فوق مدرن در آثار ماقبل تاريخ ديده ام. هر کسی به »کلمبیا« 
سفر کند، اولین نمونه آنها را می تواند مشاهده کند. اين نمونه در بانک ايالتی »بوگوتا«1 به نمايش 

گذاشته شده است.

  اين نمونه طاليی نوعی از هواپیمای »کونكورد« اس��ت که در بانک دولتی »بوگوتا« 
نگهداری می شود.

دومین نمونه توسط پدر »کرسپی« نگهداری می شود و نمونه س��وم هنوز در 240 متری زير 
زمین در تونل های »خوان موريكس« پنهان است.

قرن ها، باستان شناس��ان نمونه ای را که در »بوگوتا«س��ت يک نمونه زينتی مذهبی محسوب 
می کردند. من برای اينان متاسفم، زيرا اين طرز تفكر بیهوده است.

متخصصین هواپیماسازی اين شیء را ديده اند و آن را در تونل باد آزمايش کرده اند.
آنان معتقدند که اين نمونه يک هواپیماس��ت. دکتر »آرتور پويزلی«2 از موسس��ه هواپیمايی 

»نیويورک« معتقد است:
- اين امكان که اين نمونه برای معرفی يک ماهی يا يک پرنده س��اخته شده باشد، بسیار کم 
است. نه تنها به اين دلیل که اين نمونه و مدل طاليی در اعماق »کلمبیا« کشف شده و سازندگان آن 
ماهی آب شور نديده بودند، بلكه کسی هم نمی تواند پرنده ای را با اين بال های هندسی و بال های 
عمودی تصور کند. قسمت جلو آن درست به سنگینی )52 - ب( آمريكايی ساخته شده. کابین خلبان 
مستقیم پشت دماغه جا دارد که به وسیله بادشكن محافظت می شود. عقب که با جاسازی سیستم 
به حرکت آورنده سنگین شده، با يک تشابه »آيرودينامیكی« بین دو بال مدور شده. اين نمونه در 
»يوگوتا« دو بال دلتا شكل ش��بیه »کنكورد« دارد و نوک آن درست مانند نوک »کنكورد« است. دو 

بال تعادل و يک بال عمودی، درست مدل هواپیمای »اينكا« را کامل می کند.
کدام انسان کم هوشی می تواند اين مدل هواپیما را به پرنده يا ماهی تشبیه کند؟ در تمام اعصار 
قرون طال فلزی کمیاب و گرانبها بوده است. اين فلز در قصرهای سلطنتی و معابد پیدا می شده است. 
اگر شیئی از طال ساخته می شد بدون ترديد به خاطر اهمیت آن بود و برای اين که بتواند آن را سالم 

1 Bogota
2 Dr. Arthur Poyslee
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سال ها نگهداری کنند و برای آيندگان باقی بماند. به اين دلیل آن شیء از جنسی ساخته می شد که 
در برابر عوامل طبیعی مقاومت نمايد.

  پس از مطالعات مفصل و آزمايش��ات دقیقی که موسسه هوانوردی در نیويورک در 
تونل های بادی انجام داد، اين طرح های فنی تهیه و انتشار يافت.

  ساختمان طراحی شده بر اساس هنرهای مذهبی بدين شكل نقاشی شده است.

کوتاه اين که، به استثناء تاريخ، در هیچ ادواری ماهی يا پرنده ای مورد پرستش، وجود نداشته 
که ارزش داشته باشد اين مدل از روی آنها ساخته شده باشد.

در موزه اشیاء آلمانی در بانک مرکزی »بوگوتا« کره سنگینی از طالی ناب نگهداری می شود 
که پیرامونش لبه ای پهن می باشد.

به منظور اين که تا دير نشده جلو اظهار نظرات غرض آلود را بگیريم، بايد گفت اين يک کاله 
لبه دار نیست. چون کاله را حداقل کمی تو خالی درس��ت می کنند که کوچكترين کله ها بتواند در 

آن جا بگیرد.
در کتاب »خدايان کهكشان ها«، من تشريح کرده ام و نشان داده ام که بدون ترديد چرا اين کره 
نمونه يک سفینه فضايی يا يک ايستگاه فضايی است. اجسام کروی در فضا می چرخند و در نتیجه 
تولید يكنوع جاذبه مصنوعی برای سرنشینان خود می کنند. جاذبه برای به کار افتادن عادی اعضاء 
بدن ضروری است. اين کره طاليی برای يک بار ديگر نظر مرا جلب کرد و در اين عقیده راسخ تر 

شدم که:
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- سفینه های فضايی قديم االيام کروی بوده و به عنوان يک وسیله نقلیه کیهانی از آنها استفاده 
می شده.

لبه اطراف کره عالوه بر اين که می تواند يک سكو برای پهلو گرفتن يک سفینه تدارکاتی باشد، 
امكان دارد، به عنوان محل استقرار س��كوهای »فتوالكتريک« برای جذب انرژی خورشیدی هم 

مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ما امكانات تكنیكی بسیاری می توانیم قائل شويم، به هر حال، مايلم که بدانم چطور شبیه اين 

کره طاليی در »ترکیه« که در فاصله 11250 کیلومتری »اکوادور« قرار دارد، پیدا شده است.

  در موزه دولتی »بوگوتا« در بخش اش��یاء آسمانی، کره بزرگ طاليی نگهداری 
می ش��ود. حاش��یه پهن آن می تواند محل اتاق ها و انبار آذوقه و يا محل فرود 
فضاپیماهای تدارکاتی و يا س��لول های جذب و ذخیره انرژی خورشید باشد. 
امكانات بسیار زيادی می توان برای تكنیک آن قايل شد. درست مانند اين کره، 

اما از نوع سنگ در موزه »استانبول« ترکیه وجود دارد.
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  اين کره سنگی که در موزه »استانبول« ترکیه است، به طور دقیق مانند کره طاليی است 
که در »کوئنكا« کشف شده است.

اين کره کشف شده که از سنگ تراشیده شده، در موزه ترکیه در »استانبول« به نمايش گذاشته 
شده است. اين هم به طور دقیق نگاتیو کره اس��ت که در گنجینه »بوگوتا« قرار دارد. همان کره با 

همان شكل و همان لبه ها.
روی کارتی که در موزه »استانبول« برای توضیح روی اين شیء گذاشته شده اين کلمه خوانده 

می شود:
- ناشناخته.

تا علم قادر نیست که قبول کند ماشین های پرنده ای در ادوار ماقبل تاريخ از فراز اقیانوس ها 
می گذشتند و قاره ها را به هم متصل می کردند، همچنان متعصبانه بايد با معمای غیر قابل حل و از 

اين دست روبرو باشد.
کسی نمی تواند منكر خالقیت دانشمندان شود، اما اين حقیقت هم وجود دارد که دانشمندان 

از کشفیاتی که با موازين علمی جاری قابل توجیه نیست، دوری می کنند.
در »کوئنكا« از شیئی از جنس مس به ارتفاع 50 سانت عكس گرفتم که نمايانگر يک انسان با 

ابعادی طبیعی است. تنها مورد غیرطبیعی آن، 4 انگشت دست و 4 انگشت پاهای اوست.
به هر حال، ما نمونه ها و مشخصاتی از خدايان که بین سرخپوست های »مااوريز«1 و »ايتروسكانز«2  

و ساير قبايل نظیر آنها، کشف کرده ايم که برخی از اعضاء بدن را نداشتند.
در يک نشريه معتبر اين موضوع به ظاهر خیلی ساده توضیح داده شده است. اين طور که:

انگشتان دست و پا نوعی ماشین حساب بوده اند. برای مثال کسی که تابلو را حک کرده برای 

1 Maoris
2 Etruscans
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نمايش عدد 19 يكی از انگشتان دست يا پا را رسم نكرده. بله عدد 16 به صورت چهار انگشت پا به 
اضافه چهار انگشت پای ديگر و چهار انگشت دست به اضافه چهار انگشت دست ديگر مساوی 

است با 16.

  اين شكل که مس است، 50 سانتیمتر ارتفاع دارد. کلیه اعضاء معمولی بدن انسان را 
نیز دارد، اما با اين تفاوت که انگشتان دست و انگشتان پايش 4 عدد است! چه توضیح 
علمی برای آن وجود دارد؟ منظور نوعی محاسبه علمی است. امكان دارد »اينكا«ها 
آنقدر احمق بوده اند که آدم های 4 انگشتی برای حكايتی بسازند؟ اما در حقیقت اين 

»خدای ستاره« است.

اينگونه ش��مارش ابتدايی - به نظر من - شايس��ته مردمانی که آن قلعه ها و راه ها و شهرها را 
ساخته اند نمی باشد. به عبارت ديگر چرا برای خدای تمام ستاره ها، »اينكا«ها با آن هوشی که داشتند 

بايد يک مرد کامل را با تمام دست ها و پاها فقط برای توضیح عدد 4 بسازند يا ترسیم کنند؟
دانش با تمام توانايی خود در حل اين مسايل ناتوان است. اما به هر حال می پذيرد که »اينكا«ها 
می توانستند واحدها را بشمارند، اما قابل قبول نیست که قادر نبوده اند چهار را با چهار نقطه يا خط 

نمايش بدهند. از اين رو ناگزير بودند انگشتانی را از مجموع کسر کنند.
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اين موضوع يک برداشت و توضیح بچه گانه از مسأله ای است که در ابهام قرار دارد و به گفته 
پدر »کرسپی« اين مظهر خدای ستاره است.

در دست راست اين خدای خورشید خندان، جانوری متشكل از مار و اسب آبی و طوطی است. 
در دست چپ چیزی با عالمت خود او، خورشید خندان در يک سو و کله يک مار تزيینی در سوی 
ديگر، شكل های ستاره گون سیمای شادمان اين خدا را احاطه کرده اند که در دو نمونه شبیه نمونه 

»استرالیايی« آن نیز ديده می شود، که اينها به »خالق ها« معروف هستند.

  دو شكل خنده آور افسانه ای ست که در اس��ترالیا به »خالق ها« معروف است. اين دو 
مانند »خدای ستاره« همان شعاع های ستاره را اطراف سر خود دارند.

لباس های يكدست با نوارهای پهن در قسمت سینه، پوشیده اند. به زمانی - در آينده - وقتی 
تمام کتابخانه فلزی تجزيه و تحلیل ش��د، آن وقت معلوم می شود که ش��كل هايی که از نقطه نظر 
کالبدشناسی درست نبوده، و اندام های گمشده ای داشته اند، يک تصوير گويايی از موجودات فضايی 

هستند که می خواهند پیامی را به آيندگان برسانند.
هنر »اينكا«ها که برابر »دورر«1 يا »دگاس«2 يا »پیكاسو«3 بوده اند، يک لوحه فلزی به ابعاد 96/5 

در 47/5 و به ضخامت 2/5 سانتیمتر است.
هر چه بیشتر اين لوحه ها مورد بررسی قرار گیرند، مسايل و نكات جالبی در آنها کشف می شود. 
1 Durer
2 Degas
3 Picasso
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من آنچه را که از آنها فهمیده ام يادداشت کرده ام. ستاره، موجودی با شكم بزرگ و دمی شبیه مار، 
حیوانی مانند موش، مردی با يک کت کیسه ای و کاسكت، مردی با سر مثلثی که از آن انواری می تابد. 
دو چهره، چرخی که چهره ای از وس��ط آن خیره نگاه می کند. چند پرنده. چند مار. کله ای بی مو و 
مودار. صورتی که از صورت ديگر خارج شده. يک مار صورت دار. دو دايره که يک مرکز دارند. 
يک صورت در میان دو دايره. يک شلوغی واقعی. دو لوالی محكم از جنس طال تمام اين شلوغی 

را در میان خود گرفته اند که شبیه بمب در حال سقوط است.
اين هنرمند می خواسته چیزی را توضیح دهد. آيا از اجداد و اعقاب »هیرونیموس بوش«1 است؟
آيا لحظه ای که زمین شلوغ به وسیله يكی از خدايان ستاره ها نابود می شده، نمايش می دهد؟

اين ذره ناچیزی است که از گنجینه گذرگاه کلیسای »ماريا اگزيلیادورا« واقع در »کورنیكا« که 
در اينجا توضیح داده شد. اشیاء گرانبهاتر بیشتری در زير زمین های »خوان موريكس« پنهان است. 
مجموعه ای از تاريخ فلزی بشر. اين اشیاء فلزی »اينكا«ها برای چه بوده است؟ منظور آنها چه بوده 
است؟ آيا اسباب بازی گرانبهای ابتدايی آنها بوده؟ آيا به راستی پیام هايی از دوران اولیه - که برای 

ما قابل فهم نیست - با خود به همراه دارند؟
پروفسور »میلوسالف استینگل«2 يک پژوهشگر ممتاز آمريكای جنوبی است در کشورهای 
پشت پرده آهنین. وی در رشته تمدن های باستانی از آمريكا فارغ التحصیل شده است. اينک او يكی 
از اعضای آکادمی علوم »پراک« و نويسنده کتاب های باستان شناسی و نژادشناسی است. برای مثال 

به سال 1971 در کتاب خود اين موضوع را بسیار مورد توجه قرار داده است.
وی در منزل من مهمان بود. عكس هايی را که در »کوئینكا« گرفته بودم به او نشان دادم. وی گفت:

- اگر اين عكس ها اصیل باشند - که همه چیز دلیل اصیل بودن آنهاست - چون تصور نمی کنم 
کسی برای اثبات سخنش از طال سندی درس��ت کند، آن هم در اين مقدار، اين بزرگترين انقالب 
باستان شناسی پس از کشف »تروا« خواهد بود. سال ها پیش من طرفدار اين نظريه بودم که »اينكا«ها 
هیچ نوع خط الفبايی نداشتند. حاال من با دستخط »اينكا«ها روبرو می شوم. اين بايد خیلی قديمی 

باشد. هر کس به سهولت می تواند سیر تكاملی و تحول تصوير به نوشته را در آن مشاهده کند.
گفتم:

- خوب، راجع به حكاکی ها چه نظری داريد؟ چطور اينها را با وضع فعلی تطبیق می دهید؟
گفت:

- برای يک اظهار نظر دقیق علمی الزم است که هر يک از لوحه ها را تحت آزمايش اساسی و 
مداوم و طوالنی قرار دهم و هر يک از آنها را با اشیايی که حاال در دسترس می باشد مقايسه کنم. حاال 
تنها چیزی که می توانم بگويم اين است که مبهوت شده ام. در حكاکی های شناخته شده از »اينكا«ها 
خورشید همیشه جزئی از تزيینات اصلی بوده است. اما به طوری که چندين مرتبه من در عكس ها 
ديده ام، انسان هرگز به جای آن قرار نگرفته است. انسان ها با پرتو خورشیدی که اطراف سرشان 
است، نشان داده شده اند. مردانی ديگر با عالمت ستاره مانند. اين نمونه بارز »قدرت مقدس« است 

1 Hieronymus Bosch
2 Miloslav Stingl
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که همیشه به صورت سر آدمی در آمده است. اما در اين عكس ها سرها همراه خورشید و يا ستاره 
هستند. اين يک ارتباط جديد مستقیم را می نماياند.

  اگر به اين لوحه فلزی با دقت نگاه شود، اسرار و حقايقی کشف می گردد. يک ستاره. 
يک آدم چاق. موجودی با کاله خود. صورت ها. چرخی که چهره ای در وسط دارد. 
يک شلوغی واقعی و ش��كلی مانند بمبی که در وسط در حال سقوط است. ابعاد آن 

96/5 در 47/5 به ضخامت 2/5 سانتیمتر است.
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گفتم:
- شما اين بمب را در لوحه به چه چیزی تفسیر و توجیه می کنید؟

دانشمند معروف زمانی دراز در سكوتی طوالنی با ذره بین عكس لوحه مزبور را مورد بررسی 
قرار داد. وی در جمالت کوتاهی پاسخ داد:

- به اعتقاد من »هیچگونه توجیهی مقدور نیست. کلیه اينها کامال جديد است« و اضافه کرد:
- من اين شكل های تابان و پر درخشش با ستاره های باالی آن و مارهای پايین را دلیل ارتباطات 
کهكشان و زمین می دانم و اين به آن معنی اس��ت که موجودات ستارگان و خورشیدها با ساکنان 

زمینی ارتباط داشته اند.
- ديگر چه؟

- من چیز ديگری برای گفتن ندارم. البته منظومه س��تارگان به طور کامل شناخته شده اند. اما 
چیزی اينجا وجود دارد که به طور کامل متفاوت اس��ت. به هر حال تمام اين ش��كل ها، پرندگان، 
مارها، شكل هايی که با »کاسكت« و هر چیزی ديگری که در اين لوحه ديده می شود، به نظر می آيد 

که از دنیای رويايی آمده است.
برای مثال از يک افسانه،

- افسانه ای که روز به روز رنگ های قابل حس تر و واقعی تری به خود می گیرد.
پروفسور خنده ای سر داد و گفت:

- ناچارم اعتراف کنم که شما مباحثی را در اين معما عنوان می کنید که حتی افكار روباه پیری 
مثل مرا هم ويران کرده و مجبور به انديشیدن می کند.

به هر حال چه کسی تونل ها و گنجینه های زيرزمینی »اکوادور« را مطالعه خواهد کرد؟ و آنها را 
مورد بررسی قرار خواهد داد؟ چه کسی اين اکتشاف باستان شناسی هیجان انگیز را با نور تحقیقات 

علمی روشن خواهد کرد؟
هیچكس با عالقه و ثروت »هنريک شلیمن«1 که »تروا«2 و »مايسینا«3 را حفاری کرد به نظر 

نمی رسد وجود داشته باشد.
هنگامی که »موريكس« تونل ها را کشف کرد مثل يک موش کلیسا، فقیر و تهیدست بود. از آن 
روز تا کنون معادن آهن و نقره کشف کرد که آنها را در شرکت های بازرگانی برای بهره برداری به 
رهن گذاشت. او حاال تا حدودی ثروتمند شده است. اما خیلی ساده زندگی می کند. تمام ثروتش را 
در راه تحقیق و پژوهش گذاشته است. اما »خوان موريكس« آنقدرها ثروتمند نیست که همكاری 

نخبگان را بپذيرد و آن را برای مدت نامحدودی که الزم است به کار ببرد.
»موريكس« خوب می داند که خیلی ساده و سريع می تواند حمايت بورس بازان و يا جويندگان 
طال - به سبک غرب وحشی - را فقط با نشان دادن قطعه ای از کاله های تونل جلب کند، اما اين طور 

همكاری را نمی خواهد. زيرا مسأله به غارت خواهد انجامید نه به خدمت به بشر.
اين مسأله، گردهمايی يک گروه را که فقط دنبال تحقیقات باشند و نه چیزهای ديگر مشكل 
1 Heinrich Schliemann
2 Troy
3 Mycenae
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می کند. حتی در سال 1969 که »موريكس« عده ای را برای بازديد دعوت کرد ناچار شد آنها را با 
محافظ مسلح همراه کند.

»موريكس« و »پنا« گفتند:
- هر چه گروه در پیچ و خم غارها بیشتر و بیش��تر جلو می رفتند، آنان عصبی تر می شدند. تا 
جايی که مهمانان به محافظان مسلح که تب طال گرفته بودند، بدبین شدند. يا به عبارت ديگر آنقدر 

گرفتار وحشت شدند که همگی مجبور به بازگشت شديم.
دلیلش چیس��ت که »اکوادور« يک گروه علمی را تش��ويق به انجام اين کار نمی کند تا برای 

کشورش افتخار کسب نمايند؟
»اکوادور« يک کشور پنج میلیونی و يكی از فقیرترين کشورهای آمريكای جنوبی است، صدور 
محصوالت کشتزار کاکائو، موز، توتون، برنج و نیشكر آن مقدار ارزی را که بتوان با آن تكنولوژی 

برای کشور خريداری کرد، وارد مملكت نمی کند.
سرخپوستان روی کشتزارها، سیب زمینی و ذرت پرورش می دهند. آنان به پرورش گوسفند 
و »الما« سرگرم هستند. وانگهی کائوچوی وحشی جنگل های شرقی خريدار چندانی ندارد. شايد 
اگر دولت از معادن طال، نقره، مس، سرب و منگنز بهره برداری کند، برای چند سال درآمد مختصری 
ايجاد شود، اما کافی نیست. به همین ترتیب مقداری نفت در سواحل وجود دارد. تمام اينها يكجا بايد 
صرف فقرا و مردم فقیر شود و هنوز دولت برنامه ای ندارد تا مردم را از اين فقر و تنگدستی برهاند.
»خوان موريكس« مخارج تحقیقاتی تونل را به طور کلی حدود يک میلیون فرانک س��وئیس 
تخمین زد. يک پست برق بايد ايجاد شود و به مسايل ايمنی و امنیتی فكر کرد و الزم است از انواع 

ماشین های حفاری استفاده شود.
آنچه را که من از اين گنجینه مدفون دارم، گنجینه ای که خیلی چیزها برای گفتن در مورد تاريخ 
بشر دارد، باعث می شود که مطلبی را که در کتاب »ارابه خدايان« مطرح کردم )سال 1968( دوباره 

تكرار کنم.
»بايد يک سال به س��ال جهانی باستان شناسی اختصاص يابد. در اين س��ال باستان شناسان، 
فیزيكدان ها، شیمی دان ها، زمین شناسان، فلزشناسان و تمام محققین علوم وابسته، برای پاسخگويی 

به اين پرسش ها يكجا گرد هم بیايند و پاسخ دهند که:
- آيا اجداد ما کسانی را از فضا مالقات کرده اند؟«

از طرفی برای اين که اشخاص يا مؤسساتی، دنبال کردن اين مسايل مبهم را در غارهای هولناک 
کاری بیهوده تلقی نكنند، من نمونه کارت ويزيت آقای وکیل »پنا« را چاپ می کنم:

وی با کمال خوشوقتی هر پژوهشگری را به آقای »خوان موريكس« معرفی می کند.
»فرانسیسكو پیزارو«1 )1541 - 1478( در اين اطراف، در »آند«، »پرو« )کوه های آند( دهانه های 
غارهايی را در »هواسكاران«2، کوه های »اينكا«ها در ارتفاع 6883 متری سطح دريا کشف کرد که 

به وسیله تخته سنگ هايی مسدود شده بودند.

1 Francisco Pizarro
2 Huascaran
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  هر پژوهش��گر می تواند به وس��یله وکیل آقای »خوان موريكس« يعنی آقای »پنا« با 
»موريكس« تماس بگیرد و به منظور شناخت هر چه بیشتر غارهای »اکوادور« به او 

کمک کند.

اسپانیايی ها مشكوک به وجود انبارهايی در پشت آنها بودند. غارها تا سال 1971 که يک هیئت 
انتخاب شد، به دست فراموشی سپرده شده بودند. نشريه آلمان »بیلدر ويشن شافت«1 اين هیئت را 
ارج نهاد و از قول آنها مطالبی در نشريه خود نوشت که اين گروه با وسايل مدرن از قبیل کابل، سیم 
برق، چراغ حفاری، بطری ئیدروژن در نزديكی دهكده »اوتوزکو«2 در »پرو« شروع به کار کرده اند 

و در 60 متری زير زمین به يک اکتشاف فوق العاده نايل آمده اند.
در انتهای غارها که اغلب چند طبقه بودند، دانشمندان ناگهان خود را با درهای سنگی عظیمی که 
اب در آن غیر قابل نفوذ بود، روبرو ديدند. با آنهمه عظمت درهای سنگی، اما چهار مرد می توانستند 

آنها را باز کنند.
درها روی توپ های سنگینی قرار داش��تند که آن توپ ها در حفره هايی که از چكه های آب 

ايجاد شده بود، قرار داشتند. نشريه مذکور اين طور ادامه می دهد:
- ... تونل های عظیمی که حتی موجب حسادت سازندگان زيرزمین های مدرن امروزی می شد، 
از پشت شش در شروع می ش��د. تونل ها مستقیم با يک زاويه به ش��یب 14 درصد به سرسرا ختم 
می گرديد. کف از سنگفرش هايی بود که حفره داش��تند و مانع لغزيدن و سر خوردن عابر می شد. 
حتی امروز هم رفتن به درون تونل هايی که 80 الی 90 کیلومتر به سوی ساحل می روند و سرانجام 

از محلی که 24 متر زير سطح درياست سر در می آورد، ماجرا محسوب می شود.
مشكالتی که در قرن 14 و 15 برای نقل و انتقال کاال و اشیاء به اعماق »آند« برای نگهداری از 

غارت اسپانیايی ها و »پیزارو«ها وجود داشته را بايد در نظر آورد.
اين اقیانوس وسیع در انتهای تونل های زيرزمینی »گواناپ«3 پنهان است که به نام همان جزيره ای 
1 Bildder Wissenschaft
2 Otuzco
3 Guanape
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که در کنار ساحل »پرو« قرار دارد، نامگذاری گرديده، چون فرض اين است که اين تونل ها روزی 
از اعماق اقیانوس به همین جزيره منتهی می شده است.

پس از اين که راهروها در اعماق تاريكی چند مرتبه باال و پايین رفتند، صدای نوسان آب شنیده 
شد. درست مانند صدای امواجی که از دل خالی صدف ها بلند می شود.

ما زير پرتو چراغ دستی ها، آخرين سرازيری را که به تاريكی مطلق می رسید، پیموديم و به نظر 
می رسید که به آب دريا می رسیم. ساحل کنونی در اينجا در ژرفنای زمین شروع می شود.

آيا به راستی در روزگار بسیار دور هم وضع بدين قرار نبوده است؟
عده ای از پژوهشگران دانش��گاه معتقدند که تحقیقات در جزاير »گواناپ« بی فايده خواهد 
بود. چون آنجا، دلیلی نیست که راهروهايی نیز از سرزمین اصلی به آنجا ختم شود. کسی نمی داند 
که اين راه های زيرزمینی »اينكا«ها و اجدادشان به کجا می رس��د. آيا به گنجینه ای عظیم متعلق به 

تمدن های نابود شده...؟
»فرانسیسكو پیزارو« و دنبال روهای چپاولگرش، می دانستند که گنجینه های طالی بسیاری 

در پنهانگاه غیر قابل نفوذ »اينكا«ها وجود دارد.
به سال 1532 اين نجیب زاده اسپانیايی به رهبر »اينكا«ها که »آتااوالپا«1 بود، قول داد، که اگر او 

دو سوم يک اتاق 7 در 4 در 3 متر را پر از طال کند، او را نكشد و آزادش سازد.
»آتااوالپا« اين قول س��فیر ملكه »کريس��تانیا« )1555 - 1479( ملقب به »ديوانه« را پذيرفت. 
»اينكا«ها روزها آنقدر طال آوردند تا اتاق به همان ابعاد مورد نظ��ر پر از طال گرديد. بعد »پیزارو« 

عهدشكنی نمود و »آتااوالپا« را اعدام کرد )1533(.
در همان سال نايب السلطنه اسپانیولی »مانكو کاپاک«2 که از »اينكا«ها بود را ولیعهد کرد، اما او هم 
در سال 1544 به وسیله مسیحیان فاتح، کشته شد. مرگ او باعث انقراض امپراطوری »اينكا« گرديد.

جالب اينجاست که شروع امپراطوری »اينكا«ها نیز به همین نام بود.
بر اساس سخن مورخین:

- از اولین »مانكو کاپاک« تا آخرين آن سیزده پسر خورشید »اينكا«ها را رهبری می کرده است.
اگر ما تاريخ شروع را 1200 بعد از میالد مسیح ثبت کنیم ختم آن تاريخ سال 1544 می شود که 
آخرين پادشاه آفتاب مرد. پس اين امپراطوری عظیم که در »شیلی« تا »اکوادور« و از »آند« در شمال 

»کیتو« تا »وال پريزو« در جنوب محدود می شد، بايد 350 سال بوجود آمده باشد.
در اين مدت اولین امپراطوری آمريكای جنوبی ماقبل »کلمبیايی« به هم مربوط ش��ده است. 
سرزمین های فتح شده و س��اکنین آن به عنوان نواحی آشفته تلقی نمی شدند بلكه به مناطق تحت 
امپراطوری خود می افزود. تكنیک های پیشرفته در امر کش��اورزی به وسیله ماموران تعلیم يافته 

انجام می شده. درست مثل قوانین اقتصادی يک جامعه.
آيا »اينكا«ها يک شبكه 3800 کیلومتری راه را با آسودگاه های آن در همان دوره ساخته اند؟

آيا آنان ش��هرهايی از قبیل »کوزکو«، »تیاهواناکو«، »ماکچوپیكچو« و س��كوهای گرد از قبیل 

1 Atahualpa
2 Manco Capac
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»اولیانتیامبو«1 و »ساکسهوامن«2 را همزمان ساخته اند؟
آيا آنان کانال ه��ای آبیاری و حفاری معادن نق��ره، قلع و مس را که از ترکی��ب آنها برنز تهیه 

می کردند، خودشان ايجاد کرده اند؟
آيا آنان تكامل هنر طالسازی، ريسندگی و بافندگی بهترين پارچه و کوزه گری با شكل های 

عالی را به صورت تصادف و اتفاق آموخته اند؟
برای من خیلی دشوار اس��ت که با قاطعیت در مورد فرهنگ و تمدن قومی که اين 350 سال 
محدود بوده اند و پرورش يافته اند حرف بزنم. اما اگر اين اجداد »اينكا«ها - نه خود »اينكا«ها - باشند 
که برای اين چیزها تحسین می ش��وند، پس به طور اطمینان بخشی بايد فرهنگ و وسايل تكنیكی 

گذشتگان آنان خیلی پیشرفته تر از »اينكا«هايی بوده باشد که بعد از آنها آمده اند.
اما نه ... شرح رويدادهای تاريخی نمی شود به اين ش��كل گنگ و بچگانه سرهم بندی شود. 

شواهدی در دست است که تمام اين فرضیات و تصورات را دگرگون می کند.
من مدعی هستم که اين تونل ها، هزاران سال پیش از پیدايش »اينكا«ها وجود داشته اند.

- چگونه امكان داشته و با چه ابزاری »اينكا«ها می توانستند هزاران فرسنگ راهرو و زيرزمینی 
در ژرفنای زمین بسازند؟ تونل های زيرآبی در اين قرن توسط مهندسین ما طراحی شده و بعد از 
50 سال هنوز تصمیم نگرفته اند که چه روشی برای س��اختن آن - که در مقايسه با تونل »اينكا«ها 

بسیار هم کوچک است - استفاده کنند.
همچنین من مدعی هستم که سیستم تونل های باستانی را طبقات حاکم »اينكا«ها، می شناخته اند.
پس از قتل »آتااوالپا« آخرين رهبر »مانكوکاپاک« دس��تور داد همه گنجینه های فلزی سراسر 
امپراطوری را در معبد خورشید و غارهای موجودی که او می شناخت گردآوری کنند تا از آسیب 

چپاولگران سفیدپوست در امان بمانند.
من اعتقاد دارم که گنجینه های فلزی زير »اک��وادور« و »پرو« مربوط به عصری خیلی پیش از 

آغاز امپراطوری »اينكا«ها و فرهنگ آنان است.
حدود سال 1570 »پتر کريستوبال - مولینا«3 مورخ اس��پانیايی سعی کرد که علت ساختمان 

تونل ها را بفهمد. در کتابش که به سال 1572 منتشر شد او نوشت:
- پدر حقیقی بشر بعد از اين که کارش به آخر رسید و خلقت تمام شد، به داخل يک غار رفت، 

اما اين پناهگاه مخفی، زادگاه مردمانی شد که بنیان آنان نامعلوم است.
»مولینا« ادامه می دهد:

- بعدها اين غارها برای نسل های پیاپی برای پنهان کردن هستی و گنجینه های مردمی که مورد 
حمله قرار می گرفتند مورد استفاده قرار گرفت. يک راز مهم محسوب می شد که اگر کسی به آن 
پی می برد مجازاتش مرگ بود. هنوز اين قانون به همان ش��دت وجود دارد. من در سال 1972 آن 

را تجربه کردم.
به هر حال اجازه دهید که حامی »واتیكان« يعنی پدر »کرس��پی« از »کوئنكا« شاهد اصلی اين 
1 Ollantaytambo
2 Saceshuaman
3 Pater Cristobal de Molina
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گنجینه های فلزی قبل از میالد مسیح باشد. او به من گفت:
- تمام چیزهايی که سرخپوستان برای من آورده اند، مربوط به قبل از میالد مسیح است. اغلب 
آنها نمونه های بارزی از ماقبل تاريخ است. از طوفان نوح قديمی ترند. سه نوع گنجینه آماده برای 

حفاری در تونل های »پرو« و »اکوادور« هستند:
1 - میراث ابدی سازندگان راستین تونل ها.

2 - کارهای ساخته شده از سنگ که متعلق به اولین بشر متفكر است که شايد کارگران تونل ساز 
بوده اند.

3 - گنجینه طال و نقره متعلق به »اينكا«ها که در اينجا به خاطر حفظ آنها از چپاول اسپانیولی ها، 
بعد از سال 1532 مخفی شده است.
اما مهمترين پرسش اين است:
- چرا تونل ها ساخته شده اند؟

  اين لوحه فلزی با ارزشی است. ابعادش 51/5 در 13/75 در 3/75 سانتیمتر است. اين 
لوحه روی 56 محیط مربع به همان تعداد حروفی مهر خورده است. روی لوحه های 
غارها به دقت همین حروف ديده می شود. آيا سازندگان اين لوحه نوعی الفباء داشته اند 
که می توانستند با استفاده از آنها اثری از خود بر جای گذارند و حامل پیامی باشند؟ تا 
کنون چنین گفته شده که تمدن قديم آمريكای جنوبی هیچ نوع خطی نداشته است.
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جنگ خدایان

نخستین مرتبه ای که مطلبی پیرامون جنگ در کهكشان شنیدم، حدود سی سال قبل بود. آن زمان من 
دانش آموز سال دوم دبیرستان »شف هاوزن«1 بودم. مدير مدرسه که به ما تعلیمات دينی می آموخت، 

گفت:
- »روزی فرشته سرکش »لوسیفر«2 در برابر خداوند نمايان شد و گفت: ما ديگر در خدمت تو 
نخواهیم بود. از اين رو خداوند به فرشته باقدرت خويش »جبرئیل« فرمان داد تا »لوسیفر« و ديگر 

سرکشان را به شمشیر مشتعل نابود کند.«
امروز من می دانم که در »تورات« اشاره به »لوسیفر« نشده است. وانگهی پیامبر معروفی به نام 
حضرت »موسی« يعنی کسی که در او کلیه نويسندگان عهد عتیق خالصه شده اند، امكان ندارد که 
در سال 1125 پیش از میالد زيسته باشد. اما »لوس��یفر« يک کلمه التین است که حدود 240 سال 
پیش از میالد مس��یح پیدا شده است. »لوسیفر« يعنی: آورنده نور، س��ازنده نور. اين بعید است که 
شیطان رانده شده در مذهب کاتولیک ها آورنده و سازنده نور باشد. اما به هر حال در تورات مطالبی 

پیرامون وقوع جنگ در کهكشان مشاهده می شود.
در اصول کتاب »اش��عیاء نبی« در تورات، خواننده به شرح پیش��گويی ها و حوادثی می رسد 

)701 - 740 قبل از میالد مسیح(. »اشعیای نبی« در بخش 12 کتاب خود می گويد:
- ای »لوسیفر«، ای پسر بامداد، تو چگونه از آسمان فرو افتادی؟

چگونه بر زمین پرتاب شدی که امت ها را ضعیف کردی؟
تو در قلب خود گفتی که،

به آسمان باال خواهی رفت. گفتی که،
تخت خود را باالتر از تخت خداوند خواهی گذاشت،

1 Schaffhausen
2 Lucifer
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من بر فراز امت ها به سوی شمال خواهم نشست.
نكات ديگری پیرامون جنگ در کهكشان در »مكاشفات يوحنا« )باب 7 و 8( می بینیم:

- ... جنگی در کهكشان روی داد. میكايیل و فرشتگانش علیه اژدها و اژدها و همراهانش علیه 
يكديگر جنگیدند و پیروز نشدند. آنان جای خويش را در بهشت از دست دادند.

در بسیاری از اسناد قديمی اشاره شده که نوعی جنگ در آسمان ها وجود داشته است.
کتاب »دزيان«1 شیوه نهفته ای برای هزاران سال در دخمه های »تبت« حفظ شده است. نسخه 
اصلی آن که از بود يا نبودش خبری نیست، نسل به نسل نسخه برداری شده و گاه مقداری به آن اضافه 
شده است. در بخش هايی از کتاب »دزيان« که باقی مانده، از هزاران نسخه به زبان »سانسكريت« 
در اکناف جهان در دسترس مردم اس��ت. دانايان اعتقاد دارند که اين کتاب دارای مطالبی در مورد 

تكامل بشر، طی میلیون ها سال است.
در باب هشتم کتاب »دزيان« می خوانیم:

- در دوره چهارم به پسران گفته ش��د، تصاوير خود را خلق کنند. يكی از سه تا سرکشی کرد 
و دو تای ديگر اطاعت کردند. آنان لعنت می ش��وند. چرخ های قديمی تر ب��ه پايین و رو به باال در 
چرخش هستند. نطفه ما در همه پر می ش��وند. بین خالقین و خرابكاران جنگی است و جنگ در 
فضاست. تخم ها يكی پس از ديگری ظاهر می شوند. حساب های خود را داشته باش ای حواری، 

اگر توانستی سال دقیق چرخ کوچک خود را بدانی.
در کتاب مصری مردگان، که در آن سفارشاتی در مورد اخالق نسل های آينده شده، و اين کتاب 

در کنار مومیايی ها در مقبره گذاشته شده بود، آمده است که:
»را«2 خدای توانای آفتاب، با بچه های طغیانگر در فضا می جنگد و »را« هرگز در خالل نبرد، 

زمین تخم مرغی شكل را ترک نكرد.
ش��اعر التین، به نام »اويد«3 )43 قبل از می��الد - 17 بعد از میالد( که بیش��تر به خاطر کتاب 
»آرس آماندی«4 شهرت دارد تا افسانه های »متامورفوسیس«5 در کتاب اخیرش داستانی در مورد 

فیتون )آن تابناک( نقل می کند که:
- روزی پدرش، خدای خورشید، به نام »هلیوس«6 به او قول داد که می تواند ارابه خورشید 
را براند. اما »فیتون«7 نتوانست ارابه را کنترل کند و به زمین »سقوط« کرد و زمین را به آتش کشید.

در اساطیر يونانی، دوازده فرزند »اورانوس«8 )خدای بهشت( و »گايا«9 )خدای زمین( نقش 
مهمی داشتند. اين دوازده غول، اطفال بدی بودند که قدرت بی مانند خود را علیه فرامین »زئوس«، 

خدای خدايان، به کار گرفتند و به کوه »المپ« محل اقامت خدايان حمله کردند.

1 Dzyan
2 Ra
3 Ovid
4 Ars amandi
5 Metamorphoses
6 Helios
7 Phaeton
8 Uranus
9 Gaia
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»هیسیود«1 )700 سال قبل از میالد مسیح( در کنار يار يونانی اش »اويد« که سال ها پیش از او 
زندگی می کرده، به پیدايش دنیا اشاره می کند. در کتاب »تئوگونی«2 او از غولی نام می برد، »پرومیتوس«، 
که آتش را از آسمان ها بعد از جنگ با »زئوس« برای بشر به زمین آورد. »زئوس« خود پس از جنگی 

خونین ناچار شد تمام عرصه زمین را با برادرانش »پوسايدون«3 و »هادس«4 تقسیم کند.
»هومر«5 )800 سال قبل از میالد مسیح( با اشاره به »زئوس« به نام خدای نور، او را رعدآسا، قوی 
و جنگجو معرفی می کند، که جای ترديد نبود وی می توانست از رعد و برق در جنگ با دشمنانش 

استفاده کند و بدين ترتیب هر طور دوست داشت با دشمن جنگ می کرد.
استفاده از رعد و برق به عنوان اسلحه جنگی در افسانه های »مااوری« - درياهای جنوبی - در 
محدوده »زالندنو« نیز آمده است. آنان از آشوبی سخن می گويند که در آسمان ها شروع شد. درست 

بعد از اين که »تان«6 ستارگان را آماده کرد.
افسانه اشاره به اين دارد که شورشیان کسانی بودند که مايل نبودند بیش از اين از »تان« پیروی 
کنند. آما »تان« برقی بر آنان فرود آورد و بر آنان پیروز شد و آنان را به زمین پرتاب و آنجا تبعید کرد. 

از آن پس، انسان ها با يكديگر جنگیدند: قبايل با قبايل، حیوانات با حیوانات، ماهی ها با ماهی ها.
»هینونو«7 يكی از خدايان، همچنان با سرخپوست های »پايوت«8 آمريكای شمالی، رفتار متعادلی 
داشته است. پس از اين که »هینونو« با خدايان، جنگ را شروع کرد، از آسمان ها رانده و تبعید شد.

آکادمی بین المللی تحقیقات »سانسكريت« در ايالت »مايسور«9 هندوستان، توانسته مقاله های 
»سانسكريت« متعلق به »ماهاريشی باهارادوايا«10 را بگیرد و لغات سنتی آن را به صورت تحت اللفظی 

ترجمه کند و بعد با واژه های نوين رايج امروز عوض نمايد.
نتیجه اين کار گیج کننده بود. افس��انه های ابتدايی به يک گزارش فوق العاده تكنیكی و عالی 

تبديل شد. )خدايان از فضا(
اگر ما همین کار را انجام دهیم و کلمه آسمان را با لغت جديد کهكشان عوض کنیم، ناگهان 
داستان های جنگی خدايان در آسمان ها به يک جنگ ستارگان و کهكشان ها بین دو گروه دشمن 

تبديل خواهد شد.
نكته اينجاست که در بهشت مذهبی کودکان، بدون ترديد، جنگی رخ نداده و در آن خداوند 
يكتا و مهربان، حكمرانی می کرده و هنوز هم می کند. اما در »تورات« نه به يک خدا بلكه به چندين 

خدا اشاره می شود:
- ... بگذاريد بشر را میان قدرت بی مانند خودمان بیافرينیم. شبیه خود ما باشد و به آنها قدرت 

فرمانروايی بر ماهی های دريا و مرغ های هوا عنايت کنیم. )نقل از کتاب آفرينش تورات(.
1 Hesiod
2 Theogony
3 Poseidon
4 Hades
5 Homer
6 Tane
7 Hinuno
8 Payute
9 Mysore
10 Maharishi Bharadvaya
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اين شیوه بیان به صورت جمع سخن گفتن از جانب حضرت »موسی« خداپرست گفته شده. 
در جای ديگر آمده است:

- پسران خدا، دختران زيبای بشر را ديدند. )از کتاب آفرينش تورات(. 
»هلن پتروونا بالواتسكی«1 )1891 - 1831 میالدی( که وی بنیانگذار انجمن مذهبی فلسفی 
در لندن در سال 1875 میالدی بود، در کتاب شش جلدی خودش به نام »اصول سری« که در سال 

1888 میالدی چاپ شد نوشت:
- يكی از نام های خداوند به زبان عبری »يهوه«2 و نام ديگرش »سابااوت«3 يا »خدای میزبان« 
است که اين نام به قوم »سابیانز کالدينا«4 - که از اقوام قديم اسكاتلند هستند - وابسته است. ريشه 
اين نام از واژه »تساب« می باش��د که يعنی »ارابه« يا »سفینه« يا »يک اس��كادران از سفینه ها«. پس 

»سابااوت« در فرهنگ لغت يعنی: »انبوه سفینه« يا »سرنشین«.
افسانه آفرينش قوم »کوينچ - مايا«5، به نام »پوپول ووه«6 می نويسد بشر به اين شكل آفريده 

شده است:
- آمده است که آنان به عنوان بشر آفريده شده و شكل گرفته اند. آنان پدر و مادر ندارند. آنان 
از هیچ زنی زايیده نشده اند و به وسیله س��ازندگان خلق نگرديده و به وسیله »آلوم« و »کاهوسوم« 

فقط با يک معجزه، آنان با جادو خلق شده و شكل گرفتند...
سرخپوستان »مايا« که ورود ناگهانی آنان به چیزی که تاريخ نام دارد کمی پس از عصر مسیحیت 
آمده است، نخست به شكل ساده ابتدايی در جنگل ها زندگی می کردند و از راه شكار با وسايل اولیه 

زندگی می کردند. اما افسانه های »پوپول ووه« از اين مرحله آغاز شده اند.
اين سؤال مطرح است که:

- چطور جمالتی شبیه به اين می توانسته در انديشه ابتدايی اين ملت خطور کرده باشد؟ جمالتی 
اين چنین: آنان پدر نداشتند. آنان مادر نداشتند. آنان از زنی متولد نشدند. با جادو آفريده شده اند.

اين سخنان به حدی ضد و نقیض و نامعلوم است که با تئوری های موجود نمی توان به نحوی 
آنها را توجیه کرد. از اين رو من نظريه جديدی را می خواهم ارايه کنم و آن اين است:

- اگر جنگی در کهكش��ان پیش آمده، پس بايد پیروزمند و فاتح و مغلوب و شكست خورده 
هم داشته باشد. آنها که فاتح بودند در موقعیت گذشته در سیاره مانده و شكست خوردگان سیاره 
را ترک کرده اند. آنان بايد در يک فرصت به طور سريع سیاره را ترک کرده و با سفینه ای به سالمت 
جان به در برده باشند. الزم بوده که سوخت سفینه و غذای آنان با همان سفینه حمل می شده و اينها 
هم برای مدت محدود بوده. پس آن قومی که فاتح شدند زمان معینی داشتند و می دانستند که در اين 
زمان معین بايد رقیب را شكس��ت دهند. کمترين برتری »زمان« می توانسته به شكست خوردگان 

کمک کند. زيرا آنها قادر بودند از اختالف زمان در سفینه به سود خود استفاده کنند.

1 Helene Petrovna Blavatsky
2 Jehova
3 Sabaoth
4 Caldaena Sabaeans
5 Quiche
6 Popol Vuh



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
جنگ خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
65

اين يک پديده علمی است که ثابت شده است: در س��فینه ای که کمتر از سرعت نور حرکت 
می کند زمان با سرعت کمتری از زمان بر روی سیاره ای که از آن برخاسته می گذرد.

پس آنها که پیروز شدند - به هر حال - به هیچ عنوان مايل نبودند که کسی از شكست خوردگان 
زنده بماند. چرا؟ برای اين که اگر فقط يک جفت از آنان زنده بماند به محل می رسیدند، تكثیر و 

تولید مثل می کردند و يک نسل امكان داشت برگردند و انتقام گذشته را بگیرند.
از سوی ديگر اگر يک چنین زوج نجات يافته ای، داشن بیولوژيكی - مولكولی - می داشتند )که 
به احتمال فاتحین از آن مطلع بودند( پس قادر بودند با فعل و انفعاالت مولكولی انواع موجودات 
اولیه را به صورت تكاملی در آورند. شكس��ت خوردگان طرز فكر پیروزمندان را می دانستند و از 
نظر علوم تكنولوژيكی در يک سطح بودند. پس به دلیل کوتاهی زمان، خودشان را به نزديكترين 

سیاره رساندند.
آيا مغلوبین و شكست خوردگان پس از يک جنگ فضايی به اين دلیل، سومین سیاره از خورشید 

را - يعنی کره زمین ما را - پیدا کردند که 28000 سال نوری با مرکز منظومه شمسی فاصله دارد؟
آيا سیاره قابل سكونت زمین ما پناهگاه بازماندگان يک جنگ ستاره ای شد؟

اگر بخواهیم به دنبال اين فرضیه برويم، شواهد ترديدناپذيری خواهیم يافت.
جايگاه شكست خوردگان بايد - بدون ترديد - شرايطی شبیه زمین ما را می داشته است.

سیاره قبلی آنان بايد فاصله مشابهی با خورشید می داشته و همان جو اکسیژن دار می بوده است.
امكان اينكه سفرهای فضايی از سیاره ای ديگر مانند زمین ما، در فضای بی انتهای شروع شده 

باشد، چگونه فرضیه ای است؟
امكان آماری و احتمالی آن بی نهايت است.

به گفته پروفسور »هانس الساسر«1 اين اصل که با ترديد قابل تعمق است که امكان دارد همسايه 
فضايی ما داشته باشیم، قابل تحقیق و مطالعه می باشد. سخن اين پروفسور خیلی شبیه نظريه بیشتر 

دانشمندان علوم طبیعی است که معتقدند:
- اين انديشه که ما تنها موجودات متفكر اين فضای بی انتها هستیم بسیار ساده و مسخره است.

چه کسی تعداد ستارگان را می داند؟
ما به طور حدس و تقريب می گويیم »100 بیلیون« ستاره ثابت در کهكشان ما وجود دارد.

اينكه اگر از هر ده ستاره ثابت، يكی سیستم منظومه ای داشته باشد، پس 10 بیلیون ستاره ثابت 
دارای اين سیستم هستند.

اگر ما بیشتر سیارات را از اين شیوه محاسبه کنار بگذاريم، و تنها همان 10 بیلیون ستاره ثابت 
را در نظر بگیريم - که تعداد بسیاری را از قلم شمارش انداخته ايم - و برای هر يک فقط يک سیاره 
چرخنده - مانند سیاره زمین ما که به دور خورشید در حال چرخش است - در نظر آوريم، و از هر 
ده منظومه، تنها يكی را دارای س��یاره ای با کیفیت زمین محاسبه کنیم، در اين صورت عدد بزرگ 
100،000،000 سیاره شبیه به زمین به دست می آيد. و حتی اگر فرض کنیم که از هر ده تا فقط يكی 
از آنها دارای سیاره ای هستند که کیفیت جو زمین را دارند، تا حیات و بقاء روی آن امكان پذير باشد، 
1 Hans Elsasser
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هنوز عدد بزرگ 100،000،000 سیاره وجود خواهد داشت. باز هم اگر يک دهم آن را با فرض جو 
شبیه به جو زمین در نظر آوريم، 10،000،000 سیاره با شرايط مشهور و شناخته شده برای زندگی 

»بیولوژيكی« وجود خواهد داشت.
»هانس. ف. ابل«1 از دانش��گاه »هايدلبرگ«2 در مقاله خود تحت عن��وان: »وجود زندگی در 

سیارات ناشناخته« می نويسد:
- ستاره شناسان مايلند بپذيرند عددی را دارند که برابر صدها بیلیون از سیاراتی شبیه به زمین 

را فقط در کهكشان راه شیری دارند.
بنا بر آنچه گفته ش��د، فرضیه من به خاطر غیر قابل تصور بودن فرود در يک کره شبیه زمین، 
باطل نمی شود. اين تصور بیهوده که تا چند سال قبل گمان ما به اين محدود می شد که در دنیا تنها 
زمین، وطن حیات دار صاحب عقالن اس��ت، حتی از لوحه وجود سرس��خت ترين مجامع علمی 

هنوز پاک نشده است.
اما يک پرسش ديگر باقی می ماند و آن اين است:

- اگر جهان دارای کراتی است که حیات باشعور در آن وجود دارد، پس آيا نمی توان فرض 
کرد که امكان دارد شكل های گوناگون حیات آن با گونه ای ديگر از تكامل به جز شیوه تكامل آن 

در زمین رشد يافته است؟
اينک - بدون توجه به کم يا زياد بودن ارقام آماری - اگر ما اظهار کنیم که کسانی که اين جنگ 

در فضا را ايجاد کردند، شبیه ما انسان های کره خاکی بوده اند، اين سخن گستاخانه نیست؟
وانگهی بر اساس آخرين تحقیقاتی که در اين مورد شده است معلوم گرديده:

- اين موجودات غیر خاکی بايد چیزی شبیه به انسان ها بوده باشند.
اين را هم بايد در نظر داشت که: در تمام کهكشان، ساختمان اساسی اتمی و عكس العمل های 

شیمیايی تغییر نمی کنند.
بنا به گفته »هانس هابر«3:

- خیلی روشن اين صحت ندارد که فكر کنیم پديده ای دارای حیات با صبر و شكیبايی منتظر 
می ماند که طبیعت ش��رايطی را برای بقای او در يک کره به وجود بیاورد. اغلب اين طور است که 
يک پديده حیاتی، می تواند با فعل و انفعاالت شیمیايی فوق العاده خود شرايط الزم را ايجاد نمايد، 

و يک سیاره را به محیطی که قادر به حفظ انواع حیاتمندان است، با تمام مختصاتش تبديل کند.
پروفسور »لرد کلوين«4 )1907 - 1824 میالدی( که در دانشگاه »گالسكو« واقع در »اسكاتلند« 
تدريس می کرد، به خاطر پیشرفت هايش در علوم فیزيک بسیار مورد نظر و احترام بود. او نه تنها 
قانون دوم »ترمودينامیک« را کش��ف کرده بود، بلكه نظريه ای قطعی متكی به موازين علمی برای 
»دمای مطلق« ارايه نمود که امروزه در درجات »کلوين« اندازه گیری می شود. وانگهی وی يک فرمول 
ثابت برای »طول نوسان در مدارات نوسانی الكتريكی« پیدا کرد، و اين معیار »نوسانی ترموالكتريک« 

1 Hans F. Ebel
2 Heidelberg
3 Hans Haber
4 Lord Kelvin
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به نام او مشهور شده است.
پس از اين شرح حال مختصر، معلوم می شود که س��یمای »لرد کلوين« در مورد علوم طبیعی 
بسیار عالی و شايان توجه است. وی از نظر دانش پژوهان، به عنوان يک مرد برجسته در رشته خودش 
شناخته شده است. اما امروز به هیچ عنوان چیزی در باره نظريه او در مورد اين که در ابتدا، آيا حیات 
روی زمین بوجود آمده يا نه، و يا به طور کلی، آيا به صورت »هاگ« از ژرفنای کهكشان ها به سیاره 

کوچک ما آمده، شنیده و خوانده نمی شود.
»لرد کلوين« معتقد بود که اين تخم های گیاهی تک س��لولی )منظور همان تک سلولی هايی 
هستند که بدون جنسیت نری و يا مادگی که حیات جديد از آنان زاده شده است( به حدی مقاوم 
و پايدار بودند که در سرمای بیرون از جو زمین س��الم مانده و با غبار آسمانی به زمین فرود آمدند 
و توانستند دوباره زير قدرت حیاتبخش نور تولید و تكثیر شوند و سرانجام به تدريج موجودات 

تكامل يافته تری از آنها بوجود آيد.
من از »لرد کلوين« به طور کامل حمايت می کنم. وی مردی است که سال ها پیش اين فرضیه 

را که: »فقط حیات می توانسته در کره زمین بوجود آيد« را رد کرد.
در اين مورد که خیلی روشن به علوم مربوط می شود، باز هم ما به نكاتی می رسیم که با افكاری، 

به طور محافظه کارانه اعمال شده است. گفته می شود:
- چون حیات محدود است، پس در کهكشان نیز بايد محدود باشد.

تا زمانی که دانش��مندان علوم طبیعی موفق به اثبات خالف نظريات »کلوين« نشده اند، بايد 
اين امتیاز را به او داد که نظريه اش فوق ساير نظريات محققین علوم زيست است که تا کنون اظهار 

شده است.
اين دانشمند ارجمند، تا اين اندازه حق دارد که فرضیه اش مورد پذيرش قرار گیرد.

من، به هیچ عنوان در شناساندن چنین مبحث مهمی شهامت به مخاطره افتادن ندارم. اما به اين 
نتیجه رسیده ام که هر کسی می تواند به اين نظريات که من به خاطر داشتن آنها مورد حمله هستم، 

به دنبال مطالعات دامنه داری در متون علمی، به آنها برسد.
اين نكته برای من خیلی راحت، اما برای مخالفانم بسیار ناگوار است. برای نمونه اين مطلب 
برای فرضیه جنگ فضايی که من مطرح می کنم اهمیت دارد. اگر من از نقاش��ی های درون غارها 
استفاده کنم، و از آنها برای اثبات سفرهای فضايی، و لباس فضانوردان، آنتن، سیستم تدارکاتی، و 
موضوع اينكه موجودات از ستارگان به زمین آمده اند، بهره برداری نمايم، بدون ترديد با ترديدآوران 

مواجه خواهم شد. بدون ترديد به من می گويند:
- چرند است!

اما اگر از وسايلی که امروز استفاده می کنند، در آن زمان هم استفاده می شد، پس متفكران بیگانه 
بايد غیر از ما می بودند.

کوتاه اين که، من با پاسخ و گفتگوی قانع کننده ای مواجه نمی شوم، غیر از اين که، آن چیزی 
که ما نمی دانیم، بدون ترديد وجود ندارد. در میان دريای وسیع فرضیات و نظريات، نتايج منطقی 
وجود دارد. در میان آنها داليلی هست که اين فرضیه مرا که: باشعوران ناشناخته، شبیه بشر فعلی و 
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همان بشر فعلی بوده اند، قابل قبول بنماياند.
نويسندة پروفس��ور »روالند پوچیتی«1 در کتاب معروفش که نام »متفكران مافوق خاکی« از 

نقطه نظر فلسفی و مذهبی تحقیقاتی کرده است.
وی می نويسد:

- پس از تمام اين تحقیقات متخصصین، من احساس کردم که وقت آن است که از نقطه نظر 
فلسفی و مذهبی نگاهی به آخرين تحقیقات علمی در اين مورد بكنیم.

پروفس��ور »پوچیتی« اين نظريه که: س��اير موجودات متفكر بايد تا حدودی شبیه بشر فعلی 
باشند، را قبول دارد و از وجه مشترکی که او با دانشمندان مشهور علوم طبیعی دارد يكی همین است.
سال 1964 میالدی، زيست شناس معروف، دکتر »رابرت بیری«2 همین نظريه را به نام: »شبه 
انسان ها در ساير کرات« منتش��ر کرد. وی اين مطلب را در مقاله ای در مجله »دانشمند آمريكايی« 

منتشر نمود.
دکتر »ژوزف کروت«3 پس از پانزده سال پژوهشی در »بیوشیمی آنزيم ها« به اين نتیجه رسید.

اما چگونه می توان اثبات کرد که حیات فوق خاکی ها، شبیه بشر تكامل يافته بوده است؟
اثبات اين موضوع تنها از راه تطبیق منطقی و مشاهدات عینی امكان پذير است.

پروفسور »پوچیتی« چنین مبحث را آغاز می کند که:
- شرايط خارجی مشابه به هم، به تشكیل ارگان های مشابه در موجودات ژنتیكی مختلف منتهی 
می شود. اين تمايل از تمام سیارات مشابه زمین وجود دارد. بخصوص در جايی که شرايط مناسب 
برای شكل های پیچیده حیات عیان می شود. پس، تضادی که در تكامل موجوداتی که در زمین يا 
سیارات شبیه به هم، پیدا شده، بايد بسیار کم باشد. در همه موارد حیات با فعل و انفعاالت شیمیايی 
در سطح سیاره شروع شده است. با پیدايش مواد »اورگانیک« از جماد، بر اساس ترکیب کربن در 
آب، به عنوان يک محلول ثابت شده که علف خواران و گوشت خواران در محیط آبی خود پیش از 
اين که به خشكی بیايند دو تیره شده اند. نه تنها »فسیل«های 60،000،000 ساله در سنگ، بلكه در 
لوحه سنگ های بیلیون ساله، نیز پیدا شده است. تكامل موجودات جديد از دوزيستان قديمی، به 
طور اتفاقی صورت نگرفته است. بال هايی از نوع جديد الزم داشتند تا بتوانند در خشكی سريعتر 
حرکت کنند. طبیعت راه رفتن را تكامل داد که اين خود بهترين نوع حرکت است. زيرا حرکت را 
روی هر سطحی امكان پذير می کند. با اين وجود اينكه دوزيستان، دارای مغزهای کوچكی بودند، 
حال آن که برای موجودات خشكی ظرفیت و حجم فكری وسیع تری احتیاج بود. چون خطرات 
محیط آنان چندين برابر شده بود. اما اين مغز بزرگتر برای حمل و تامین خون مورد نیاز خودش، 

به حالت ايستاده بودن برايش مناسب تر بود.
پروفسور »پوچیتی« می پرسد:

- در اين وضعیت جديد، چند پا مورد نیاز بود؟ آيا يک پ��ا کافی نبود، چرا؟ برای اين که اگر 
حیوانی می افتاد، دوباره بلند ش��دن و ايس��تادنش ممكن نبود. به طور کلی اعداد فرد به اين کارها 
1 Roland Puceetti
2 Dr. Robert Bieri
3 Dr. Joseph Kraut
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نمی خورند. زيرا حفظ تعادل مشكل می شد. از سوی ديگر، چند جفت هم نمی توانستند مناسب 
باش��ند، چرا؟ برای اين که فقط برای آهسته خزيدن مناسب بودند. »فس��یل«ها نشان می دهند که 
طی میلیون ها سال، تكامل، به مرور ايام پاهای اضافی حذف شدند تا اينكه شكل فعلی دو پايی در 

آمدند، که بهترين شكل برای حرکت است.
به اين دلیل اينک به نظر می رس��د که دو پا الزمه رش��د مغزی موجود می باشد و با دو جفت 
عضو محرکه يک جفت به صورت بازو برای زندگی روی درختان و استفاده برای اشیاء، از موارد 

ابتدايی، امكان پذير گرديد.
معلوم می شود که تغییر شكل از دوزيستی خاکی، الزم بوده ش��كل استخوان بندی هم تغییر 
يابد. اگر برای من چنین الزامی وجود داشته، پس می توان نتیجه گرفت که برای هر جای کهكشان 

نیز اين اتفاق افتاده است.
پس جای ترديد نمی ماند که تمام انواع حیات در اقیانوس ها شكل گرفته اند. در اين مورد يک 
توافق عمومی بايد وجود داشته باشد. اما هنوز اصالحاتی در فرم و شكل استخوان بندی الزم بود.

وقتی زندگی فعال می شد، بخصوص برای موجودات شكارچی با بدنی قرينه، پس الزم بود، 
پوزه در جلو و نشیمنگاه در عقب باشد. اين شكل نش��ان داد که بهترين ترکیب برای تغذيه و دفع 
زوايد، برای حیوانات شكارچی است. در مورد حیوانات غیر شكارچی هم اين طور است. در تمام 
جانوران شكارچی، همه اعضای حسی در قسمت پوزه و اعضاء متحرک و تحريک پذير در قسمت 
جلو قرار دارند. پس ديگر جای تعجب باقی نمی ماند که مغز اين بزرگترين مجموعه حسی، در آن 

نزديكی قرار دارد، تا فرمان های مغزی را سريع از کانال ها به اندام های گیرنده برساند.
اين تكامل در روی زمین، به پديد آمدن سیستم عصبی پیچیده ای منجر شد که می تواند انديشه 

کند.
ثابت شده که در »دلفین«ها با اين که در آب زندگی می کنند اما مغزشان بزرگ است. اين طور 
به نظر می رسد که تفكیک و دسته بندی کردن و نتیجه گیری از انديشه ها و نظرات فقط از راه زندگی 
اجتماعی و استفاده از زبان و وسیله امكان پذير است. زيرا اس��تفاده از ساده ترين وسیله ها در آب 
بسیار مشكل است. بعید می نمايد که مغزی اين طور انديشمند، تحت چنان شرايطی امكان رشد 

پیدا کند. زيرا احتیاج به نوعی سخن گفتن و محیطی اجتماعی و مناسب دارد.
پروفسور »پوچیتی« به اين طريق اين امكان را رد می کند که گفته شده:

- امكان دارد موجودات متفكر ساير کرات به شكل پرنده باشند، زيرا موجودات چرنده بايد 
سبک وزن باشند، حال آنكه مغز بزرگ، سنگین و به مقدار زيادی خون نیاز دارد.

وی، اين حالت های گوناگون حیات را تنها به اين دلی��ل عنوان می کند که مفهوم تكامل را به 
راه فكری درستی سوق دهد.

يكی ديگر از جلوه های ترديدناپذير تكامل، شكل های مشابه چشمان تمام جانوران است.
تمام آنها چشم هايی درست مانند دوربین عكاس��ی دارند. عدسی دار، دارای شبكه عضالت 
چشمی و... شماره چشم ها و محل آنها هم ش��بیه يكديگرند. همه آنها همیشه نزديک مغز و سر 
هستند. همان طور که دو گوش هم در مناسب ترين محل قرار دارند. در باالی بدن. حس های بويايی 
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و چشايی هم که با بینی و دهان پیش رفته اند، در نزديكی مرکز اعصاب قرار دارند.
پروفسور »پوچیتی« در اينجا داليل خود را خیلی فشرده آورده است، تا ادعای زيست شناسان 
را که معتقدند: حیات با شعور تكنیكی می توانسته به شكل های مختلف و بسیار زيادی رشد کند، 
رد نمايد. چرا؟ برای اينكه ادعای جنجال برانگیز امكان تكامل در ابعاد مختلف آن، اين موضوع را 
که: حیات باشعور بايد در کرات سماوی ش��بیه زمین، در مكان هايی خارج از منظومه شمسی نیز 

رشد کرده باشد، را نفی می کند.
پروفسور »پوچیتی« می گويد:

- اين اصلی است که همیشه مورد توجه من بوده که موجودات مافوق خاکی ما، بايد در شرايطی 
شبیه به همان شرايطی که در زمین داشتند در يک مايع معین مثل آب، بوجود آمده باشند. به محض 
اينكه به خشكی رفتند، همان جايی که برايشان امكان وجود داشت که زبان اختراع کنند و ابزار به 
کار ببرند و در يک جامعه زندگی را آغاز نمايند، اين طريق تكامل بايد برای حیات باشعور کرات 

ديگر نیز به کار رفته باشد.
کوتاه اين که، اين پیشرفت ها در کهكشان چنان بس��یار بوده که به گفته پروفسور »پوچیتی« 
کوشش برای تماس گرفتن با موجودات انديشمند خاکی به شكست نخواهد رسید. از اين رو وی 

ادامه می دهد:
اين نتیجه گیری ساده من است که موجودات انديشمند فراسوی زمین ما و در تمام کهكشان ها، 

بايد به مقیاس زياد شبیه نوع بشر باشند.
دايره محدودتر شده: »لرد کلوين« معتقد اس��ت که اولین نوع حیات در سیاره ما از فضا وارد 

زمین شد.
»پوچیتی« بر اساس دانشی که در باره پیدايش حیات موجود است، مدعی است:

- قوانین تكامی در همه جا مشابه بوده و خواهند بود.
»ژوزف کروت« باور دارد که:

- طبیعت در کرات ديگر نیز همانگونه که در زمین مشكالت را حل کرده، دشواری ها را حل 
نموده است.

»آلبرت انشتین«1 می پرسد:
- من در حیرتم که آيا طبیعت همیشه يک نوع بازی را تكرار می کند؟

اگر کسی بتواند )يا فرض کند( که حیات باشعوری در میلیون ها سیاره ديگر وجود دارد، اين 
انديشه که چنین حیاتی قديمی تر از ما بوده و شايد هست، اين نتیجه را به دنبال خواهد داشت که: 
پس بايد آن پیشرفته تر از حیات خاکی در تمام زمینه ها باشد. و اين را بايد پذيرفت. اما نبايد فوری 

رد شود.
آيا نمی توانیم اين تصور که: آدم و حوا به عنوان بنیانگذار نس��ل ها بوده اند، را برای همیش��ه 
فراموش کنیم؟ جای ترديد نیست که من قادر نیستم اين فرضیه را ثابت کنم، اما کسی هم تا کنون 

خالف آن را برايم ثابت نكرده است. من هم سعی دارم تا آنجا که می شود از آن دنبال روی کنم.
1 Albert Einstein
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رقیبان در فضا، علم رياضی را به اندازه هم می دانستند و تجربیات آنان در يک سطح بود و از 
پیشرفت های تكنولوژيكی برخوردار بوده اند.

آنان که مغلوب شدند، ناچار بوده اند که از عرصه جنگ به وسیله يک سفینه فضايی فرار کنند، 
بايد به سوی سیاره ای رفته باشند که دارای شرايط مشابهی با سیاره خودشان بوده باشد. تا بتوانند در 
آنجا به راحتی فرود آيند و اگر آنجا تمدنی نبوده، تمدن پیشرفته ای بوجود آورند. آنها اين حقیقت 
را پذيرفته بودند که فاتحین - که خود به تمام وسايل مدرن و پیشرفته فضايی مجهز بوده اند - همه 
اين حقايق را می دانسته اند و فاتحین برای سر به نیست کردن آن مغلوبان بسیار تالش خواهند کرد.

از اينجا بازی تعقیب و گريز شروع شده بود. اما يک نوع بازی که در آن پای مرگ و زندگی در 
میان بود. فضانوردانی که تازه به زمین رسیده بودند، در درون زيرزمین ها رفتند. شروع به حفاری 
کردند. گذرگاه های زيرزمین��ی. قادر بودند در آنجا پنهان بمانند و هم به موقع خارج ش��ده روی 

زمین های اطراف خود کشاورزی کنند.
اين اعتراض را که، حفر کنندگان تونل های زيرزمینی بدون ترديد با مشكل حمل و نقل انبوه 
سنگ و خاک حفاری شده روبرو بوده اند، را رد می کنم. زيرا به نظر من آنان تكنولوژی پیشرفته ای 
داشته اند. بدون ترديد دارای متدهای حرارتی و شبیه چیزی که در نشريه »اشپیگل« تحت عنوان 

»آخرين اکتشاف« در سوم ماه آوريل 1972 گزارش شده بود، داشته اند.
دانشمندان آزمايشگاه آمريكا برای پژوهش های اتمی در »الس آالموس«1، به منظور ساختن 
مته حرارتی، يک س��ال و نیم تالش کردند که پس از اين تالش مته شبیه به مته های معمول نبود. 
بلكه نوک آن از ماده »ولفرام«2 و يک نوع کربن جامد )گرافیت( درس��ت شده بود که موجب داغ 
شدن می گرديد. هر جا از اين مته استفاده می شد ديگر از مواد ضايع حفاری چیزی باقی نمی ماند. 
مته حرارتی سنگی را که سوراخ می کند ذوب شده و نخاله ها را به ديواره سوراخ فشرده می کند تا 

سرد شود.
بر اساس گزارش »اشپیگل«، اولین نمونه آزمايشی اين مته حرارتی، بدون صدا سنگ هايی را 

به قطر 37/5 کیلومتر را سوراخ می کرد.
اينک در »الس آالموس« می خواهند اين مت��ه حرارتی را با يک مولد کوچک اتمی روی يک 
خودرو بازودار س��وار کنند تا مثل »موش کور« در زمین حفاری کند. اين خودرو وظیفه اش اين 
است که از پوسته زمین به قطر 40 کیلومتر عبور کند و از مواد مذاب زير پوسته زمین نمونه برداری 

کند. گفتن اين سخنان بی دخل و خرج است!
بنا بر اين فكر می کنم اين امكان وجود داشته باشد که آوارگان فضايی حتی از اشعه الكترونیكی 
برای ساختن تونل های خود استفاده کرده باشند. آنان الكترون ها را از روی يک قطب منفی بسیار 
داغ، به حالت تبخیر در آورده، بعد آنها را از میان يک میدان الكتريكی بین »کاتد« و »آند« ش��تاب 
می دهند. آنها با متمرکز ساختن الكترودها، ش��عاع های الكترونیكی را مجتمع کرده تا يک شعاع 

واحد تشكیل شود.

1 Los Alamos
2 Wolfram
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کارخانه »وستینگهاوس« آمريكا، يک ژنراتور با اشعه الكترونی برای جوشكاری های آزمايشی 
در فضا ساخته است. اين اشعه الكترونی مخصوص ترکاندن سنگ های عظیم است. زيرا سختی 
سنگ ها برای آن هیچ مانعی ايجاد نمی نمايد. اگر يک اشعه الكترونی به سنگ برخورد کند، حتی 

سخت ترين و قطورترين آنها را با قدرت حرارتی خود متالشی می کند.
اين سؤال مطرح است که آيا س��ازندگان تونل ها با ترکیبی از مته حرارتی و تفنگ های اشعه 

الكترونی برای ساختن تونل استفاده کرده اند؟ بله. اين ممكن است.
اگر مته حرارتی با پوسته های س��خت زمین برخورد می کرد می توانست آن را با چند شلیک 
مؤثر تفنگ الكترونی منفجر کرد. آنگاه مته حرارتی خرده سنگ ها و زوايد را متالشی و آنها را ذوب 
می کرد. به محض اينكه سنگ مذاب سرد می شد، سطحی صیقلی و شفاف به سختی الماس بوجود 

می آورد. در اين صورت سیستم تونلی غیر قابل نفوذ برای آب و بخار ايجاد می شد.
هنگامی که تونل ها را در »اکوادور« ديدم به فكر افتادم که اين نظريات را طرح و ارايه کنم.

»خوان موريكس« معتقد است که گالری های مستقیم و دراز که ديوارها و جدار صیقلی شده 
دارند، همچنین اتاق های بزرگ همگی به وس��یله انفجار ساخته شده اند. اين اليه ها با دقت بريده 
شده است. در مدخل ورودی در سنگی بريده شده تونل بسیار خوب قابل تشخیص است. درست 

مثل مدخل ورودی به تونل که به طور کامل چهار گوشه آن قائم است.

  »خوان موريكس« معتقد است که برای صیقلی شدن ديوارهای غار از يک نوع مواد 
منفجره استفاده شده است.

صیقلی بودن تخته سنگ ها و نظم آنها هرگز نمی تواند يک پديده عادی و طبیعی باشد. پديده ای 
طبیعی که برای مثال با جاری شدن سیل عظیم از آب ايجاد نشده است.

شیوه و دقتی که برای ساختن تونل ها از آن استفاده ش��ده، با اينكه از بادکش ها و هواکش ها 
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معلوم است که در فواصل معین بنا شده اند.
اين دودکش ها با دقت درست شده اند و به طور متوسط 1/75 متر تا 3 متر طول و 77/5 سانتیمتر 

پهنا دارد.
پرندگان ش��بیه »کرکس« در طول روز برای رفت و آمد از اين دودکش ها استفاده می کنند، و 
سرانجام برای مرگ به همین جا باز می گردند. در اينجا بود که در ژرفنای غیر قابل نفوذ، خدايان 
تصمیم گرفتند که بشر را مانند خود بیارايند. سال ها بعد ديگر نگران نبودند که دشمنان فاتح آنان 

را پیدا کنند.

  در مدخل تونل که 111 متر زير زمین است، اليه های سنگی بريده شده ای است که 
به نحو استاده ای صیقل يافته اند و تخته سنگ ها به نحوی روی هم قرار گرفته اند که 
نمی شود آن را يک پديده طبیعی دانس��ت. به زمان بنای آنها، به احتمال، ارتفاع آنها 

بیشتر از حاال بوده، اما بر اثر جريان سیل مقداری از آنها فرو ريخته است.

»پوپول ووه« در کتاب مقدس سرخپوستان »کوئینچ« که آنان شاخه ای از خانواده بزرگ »مايا«ها 
هستند و در آمريكای مرکزی سكنی داشتند، در باره اين نوع آفرينش و آرايش نوشت:



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

طالی خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

74

- ... جايی که »باالم کوئیتس«1، »باالم آکاب«2 و »ايكويی باالم«3 آمدند غارهای »توال«4 بود. 
هفت غار و هفت دره. »تاموب«5 و »ايلو کاب«6 نیز به آنجا آمدند. اين نام شهری بود که خدايان در 
آنجا مورد پذيرايی قرار می گرفتند. به ترتیب خدايان را پشت سر گذاشتند و »هاکاويتس«7 اولین 
کسی بود که چنین کرد. »ماهو کوتا« نیز خدايش را جا گذاشت. اما »هاکاويتس« در جنگل پنهان 

نشده بود. وی در دل کوهی ناپديد شد.

  هواکش های گوناگونی در فواصل معین وجود دارد که اغلب 1/75 متر 
ارتفاع و 77/5 سانتیمتر عرض دارند.

1 Balam Quitze
2 Balam Acab
3 Iqui Balam
4 Tula
5 Tamub
6 Ilocab
7 Hacavitz
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  تعداد بسیاری از اين پرندگان در تونل ها آشیانه دارند. آنها مدام از راه هواکش ها 
به تونل رفت و آمد می کنند. اما همیشه برای مردن خود را به تونل می رسانند.

قطعه ديگر از »پوپول ووه« در زير نقل می کنم که ناچارم اينجا يكبار ديگر آن را بیاورم، چون 
مطلب حیرت انگیزی دارد:

- گفته شده آنان که خلق شدند و شكل گرفتند، پدر و مادر نداشتند. اما بشر خوانده می شدند. 
از زنی زاده نشدند. به وسیله خالقین تولید مثل نیافتند، به وسیله »آلوم« و »کاهولوم« هم نه. با معجزه 

و جادو خلق شده اند و شكل گرفتند.
شهری در بابل مرکزی بود که در هزاره سوم قبل از میالد مسیح پايگاه خدای سومری »انلیل«1 

1 Enlil
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بود. اين شهر که نامش »نیپور«1 است قصه آفرينش بشر را به دنبال خود دارد به اين شرح:
- در آن ايام در خلقتگاه خدايان در خانه شان به نام »دوکو«2 که »الهار«3 بود و »آشمن«4 آنها 

شكل گرفتند.
ممكن است عده ای از تشابه نوشته های میخی »نیپور« و مفاهیمی که در اثر »پوپول ووه« هست، 
با اينكه 12000 کیلومتر با هم فاصله داشتند )آمريكای مرکزی وطن »مايا«ها و »بین النهرين« محل 
»سومريان«( گمان کنند حیله و تزويری در کار است. اما بايد اين عده بدانند که دقتی برای استخراج 
نوشته ها به منظور اينكه شبیه باشند، به کار نرفته است. با اينكه هر دو از نظر زمان و از نظر مكان با 

هم تفاوت کامل داشتند.
همه می دانند که »تورات« از بسیاری مفاهیم »سومريان« اس��تفاده کرده. اما آنچه که شناخته 
نشده اين است که »تورات« و »پوپول ووه« دارای مش��ترکات ظاهری بسیاری می باشند. مواردی 
هم هست که هنوز میان آن دو کشف نشده است. بعدها ناباوران متون زير را مقايسه خواهند کرد.

- و تمام زمین از يک زبان و گفتار استفاده می کردند.
)کتاب آفرينش - تورات(
- آنان طلوع آفتاب را ديدند. آنان زبانی واحد داشتند. آنان سنگ و چوب را پرستش نمی کردند.
)از پوپول ووه(

- »موسی« دستانش را به روی دريا باز کرد و خداوند اراده کرد که دريا به وسیله تندباد شرقی 
به هنگام شب به عقب رانده شود و دريا را از زمین خشک گردانید و آبها از هم جدا شدند و کودکان 

و قوم »بنی اسرائیل« به روی خشكی زمین به میان دريا رفتند:
آبها مانند ديواری بودند دو سوی راست و چپ آنها.

)کتاب مهاجرت - تورات(
- آنها از چگونگی عبور خود از دريا با اطالع نشدند. به حدی آسوده سفر کردند که مثل اين 
بود که از خشكی می گذرند. آنان از روی کفی که از سنگ پوشیده شده بود عبور کردند. سنگ های 
مدوری که از ماسه بیرون آمده بودند و آنان از روی آنها عبور می کردند که آنجا به نام »ماسه های 
لغزان« بود )لقبی بود که توسط آنها که از دريای تقسیم شده عبور کردند داده شده بود( آنان چنین 

عبور کردند.
)پوپول ووه(

- اين نمايانگر عهدی است که میان من و تو و هر موجود زنده ای است که با تو هست.
)کتاب آفرينش - تورات(
- اين تو را آرامش می بخشد، هنگامی که تو مرا بخوانی، اينست نشانه پیمان میان من و تو. و 

اينک من بايد با قلبی اندهبار بروم.
)پوپول ووه(

1 Nippur
2 Duku
3 Lahar
4 Ashman
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- آنگاه اين مردان شلوار، کت و کاله و لباس پوشیده میان شعله های هولناک تنور رها شدند. 
پاسخ داد و گفت:

- خداوندا، من چهار مرد می بینم که میان آتش آزادانه راه می روند و نمی سوزند و چهارمین 
شبیه پسر خداست.

)کتاب دانیال نبی - تورات(
- آن مردان میان آتش رفتند، کوره آتش با درونی که سخت سوزان و گداخته بود، اما به آنها 
آسیبی نرساند. آنگاه با بدنی سالم و چهره ای گشاده میان سايه روشن پديدار شدند. ساکنان نقاطی 
که در آن اطراف از آنجا می گذشتند، مرگ آنان را آرزو می کردند. اما چنین نیز نشد. حیرت اهالی 

»زيبالبا« ]Xibalba[ را فرا گرفت.
)پوپول ووه(

خواننده خواهد پرسید که:
- نوشته های میخی »سومری« و عالمات تورات، و نوشته های »پوپول ووه« چه ارتباطی دارند 

با تونل های من؟!
من می کوشم تا مبحثی را عنوان کنم مبنی بر اينكه در زمان های بسیار دور، تنها يک مبداء پیدايش 
انسان وجود داشته است. همان مردان فضايی بودند که تحوالتی بوجود آوردند. بعدها که نژادهای 
مختلف مردم روی زمین پراکنده شدند، تجربیات جديد، موجب پیدايش آداب و رسوم تازه شد. 
اما اصل مبداء خلقت - که خدايان بشر را مانند خود آفريدند - در تمام آيین های دنیا و بشريت به 
يک شكل حفظ شده اند. خلقت بشر به وسیله دخالت موجودات فوق خاکی به هیچ عنوان با فرضیه 

تكامل و تئوری اجداد ما تناقضی ندارد. در اين صورت دو سؤال مطرح است:
1 - چه حادثه ای موجب شد که بشريت بنیان بگیرد؟

2 - چرا فقط اجداد انسان کنونی از میان تمام انواع جاندارانی که شبیه اجداد انسان بودند قوه 
تفكر سازندگی يافتند؟

برای دو پرسش، پاسخ های بسیار زيادی وجود دارد که هیچ يک قانع کننده نیست.
حدود يک میلیون سال قبل حجم مغزی هر يک از تمام انواع میمون ها حدود 62/5 سانتیمتر 
مكعب بود. اگر به دلیل مختصات آب و هوا، میمون ها از فراز درختان به زير آمده اند، پس بايد اين 
عمل شامل حال همگی آنها می شده است. نه اينكه فقط مشمول آن دسته می شده که اجداد انسان 

بودند.
اما اگر قدرت ساخت وسايل، از شرايط موفقیت و پیشرفت و تكامل بعدی بوده، پس بر اين 

منوال نبايد امروز هیچ نوعی از میمون ها به حالت وحشی باقی بمانند.
اينک پرسش ديگری مطرح می شود:

- آيا تكامل انسان الزمه بقای آن است؟
اين سؤال را »اس��كار کیس مائرت«1 در کتاب خودش که نام: »ش��روع يک پايان بود« دارد، 

مطرح کرده است.
1 Oskar Kiss Maerth
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با توجه به مشكل پیدايش بشر، »مائرت« پرسش هايی از اين قبیل مطرح می کند:
- اگر يک نوع از نژاد میمون ها، به خاطر اينكه راحت تر به غذا و خوراک برسد مجبور می شود 
روی پاهای عقب خودش بايستد، پس میمون های ديگر چرا از پاهای عقب خود برای همان انگیزه، 

استفاده نكردند؟
به طور کلی تمام میمون ها )از نژاد انسان نماها( همگی گیاهخوار بوده و هنوز هستند. به همین 
شكل اجداد بشر تنها در طول زمان تكامل يافته و در اين هنگام به حالت بشر کنونی گوشتخوار شده 
است. گوشتخواری عالمت رشد فكری بوده و آن هم نتیجه يک نوع پیشرفت محسوب می شده 
زيرا بشر قادر بود بهتر و ساده تر با گوشت خود را سیر کند. بشر به عنوان تشكر بايد ممنون گرگ ها 

و گربه سانان که از میلیون ها سال پیش گوشتخوار بوده اند، باشد.
راستی، چرا ناگهان گوشتخواری ساده ترين راه برای تغذيه اجداد بشر شد؟

از چه زمانی تا کنون کش��تن يک آهو يا يک گاومیش خیلی آس��انتر از چیدن میوه از درخت 
شده است؟

در طول يک میلیون سال پیش، چندين دوره خشک و بارانی سپری شده است. تمام موجودات، 
از نوع میمون ها، توانستند برای ادامه حیات به جنگل ها رو آورند. پس چرا تمام اين میمون ها غیر 

از آن نژادی که قرار بود انسان ها از آنها پديد بیايند، چنین کاری کردند؟
راستش اين اس��ت که در فرضیه تكامل دلیلی و توضیحی برای اين موضوع وجود ندارد که: 

چرا اجداد انسان با برداشتن چنین گامی مهم از ديگر انواع میمون ها سبقت گرفت و موفق شد؟
تمام آنچه که می شنويم در اين نكته خالصه می شود که ناگهان مغز آماده شد که علم و تكنیک 
را درک کند و ناگهان قادر به انديشیدن در مورد آسمان ها شد و توانست اجتماعی شود و با خود 

روابط ايجاد کند.
بر اساس تاريخ تكامل، اين دگرگونی، از حیوان بودن به انسان شدن، ناگهانی انجام شده است. 

درست مثل يک معجزه. اما بايد بدانیم که معجزات اينگونه رخ نمی دهند.
اين دلیل که: اجداد اولیه ما يک میلیون سال پیش از اين که اجتماعی بشود »متفكر« بوده و بعد از 
اينكه زندگی کردند، به پیشرفت نايل آمده، به هیچ عنوان قانع کننده نیست. اين دلیل »پايش میلنگد!«

تمام پستانداران، به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی می کردند. هنوز هم اين طور است. 
دسته جمعی به شكار می روند و دسته جمعی از خود دفاع می کنند. آيا به اين دلیل »متفكر« شده اند؟
حتی اگر موجودی شبیه انسان، نوعی ابزار ساخته باشد، اين موضوع باعث نمی شود که او را 

از نوع اجداد بشر بدانیم.
پروفسور »لیكی«1 از مرکز پژوهش های ملی، در زمینه امور ماقبل تاريخ در »نايروبی«2 نزديک قلعه 
»ترنان«3 به کشفیاتی دست می يابد که نشان دهنده وسايلی است که توسط »کنیاپیتیكوس ويكری«4 
تولید شده و معلوم می کند که »هوموهابیلیس«5 انواعی از ابزار ساده را دو میلیون سال پیش ساخته اند. 
1 Leakey
2 Nairobi
3 Ternan
4 Kenyapithecus Wickeri
5 Homohabilis
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البته »هوموهابیلیس« و »بكری« از اجداد بشر کنونی محسوب می شوند. آنان وسايلی نیز ساختند 
و »هوموهابیلیس« در دو میلیون سال پیش، از ابزار ساده استفاده می کردند.

بدين ترتیب پروفسور »لیكی« مدعی است که خانم »جین ون الويچ - گودال«1 شامپانزه ای را 
ديده که در محیط طبیعی خود، شبیه بشر، ابزار گوناگونی می ساختند و از آنها استفاده می کردند.

آيا چه کسی مايل است اينها را که همگی شرايط عضويت در »هموسپین« را دارند، در حوزه 
بشر انديشمند، بپذيرد؟

موجوداتی شبیه انسان که ابزار می ساخته اند و از آن ابزارها استفاده می کردند، همیشه وجود 
داشته اند.

موجوداتی - همان آدم - که از آفريدگار بیمناک بوده و او را پرستش می کرده اند. ديوار غارها 
را با آبرنگ نقاشی می کردند، سرود می خواندند، شرمگین می شدند، دوست می داشتند. مردگان را 

دفن می کردند. اينگونه حیات، مدت زيادی نیست که وجود داشته است.
من ترديد دارم که هرگز اين امكان وجود نداشته که با يک جهش يا جراحی به وسیله موجودات 
فوق خاکی آنها بتوانند بوجود بیايند. از اين رو با کمی دو دلی مدعی هستم که کسانی که در جنگ 
در فضا مغلوب شدند، اول يک دوره بشرسازی را که با دانش خود از رمز »ژنتیک« مايه می گرفته، 

گذرانده اند، آنگاه جهش را بوجود آورده اند.
در پنجم ماه ژوئن سال 1972، خبرگزاری »آسوشیتدپرس« از »واشنگتن« يک خبر 129 صفحه ای 

را در مورد لوحه تحقیقات فشانوردی آکادمی علوم فضايی آمريكا، منتشر کرد.
از نظر اين پژوهشگران، امكان وجود متفكران فوق خاکی در کهكشان و تمدن های ديگر در 
مدت هفت سال گذشته بیشتر شده اس��ت. اين آکادمی توصیه کرد که دولت سرمايه گذاری های 

کالنی در زمینه اکتشاف چنین مسايلی که بسیار مهم نیز هستند در کهكشان ها بكند.
از سوی ديگر، تلسكوپ های فعلی تا کنون موفق شده اند عاليم راديويی موجودات مافوق 
کره زمین را ثبت کنند، اما وسايل جديد بايد به نحوی س��اخته شوند که بتوانند عاليم تمدن های 

کهكشانی خارج منظومه شمسی را ثبت کنند.
توجه شما را به بخشی از گزارش اين کمیته جلب می کنم:

- درست در اين لحظه امكان دارد که ارتباط راديويی موجودات خیلی دور از ما در حال رسیدن 
به ما باشد. شايد بتوان تمام اين گفتگوها را تنها اگر يک راديو تلسكوپ قوی در راه درست خود 

با طول موج دقیق قرار گیرد ضبط کرد.
بنا بر اين اگر کسی قادر اس��ت که داليلی در تايید اين فرضیه بیاورد، گمان می کنم بهتر است 

که به يک بحث و گفتگوی جدی بینجامد.
موضوع اين نیست که قضیه ای را ثابت کنند. کدام فرضیه علمی بر اساس اثبات خودش بنا شده؟

وانگهی مسأله جايگزينی دين و آيین جديدی هم به هیچ عنوان مطرح نیست که کسی بخواهد 
به آن اعتراض کند. اگر فرضیه های من شبیه اين اس��ت که: دين جديدی دارد ارايه می شود، پس 
شايسته تر اين اس��ت که بگويیم تمام نظرات ابتدايی علمی که اساس آنها فرضیات بوده اند، همه 
1 Jane Van Lavich – Goodall
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يكسره دين جديدی را می خواسته اند ارايه کنند. که البته اين غلط است.
آيا هر کس به فرضیات علمی، حتی اگر نتايج آن نمايانگر اين باشد که آن شخص خطا می رفته، 

بايد اعتماد کرد؟
من می خواهم افكار را با نتايج حاصله به حرکت آورم. نه چیزی بیش��تر و نه کمتر. نظراتم را 
می گويم. شواهدم را ارايه می کنم که چگونه تونل های »پرو« و »اکوادور« می توانستند ساخته شوند 

و در چه زمانی »هموسپین« ساعت تولد خود را جشن گرفته است.
من تمام اينها را به جهان علم ارايه می کنم تا به من پاسخ دهد.
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نشانه هایی از وجود خدایان در چین

هواپیمای جت »بوئینگ« هواپیمايی »چین« با يک ساعت تأخیر، از »سنگاپور« حرکت کرد و در 
مدت پرواز نیم س��اعت از يک ساعت تأخیر خود را جبران نمود، و س��رانجام ساعت 15/30 در 
»تايپه«1 به زمین نشست. من قرار مالقاتی با آقای »چیانگ فو - تس��ونگ«2 مدير موزه کاخ ملی 

برای ساعت 17 همان روز داشتم.
چمدانم را در هتل »آمباسادور« در خیابان »نانكینگ«3 شرقی گذاشتم و تاکسی گرفتم و همانطور 

که کنار صندلی راننده تاکسی که خنده ای بر لب داشت می نشستم گفتم:
- لطفا موزه کاخ ملی.

مرد بودايی کوچک اندامی کنار دستم خنده ای کرد. متوجه شدم که حرفم را نفهمیده است. در 
حالی که با سرعت وحشت آوری رانندگی می کرد در باره مقصدم به تمام زبان هايی که می دانستم، 

با او حرف زدم.
مرد بودايی مدام سرش را تكان می داد و پايش روی گاز آنقدر فشرده می شد تا اينكه سرانجام 

ايستاد. کنار ايستگاه راه آهن!
در را برايم باز کرد و با لبخندی شادی آمیز به طرف ايستگاه که هرگز موزه موردنظر من نبود، 

اشاره کرد. کاش فقط چند کلمه چینی می دانستم!
وارد سالن اصلی شدم و ناگهان فكری به خاطرم رسید. وسط تاالر يک دکه کتابفروشی بود 
که صدها نوع کارت پستال اطرافش به نمايش گذاشته بود. کارت پستال هايی که تمام نقاط ديدنی 

»تايوان« و »تايپه« را نشان می داد.
من تمام کارت پستال های محل هايی که می خواستم ظرف دو سه روز به آنجا بروم را خريدم.

هنگامی که کارت پستال قشنگ موزه را به مرد بودايی نشان دادم سرش را تكان داد و از همان 
1 Taipeh
2 Chiang Fu - tsung
3 Nanking
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راهی که آمده بوديم برگشت.
موزه درست نزديک هتل من بود.

می دانستم که با »چیانگ فو - تسونگ« ديگر مشكل صحبت کردن نخواهم داشت چون او در 
»برلین« تحصیل کرده بود و آلمانی را خوب می دانست.

در رستوران »لو - تايپه« در »لوسرن«1 آقای »چی«2 که صاحب اين رستوران است و يكی از 
بهترين رستوران های »چینی« است که تا کنون من در آن غذا خورده ام، وی در باره آقای »فوتسونگ« 
برايم حرف زده بود. آقای »چی« بخش عمده ای از عمرش را بعنوان آشپز »چیانگ کايشک«3 پیش 
از اينكه در »سوئیس« رس��توران باز کند، خدمت می کرد. دوس��ت من اقای »چی« می دانست که 
اطالع يافتن از اسرار »بايان کارا يوال«4 تا جايی که برايم امكان داشته باشد، تمام مدت فكر مرا در 
خودش غوطه ور کرده است. »کارايوال« چشم اندازی در مرز »چین« و »تبت« دارد. همانجايی که 
»چی پوتی«5 باستان شناس چینی به سال 1938 موفق شد 716 لوحه از جنس »گرانیت« کشف کند.

  راننده استخوانی »بودايی« تاکسی به ياری کارت پستال موزه »تايپه« مرا به آنجا برد تا 
با آقای »چیانگ فو - تسونگ« مالقات کنم.

اين لوحه ها دو سانتیمتر ضخامت داشتند که در وسط آنها سوراخی بود و از آن يک خط دو 
برابر شده، مانند صفحه گرامافون به طور مارپیچ در کنار لوحه ها ايجاد شده بود.

دانشمندان و نخبگان سال های متمادی هنوز نتوانسته بودند توضیحی برای اين الواح داشته 

1 Luccrne
2 Chi
3 Chiang kai – shek
4 Baian Kara Ula
5 Chi – Pu – Tei
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باشند. خیلی مشكل و مبهم به نظر می رسید تا اينكه پروفسور »تسوم – اوم – نووئی«1 از آکادمی 
ماقبل تاريخ »پكن« موفق شد معانی بخشی از شیارها را در سال 1968 کشف کند.

در اين بررسی ها سنگ شناس، مقدار قابل مالحظه ای »کبالت« و فلزات در لوحه ها نشان داد. 
فیزيكدان ها يادآور شدند که لوحه ها دارای يک ريتم ارتعاشی باال هستند که نشان می دهد که روزی 

اين صفحات در معرض يک فشار قوی الكتريكی قرار داشته اند.
هنگامی که زبان شناس روسی به نام دکتر »ويال چسالف سايزوف«2 ترجمه يافته های خود را 

در »بايان کارايوال« و لوحه های سنگی، منتشر کرد، جار و جنجالی به پا شد.
در اين خبرها آمده بود که 12000 سال قبل عده ای از مردم ناشناس مافوق خاکی در سومین 
سیاره که کره زمین است، فرود آمدند. اما سفینه آنها ديگر آن انرژی را نداشت که از زمین برخیزد.
من اين ادعای ثابت شده را در کتاب »خدايان از کهكشان« آورده ام. اما دلیل سفرم به »تايوان« 
اين بود که برابر اخبار منتشره »مس��كو«، گزارش کامل اين دانشمندان در مورد الواح سنگی، همه 

در آکادمی »پكن« و آرشیو تاريخ در »تايپه«، نگهداری می شد.
کوتاه اينكه، خیلی از نامه دوستم »چی« به خاطر اين مالقات، در اين بعدازظهر سرد و نمناک 

ژانويه، متشكرم.
مدير موزه »کاخ ملی«، پیش از اينكه به سفر دور دنیا بروم، در يک نامه به طور خیلی مؤدبانه، 
با مالقات من موافقت کرده بود. از اين رو آدم خوش شانسی بودم که می توانستم در جريان الواح 
سنگی اين موزه قرار بگیرم. يک مجموعه ديدنی با بیشتر از 250،000 مورد مشخص شده که ظرف 

60 سال اخیر، از محل اصلی اش »پكن« به تدريج به »تايپه« آورده شده است.
به سال 1913 زمانی که حزب »کومینتانگ«3 حكومت می کرد، همچنین در سال 1918 در خالل 
کشمكش های داخلی، و در سال 1937 به دنبال جنگ با ژاپونی ها که »پكن« را تسخیر کرده بودند، 
و به سال 1947 که »مائوتسه تونگ«4 با ارتش آزاديبخش، جمهوری خلق چین را بنا نهاد، و يک 
بار ديگر پكن را پايتخت قرار داد، از سال 1947 گنجینه های هنری در »تايپه« جمع آوری می شوند.
کارت ويزيت بسیار قش��نگ دوس��تم آقای »چی« که در آن از من تعريف کرده و ضمن اين 
تعريف ها به دوستش آقای »چیانگ فوتسونگ« سفارشاتی هم نموده بود، باعث شد که نگهبانان 

خنده رو، به سادگی همه درها را به رويم بگشايند. سرانجام به اتاق مدير رسیدم.
او با من به زبان آلمانی خیرمقدم گفت. من هم به خاطر دير رسیدن از او پوزش خواستم. او 

هم با يک جمله بلند باالی چینی پوزش مرا پذيرفت و گفت:
- شما دوست دوست من هستید. پس دوست من هم هستید. به چین خوش آمديد. چه کاری 

از من برای شما ساخته است؟
... و در حالی که داشتیم به يک میز کوتاه نزديک می شديم، او با صدای بلندتری دستوری داد. 
پیش از اينكه بنشینم نگهبانان موزه فنجان های چینی مرا که مثل ورق کاغذ نازک بودند، و قوری 

1 Tsum - Um - Nui
2 Dr. Vysacheslav Saizov
3 Kuomintang
4 Mao - tse - tung
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بسیار قشنگی پر از چای خوش عطری را برای ما آوردند. آقای مدير فنجان ها را پر کرد.

  مالقات من با ريیس موزه »تايپه« بسیار جالب و ارزنده بود.

من يكراست وارد موضوع شدم. گفتم منظور اکتشافات »بايان کارايوال« مورد نظر است. دوست 
دارم که گزارش دانشمندان را که در مورد الواح سنگی که در »تايپه« نگهداری می شود ببینم.

هنگامی که شنیدم گزارش جزو اموال موزه نیس��ت و هنوز در آکادمی »پكن« - جايی که او 
هیچگونه تماس��ی با آن ندارد - نگهداری می شود، ناگهان به ش��دت دگرگون شدم. او به زودی 

ناراحتی مرا درک کرد. و کوشید با اطالعات مختصری که خودش داشت به من کمک کند.
وی گفت:

- من می دانم که ش��ما پش��تكار فوق العاده ای داريد. شما تا اعماق تاريخ بش��ر اولیه تحقیق 
کرده ايد. من تنها می توانم در مورد اجداد اولیه مان يعنی »سین آنتروپوس«1 که به سال 1927 در دره 
»چوکوتین«2 در فاصله 37 کیلومتری جنوب غربی »پكن« کشف شده اند به شما کمک کنم. از نقطه 
نظر انسان شناسان اين »سین آنتروپوس« پكن شبیه »هموهايدلبرگینس«3 است. اما به هر حال نژاد 

چینی را می نماياند که امروزه در 800 میلیون نوع وجود دارد.
بشر »پكن« بايد از »پلیستو سین«4 میانه در حدود 400،000 سال پیش آمده باشد. )پس از آن، 

ديگر مبهم است(.
مدير موزه ادامه داد:

1 Sinanthropus
2 Choukoutien
3 Heidelbergiensis
4 Pleisto cene
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- هیچ مدرکی موجود نیست تا فرهنگ حجر در شمال چین تا هزار سوم قبل از میالد مسیح 
را ثابت کند. هنگامی که فرهنگ »يانگ شاو«1 در قلمرو »هوانگ هو«2 سفالگری رنگ آمیزی شده 
را اختراع کردند، حدود هزاره دوم قبل از میالد مسیح تمدن »ما شانگ«3 سفالگری سیاه را بوجود 
آوردند. و کار با سنگ و مس به وسیله تمدن »شنگ تسه آ«4 از »شانتونگ«5 دنبال می شد. اين موضوع 
هم با تزيین اشرافی در عصر برنز با »تااو تیه«6 )يا نقاب هیوال( و »لی ون«7 با زاويه 90 درجه شكسته 

که نمايانگر رعد و برق بود، همچنان ادامه می داشت.
از قرن 15 تا قرن 17 نقش های بسیار پیشرفته ای وجود داشتند که اغلب از دو هزار نمونه چهره 

خاص با خصوصیات اخالقی، برای کتیبه های مذهبی مورد استفاده قرار گرفته است.
در تمام دوران اين موضوع وظیفه اصلی قانونگذاران چینی »پس��ران آسمان« بوده است که 
مدام مراقب طبیعت به صورت عادی خود باشند. تا آنجا که من »تاريخ ناشناس« می دانم، در دوران 
سلطنت میانه چیزی نیست که به انديشه های شما، وسعت و عرصه ببخشد. نه يک تبر سنگ تراشی 

شده، و نه ابزار اولیه، و نه حتی نقاشی در غارها.
ديرين ترين استخوان هايی هم که اينجا پیدا شده اند متعلق به 3000 سال قبل از میالد مسیح است.

پرسیدم:
- روی استخوان ها چه بوده است؟

گفت:
- تا کنون بر اساس آنچه گفته شده، چیزی از آنها فهمیده نشده است.

پرسیدم:
- چیز ديگری نیست؟

گفت:
- يک گلدان که در حفاری های »آن يانگ« نزديک »هونان« به دس��ت آمده و ديرينگی آن به 

2800 سال قبل از میالد مسیح می رسد.
گفتم:

- خیلی عذر می خواهم آقای »چیان«، اما به هر حال چین بايد چیزی که دال بر تاريخ کهن خود 
باشد، به دست آورده باشد. چیزی را که نش��ان دهنده دوره رشد تاريخ اولیه به تاريخ تكامل يافته 

ثانويه باشد. آيا خرابه های اسرارآمیز و يا ديوارهای مخروبه قديمی وجود ندارد؟
گفت:

- تاريخ چین بدون وقفه تا امپراطوری »هوانگ تی«8 که در سال 2698 می زيسته، ادامه دارد 
و به طور کامل ثابت می کند که »پرگار« در آن زمان وجود داشته است. از اين رو آن عصر نمی تواند 
1 Yang - shao
2 Huang Ho
3 Ma - shang
4 Sheng Tse Ai
5 Shantung
6 Tao Tieh
7 Li Wen
8 Huang - Ti
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با »هوانگ تی« شروع شده باشد. اما دوست عزيز من بدانید که قبل از او چیزهايی اتفاق افتاده که 
در اسرار ستارگان نهفته است.

پرسیدم:
- منظورتان از ستارگان چیست؟

گفت:
- از اين گفتگو چیزی دستگیر شما شد؟

گفتم:
- البته.

بعد با خنده ای گفت:
- از زمان های بس��یار دور تا کنون برای چینی ها اژدها نمونه بارز الوهیت تس��خیرناپذير و 

شكست ناپذير است. »پان کو«1 يک نام حماسی برای سازنده کهكشان چینی است.

  اين تصوير آبرنگی از »پان کو« که خدای در هم پاشنده و سازنده دنیای چین است. بر 
اساس افسانه های موجود وی پس از اينكه از آسمان به زمین آمد، دنیا را از سنگ ساخت.

1 Pan - Ku
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»پان کو« زمین را از س��نگ های س��خت که باعث درهم ريختن آنها از آسمان شده، ساخت. 
آب ها را تقسیم کرد و س��وارخ عظیمی در آسمان ايجاد نمود. او آس��مان را به نیمكرات شرقی و 

غربی تقسیم کرد.
پرسیدم:

- آيا او ممكن است شاهزاده ای از سیاره ديگر باشد که در يک سفینه فضايی از آسمان آمده باشد؟
گفت:

- نه دوست عزيز من. در حماسه مطلبی پیرامون سفینه فضايی نمی گويد. او فقط به اژدها اشاره 
می کند اما از »پان کو« به عنوان خدای ابدی کهكشان ياد کرده و می گويد که او »يین يانگ«1 را آفريد 
که مظهر قدرت های دوگانه طبیعت است. »يانگ« مظهر مرد و کهكشان است. »يین« مظهر زيبايی 
زنانه و زمین است. آنچه که در زمین و آسمان اتفاق می افتد به اين نمونه بارز منسوب می شود که 
به طور همه جانبه ای اين فلسفه در فلسفه ستاره شناسی چین نفوذ کرده است. بر اساس افسانه ها، 
هر رهبر و پسر کهكشان بايد 18000 سال روی زمین زندگی کند. اگر اين عدد تقريبی را به همین 
شكل قبول کنیم، »پان کو« 2،229،000 سال پیش، از کهكشان آمده است. اين محاسبات فضايی، 
بايد چند سالی کم و زياد باش��د، اما به هر حال با اين رقم، چند سال کم و زياد چندان مهم نیست. 
»پان کو« که افسانه او را تمام چینی ها بازگو می کنند، در هر نقطه ای از چین شرح حال خاصی دارد 
که البته با توجه به 5،700،000 کیلومترمربع وسعت خاک چین، ديگر جای تعجب نیست. گاهی 
از او به عنوان موجودی با دو شاخ در سر و يک چكش در دست راست ياد می کنند. زمانی او را به 
شكل اژدها و فرمانده چهار عنصر )آب، آتش، خاک، باد( نشان می دهند. و زمانی او را در حالی که 
خورشید را با يک دست و ماه را در دست ديگر دارد، نقاشی می کنند. بعضی مواقع هم او را در حالی 

که در سنگ، نقش تراشی می کند و مارها او را تماشا می کنند، نمايش داده می شود.
به راستی، »پان کو« نبايد با آن ديرينگی که در تاريخ افس��انه چین دارد، آنقدرها که خودش 
بوده، قديمی باشد. مسافران »تايلندی« به ظاهر افسانه را در قرن ششم با خود به چین آوردند. در 

افسانه های چینی از »يان شین تین تسون« به نام »پدر اشیاء« ياد شده است. مدير موزه گفت:
- او موجودی غیر قابل درک اس��ت. ش��روع و پايان همه چیزهاس��ت. باالترين و غیر قابل 
تصورترين موجود کهكشان است. بعدها او را »پوچینگ« نامیدند. اگر مطلبی در باره او می نويسی 
مواظب باش که او را با »يو« که امپراطور مرموز و مشهور به عامل سیل، اشتباه نكنی. افسانه »يوان 

شین تین ونگ« را می دانی؟
سرم را تكان دادم. مدير يک جلد فرهنگ افسانه های چینی از قفسه اش برداشت و گفت:

- اينجاست. بگیر و در هتل آن را بخوان. داستان هايی در اين کتاب است که با توجه به فرضیه های 
شما بايد خیلی مهیج باشد. برای مثال افسانه »الهه چی نو« که يک مقدس بود و از بافندگان حمايت 
می کرد. هنگامی که جوان بود پدرش او را به خانه همسايه ای که پاسدار راه نقره ای کهكشان بود، 
فرستاد. »چی نو« بزرگ و خیلی زيبا شد. روزها و شب ها مشغول تفريح و خنده و بازی بود و هرگز 
در کهكشان، عاشقی وحش��ی تر و يک دنده تر از »چی نو« نديد. فرمانروای خورشید از اين وضع 
1 Yin Yang
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مكرر روزانه خسته شد و هنگامی که »چی نو« صاحب فرزندی شد، به معشوق اين عاشق يک دنده 
دستور داد تا محل خدمت خود را به ديگر سوی راه نقره ای کهكشان منتقل کند. تا تنها سالی يک بار 
»چی نو« را مالقات نمايد و آن در شب هفتم از ماه هفتم بود. داستان شاهزاده هايی که نمی توانستند 
يكديگر را ببینند. افسانه برای عاشقان پايان خوبی دارد. میلیون ها پرنده تابناک بهشتی در راه شیری 
کهكشان يک پل بی پايان درست کردند که در نتیجه »چی نو« و معشوقه اش توانستند هر زمانی که 

مايل باشند، يكديگر را ببینند.
گفتم:

- اگر اين پرندگان تابناک بهشتی سفینه های نگهبان فضايی بین ستاره ای بودند، اين برای دو 
عاشق امكان پذير بود که هر زمان اراده کنند، يكديگر را ببینند.

آقای »چیانگ فو تسونگ« سكوت کرد و پس از لحظه ای گفت:
- شما خیلی خیالباف هستید. وانگهی هیچ اجباری هم نداريد که به اين حرف های سنتی چینی 
معتقد بشويد. شايد اين برداشت تازه از افسانه های کهن معقول و منطقی باشد. شايد نوری تازه در 

مسايل بیفكند. به هر حال خیلی چیزها را ما هنوز نمی دانیم.
مدير موزه يكی از حاذق ترين کارمندانش را - به نام مارشال »پ. س. وو«1 - که ريیس قسمت 

حفاری بود، برای هدايت من در مدتی که آنجا بودم، به من معرفی کرد.
با اينكه تعداد کمی از 250،000 نوع از آنها هر بار در موزه به معرض تماشا گذاشته می شود، 
اما اين بدون کمک آقای »وو« امكان نداشت. زيرا او می دانست من به دنبال چه چیزهايی هستم و 

می خواهم نمونه چیه چیزهايی را گردآوری کنم.
اين مجموعه عبارت است از:

- ظروف فلزی دوران سلطنت »شنگ«2 )1122 - 1766 قبل از میالد مسیح( اين خیلی سريع مرا 
به ياد آن طرف اقیانوس اطلس انداخت. سفالگری »نازکا«، که کار »اينكا«های اولیه خیلی نزديک تر 
از ظروف چینی به ما که تزيینات ش��بیه به هم به کار برده اند. خط های هندسی، چهارگوش های 
روبرو به هم و مارپیچ، يک تبر ساخت فیروزه که نمونه کوچكی از اصل بزرگ آن است. يک نمونه 
بارز مذهبی اژدها با خط هايی که نش��ان دهنده آتش اس��ت که روی يک سنگ سبز حكاکی شده 
است. آسمان با کراتی تزيین شده که عالمات مشابه »آشور«ی را روی درپوش های استوانه ای به 
ياد می آورد. روی يک لوحه مذهبی باستان شناسی نوش��ته شده. تجمالت محراب برای پرستش 
خدايان کوه ها و ابرها. زير يک شیء قائمه ای مربوط به 206 سال قبل از میالد مسیح قرار داده شده 
است. يک کوه به خوبی قابل ديدن است. اما کره ای عظیم با خطی از آتش در مسیر حرکت کره بر 
کوه سنگینی می کند. اين کره سه سیاره کوچک دارد که به شكل هندسی باالی آن قرار داده و ماه و 
ساير ستارگان ندارد. چه حرفی تزيینات محراب؟! اين بیشتر شبیه چیزی است که در ادوار دور، 
يک پديده فراموش نشدنی و غیر قابل درکی را به ياد انسان آورد. لوحه های سنگ سبز با قطرهای 

7 تا 16 سانتیمتر.

1 P. S. Wu
2 Shang
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  لوحه هايی از سنگ سبز که پیرامونش کنگره دار است. در وسط سوراخی ديده می شود. 
آيا از روی نمونه ای ساخته شده اند؟

اين لوحه ها سوراخ هايی در وسطشان ديده می شود که درس��ت مانند يک صفحه گرامافون 
است. با يک گیره به يک ستون به ارتفاع 20 سانتیمتر تكیه داده شده اند.

من يک بار ديگر حرف باستان شناس��ان را در مورد اينكه اينها هم نمونه های بارز خداوندان 
قدرت و استقامت برای جشن ها هستند را به ياد می آورم.

صفحات سنگ سبز مرا حیرت زده کرد. بسیاری از آنها شیارهای ريزی با زاويه های تند پیرامونشان 
داشتند. آيا خط ربطی بین اينها که صفحات تشريفاتی هس��تند و آن صفحه های »بايان کارايواال« 
وجود دارد؟ اگر بپذيريم که منطقه مرزی »چین« و »تبت«، نمونه لوحه های رسمی بوده اند، آن وقت 
راز اينها آشكار می شود. پس از س��فر فضانوردان به زمین که لوحه ها را ساختند، »بايان کرايواال« 



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

طالی خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

90

لوحه هايی که به صورت فرضی، برای رد اطالعات ساخته شد، آنوقت مردان قبیله پنداشتند که آنها 
کارهايی را برای جلب رضايت خدا می کنند، يا حتی شايستگی موجودات باهوشی را که به سهولت 

با ساختن لوحه ناپديد شده بودند، را نشان می دهد. همان طور که بیگانگان از آن استفاده کردند.
اين نظريه با نظر معمول باستان شناسی در مورد الواح، تقويت می شود. زيرا بر اين اساس اين 

الواح بايد موارد مذهبی پیدا کرده باشند.
دکتر »وياچسالف سايزوف« - که اطالعات مهمی در باره الواحی سنگی منتشر کرده - يک 

نقاشی روی سنگ در نزديک »فرگانا«1 در »ازبكستان«2 حوالی مرزهای چین يافته است.
اين شكل نه تنها يک کاسكت فضانوردی به سر دارد، و می توانیم وسايل تنفسی او را شناسايی 
کنیم، بلكه در دس��تانش که با لباس فضانوردی ايزوله ش��ده، لوحه ای نگهداشته است که يكی از 

صدها لوحه ای ست که در »بايان کارايواال« کشف گرديده است.

  اين نقاشی روی سنگ ها نزديكی »فرگانا« در »ازبكستان« به وسیله دکتر »وياچسالف« 
کشف شده است. فضانوردی لوحه ای به دست دارد. درست مانند آنهايی که در »بايان 

کارايواال« کشف شده است. آيا صفحه ضبط اطالعات است؟

1 Fergana
2 Uzbekistan



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
نشانه هايی از وجود خدايان در چين

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
91

روز بعد من فرهنگ افسانه های چینی را برداشتم و داستان »يوان شین تین ونگ« را خواندم. 
خالصه آن به اين شرح است:

- در روزگاران خیلی دور، »يوان شین تین ونگ« در کوه های کنار سرزمین های يخ بسته زندگی 
می کرد. وی داستان هايی در باره آن زمان های بس��یار دور با بیانی روشن که هر کس می شنید فكر 
می کرد که خود »يوان شین« هم در زمان داستان حضور داشته، نقل می کند. يكی از اين شنوندگان 

»چین هونگ« بود که از او پرسید:
- پیش از اين که به کوه ها بیايد کجا زندگی می کرده است؟ بدون کلمه ای، »يوان شین« بازوهای 
خودش را آنقدر بلند کرد تا هر دو به طرف ستاره ها اشاره شد. بعد »چین هونگ« خواست بداند که 
او چگونه راه خودش را در کهكشان بی انتها پیدا کرده است و »يوان شین« ساکت شد. اما دو خدا با 
لباس آهنی صیقلی شده نمايان گرديدند و »چین هونگ« که آنجا حاضر بود، به مردم خود گفت که 
يكی از خدايان می گويد: »يوان شی« تو بیا. ما بايد برويم. ما بايد در تاريكی های کهكشان جستجو 

کنیم و از ستارگان دوردست بگذريم و به خانه برگرديم.
»تايپه« پايتخت »تايوان« و چین ملی، حدود دو میلیون جمعیت دارد. در اين شهر دانشگاه ها، 
دبیرستان ها و بخصوص موزه هايی که به خوبی اداره می شدند، وجود دارد. از بندر اصلی اش يعنی 
»کیلونگ«1 محصوالتی مانند: ش��كر، چای، برنج، موز - آناناس که در آب و هوای گرمسیری و 
باران های فصلی به خوبی رشد می کنند - چوب، کافور و ماهی صادر می شود. از هنگامی که »تايوان« 
با جمعیت 13 میلیونی خود به سال 1949 مستقل شد، صنايع آن به میزان قابل توجهی رشد پیدا کرده 
است. تا امروز: منسوجات، انواع موتور، ماشین های کشاورزی، وسايل الكتريكی با نشانه »ساخت 
تايوان« به کشتی ها بار می شود، و به سراسر جهان حمل می گردد. دولت از استخراج کنندگان طال، 

نقره، مس و زغال سنگ حمايت می کند و اينها عوامل ورود ارز به کشورند.
به هر حال، هنوز معلوم نشده است که اولین مردم نژاد مغول به نام »پايوان«2 چه زمانی به اين 
جزيره آمده اند. امروز حدود يک چهام میلیون از آنان در دور افتاده ترين سلسله جبال »تايوان« در 

نقاطی که فاتحین چینی باعث شده اند تا اينان کوچ کنند، در هفت قبیله زندگی می کنند.
تا يک نسل قبل، جنگاوران »پايوانی« دالوری های خود را با شكار سر دشمنان خود به ديگران 
نشان می دادند. اما امروز فقط در کوه های محل زندگی خود، شكار می کنند. اين قبیله ها به صورت 
خیلی جالب به گونه اصیل و اصلی خود همچنان باقی مانده اند. آنان همچنان تابع قانون تغییرناپذير 
طبیعت هستند. روش آنان در زمان شناسی به همان سادگی بشر اولیه است. روزها با صدای اذان 
خروس بیدار می شوند. گذشت زمان را با اندازه گیری بلندی سايه معلوم می کنند. سال جديد را با 
شكوفه دار شدن سرشاخه ها می شناسند. وسط سال برايشان زمانی است که میوه ها می رسند و آخر 

سالشان با برف شديدی که ارتباط آنها را با دنیا قطع می کند همراه است.
از زمان های دور »پايوان«ها تابع قانون »تک همسری« بوده اند. در اين صورت برايشان تفاوتی 
ندارد که خواستگار آن يک همسر خود را بخرد، بدزدد و يا با تعارف به دست آورد. مهم اين است 

1 Keelung
2 Paiwan
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که تا آخر با او باشد. نوش��ابه مورد عالقه که محرک آنان هم هست، چیزی است به نام »بتل«1 که 
از هسته های میوه نخلی که »بتل« نامیده می ش��ود و از لیموی سوخته و فلفل درست می شود. اين 

نوشابه به تلخی زهر مار است. اما به ظاهر برای آنان بسیار گواراست.
هنگامی که آب دهان يک »پايوانی« با نوشیدن »بتل« س��رخ می شود و دندان هايش آبی کبود 
می گردد، و هنگامی که از روی محبت و دوستی و خنده نیشش باز می شود، به جای محبت بخشیدن، 

هول و ترس به بیننده دست می دهد.
اگر اطمینان نداشتم که »پايوانی«ها ديگر سر آدم را نمی برند، بدن ترديد پا به فرار می گذاشتم. 

چون به هر حال سرم را الزم دارم.
در موزه استان، مجموعه ای از کارهای حكاکی شده روی چوب، متعلق به قوم »پايوان« وجود 
دارد که بسیار زياد و در عین حال منحصر به فرد است. مجسمه های چوبی آنان مثل آخرين نمونه های 
يک هنر رو به افول محسوب می شود. آنها نشان دهنده فكر اصلی و ابتدايی افسانه هايی است که 
نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده اند. کسی که در جستجوی خدايان هست، آنها را پیدا می کند.

چوبی در موزده ديدم به پهنای 70 و ارتفاع 25 سانتیمتر. روزگاری اين چوب روی ديوار کلبه 
ريیس قبیله آويزان بوده است. معنی آن آنروز اين بود که »ريیس قبیله اينجاست!«

در جانب چپ، چهار دايره متحدالمرکز، دو شكل شناور هست که پیشبندهای ديرينه فضانوردان 
ماقبل تاريخ را به تن دارند. درست مانند آنهايی که روی ستون های يكدست »توپتک«2 ديده شده است.

  ريیس قبیله اينجا زندگی می کرد. دو موجود آويزان در سوی راست. شكل های سوی چپ. 
دايره ها. نوعی لباس مخصوص به تن دارند که در بیشتر تصاوير عین آن ديده می شوند.

اين در موزه باستانی »والكرکوند«3 واقع در »برلین« ديده می شود. در هر دو تصوير نوعی پیشبند 
و کفش وجود دارد. موجودی که در سوی راست است، کاله خودی با آنتن باالی موج کوتاه می باشد.
در تصوير ش��ماره 38 يک کاله کنده کاری روی چوب می توان ديد. موجودی اس��ت با يک 
1 Betel
2 Topetec
3 Volkerkunde
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آلت تناسلی درشت که کاله خودی به اندازه سرش در دست دارد.

  ستون های حكاکی شده در موزه »برلین«. س��وی چپ »خدای خورشید« نام دارد و 
سوی راست تصويری است شبیه او که در موزه آمريكايی »مادريد« من گرفتم. موضوع 
قابل اهمیت و توجه پیشبندهای آنهاست. »قبیله پايوان« نظیر اين پیشبندها را برای 
تشريح خدايان خود روی کارهای حكاکی شده خود دارند. اين پیشبندها نوعی از 

لباس فضانوردان بوده است؟

يک مثلث کوچک روی کاله خود حک شده است. شايد اين عالمت موسسه فضانوردی است. 
يک مار دو س��ر روی کاله او قرار داد. اين نمونه بارز نفرت در زمان قبل از میالد مسیح است. در 
داستان های »مايا«ها، مار دوباره به آسمان پرواز کرده است. درست مانند يک موجود بالدار. حاال 

دومرتبه مار به عنوان نمونه بارز مهم بین قبايل فراموش شده در کوه های »فورموسا«1 می يابیم.
می توانیم در سراسر جهان در هنرهای تزيینی قبیله ها مار را مشاده کنیم.

برای چه »پايوان«ها روی قايق های خود عكس مار را نقاشی می کرده اند؟

1 Formosa



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

طالی خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

94

  موجود اين شكل يک تفنگ اشعه افكن به دست دارد. درست مانند تصاوير خدايان 
در »وال کامونیكا« واقع در »ايتالیا« و »مونت آلمان« در مكزيک. ماری دور کاله خود 

او پیچیده است. آيا اين يک عالمت فضايی است؟

چرا در عكس های سر خدايان مانند کاس��كت گرد است؟ چرا با هم در تماس هستند و آنتن 
دارند؟ چرا مارها دور س��تاره ها چنبر زده اند و مدام با سرهای مثلثی خودشان خیره شده اند؟ چرا 
الهه »پايوان«ها ماری را باالی سر و کاله خود خود نگه داش��ته اند؟ چرا به خصوص يک الهه زن 
پشت يک صورتک پوشیده شده است؟ چرا چنین عینک بد منظره ای به صورت زده؟ چرا ماری 

روی سرش هست؟
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  برای چه پايوان»ها«، مثل مصری ها روی قايق های خود طرحی از خدايان را نقاشی 
می کردند؟ معنی اين آنتن های وصل شده باالی سر اين شكل ها چه هست؟

بدون ترديد اين لباس »مد« نبوده. اما لباس فضايی مناسبی بوده و مارها نمونه بارز حدود سفر 
فضايی به شمار می رفته اند.

باستان شناس��ان معتقدند که اينها بايد از زبان مذاهب مورد بحث و تعبیر قرار گیرند. به گفته 
آنان ماران نمونه های بارز خدايان محترم بوده اند. پس اگر اين طور است، چرا »پايوان«ها از ماهی يا 
کوسه يا امواج يا الک پشت به عنوان مدل برای نقاشی های مذهبی روی قايق ها استفاده نكرده اند؟! 
چرا ريیس قبیله عالمت قبیله را روی ديوار خودش نصب نكرده اس��ت؟ حال آن که نقاشی های 

قشنگی هم داشته اند.

  مارها با سری مثلث شكل دور ستارگان چنبر زده اند. اين يک نقش روی لوحه های 
چوبی »پايوان«هاست.
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کنده کاری هايی - که اغلب نیمی از آنها خراب شده - بسیار قشنگ و دوست داشتنی هستند. 
در تمام آنها دواير متحدالمرکز و يا چرخش های حلزونی ديده می شود. در تمام آنها رابطه پیوسته 
مارها با بشر بدون ترديد وجود دارد. يعنی همیشه يک مار باالی تصوير هست. تصويرها افقی حک 

شده اند، و به طوری که خوب احساس می شوند در حالت بی وزنی شناورند.
اين تصويرها ناشی از خالقیت های هنری نیستند. اجداد »پايوان«ها بايد امكان معلق بودن و 
حرکت کردن در هوا را برای موجوداتی امكان پذير ديده باشند: بعد هم اين پديده را برای فرزندانشان 

تعريف کرده اند.

  اين مجسمه چوبی، کاله خودی بر سر دارد و باز مار به دور سر 
چنبر زده است. بدون ترديد بايد نوعی عالمت فضايی باستانی 

باشد که تصوير يا مجسمه فضانوردی را می شناساند.

»پايوان«ها امروز هم به صورت ابتدايی زندگی می کنند. آنچه آنها حكاکی و کنده کاری کرده اند 
همه ناشی از نمايان استادانه شكل هايی است که برای ما قابل درک است و هر چه را که ما نتوانیم 

درک کنیم برای آنان مفاهیم گذشت بسیار دور از هزاران سال پیش را دارد.
آنچه امروز »پايوان«ها کارهای چوب انجام می دهند، بس��یار عالی و مطابق طرح روز است. 
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آنان مردان مسلحی را در لباس های ژاپنی خلق کرده، و اين مردان را ديده اند. آنان به ذهن و حافظه 
خود برای به ياد آوردن آنها فشار نمی آورند و هرگز هم چنین کاری نكرده اند.

در دوران های مختلف آنها ديده ها را با س��نن و آداب و رس��وم خود به هم آمیخته اند و ارايه 
داشته اند.

يک کنده کاری حیرت انگیز از يک موجود سه سر وجود دارد که به سوی يک مار در پرواز است. 
اين فكر در يک پرده ابريشمی از فرهنگ نو نقش بسته است )236 - 1122 قبل از میالد مسیح(.

آقای »ونگ« مدير موزه تاريخی »تايپه« مجموعه موجودات افس��انه ای را به من نش��ان داد. 
آنها موجوداتی هستند نیمه بش��ر و نیمه حیوان و گاه نیمی پرنده با بدن های بالدار و شبیه خدايان 

»آشوری« و »بابلی« بودند.

  اين الهه »بابوان« است که با صورتک فضانوردی، مار در دست دارد که عالمت فضا 
و کهكشان است.

مهره های مدور از جنس چوب، همانقدر زياد دارند که ما در ويترين مغازه های حلقه فروشی 
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و جواهرفروشی از حلقه و انگشتری بسیار داريم. همه آنها تا يک سانتیمتر اندازه گیری می شوند. 
از اين رو به سادگی نمی توانند وسايل تزيینی باشند. زير ذره بین من، آنها مانند مجموعه مدارهای 
مسدود هستند. وانگهی، چند آينه برنزی ديدم که قطرشان از 6/30 تا 12/5 سانتیمتر بود که عالمات 

خاصی روی آنها حكاکی شده بود. قسمتی از آنها ترجمه شده اند.
ترجمه دستخط دوران امپراطوری »چو« اين است:

- هر جا که خورشید می تابد، زندگی هست.
برای تفريح و سرگرمی اگر فرصت کرديد اين مربع وسط آينه برنزی را با يک مدار از محصوالت 

»زيمنس« با هم مقايسه کنید.
»توين لی - لین«1 يک زمین شناس است. وی در باره اکتشافی با من حرف زد که هنوز دنیای 

غرب از آن آگاه نشده اند.

  هر جا که خورش��ید می تباد، زندگی هس��ت. اين پیام روی يک لوحه برنجی است. 
حكاکی های روی اين لوحه آنقدر با مدارهای الكتريكی شبیه هستند که بیننده دچار 

اشتباه می شود.

1 Thuinli - Lynn
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به دنبال عملیات حفاری در دره سنگ ها در ژوئیه سال 1961 »چی پن الو«1 استاد باستان شناس 
دانشگاه »پكن« به يک سیستم و شبكه تونل های زيرزمینی رسید.

مدخل اين سرداب ها در ژرفای 33 متری کوه های »هانون« در ساحل جنوبی درياچه »تونگ 
تینگ« در غرب »يونايگ« کشف شد.

وی معلوم کرد که گذرگاه های زيرزمینی بدون ترديد تا زير درياچه امتداد داشته اند. ديوار يكی 
از راهروها که به چندين راهرو ديگر منتهی می شد، با نقاشی تزيین شده بود. اين نقاشی ها حیواناتی 
هستند که همه به يكسو به وسیله مردانی که لوله های بادی را به لب دارند، راهنمايی می شوند. در 
باالی آن نقش، حیواناتی در حال فرار هستند که اين مهمترين و جالب ترين قسمت است. بشقاب 
پرنده ای در حال پرواز است که مردانی را در حالی که وسیله ای شبیه به اسلحه در دست دارند و به 

سوی اين حیوانات نشانه گیری کرده اند، می نماياند.
آقای »چی پن الو« می گويد:

- مردانی که بر بشقاب پرنده سوارند، کت های مدرنی و شلوارهای بلندی پوشیده اند.
آقای »لین« معتقد است که دانشمندان بدون ترديد موفق شده اند که ديرينگی تونل ها را بشناسند 

اما خبرها از چین سرخ به ندرت و آن هم پس از يک تأخیر طوالنی به جهان انتشار می يابد.
اين خبر و مردانی که از باالی آن به حیوانات نشانه گیری کرده اند، ناگهان مرا به ياد يک قطعه 
در موزه انداخت که اثر عجیبی در ذهن من به جا گذاشته بود. قطعه مربوط به اسكلت يک گاومیش 

بود که پیشانیش با شلیک گلوله ای بسیار دقیق سوراخ شده بود.
من آن را در موزه »پالیانئولوژی« )رشته تحقیقات حیوان شناسی ماقبل تاريخ( در »مسكو« 
ديدم. موطن اصلی اين گاومیش روسیه آسیايی است. ديرينگی اين فسیل به دوران »نئولیتیک« 
)2700 تا 8000 س��ال قبل از میالد مسیح( می رس��د. آن زمان هنوز اس��لحه بشر سنگ بود و 
مدرن ترين اسلحه اين عصر، تبر سنگی به ش��مار می رفت. يک ضربت با تبر دستی، جمجمه 
حیوان را متالشی می کرد و امكان نداشت به هیچ عنوان بتوان سوراخی اين چنین شبیه سوراخ 

گلوله در جمجمه ايجاد کرد.
يک اسلحه آتشین در دوره »نئولیتیک«. اگر به راستی رد پای انسان »نئولیتیک« بر جمجمه گاو 

وحشی در مسكو نگهداری نمی شد، متخصصین اين ادعا را با جنباندن سر رد می کردند.
روز يازدهم - آخرين روز اقامتم در »تايپه« - ريیس هیئت مديره »کو چنگ کانگ«2 که عضو 

مجمع ملی هم بود، شامی به افتخار من ترتیب داد.
جای من وسط نخبگان سیاستمداران و دانشمندان بود.

»ب. هسی يه«3 استاد دانشگاه »فوين«4 و »شیون يااو«5 و »دبیر اجرايی يونسكو« به نمايندگی 
رياست جمهوری در سال 1972. »هسو چی هسین«6 و »شوانگ جف يااو«7 از طرف اداره روابط 
1 Chi - Pen - Lao
2 Ku - Cheng - Kang
3 B. Hsieh
4 Puyen
5 Shun - Yao
6 Hsu Chih Hsin
7 Shuang - Jeff - Yao
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عمومی، »سنی يونگ چاوو« از سوی دولت. و البته دوس��تان من از طرف موزه »چیانگ«، »لین«، 
»ونگ« و »دو«.

  اين اسكلت يک گاومیش است که در موزه مسكو می باشد و متعلق به دوران »نئولیتیک« 
است. سوراخی که روی جمجمه قرار دارد شايد با شلیک يک اسلحه آتشین بوجود 
آمده باشد. اما 8000 سال قبل از میالد مسیح چه کسی چنین اسلحه آتشین داشته است؟

اس��امی اينان بايد به شهرت نام های غربی مانند »اس��میت«1، »جونز«2 و »براون«3 باشد. من 
بسیار به دشواری می کوشیدم تا تمام اين چهره های خندان را بشناسم، اما هرگز نتوانستم به موقع 

اسم درست آنان را به ياد بیاورم.
هنگامی که به جزيره اطلس در »گوام« با »ت. و. ا«4 پرواز ک��ردم، تمام بازديدهايم را دوباره 
مرور کردم. موفق نشدم گزارش »بايان کارايواال« را ببینم. اما توانستم که محل خالی نقشه ام را در 

مورد محل زندگی خدايان در چین معلوم کنم.
فیلم من، ارابه خدايان به وسیله بنیان فیلم »مائو« خريداری شده است. شايد بدينوسیله به سفر 

1 Smith
2 Jones
3 Brown
4 T. W. A.
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من به »پكن« کمک شود.
با يک کارت پستال به سهولت می توانم به آکادمی آرشیو فیلم های تاريخی بروم. وانگهی سال ها 

بود که عالقمند بودم صحرای »گبی«1 را ببینم.

  شب قبل از ترک »تايوان« آقای ريیس »کوچنگ کانگ« به افتخار من ضیافت شامی 
ترتیب داد و تعدادی از دانشمندان، سیاستمداران و محققین و کارکنان موزه را به اين 

ضیافت دعوت کرد. آنان همگی به من کمک های قابل مالحظه ای کردند.

1 Gobi
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»تموئن« جزیره ای به نام »نان مادول«

جزاير »کارولین«1 از بزرگترين مجمع الجزاير »مكرونزيا«2 است. اين مجمع الجزاير از 500 جزيره 
تشكیل شده و در مجموع 926 کیلومترمربع وسعت دارد. »پوناپ«3 با 275 کیلومترمربع بزرگترين 
جزيره »کارولین« می باشد. يعنی سه برابر »لیختن اشتاين«4 و به طور تقريب همان جمعیت 18000 
نفری را دارد. اين جزيره دارای آب و هوای مرطوب بوده و بیشتر کوهستانی و غیرمسكونی است.
»پوناپ« با کمربندی از جزاير و تپه های مرجانی احاطه ش��ده است. يكی از جزاير کوچک، 
تا حدودی به اندازه »واتیكان«5 اس��ت که »تموئن«6 نامیده می ش��ود. »تموئن« محل ويرانه های 

»نان مادول«7 است که تمام جزيره را در بر می گیرد و نشانه اهمیت و شهرت آن می باشد.
گفته می شود که برای مدت ها »تموئن« در زبان مردم »نان مادول« خوانده می شد.

ويرانه های »نان مادول« متعلق به زمان های بسیار دور است. اما ماقبل تاريخ آن، تاريخ نگاری 
نشده است و معلوم نیست سازندگان آن چه کسانی بوده اند.

آنچه در زير می خوانید تاريخ ثبت شده جزيره »پوناپ« و اقمار آن است:
1595 میالدی: پدر و »فرناندس - کويروس«8 يک پرتقالی، از »سان جرانیمو«9 اولین سفیدپوستی 

است که به جزيره آمده و خرابه ها را ديده است.
1686 میالدی: تمام مجمع الجزاير زير نفوذ اس��پانیايی ها در آمد و ب��ه افتخار »چارلز دوم - 

کارولیناس«10 نامیده شد.
1 Caroline
2 Micronesia
3 Ponape
4 Liechtenstein
5 Vatican
6 Temuen
7 Nan Madol
8 Fernandes de Quiros
9 San Geronimo
10 Carolinas
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1826 میالدی: »جیمز اوکانل«1 با ساير نجات يافتگان از کشتی غرق شده شان به جزيره آمدند 
و مورد استقبال قرار گرفتند و با يک دختر محلی ازدواج کرد.

1838 میالدی: بر اساس سالنامه، در اين جزيره مالقات با چندين سفیدپوست انجام شده است.
1851 میالدی: بومیان جزيره، سرنشینان يک کشتی انگلیسی را قتل عام کردند و يک لشكرکشی 

انتقامی »پوناپ« را به حمام خون مبدل نمود.
1880 میالدی: مبلغین فرقه های مختلف مسیحی مانند مور و ملخ به جزاير هجوم آوردند و 

تمام لوحه های تاريخی آنها را سوزاندند و همه مردم و آداب و سنن مردم را تكفیر کردند.
1889 میالدی: اسپانیا مجمع الجزاير »پوناپ« را به آلمان فروخت. به ضمیمه جزاير »ماريان«2 

و »پالو«3.
1910 میالدی: ساکنان جزيره مبلغین و مامورين دولت را کشتند و تعداد کمی از سفیدپوستان 

توانستند جان سالم به در برند.
1911 میالدی: »امدن« دريانورد آلمانی، جزيره را زير آتش توپخانه خود گرفت. شورشیان 

شكست خورده و رهبر آنان در مقابل همه به چوبه دار آويخته شد.
1919 میالدی: جزاير »کارولین« همراه با »پوناپ« تحت قیمومت ژاپن قرار گرفت.

1944 میالدی: آمريكايی ها گروهی از جزاير را به دنبال جنگی در اقیانوس اطلس اشغال کردند.
1947 میالدی: جزاير تحت سلطه آمريكا قرار گرفت.

***
اين مشخصات تاريخ چاپ نشده »پوناپ« بود. يعنی خرابه های اسرارآمیز »نان مادول« خیلی 
قديمی تر از اولین ديدار سفیدپوستان در س��ال 1595 ساخته شده است. اين نظر که گفته می شود 
تاريخ جزيره نشینان زمانی شروع می شود که قسمتی از داستان »نان مادول« خودبخود کشف شده، 

به هیچ عنوان درست نیست.
تاريخ آنان از سال 1595 تا حدودی مستند است. اما افسانه »نان مادول« مطلب بیشتری برای 

تعريف کردن دارد، در مقابل اينكه بر تاريخ چند ساله و گذشته آن بتوان اعتماد کرد.
اين سؤال مطرح می شود که آيا دانشمندان می کوشند تا ما را با علم نابینا کنند؟ زيرا قادر نیستند 

يک توضیح قانع کننده و منطقی از اسرار »نان مادول« بیان دارند.
پس از اين که من يک هفته در اين جهنم مرطوب »نان مادول« با متر و دوربین و دفترچه يادداشت 
گذراندم، می توانم با سیمايی که آکنده از خستگی است، تنها يک لبخند بر لب داشته باشم. ترجیح 
می دهم همان افسانه را قبول داشته باشم و اين اسناد و توضیحات را نپذيرم. زيرا دست کم، آنها به 

ظاهر پسنديده تر می نمايند. بعد خواهیم ديد برای چه.
هنگامی که با هواپیمای بوئینگ 727 هواپیمايی »مايكرونزيا« در »پوناپ« به زمین نشس��تم، 
نمی دانستم که اين کنجكاوی من چه عواقب دشواری در پی دارد. اين را هم بايد اعتراف کنم که 

شگفتی هايی را هم برايم به دنبال آورد.
1 James O’Connell
2 Marianne
3 Palau



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
»تموئن« جزيره ای به نام »نان مادول«

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
105

هتل »کاسلیا« به من کمک کرد تا يک قايق موتوری به اندازه قايق کوچک بومی ها، اجاره کنم. 
با اين قايق می توانستم از میان کانال هايی که جزاير را از يكديگر جدا می کنند، عبور نمايم.

هوا به نحو بسیار آزار دهنده ای رطوبت داشت. آنقدر زياد که تنفس کار دشواری بود. همراه 
دو تن از راهنمای بومی، چندين جزيره کوچک را پشت سر گذاشتیم تا به »نان مادول« رسیديم.

»نان مادول« درست مانند جزاير بود. البته غیر از بار حیرت انگیزی که روی خود داشت. به هر 
حال، اين جزيره گرمسیری محل يک شهر سنگی کوچک است. اينجا معبدی دارد و آسايشگاهی 
که متعلق به ساکنان ماقبل تاريخ بوده است. اين محوطه بیشتر از يک استاديوم فوتبال وسعت ندارد.
به محض اين که به جزيره نزديک می ش��ويم ناگهان در مقابل خود شواهدی از ماقبل تاريخ 
را می بینیم. پس از اين که به دقت ب��ه اطراف نگاه کنیم، میان خرابه های گیج کننده، نقش��ه اصلی 

ساختمان ها آشكار می شود.
تخته سنگ های بسیاری بر روی هم چیده شده اند. درس��ت مثل اسباب بازی بچه ها. اما اين 
بازی ساده ای نبوده است. چون اين صخره ها و يا تخته سنگ هايی هستند که هر يک چندين »تن« 

وزن دارند.
تا کنون دانشمندان معتقد بودند که اين تخته سنگ ها از سنگ های آتشین سرد شده، به وجود 

آمده اند. اينها به نظرم چرند می آيند!

  اين گوشه ای از شهر است. تخته سنگ های چند تنی که بر روی هم انباشه شده اند.
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هنگامی که درست مثل کارگران ساختمانی، سنگ ها را متر کردم، ديدم که اين گدازه ها همه 
در ستون های شش يا هشت ضلعی و به يک اندازه، سرد ش��ده اند. اين ستون های سیاه سنگی در 
ساحل شمال »پوناپ« حفاری شده بودند. من می خواهم اين نظريه را مترود و بیهوده بدانم که گفته 
می شود، اين ستون ها يک شكل و يک اندازه همه با سرد شدن گدازه های آتشفشانی، و خودبخود، 
پديد آمده اند! فكر می کنم اين مصالح س��اختمانی درجه يک، به دقت ساخته شده و اين عمل در 

ساحل شمالی انجام شده است.
اين ستون ها 3 الی 9 متر درازا دارند و گاهی وزن آنها بیش از 10 تن است. بايد وسیله نقلیه ای 
بوده باشد تا آنها را از ساحل ش��مالی »پوناپ« از میان کانال های آبی جنگلی و جزاير مشابه آن به 
»نان مادول« آورده باشند. بدين دلیل امكان حمل آنها از طريق زيرزمین رد می شود. چون از ادوار 
بسیار دور، بارندگی، جنگل های انبوه را طی روز چندين مرتبه باتالقی و پر آب می کند. وانگهی 
»پوناپ« منطقه کوهستانی اس��ت. اگر هم فرض کنیم که راه هايی در جنگل بوجود آمده باشد که 
آنها بتوانند از زمین های مردابی و مناطق کوهستانی بگذرند، و بدين ترتیب مشكالت راه را حل 
کرده باشند، با اينهمه، تازه به گوشه جنوبی شرقی جزيره می رسیده اند و اين بارهای سنگین بايد 

با کشتی حمل می شده است.

  تخته سنگ های بسیار سخت که شش و هشت ضلعی هستند و ارتفاعشان تا 25 متر 
می رسد روی هم قرار گرفته اند. طول آنها 5 متر است.

اهالی آنجا گفتند که مشكل حمل و نقل امكان داشته به سهولت با استفاده از صفحات شناور 
چوب انجام شود. اين سخن با مورد ديگری که يک محقق آن را به زور به من تحمیل کرد تفاوت 
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داشت. وی اصرار داشت که ساکنان اولیه اين س��نگ ها را با قايق بومی خودشان که »کانوی« نام 
دارد، وصل کرده و به صورت معلق در آب با پارو زدن، يک به يک، به اينجا حمل کرده اند. بدين 
ترتیب وزن بلوک ها کمتر شده و پارو زدن نیز آسانتر صورت گرفته است. اين دلیل خوبی شد تا 

بروم و تمام قطعات سنگی يک طرف ساختمان را بشمارم.
1082 تخته سنگ بر ديواره ای به طول 60/5 متر شمردم. ساختمان چهارگوش است. چهار 
ديوار خارجی بدين ترتیب 4782 تخته سنگ دارد. از يک رياضی دان برای شمارش تعداد تخته 
سنگ هايی که جهت ساختن ديوار الزم اس��ت، ياری خواستم. با توجه به طول و عرض و ارتفاع 
و قطر ديوارها و حجم تخته سنگ های اس��تفاده شده، معلوم گرديد که در ساختمان اصلی حدود 

32000 تخته سنگ استفاده شده است. و اين ساختمان اصلی است که جزئی از خرابه است.

  بیش از هشتاد س��اختمان که روی تراس ها ساخته شده، س��اختمان اصلی را احاطه 
کرده اند. اينها کل شهر را تشكیل می دهند. اين مجموعه تمام به وسیله ديوارهايی به 

طول 844 متر و ارتفاع 5 متر محصور شده است.

اگر به نقشه شماره 49 دقت کنید، کانال ها و نهرهايی مشاهده می کنید. عالوه بر آن تونل ها و 
ديواری به طول 787/5 متر در بلندترين نقطه، ارتفاعش به 14/4 متر می رسد.

محوطه اصلی مستطیل شكل اس��ت که چندين تراس دارد و از تخته سنگ های مربع شكل 
درست شده است. کاخ اصلی را اندازه گیری کردم. بیش از 80 ساختمان بیرون دارد. با استفاده از 
رقم 32000 به عنوان رقم پايه، عدد تقريبی 4،000،000 تخته سنگ در 80 خانه کوچک به دست 
آمد که تازه اين رقم در حداقل سنگ هايی است که در اين 80 خانه مورد استفاده قرار گرفته است.
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  اين نقشه کامل شهر »نان مادول« در سال های 1908 تا 1910 است که به وسیله »پل 
هانبروش« به دنبال تحقیقاتش تهیه کرده و توسط »ماسا اوهادلی« تكمیل شده است. 

پی های ساختمان آشكارا در خرابه ها ديده می شوند.

همیشه حتی يک محاس��به اجمالی هم می تواند که توضیحات غلطی را عیان کند. برای مثال 
در اين مورد اشاره شده است.

با توجه و مقايسه جمعیت کم کنونی در »پوناپ« با زمان گذشته، اين نتیجه به دست می آيد که 
زمانی که اين ساختمان ها در »نان مادول« ساخته می شدند، کار استخراج در شمال جزيره سخت و 
توانفرسا بوده است. حمل و نقل تخته سنگ ها از میان جنگل، احتیاج به يک لشكر کامل مرد قوی 
بازو داشته و بايد تعداد مردانی که بايد اين صخره های عظیم را به »کانو«ها وصل کنند خیلی زياد 
بوده است. وانگهی تعداد کس��انی که برای تهیه غذا بايد در برداشت نارگیل و صید ماهی حضور 
می داشتند هم بايد قابل توجه بوده باشد. بنا بر اين اگر هر چهار روز يک بار تخته سنگ باری حمل 
به »نان مادول« به ساحل جنوبی می رسیده، پس اين کار خیلی عظیم بوده است، حتی اگر وسايل 

فنی و مكانیكی هم مورد استفاده بوده است.
اتحاديه کارگری هم در آن زمان وجود نداشته تا از حقوق کارگران حمايت کند. پس تمام 365 

روز سال، بدون وقفه کار و تحمل رنج فراوان وجود داشته است.
چه توضیح قابل قبولی وجود دارد؟

»نان مادول« شهر قشنگی نیست و هرگز هم نبوده است. در اينجا هیچ لوحه سنگی، مجسمه، 
نقاشی و سنگ تراشیده ای وجود ندارد. معماری در اينجا س��رد و بی روح است. تخته سنگ ها با 
خشونت و بدون ذره ای احساس روی هم انباشته ش��ده اند. اين جای حیرت است، زيرا ساکنان 

جزاير دريای جنوب همیشه محل های خود را تزيین می کرده اند.
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کاخ ها در محل هايی بوده که پادشاهان بايد در آنجا مورد احترام قرار می گرفته اند. يا خدايان 
مورد نیايش واقع می شدند. سنگ تراشی های سرد و بی روح و بدشكل »نان مادول« هرگز حالت 

تزيین را ندارند.
اين سؤال مطرح می شود که آيا اينها برای يک امر دفاعی ايجاد شده اند؟

پاگردهايی که عبور به باالی ساختمان را آسان می کند، اين نظر را رد می کند. هیچكس اينقدر 
مسايل را برای دشمنانش حل نكرده است. اين پاگردها به مرکز ساختمان می رسد. به يک چاه! اين 

چاه، چاه عادی و حفره نیست. راهی است به انتها و يا ابتدای يک تونل ختم می شود.
اين موضوع که امروزه دهانه مدخل در حدود 2 متر تا لبه آن پر از آب است، هم چیزی را ثابت 
نمی کند. چون ساختمان های »نان مادول« تا کناره های جزيره امتداد پیدا می کند و با چشم غیر مسلح 

هم می توان ديد که تا زير آب جلو می روند و سرانجام در عمق آب ناپديد می شوند.
آيا اين تونل در اين جزيره کوچک چه فايده ای داشته است؟ اين تونل به کجا می رسیده است؟
نخستین مرتبه »هربرت ريتلینگر«1 در کتابش به نام »اقیانوس بی پايان« مرا با اين تونل ها آشنا 
کرد. وی به دنبال يک سفر پژوهشی پیرامون درياهای جنوب، فهمید که هزاران سال پیش امپراطوری 

با عظمتی در »پوناپ« وجود داشته است.
خبرهای ثروت های افس��انه ای غواصان مرواريد، تجار چینی را وسوس��ه کرده بود تا بستر 
درياها را پنهانی جستجو کنند. هر يک با قصه هايی ش��گفت انگیز از دريا بیرون آمده اند. آنان در 
ژرفنای دريا، در خیابان هايی پوشیده از مرجان راه رفته و در آن زير، گنبدها و پايه ها و ستون های 
يكپارچه بی شماری ديده و کتیبه هايی حكاکی شده از سنگ بر ويرانه هايی که معلوم بوده که متعلق 
به خانه هاست، ديده اند. آنچه را که صیادان مرواريد موفق نش��دند کشف کنند، غواصان ژاپنی با 
وسايل مدرن کشف کردند. آنان با کشفیات خود افس��انه ها و قصه های »پوناپ« را تايید کردند. 

ثروتی عظیم از فلزات گرانبها، مرواريد و شمش های نقره.
بر اساس افسانه:

- اجساد در خانه مردگان )يعنی ساختمان اصلی مجموعه( آرمیده اند.
غواصان ژاپنی گزارش کرده اند که:

- اجسادی در تابوت های پالتینی و ضد آب قرار گرفته اند.
غواصان روز به روز پالتین های بیشتری از زير آب بیرون آورده اند. به عبارت ديگر صادرات 
اصلی جزيره، پوس��ت نارگیل، وانیل، دانه های روغنی و مرواريدهای درش��ت، جای خود را به 

پالتین داده است.
»ريت لینگر« می گويد:

- ژاپنی ها آنقدر اين کار را ادامه دادند تا يک روز دو تن از غواصان با وجود تسهیالت مدرن به 
سطح آب بازنگشتند و بعد از اين حادثه بود که جنگ شروع شد و ژاپنی ها ناچار به بازگشت شدند.

او بدين ترتیب داستان خود را پايان می دهد:
- در داستان های بومی که تحت تاثیر افسانه های صد ساله می باشد بدون ترديد اغراق گويی 
1 Herbert Rittlinger
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وجود دارد. اما پیدا شدن پالتین در جزيره، در مكانی که سنگ های آن پالتین ندارند، می نمايد که 
واقعیتی وجود دارد.

اينها به سال 1939 پیش آمده است. من به تابوت های فلزی يا پالتینی اعتقادی ندارم. ستون های 
شش و هشت ضلعی از مرجان پوشیده شده اند، به سادگی می تواند با تابوت های پالتینی، موجب 
شود که ما به راه اشتباه برويم. مهم نیس��ت. اما اين واقعیت ترديد ناپذير است که ژاپنی ها پس از 

کسب قیمومت بر »پوناپ« - در سال 1919 - از آنجا پالتین صادر کردند.
اين پالتین ها از کجا آمده است؟ حتی اگر تابوت ها چیزهای خیالی بوده اند، ماجرای غواصان 
در اين مورد که خانه ها و ستون های سنگی و خیابان هايی زير آب هست، را من می پذيرم. زيرا هر 
کسی می تواند باقیمانده آنها را از گوش��ه و کنار جزيره از میان آبهای زالل و شفاف ببیند. ببیند که 

چطور به مكانی که چاه نامیده می شود منتهی می شوند.
به نظر من، و به احتمال بسیار قوی، اين مدخل، ورودی تونل های تمام جزيره است.

يک نكته ديگری هم هست و آن اين که: »نان مادول« با قاره افسانه ای »آتالنتیس« که به گفته 
»افالطون« در 9000 سال قبل از میالد مسیح به اعماق دريا فرو رفته هیچ وجه مشترکی ندارد.

در »پوناپ« ساختمان هايی روی زمین خشک هست که به دست سازندگان آنها به طور عمود تا 
دريا و زير آب ادامه پیدا می کند و همزمان ساخته شده اند. اينجا بقايای ساختمان های شگفت آوری 

هست، اما هیچ معجزه ای در ورای آن نیست.
افسانه ها در مورد ويرانه های »نان مادول« چه می گويند؟

»ک. ماسااو هادلی«1، »پن سايل لورنس«2 و »کارول جنكس«3 اينان پژوهشگران هستند که 
در »پوناپ« زندگی می کنند. آنها اش��یايی را جمع آوری کرده اند که هیچ کوشش��ی برای تفسیر و 

شناخت اصولی آنها ننموده اند.
در افسانه، س��اختمان اصلی به عنوان »معبد کبوتر مقدس« ياد می ش��ود. تنها سه قرن پیش، 
»نانوسانساپ«4 خدای کبوتر با کشیش بزرگ از میان کانال با يک قايق پارويی در حالی که کبوتری 
در برابر او بود، عبور کردند. او بايد به کبوتر خی��ره نگاه می کرد. اگر کبوتر پلک می زد - که اغلب 

می زند - کشیش اعظم هم بايد به تبعیت از او اين کار را می کرد. بیچاره! چه مسخره بازی!
به هر حال، افسانه ها می گويند که نمونه بارز »نان مادول« کبوتر نبوده است بلكه يک اژدهای 
آتشین نفس بوده است. داس��تان ها مربوط به پیدايش جزيره و س��اختمان های آن هم در باره اين 
اژدهاست. مادر اژدها با پوزه ای قوی، خود اين کانال ها را حفر کرده و اين طور اين جزيره را بوجود 

آورده است.
اين اژدها، يک جادوگر را به عنوان مددکار در اختیار خود داش��ته. او دعايی می دانسته که با 
خواندن آن چنان قدرتی پیدا می کرده که می توانسته صخره های عظیم را از جزيره روبرو در فضا به 
پرواز در آورد و با دعای ديگری به اين جزيره بیاورد و با ياری دعای ديگری آنها را روی يكديگر 

1 K. Masao Hadley
2 Pensile Lawrence
3 Carole Jencks
4 Nanusunsap
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می گذاشت، بدون اينكه ساکنین جزيره کوچكترين دخالتی در اين کار داشته باشند.
افسانه اين اژدها برايم سرگرم کننده بود. باستان شناسان می گويند اين اژدها يک اژدهای واقعی 
نبوده، بلكه يک نهنگ عظیم بوده است که از روی اشتباه وارد اين جزيره شده و اينهمه سر و صدا 

ايجاد کرده است.
نزديک ترين مكان نهنگ های بزرگ، دريای جنوب است که آنجا تا اينجا 4500 کیلومتر فاصله 

دارد.
يک نهنگ يک بار راه خودش را گم کرده است! اين نهنگ از روی اشتباه به اين جزيره آمده 
است! اما اين حرف ها دلیل کافی برای اينكه او وارد داستان و افسانه »نان مادول« شود، نمی باشد. 

وانگهی ساختمان ها و تاسیسات آنها را که بسیار مؤثرتر از نهنگ ها هستند به او نسبت می دهند.
يک نهنگ رد پايی در افسانه عوام گذاشته است. اما ساختمان ها که اجزاء آنها هنوز هم ناشناخته 

و عجیب است در افسانه مورد اهمیت قرار نگرفته است.
جای ترديد نیست که نهنگ آن سرسراها و خانه ها و تراس ها و تونل ها را نساخته است. نكند 
که شما فكر می کنید که کار اوست؟! خیلی جالب است که عالوه بر اين داستان ها در باره اژدها و 

يا کبوتر، داستان های ديگری هم در مورد »نان مادول« وجود دارد.
»پل هامبروش«1 افسانه شناس آلمانی در جلد دوم کتاب خود به نام »نتايج سفرم از درياهای 
جنوب« )1915 - 1908( آماری از افسانه، داستان ها و حكايات جزاير »کارولین« تهیه نموده است.
دفتر گس��ترش اقتصادی منطقه ای »پوناپ« دفترچه ای از قصه ها و تاريخ جزيره به بهای يک 

دالر به جهانگردان می فروشد.
اگر من تمام انديشه ام را روی اژدها متمرکز کرده ام دلیلی دارد و می خواهم شواهد روشن و 

قانع کننده ای در مورد خدايان پیدا کنم.
در همه داستان هايی که در باره جزاير دريای جنوب و خرابه های باقیمانده از ادوار بسیار دور 
موجود است، اين مورد عجیب که س��نگ ها از محل اصلی شان به محل برپايی ساختمان ها پرواز 

کرده اند خیلی روشن آمده است.
جالب ترين افس��انه در اين موارد، داس��تانی است که از جزيره »ايس��تلر« نقل شده است. در 
افسانه ها، »راپانی« نقل می کند که حدود 200 مجسمه اطراف جزيره در طول قرن ها از هوا به زمین 

آمده و صاف در محل های فعلی قرار گرفته اند. همه خودبخود.
داستان های اژدها و کبوتر در تمام افسانه ها وجود دارد. البته به شكل های گوناگون. داستان های 
ديگری نكاتی در بر دارند مربوط به جنگ ها، سلطنت خانواده های مختلف، ازدواج ها، جنايات، 
اصول تاريخی مربوط به حوادث و... اين بخش از حكايات بر پايه اصول عینی است. برای من به 
طور کامل منطقی و مستدل است. حتی شجاع ترين انديشه باز هم به مبنايی نیاز دارد تا بر آن پايه 
نظرات خود را ارايه دهد. پس زمانی که با افكار ايده آلی مواجه هس��تیم، همه تصورات ما متوجه 
جذب امور تجربی می شود. يا دست کم به دنبال چیزی است که در همان لحظه قانع کننده است. 

حاال اژدهاها عناصر افسانه ها و داستان های سراسر دنیا هستند.
1 Paul Hambruch
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در قديمی ترين افسانه های چینی، رد پايی از آنهاست و در افسانه های »مايا« جای خود را دارند.
اين هیواليی که آتش از دهان بیرون می دهد برای مردم باستانی دريای جنوب خیلی آشناست. 
گاهی پر جار و جنجال و زمانی مثل مارهای پرنده. اما همه نمايانگر اين است که می توانسته اشیاء 

سنگین را در فاصله های زياد حمل و نقل کند و آنها را روی هم بچیند و شكل دهد.
اينک اين سؤال مطرح می شود که کدام مهندس ساختمان امروز دوست ندارد خودش چنین 

اژدهايی با اين قدرت عظیم باشد؟
ساکنان با سلیقه اولیه »نان مادول« آنها را ساخته اند! اما نه يک روزه، بلكه با ياری يک دوست 
رياضی دان، آن هم پس از محاسبات، من به اين نتیجه رسیدم که ساختن تمام اين بناها 300 سال 

طول می کشیده است. با تحمل رنج و مشقات و نسل به نسل.
اينک چرا اين همه زحمت و تحمل رنج در الواح ثبت و ضبط نشده و يادی از آن رنج ها نیست؟

بر اساس نظريات باستان شناسان:
- در 500 سال پیش اين بناها ساخته شده اند.

اين بیان ريشه تاريخی 500 سال منطقی و مستدل نیست، يک حرف خود ساخته است.
شش سال پیش مقداری ذغال چوب زير سنگ های نزديک چاه پیدا شد که آزمايشات نشان 

داد کربن 14 دارد و سن آنها را حدود 1300 سال بعد از میالد مسیح تعیین نمود.
عالوه بر اين که شیوه کربن 14، برای تاريخ يابی روش درست و دقیقی نیست، چون بر اساس 
ارتباط دايم »ايزوتوپ«، »راديواکتیو« کرين با وزن اتمی 14 در آتمسفر پايه گذاری شده. پس اين 
احتمال وجود دارد که نسل های بعدی در کنار تخته سنگ ها و ساختمان ها که سال های سال پیش 
ساخته شده بودند، تكه چوب هايی را آتش زده باشند. اين شیوه نظرات نبايد جدی تلقی شوند. اينها 
راز کار عده ای از دانشمندان است که وقتی پای اسب اثبات آنها می لنگد، اين منطق ها و فرضیات 

را برای جواب دادن سر هم می کنند و به خورد ما می دهند.
»پولی نیزيا«1 مجمع الجزاير اقیانوس شرقی بین مثلثی متشكل از: »هاوايی«، »جزاير ايستلر« و 

»نیوزيلند« قرار گرفته است.
س��اکنین بومی جزاير »پولی نیزيا« که در مجموع 23700 کیلومترمربع وسعت دارند، آنها هم 
افسانه های مشابهی دارند. ريشه زبان آنها هم مشترک اس��ت و به ظاهر هم با کمی اختالف شبیه 

يكديگر هم هستند. حتی خدايانشان هم مشترک اند.
بیشتر متخصصین در مسايل »پولی نیزيا« مانند باستان شناسان، انسان شناسان و يا نژادشناسان 
در اين مورد که زبان و فرهنگ از شرق »پولی نیزيا« به ساير جزاير آمده است، هم يک نظر دارند. از 
اين رو، فرهنگ از يک گروه به 9 جزاير »کوک«2 و جزيره های کوچكترش، آن هم از جزيره بزرگ 
»تاهیتی«3 با 580/5 کیلومترمربع، »تواماتو«4 با حدود 80 جزيره کوچک، »مارکیز«5 و »مانگاروا«6 

1 Polynesia
2 Cook
3 Tahiti
4 Tuamoto
5 Marquesas
6 Mangareva
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به ساير نقاط صادر شده است.
من آن شجاعت را ندارم که اين نتايج علمی را به هیچ بگیرم اما سواالتی برايم مطرح شده که 

می پرسم:
- چطور شده که ساکنین »پولی نیزيا«ی شرقی، اين منطقه وس��یع را تحت پوشش فرهنگی 
خود قرار داده اند؟ فرضیات می گويند که آنان س��وار بر »کانو«های خودشان شده اند و در جريان 

اقیانوس ها روانه و با جريان آب پیش رفتند. جريان آب آنها را به کجا برد؟
بیش از نیم قرن نیست که پژوهش هايی که در زمینه اقیانوس شناسی شده، معلوم گرديده که 
جريان های آب، در چه جهت هايی و با چه سرعتی و از چه جزيره ای به جزيره ديگر حرکت می کند. 
نقشه اين جريانات به سختی نشان می دهد که ساکنین »پولی نیزيا«ی شرقی که تمدن و فرهنگ را 
صادر کرده اند، با »کانو«های خود به »نیوزيلند« بزرگترين جزيره جنوب اقیانوس آرام، رسیده اند.

از نكات جالب اين س��فر دريايی بدون موتور و قطب نما و پرگار، بین »پولی نیزيا«ی شرقی 
و »نیوزيلند« اين است که دريانوردان، بسیار به طرف شمال و بسیار به طرف جنوب، دريانوردی 
کرده اند. آن طور که به هدف شرقی و يا غربی خود رس��یده اند و پس از اين راهنمايی آن هدايت 
کننده باهوش، »کانو« مسیر خود را به راه درست جريان آب آورده و با يک زاويه دقیق خود را به 
خشكی رسانده اس��ت. به نظر من عیبی ندارد که اهل »پولی نیزيا«ی باستانی از دانش دريانوردی 
بااليی برخوردار بوده باش��ند. اما آنان از زاويه های دقیق، طول و عرض جغرافیايی چه اطالعاتی 
داشته اند که درست به موقع به چپ يا به راست مسیر خود را تغییر داده اند؟ از کجا آنان هدف خود 
را تشخیص داده اند؟ آيا آنان از وجود ديگر جزاير با اطالع بوده اند؟ آيا از مكان ديگر جزاير باخبر 

بوده اند؟
هر کسی که اين طور فرض کند که مردم باستانی »پولی نیزيا« راه استفاده از جريان های آبی را 
می دانسته که در جهت مخالف جريان آب، حرکت کنند، پس بايد آماده باشد که قبول کند آنان با 

جريانات دريايی آشنا بوده اند.
اگر متخصصین اين فرض حرکت بین جزاير را بپذيرند، آن وقت من هم با کمال میل از جريان 
دريايی حمايت می کنم. اما اينک اجازه دهید سؤال کنم چه زمانی اين علم را آموخته اند؟ ما پذيرفتیم 
که فرهنگ از شرق جزاير به غرب آن گسترش پیدا کرده است. در اين جا من فهرستی از فواصل 
اين جزاير را در يک سطح وس��یع ارايه می کنم. اين فهرست به وس��یله خطوط هوايی بین المللی 

منتشر شده است.
- جزيره ايستلر - تاهیتی                       3450 کیلومتر

- جزيره تاهیتی - فیجی                           4005 کیلومتر
- جزيره فیجی - استرالیا                          2797/5 کیلومتر

- جزيره کالیفرنیا - هاوايی                     3727/5
- جزيره هاوايی - جزاير مارشال       3540 کیلومتر

اگر فرض کنیم اين فواصل را يک »کانو« به شیوه ای به طور اتفاقی طی کرده و به يكی از اين 
سواحل رسیده باشد، اين دريانوردان شجاع راه بازگش��تی به جزيره خود و يا راهی برای ارسال 
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پیام نداشته اند تا ورود خود را به مقصد اعالم کنند. اگر هم اين دالوران به امید بازگشتن، خود را به 
اب می زدند، از جزيره ای که به طور اتفاقی پیدا شده، نمی توانستند خود را به وطن اصلی برسانند.
از اين ها که بگذريم، علم امتیاز ديگری هم به آنان داده است و آن اينكه آنها هیچ زنی را هم با 
خود نیاورده اند. تنها فرهنگ و تمدن خود را در جزاير جديد منتشر می کرده اند. در حالی که بچه دار 

هم شده اند و فرزندان آنها نیز باعث تولید و تكثیر نسل گرديده اند. اين چطور امكان پذير است؟
ساکنان »پولی نیزيا«ی شرقی به ياری ستارگان، دريانوردی می کرده اند. آمده است:

- اگر صلیب جنوبی )که گروهی از ستارگان هستند( نیمه شب در افق قرار گرفته باشد، بايد 
در اين صورت به چپ حرکت کنیم تا به »بورا - بورا« برسیم.

اين ها که فرهنگ و تمدن را اشاعه می کردند از کجا می دانستند که »بورا - بورا« کجاست؟ آيا 
قبل از آنان، کسان ديگری در اين جزاير س��اکن بوده اند؟ از چه طريقی کشف کنندگان، از جزيره 
محل زندگی خود دانش الزم را کسب می کردند و برای اصالح مس��یر خود از آن دانش استفاده 

می نموده اند؟
امروز، بر خالف مكتشفین ماقبل تاريخ، هر دريانوردی به خوبی می داند که مقصد او وجود 
دارد. دريانورد می داند که مقصد کجاست و چطور بايد به آن مقصد رسید. ساکنان محلی »پولی نیزيا« 
اين علم را نداشتند. اگر هم به جزيره ای رسیده باشند بخت آن را بر سر راه آنان قرار داده بوده است.

ساکنان دانای »نیوزيلند« مردم »مااوريس« افسانه ای دارند که بازگو کردن آن جالب است.
گفته می شود:

- در زمان های بسیار دور، سلطانی بود به نام »کوپ«. او يک هیئت علمی همراه دو دخترش و 
دو پرنده با خود برداشت و رفت و سواحل شرقی »زالندنو« را کشف کرد. آنگاه به ساحل آمد و دو 
پرنده را برای دريافت اطالعات، رها کرد. يكی از پرندگان وظیفه اش اين بود که جريان آب اقیانوس 
و مسیر رودها را اندازه گیری کند، و ديگری می بايست خاک ها و نباتات را بررسی می کرد تا بفهمد 
آيا می توان از آنها بهره برداری کرد يا نه؟ يكی از دو پرنده در هنگام اندازه گیری يک آبش��ار، يک 
بالش شكست و ديگر نتوانست ماموريت خود را ادامه دهد. پرنده دومی بر اساس افسانه »مااوری« 
چنان میوه های خوبی پیدا کرد که تصمیم گرفت جن��گل را هرگز ترک نكند و »کوپ« ديگر او را 

نديد. از اين رو سلطان »کوپ« و دخترانش ديگر نتوانستند به خانه بازگردند.
راستی چرا نتوانستند به خانه بازگردند؟ مگر نه اينكه سلطان هنوز قايق سفری خود را همراه 
داشت. دو دخترش هم به نظر می رسید که ورزشكار هستند. آنان می توانستند سلطان را همراهی 

کرده و به خانه برگردند. آيا اين ممكن نبود؟
با توجه به افسانه، آيا او از پرندگان باهوشی استفاده می کرد که می توانستند بیشتر از پريدن، 

برای او مفید باشند؟ اين پرندگان برای او از دريانوردی هم مفیدتر بوده است.
در افسانه قديمی »مااوری« طبیعت تحسین برانگیز اس��ت. حال آنكه اين به مراتب جالب تر 
می نمايد. در افسانه آمده است که »نیوزيلند« به وسیله خدايی به نام »مااوئی« از ژرفنای دريا صید 

شده است! ماجرا از اين قرار است که:
- »مااوئی« يک ماهی بزرگ را به قالب انداخت، اما چون ماهی بسیار بزرگ و جنگنده بود، 
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گاز می گرفت و دم می کوبید. خدا خشمگین شد و ماهی را تكه کرد و از اين رو »نیوزيلند« تكه تكه 
شده است.

امروز »مااوری«ها جزيره شمالی »تی - ايكا - آ - مااوئی«1 يعنی: »ماهی مااوئی« را همچنان به 
نام داستان سنتی پدرانشان می خوانند. حال آن که جزيره جنوبی )به نام جزيره استوارت(2 نمايانگر 

قايق خدايان برای آنان می باشد.
ش��به جزيره »ماهیا - تی - ماتايو - آ - مااوئی«3 قالب ماهی است. منطقه »ولینگتون« - »تی 
پوپوکو - ا - تی ايكا« سر، شبه جزيره »اوکلند« ش��مالی، »تی هیكو - آ - تی ايكا« دم ماهی است. 

اين داستان آن ارزش را دارد که در باره اش کمی فكر کنیم.
هنگامی که قادر »مااوئی« اين زمین را صید کرد نقشه ای در کار نبود. اما اگر کسی به يک نقشه 
اطلس نگاه کند می بیند که اين افسانه چطور موقعیت و سیمای کلی »زالندنو« را ترسیم می کند. اين 
ماهی پهن با دهانی باز رو به جنوب با دمی بلند در شمال و يک باله، که در قالب گیر کرده، خیلی 

خوب مشخص است و ديده می شود.
از زمان های بسیار دور، اهالی »پولی نیزيا« ماهیگیر بوده اند. با قالب و تور و وسايل صیادی، 
به کار محصول برداری از دريا بودند. درس��ت مثل تمام ماهیگیران سراسر دنیا. آنان داستان های 
مختلفی در مورد صید و صیادی خود تعريف کرده اند. اما همیشه آنان می دانستند که زمین کف دريا 

را نمی توان مثل ماهی صید کرد.
بر اساس افسانه موجود، اين جزيره ها ادعا دارند که خدا »مااوئی« اين سرزمین را صید کرده 

است.
شايد اين کار جالب باشد که با ضربه چوبدست سحرآمیز خود، قادر »مااوئی« را به يک »هوانورد« 
شجاع »چالزلیندبرگ« تبديل بكنیم که در 21 ماه می سال 1927 به تنهايی فاصله 5625 کیلومتر از 
نیويورک به پاريس را به مدت 33 ساعت پرواز کرد. وی در کابین هواپیمای يک موتوره اش پرواز 

می کرد. تنها چیزی هم که قادر بود تماشا کند، دريای زير پايش بود.
يک روز و نیم پرواز بر فراز آب ها هولناک است!

به هر حال، »لیندبرگ« زير پای خودش جسم سیاهی را مشاهده می کند. يک ماهی غول پیكر. 
شايد يک جزيره شايد يک انبوه ماهی. آيا آن يک مجمع الجزاير است؟

»لیندبرگ« ارتفاع خود را پايین می آورد. س��رانجام تش��خیص می دهد که اين نقطه سیاه در 
اقیانوس آرام چندين جزيره است و خیالش راحت می شود.

در حقیقت او زمین را صید کرده بود. خیلی خنده آور اس��ت! به من خواهند گفت که ساکنان 
»پولی نیزيا« در زمان های گذشته در هنر پرواز مهارت نداشته اند. اما من به احتمال بسیار اين نظر را 

دارم که ساکنان اولیه »پولی نیزيا« می توانستند پرواز کنند.
اشیايی که »ماسک« هستند و دسته بندی شده اند، خیلی راحت می توانند تقلید ابتدايی از يک 
دستگاه پرنده يک نفره باشد. البته برای کسانی که سرعت آنها را نقاب های مذهبی، لباس های مذهبی، 
1 Te - Ika - A – Maaui
2 Stewart
3 Mahia - te - Matau - A - Maaui
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و يا اشیاء مربوط به مذهب ندانند. انتخاب اسم برای اينها به اين بستگی دارد که انسان شناس کدام 
يک را مناسب برای نام گزينی بداند.

به هر حال، آنان که آمادگی کافی دارند تا اکتش��افات جزاي��ر »پولی نیزيا« و يا هر جای ديگر 
دنیا را با ديد تازه ای تماشا کنند، شايد نتايج بهتری به ما بدهند. نقاب ها از باال روی صورت کشیده 
می شده اند. قطعات چوب صاف در دو طرف، چیزی مانند بال ها بوده اند و سوراخ هايی که محل 
عبور بازوها در طرف ديگر شیء ديده می ش��ود، خیلی خوب قابل ديدن است. گره های بازوها و 
پاها، تمام اينها می تواند مانند يک »کرست« فضانورد را در خود جا بدهد، در حالی که برای ساکنان 

قديمی »پولی نیزيا« مثل يک خاطره هزاران سال در ذهن باقی مانده است.
البته جای ترديد نیست که آنان ديگر نمی دانند که چرا سالطین و يا خدايان خودشان را اين 
طور پوشانده اند و کسی هم - در مدت هزاران سال - هنوز ديده نشده که به اين شكل در فضا پرواز 
کند. اما در ادوار دور هنگامی که »مااوئی« جزاير را صید ک��رد، تعداد محدودی از متخصصین از 

جزيره، می توانستند با چنین چیزهايی پرواز کنند.
در موزه »بیشاپ« در »هونولولو« - که بزرگترين مجموعه جزاير »پولی نیزيا« آنجاست - چندين 
راهرو طوالنی، پر از اين ماشین های پرنده وجود دارد. تعداد بسیاری شبیه اين ماشین ها در موزه 

»اوکلند«1 نگهداری می شود.
اين کپی های غیر دقیق از ماشین های پرنده اولیه همه و بدون کوچک ترين استثنايی در موزه های 

دنیا به مذهب نسبت داده شده اند.
موجودات چهار بال »آسوری« مذهبی بوده اند. سفال هايی که از رسم فنی ها و دواير و کراتی 
روی آن نقش ش��ده بود، مذهبی محسوب شده اند. وس��ايل تكنیكی که در دست مجسمه »توال« 
قرار دارد، مذهبی محسوب ش��ده اند. فضانوردی که در مقبره سنگی در »پالنیگ« ديده شده، يک 
سرخپوست در حال انجام مراسم مذهبی محسوب ش��ده است. کپسول ها و کیسه هايی که پشت 
کشیش های »مايا« قرار دارند - که همان سیستم تدارکاتی هستند - باز لباس های مذهبی محسوب 

شده اند. قاب های الیافی که در جزاير »پولی نیزيا« پیدا شده، نقاب های مذهبی محسوب شده اند.
اين کج پنداری ها، مرا به ياد عنوان کتاب »موشه ی. بن گاوريل«2 به نام »شترها از چاه خشک 

آب می نوشند« می اندازد.
ساکنان »پولی نیزيا« خود به تنهايی به راز پرواز پی نبرده اند. معلمانی داشته اند که مدتی روی 
زمین اقامت داشته اند. زيرا آنان به تمدنی بسیار پیشرفته تعلق داشته اند. گمان می کنم اين بازيچه های 
تكنیكی يک نوع سرگرمی در ايام فراغت برای آنان به ش��مار می رفته است. اين کمربند موشكی 

يكی از آنهاست.
آمريكايی ها و روس ها از اين ماشین پرنده يک نفره که ماموريت فضايی انجام می داده، برای 
جابجا کردن »کماندو«ها به طرف مقاصدی مانند تپه ها و فراز رودخانه ها اس��تفاده می کنند. حتی 
»هلیكوپتر«های يک نفره ديگر يک خیال غیر قابل وصول محسوب نمی شوند. تیغه های پروانه به 

1 Auckland
2 Mosheh Y. Ben Gavriel
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موتوری که روی پشت می توان آن را حمل کرد متصل می شوند و جعبه کوچكی که کار کنترل را 
انجام می دهد، روی سینه قرار می گیرد.

  در موزه »بیشاپ« در »هونولولو« واقع در »هاوايی« انواع نمونه ماشین های پرنده که 
آنها »نقاب های مذهبی« نامیده اند ديده می ش��ود. اما اين گمان که آنها ممكن است 
ماشین های پرنده باش��ند، نه يک نقاب مذهبی، خیلی منطقی تر به نظر می آيد. چون 
تخته چوب های پهن مثل اينكه بال دارند که وسط آن جای سوار شدن فضانورد است.
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  شبیه آنچه امروز متداول است يعنی »ماسک های مذهبی« در نواحی جنوبی اقیانوس 
آرام. ماشین های پرنده، بندهای موشک دار که توسط آمريكا و شوروی برای حمل 
يک نفر س��رباز اس��تفاده می ش��ود. اما هنگامی که بچه های ما از اين پشت بندهای 
موشک دار برای تفريح خود نمونه سازی می کنند، باستان شناسان حق داشتند آنها را 

نوعی اسباب بازی به شمار آورند.

اگر به بچه ای کمی چوب بدهند و از او بخواهند که ادای چنین فضانوردی را که در تلويزيون 
ديده، در آورد، البته نتیجه چیزی شبیه اين نقاب های مذهبی خواهد بود. اما آن را به عنوان ماشین 
پرنده خود به حساب می آورد. اگر فقط افسانه های دريای جنوب اينها را عنوان نكرده بودند، آن 
وقت می شد گفت که اين نهايت گستاخی است که من به خود اجازه دهم و ادعا کنم که مردم اولیه 
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»پولی نیزيا« مربیانی از يک تمدن بیگانه از فضا داشته اند.
»جان وايت«1 به سال 1889 در کتاب »تاريخ باس��تان مااوری« نیوزيلند، افسانه های دريای 
جنوب را با وسواس مكتبی ها، گردآوری نمود. هنگامی که به س��ال 1880 کار خود را تمام کرد، 
داستان های بسیاری و دست اول توسط رهبران مذهبی به او گفته شده بود. مطالب جلد اول او خود 

شامل اين مطلب است که منشاء پیدايش را بايد از کجا يافت و جستجو کرد. می نويسد:
- شجره نامه اله
داستان آفرينش

جنگ در کهكشان
آفرينش زن و مرد

سیل و داستان های مربوط به کشتی
ازدواج بین خدا با بشر

سفر میان زمین و ستارگان ديگر
مائده های بهشتی.

افسانه »رانگامائی«2 در باره يک جنگ میان قبیله ای اس��ت. قبیله »نگا - تبی - هااو« از ترس 
شكست خوردن در دهكده ای سنگربندی جمع ش��دند. آنجا هنگامی که مورد حمله دشمن قرار 
گرفتند، جنگجويان »نگاتی هااو« مستمسک به خدای »رانگامائی« شدند. هنگامی که خورشید به 

باالترين نقطه آسمان رسید، خدا ظاهر شد. می نويسد:
- ظاهر شدنش مانند يک ستاره تابناک بود،

مانند يک شعله آتشین بود،
مانند خورشید بود.

»رانگامائی« دور دهكده پرواز کرد و نشست.
زمین مغلوب شد.

ابرها و غبارها جلو چشم ما را گرفت،
صدايی به مهیبی رعد پیچید،

و آنگاه صدای غرش درون صدف.
جنگجويان با اين نمايش قدرت خدا روحیه ای تازه يافتند و دش��منان حیرت زده، پا به فرار 

گذاشتند.
در افسانه »تاوهاکی« دوشیزه »هاپانی« از آسمان هفتم به زمین می آيد تا شبی را با مردی جذاب 
بگذراند. اين مرد جذاب در مورد موطن دخترک چیزی نمی داند تا زمانی که دوشیزه آبستن می شود 
و حقیقت را می گويد که از دنیای دور دست آمده است. دنیايی که از تصور آن مرد دور بوده است. 
دخترک به مقام فرش��ته می رسد. س��پس دختری به دنیا می آورد و پس از وضع حمل به کهكشان 

بازمی گردد.

1 John White
2 Rongamai
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تعداد گوناگون وسايل و لوازمی که اين خدايان ناشناخته با آنها به فضا برگشته اند، گیج کننده 
است. گاه از نردبان های بی انتها استفاده می کردند که بعد ناپديد ش��ده و ديگر مشاهده نشده اند. 
گاه از برج هايی برای شروع پرواز مورد استفاده آنها قرار می گرفتند. زمانی تار عنكبوت و يا رشته 
موهايی آنقدر قوی وجود داشتند که می توانستند مسافر را به سوی آسمان باال بكشند. اما آنان به 

وسیله پرنده و يا اژدها هم حمل می شده اند. يا به وسیله طناب در خالء باال کشیده می شدند.
هر شكل و حالتی که مورد استفاده قرار گرفته، همیش��ه يک پیرزن به هنگام هر نوع پروازی 

حاضر بوده است. اين پیرزن روی زمین خم بوده و داشته سیب زمینی ها را می شمرده است.
او به خداوند »بارهای زمین« خبر می داد سیب زمینی ها را به آتش می انداخته. يكی يكی نه. بلكه 
هشت، هفت، شش، پنج... اين پیرزن يک شمارش معكوس معمولی را سر هم می کرده، درست 

همان طور که حاال در پايگاه های فضايی ما معمول است.
در افسانه های »پولی نیزيا« ولینگتون - »زالندنو« )بدون قید تاريخ( افسانه ای هست که ماهیگیران 

»پولی نیزيا« همیشه آن را بازگو می کرده اند.
»يوانوکو«ی1 جنگجو، هنگامی که در س��احل دريا قدم می زد ستونی از غبار بر روی ساحل 
مشاهده کرد. به خود جرأت داد و به محل نزديک شد. دو دوش��یزه زيبا را ديد که از آسمان فرود 
آمده تا در دريا آب تنی کنند. در حالی که به وسیله نیروی مرموز کشیده می شد، به سوی دوشیزه ها 
رفت و به آنان تعظیم کرد. در حالی که از تماشای آن مناظر غرق لذت شده بود. آنگاه از يكی از آنان 
تقاضا کرد که با او همراهی کند و به خانه اش آمده با او ازدواج کند. دختری که خوشگل تر بود گفت:

- من اين دنیا را دوست دارم. اين مانند فضای بزرگ باال سرد و خالی نیست.
اين نكته قابل تعمق اس��ت که ماهیگیران ساده »پولی نیزيا« از فضای س��رد و خالی و وسیع، 
آن هم باال، در افس��انه خود صحبت کرده اند. عجیب اس��ت. آنان مطالب زيادی در باره دريا و يا 
زمین می دانسته اند. اما دانش آنان در مورد فضای سرد و بزرگ از کجا آمده است؟ در همین منابع 

افسانه های هولناکی هم آمده است.
- »روپ« به نام »مايوئی موآ«2 بار س��فر بس��ت تا خواهرش »هینايورا«3 را پیدا کند. پس از 
اينكه از يافتن او نومید شد، با توجه به نصیحت عمويش »ری هويا«4 که در آسمان در مكانی به نام 

»تی - پوتاهی - هیوئی - ری هويا«5 زندگی می کرد رفت.
»روپ« خود را آماده نمود و نقابی به صورت زد و به سوی آسمان باال رفت. او به مكانی رسید 

که مردم زندگی می کردند و پرسید:
- آيا آسمان های باالتر از اين آسمان ها هم مسكونی هستند؟

به او گفتند:
- آری، مسكونی می باشند.

پرسید:
1 Uenuku
2 Maui - Mua
3 Hinaura
4 Rehua
5 Te - Putahi - Hui - O - Rehua
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- آيا من می توانم به آن آسمان ها بروم؟
به او گفتند:

- نه. هرگز. تو نمی توانی به آسمان ها بروی چون آنها را »تین«1 ساخته است.
»روپ« با تالش بسیار خود را به آسمان دوم رسانید و يک بار ديگر آنجا مردمانی را يافت و 

از آنان پرسید:
- آيا آسمان های باالی اين آسمان مسكونی هستند؟

به او گفتند:
- آری. اما تو هرگز نمی توانی به آنها برسی چون آنها را »تین« ساخته است.

باز هم »روپ« برای باال رفتن تالش کرد و دوباره مكانی مسكونی يافت. پرسید:
- آيا در آسمان های باالی آسمان های شما کسانی زندگی می کنند؟

به او گفتند:
- البته، اما تو هرگز به آنجا نخواهی رسید چون نقاب تو ساخت »تین« نیست.

»روپ« مأيوس نشد، و با تالش و توان خود به دهمین بهشت رسید. مكانی که »پری هوا« )که 
همان »هینايورا« است( را يافت.

افسانه باستانی »مااوری« به ما می گويد که اين »تین« نیرومند، خدای جنگل ها و حیوانات بوده 
است. بر اساس اين افسانه وی اولین زن را آفريد و ديگری می گويد بعد از دومین جنگ بزرگ در 
آسمان، »تین« خداوندان طغیانگر را مجبور کرد تا به دنیای ديگری در تاريكی ها بروند و با نومیدی 
تا ابد در آن بمانند. »تین« بازماندگان اين جنگ فضايی را با تمام دانش و استادی خود آماده کرد تا 

بتوانند به تبعیدگاه خود پرواز کنند.
آيا توضیح اين واضحات الزم است؟

آيا الزم است گفته شود که نقاب های فضايی برای پرواز به کهكشان الزم بوده است؟
آيا بايد برای نس��لی که فرود بر کره ماه را به طور زنده از صفحات تلويزيون خود مش��اهده 

کرده اند الزم است که بگويیم آسمان ها بايد يكی پس از ديگری کشف شوند؟
کسی که اين کار را انجام می دهد، نقش اصلی را دارد. دانش چنین کسی مهم است. يا »ناسا« 

باشد يا »تین«.
مايلم گزارشی را که ديده ام برای شما تكرار کنم.

از کار اصلی »کاباال«2 در کنار »زوهار«3 گزارش »رابی سیمون بار جوچائی«4 چنین است. اين 
گفتگو بین يک زمینی و موجودی که بر زمین فرود آمده و آنجا اقامت کرده، می باشد.

آن موجود خود را از اهالی دنیايی به نام »آرکیو«5 معرفی می کند. وی موجود سرگردانی است 
که از يک حادثه در زمین جان سالم به در برده. مخاطب او شخصی است به نام »رابی يوسی«6 که 

1 Tane
2 Cabbala
3 Zohar
4 Rabbi Simon Bar Jochai
5 Arqua
6 Yosse
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وی را همراهی می کند که ناگهان با بیگانه ای روبرو می ش��وند که ناگهان از شكاف سنگی بیرون 
می آيد. »يوسی« از ناشناس می پرسد که از کجا آمده است. او پاسخ می دهد:

- من ساکن »آرگیوا« هستم.
»رابی« با حیرت می پرسد:

- میخواهی بگويی که در »آرگیوا« موجوداتی زندگی می کنند؟
ناشناس پاسخ می دهد:

- بله. هنگامی که ديدم ش��ما داريد می آيید، از شكاف خارج شدم تا نام دنیايی را که روی آن 
آمده ام از شما بپرسم.

وی گفت که فصل ها در دنیای او با دنیای آنان تفاوت دارد. ب��ه طوری که دانه ها و خرمن ها 
چندين سال طول می کشد تا دوباره برويند. و همچنین گفت که ساکنان »آرگیوا« تمام دنیا را ديده 

و با تمام زبان ها آشنايی دارند.
»کاباال« به هفت دنیای گوناگون اش��اره می کند اما می گويد که فقط »ارگیوا« نمايندگانی را به 

زمین می فرستاده است.
اين مآخذ به دنیاها و يا سیارات ديگری اشاره دارند که در اين افسانه ها نشان آنها را می يابیم. 
من نمی توانم آنها را تغییر دهم. آنها همیشه به نحوی تفسیر شده که چیزی را ثابت نمی کند. اين طور 
تفس��یر می کنند تا هنگامی که طرز فكر ما مثل اجدادمان نباشد، اين افسانه ها قابل تفسیر نخواهند 

بود. آيا آنان اين طور می کنند؟ البته خودشان فكر می کرده اند که می کنند.
به راستی در مفاهیم بشر ماقبل تاريخ که بعضی از آنها بدون هیچ اثری ناپديد شده اند، نمی توانند 
با بازگشت به گذشته دوباره بوجود آيند. ما تنها قادر به حدس زدن هستیم که برای مثال بايد آنها 
اينطور فكر می کرده اند. اما اين تنها يک گمان است. هر تعبیر و تفسیری در محدوده زمان خودش 
محصور است. اما هنگامی که توضیحات بر اس��اس دانش روز و دانش فضانوردان عنوان شود، 
مدعیان می رسند که نبايد برسند. زيرا هیچ پروازی در تاريخ ابتدايی بشر وجود ندارد. هیچ ارتباطی 

با موجودات کرات ديگر نمی توانسته وجود داشته باشد.
مردم به چه نحوی سعی می کنند خود را از باتالقی که مسايل در آن قابل تفسیر نیست، نجات 

دهند؟ به اين شكل رو به روانشناسی می آورند.
افسانه ها ناشی از رؤياها و آرزوهای ناخودآگاه بشر می باشند. اين هموطنان عزيز من، آقای 

»کارل گوستاو يونگ«1 )1961 - 1875( دکتر نیروی روانی را به داخل مسأله می آورند.
وی صاحب تئوری »شخص گرايی« و فرضیه اش��خاص با خصوصیات اولیه ذاتی رفتاری و 

تصور، می باشد. يک بار ديگر دنیا به نظم باز می گردد.
- بشر می خواسته مثل يک پرنده پرواز کند.

خصوصیت ذاتی رفتاری!؟
تصورات اولیه!؟

من مخالف پرواز اولیه نیستم. راستش اين است که من خودم هم پرواز را دوست دارم. اما آيا 
1 Carl Gustav Jung
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اين بدان معناست که اجداد ما هم همین آرزو را داشته اند؟ آيا تصور راستین وجود يک ماشین پرنده 
هم ناشی از ضمیر ناخودآگاه آنان است؟ آيا همین بود که جزيیات درستی از دنیاهای ناشناخته آنان 
را در اختیارشان گذاشت؟ آيا همین ضمیر ناخودآگاهشان بود که دستشان را برای کشیدن تصاوير 
تكنیكی روی ديوار غارها هداي��ت می کرد؟ آيا همین ضمیر ناخودآگاه باعث ش��د که مدارهای 

الكترونیكی را بر سر در معبد خورشید در »تیاهواناکو« حک کنند؟
در شعرهای رزمی »بابل« »آتنا« سخت دلبسته پرواز است. شايد که شاعر خواب ديده باشد و يا 
شايد که فقط در باره پرواز صحبت کرده است، اما چه رؤيا باشد، چه تصور، هرگز نمی توانسته اند 
که اين توضیحات مصوری از سطح زمین داشته باشند. حال آنكه در شعر ثبت است. در شعر آمده 

است که:
- زمین مانند باغی بود و دريا به س��وی خشكی موج می زد، مانند ش��یارهايی که باغبان ها بر 

خاک می کشند.
اين سخنان ناشی از خیال نمی تواند باش��د. وانگهی اين توضیحات را از باالی زمین مثل اين 

که از باال ناظر به پايین باشد، به »انكیدو«1 می دهد، در اشعار رزمی »گیلگمش«2 آمده است که:
- زمین مانند يک کوه بود، و دريا مانند برکه ای کوچک. خشكی خمیرگونه ای مانند پوره، و 

دريا مانند آبشخور.
در جلد هجدهم کتاب سال »انجمن مهندس��ین آلمان« چاپ برلن سال 1928 استاد دانشگاه 
»ريچارد هنینگ«3 نوشته های مربوط به ش��عرهای هوايی ماقبل تاريخ را مورد بررسی قرار داده 
است. وی افسانه »اتنا« را به عنوان قديمی ترين داستان پرواز دنیا مورد تجزيه و تحلیل قرار داده، و 
نمونه ای که بايد مربوط به دور دست تاريخ باشد، چون روی يک استوانه متعلق به 3000 تا 2400 
سال قبل از میالد مسیح حكاکی شده را شرح می دهد. هنوز بخشی از آن به خط میخی وجود دارد. 

اين قسمتی از شعر چنان در او اثر می کند که موجب می گردد آن را يادداشت کند.
- نه بر پشت عقاب، بلكه سینه به سینه آن »اتنا« به بهشت ستارگان ثابت حمل شد.

ش��ش مرتبه طی پرواز به س��وی باال، عقاب توجه »اتنا« را به زمین جلب کرد. زمین در برابر 
چشمان آنان کوچک و کوچكتر می شد.

آيا اين مش��خصات دقیق، اين توضیحات تصويرگونه، اينها همه محصول ضمیر ناخودآگاه 
می باشد؟ جای آن دارد که به روانشناسان سفارش کنم که اگر به اعتبار علم خويش معتقدند، پس 

الزم است نسبت به اين فرهنگ قدری تجديد نظر نمايند.
آنچه را که ما در باره افس��انه ها و حكايات و تفاسیر باستان شناس��ی تا آنجا که به تاريخ اولیه 
مربوط می شده، با پیشداوری هايمان ريسمان پیچ کرده ايم، باعث شده که اين عمل ما را نسبت به 

آنها نابینا سازد و نظرات را درون ما بكشد.
دانش بشری مدعی است که قادر است تا راه حل های خیالی را قبول کند. چرا؟ برای اينكه بر 
مبانی تجربی و عینی قرار ندارند. اما حاال اين نتايج جدی روزبروز عالی تر می شوند. در حالی که 
1 Enkidu
2 Gilgamesh
3 Richard Henning
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تمام خیاالت نفی شده، بیشتر دارند مقبول قرار می گیرند.
سه اصل وجود دارد که اساس هر نوع تحقیقی است. آزادی فكر، استعداد برای ديدن و فهمیدن 
و احساس کردن و دقت برای ربط دادن آنچه ديده شده با واقعیات. مردم عادی هم می توانند از اين 

سه اصل در زندگی شخصی خود استفاده نمايند. بماند.

برگرديم به درياهای جنوب.
افسانه ها »مااوری« با خدايان و »پورنگاهوا«1 که از محل خود »هاوايكی«2 با يک پرنده افسانه ای 

به »زالند جديد« پرواز کرده، آکنده گرديده است.
»هاوايكی« در زبان سرخپوستان يک کلمه مرکب است. آن را می توان »از راه شیری« ترجمه 

کرد. ديرين ترين دعای مذهبی »مااوری« هم به همین »پورنگاهوا« نسبت داده شده است:

  بر اساس افس��انه های مردم »مااوری«، يكی از خدايان به نام »پورنگاهو« از اقامتگاه 
خودش به نام »هاوايكی« به »زالند جديد« پرواز کرد. »من می آيم و آسمان جديد بر 

سرم قرار می گیرد«.

1 Pourangahua
2 Hawaiki
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- من می آيم. و يک زمین ناشناس،
بزير پايم گسترده شده،

من می آيم، و آسمانی تازه از فراز من می گذرد،
من می آيم، به اين زمین و آن مكانی که به آرامی، برای آرامش و آسودگی من خواهد بود.

آه، ای روح سیارات!
يک بیگانه با قلبی لبريز از تواضع خود را برای تغذيه به تو تقديم می کند.

تمام کسانی که برای جهانگردی و سیاحت به »زالند جديد« می روند در حاشیه جاده و دريا، 
سنگ های گردی مثل توپ می بینند که گاهی قطر آنها به 3/15 متر می رسد.

در ساحل »موراکی« در شمال »اوندين« چندين دوجین از آنها در اندازه های مختلف ريخته 
شده است.

پس از اين که توپ ها نظرم را جلب کرد - البته پس از ديدن توپ های سنگی ساخته و تراشیده 
شده - در »کاس��تاريكا«1 خیلی معمولی نوع های متعلق به »زالند نو« آنها را به دقت مورد بررسی 
قرار دادم. عوامل طبیعی اين توپ ها را ساخته اند. از جنس سنگ نرم و شن مانند هستند که پوسته ای 
از کلسیم آنها را احاطه کرده است. زمین شناس��ان حدس زده اند که شروع ساختمان آنها در دوره 
دوم زمین شناسی يعنی حدود 135 میلیون سال پیش بوده اند. هرچند که اين سنگ ها منشاء طبیعی 

دارند، اما چندين نمونه عجیب بین آنها ديده شده که »جیود«2 نام دارد.
ريشه کلمه »جیود« يونانی است و در زمین شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. اين سنگی 
است که درونش محوطه ای ست خالی که با گاز ايجاد شده، و اغلب فضای داخلی اين سنگ ها به 
طور کامل - و يا بخشی از آن - محل قرار گرفتن معدنی ها و کريستال هايی از همین نوع می باشد. 
زمین شناسان تنها گروهی نیستند که مش��تاقانه دنبال »جیود« می گردند، بلكه مردم عادی نیز اين 
سنگ ها را به خاطر کريستال های درونی اش می خواهند. آنان کريستال ها را به شكل های گوناگونی 

تراش می دهند و صیقل می کنند و می فروشند.
اينگونه آدم هايی که به دنبال يافتن گنج هستند، به سال 1961 در کناره های صحرای »آمارگوسا«3 
حوالی »اوالنچا«4 سنگی يافتند که شباهت زيادی به »جیود« داشت. آنان آن سنگ را در مجموعه های 
خود برای فروش کلی جا دادند. هنگامی که می کوش��یدند تا اين »جیود« را از وسط اره کنند، اره 
الماس بر شكست. زيرا سنگ مغز خالی نبود و يكدست بود. درست خالف آنچه تا کنون ديده بودند.
زمین شناسان وقتی سنگ را قطعه کردند، میان آن سنگ ديگری يافتند که سطحی هفت رنگ 
داشت. درست مثل رنگین کمان. اين سنگ تحت حرارت بسیار زياد ايجاد شده بود. در مرکز آن 
میله ای فلزی و شفاف به قط 2 میلیمتر و طول 17 میلیمتر پیدا ش��د. آيا اين جای حیرت نیست؟ 

بايد گفت:

1 Costa-rica
2 Geodes
3 Amargosa
4 Olancha
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- اينک ای هوراش��ید... هر چیزی که در خیال و انديشه تو می گذرد در زمین و بهشت بیشتر 
از آن وجود دارد.

  اين سنگ های کروی که مثل اين اس��ت که از اعماق درياها بیرون آورده شده اند در 
ساحل »مااوری« قرار دارند. خالف مشابه آنها در کشور »کاستاريكا«. اينها به وسیله 

عوامل طبیعی در دوران »کريتانس« يعنی 135 میلیون سال پیش پديد آمده اند.

به هر حال، اداره حفاظت آمريكا، کوش��ید تا وضع اقتصادی جزيره را تقويت کند. به دنبال 
اين حمايت جاده هايی در »پانوپ« ساخته می شود. کار برق رسانی اين جزاير انجام شده و از آن 
بهره برداری می شود. بندر آن توسعه داده می شود. يک دستگاه راديويی اين جزيره و جزيره های 
کوچک را با برنامه های متنوع موسیقی به هم مربوط می کند و تمام اينها اقدامات مقدماتی است. 
آنچه جای حیرت است، اين است که تا حدودی تمام ساکنان اين جزيره فقیر، مالک حداقل يک 
اتومبیل هستند. در بسیاری از کلبه ها، حتی آنهايی که هنوز برق ندارند، يک گرامافون پیدا می شود.
صاحب هتل درجه يكی که من در آن اقامت داش��تم، سه اتومبیل داشت که از هر سه استفاده 
می کرد. اغلب مهمانان هتل مشغول بازی فوتبال دستی بودند و روزی که جزيره را ترک کردم يک 

ماشین حساب برقی به تاسیسات او اضافه شد.
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کوتاه اين که، من راز اين ثروت را کش��ف نكردم. س��اکنین جزيره فقیر هستند و به نحو غیر 
قابل عالجی، تنبل هستند. آنان هیچ عالقه ای به تجارت و خريد و فروش ندارند. ناچار بودم تمام 
نیرويم را با التماس صرف کنم تا دو تا پسربچه مرا به جزيره »نان مادول« ببرند. معروف است که 
آمريكايی ها در سراسر دنیا تاجران موفقی هستند. آنها در مقابل کاال پول می خواهند. معلوم نیست 

چرا اين جزيره نشینان برای اين اشیاء بی فايده خود پول پیدا می کنند.
من همیشه غواصان ژاپنی را که از کف اقیانوس پالتین می آورند به ياد دارم. شايد لحظه ای در 

طول سفرم به اين جزاير غفلت کرده ام که نتوانستم راز کار آنها را درک کنم.
يک روز پیش از ترک جزيره، با بومیان به دهكده آنها دعوت شدم. از مدت ها پیش باخبر بودم 
که اين دعوت ها را نبايد رد کرد زيرا اگر رد کنید شما ديگر امكان ندارد به آن جزيره بتوانید برگرديد.
رفتم و پیرترين زن قبیله به اس��تقبال من آمد. بعد مرا از میان چند کلبه به میان دهكده هدايت 
کرد. دختران و زنان قبیله مقابل تنه توخالی درخت تنومندی جمع ش��ده بودند و مرا که ديدند با 
چوب های درازی که داشتند روی تنه درخت کوبیدند و آهنگ موزونی را بوجود آوردند. خیلی 
شباهت به آهنگ »جاز« داشت. بعد پسران و مردان حلقه وار شروع به رقص و پايكوبی کردند. در 
حالی که دور می زدند و می چرخیدند با مهارت خاصی به تنه های درختان ديگر می کوبیدند و آهنگ 
موزون ديگری را ايجاد می کردند. به تدريج مرا داخل دايره کردند و ريتم آهنگ آنها که ماليم تر شده 
بود، ناگهان با ورود من تند شد. در اين هنگام دختران شروع به نواختن آهنگ سرسام آوری کردند.

هوا گرم و مرطوب بود و من بايد با آهنگ آنها باال و پايین می پريدم و می رقصیدم. تنها چیزی که 
کم بود يک نیزه چوبی بود. می شد اين رقص را به »راک اندرو« و »تانگو« صد سال پیش تشبیه کرد.
برنامه های بدتری هم در پیش بود. مرا به يک کلبه راهنمايی کردند. آنجا س��نگ پهنی بود که 
من و شش مرد ديگر اطراف آن نشستیم. بچه ها ريش��ه های تازه از يک درخت جوان آوردند. به 
ظاهر ريشه را شسته بودند و تمیز می نمود. يک دسته از ريشه ها را روی سنگ گذاشتند. مردی با 
يک هاون سنگی حدود نیم ساعت مداوم ريش��ه ها را کوبید. ريشه ها به يک پوره قهوه ای رنگ و 
چسبنده تبديل شدند. بچه ها کمی سبزه آوردند و با دقت آنها را اطراف سنگ پهن کردند. آن مردی 
که ريشه ها را می کوفت با دقت تمام ريشه کوبیده را روی سبزه ها پهن کرد و بعد به طنابی بسته شد.

»ساکااو« يک نوع »سس« عجیبی بود که داخل يک کاسه نارگیل می چكید. يک جوان در برابر 
من زانو زد و بی آنكه به چشمان من نگاهی کند کاسه نارگیل را به من تعارف کرد.

قانون اين کار می گويد که اين جوان بايد بی گناه باشد. نگاه کردن به چشمان طرف هم ممنوع 
است. همه اين کارها را به عنوان تفاهمات بین المللی هم که شده، بايد قبول کرد!

کاسه نارگیل را گرفتم و به طرف دهانم بردم. همه داشتند مرا نگاه می کردند. چند جرعه به زور 
نوشیدم. بعد کاسه را به کسی که کنار من بود تحويل دادم، او بقیه را مانند مشروب با میل تمام نوشید.
کاسه نارگیل باز پر شد و همه از آن نوشیدند. در اين جش��ن و مهمانی لذت بردند آنقدر که 

دسته جمعی در خواب افتادند.
»ساکااو«1 مانند مواد مخدر است، اما اعتیاد نمی آورد. پس از بیداری هم سردردی به دنبال ندارد. 
1 Sakao
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متخصصین به من گفتند که »ساکااو« بايد مانند »ال. اس. دی« باشد. من شنیده ام که »ال. اس. دی« 
برای لحظه ای آدمی را به فراموشی و سفرهای باور نكردنی می برد. اگر من بیش از اين می خوردم 

شايد به افتخار کشف »نان مادول« نايل می آمدم، آن هم در يک چشم بر هم زدن!
بگذريم. من ناچارم که مسأله را به متخصصین واگذار کنم. آنها که بدون بصیرت الزم در آينه 
تاريک نگاه کرده اند! در ضمن »نان مادول« يک کلمه مرکب در شكل زبان اهالی »پوناپ« است که 

می توان آن را به اين شكل ترجمه کرد: پايگاه فضايی. يا مكانی میان فضاها و کهكشان ها.
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به دنبال سرخپوستان

از جنوبی ترين نقطه »سیسیلی«1 به »همر فست«2، شمالی ترين شهر اروپا، شما در سفر هوايی 3750 
کیلومتر، از هشت کشور عبور می کنید. پرواز از »مسكو« تا »يمن جنوبی« که به طور تقريب همان 
فاصله را دارد. شامل هفت کشور می شود. اما اگر از »کاس��پور«3 تا »ريو گراند«4 حدود 3750 تا 
4050 کیلومتر به طرف شمال به سوی جنوب پرواز کنید، تنها يک کشور زير پای شما خواهد بود 
و آن هم »برزيل« است. از سوی غرب به شرق هم وضع همینطور است. از مرز »پرو« تا »رسیف«5 
در اقیانوس آرام، همه به »برزيل« تعلق دارد. اين کش��ور عظیم آمريكای التین با مساحتی معادل 
4934160 کیلومترمربع، تنها از روسیه، چین و کانادا و اياالت متحده آمريكا کوچكتر است. عالوه 

بر وسعت خاک، کشور برزيل، از شگفتی های جهان لبريز است.
اگر خلبانی از شرکت هواپیمايی »و. آ. س. پ« با پرواز روزانه 1875 کیلومتر برج ها و مخروبه های 
دهكده ای را مشاهده کند که هنوز در نقشه هوايی ثبت نشده، محل جغرافیايی آن را يادداشت می کند 
و آن را گزارش می نمايد. اما اگر شخصی ترتیبی بدهد که يک بار ديگر از روی مشخصات، محل 

مذکور را شناسايی کند، امكان دارد خرابه های دهكده ناپديد شده باشند.
پس از يک باد موافق و هوای مساعد و يا پس از آتش سوزی، در مدتی بسیار کوتاه قابل ديدن 
بود، در اين مدت زير پوششی از گیاه رفته و يا دوباره به وسیله جنگل »مالوک« بلعیده شده است.

به طور کلی، »برزيل« سرزمین افراط و تفريط است. شناختن »برزيل« امروز، همانقدر دشوار 
است که در گذشته بوده است. از آن هنگام که »دوج«، »فولكس«، »فورد« و »شورولت« شروع به 
ساختن انواع اتومبیل در برزيل کردند، پیشتازان ارتش مدام مشغول تحويل اشیاء قديمی هستند 
که در حفاری های جاده سازی برای توس��عه نقاطی که هنوز عبور از آنجا دشوار است، به دست 
1 Scicily
2 Hammer fest
3 Cacipore
4 Rio Grande
5 Recife
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می آورند. کسی قادر نیست که اشیايی را که برای همیشه در حفاری های کوه ها بین قلوه سنگ ها 
برای همیشه گم شده اند، ارزشیابی کند.

در »برزيل« شغل باستان شناسی يک نوع سرگرمی محسوب می شود. اما باستان شناسان حرفه ای 
کمیاب است. اگر چنین اکتشافاتی که اينجا به عمل آمده، در هر کشور ديگری می شد، دانشگاه ها 
برنامه های وسیع تحقیقاتی تدارک می ديدند و دولت کمک های مالی و نیروی متخصص حفاری 

در اختیار آنان می گذاشت. اما در اينجا وضع درست خالف آن است.
وسعت خاک کشور و کثرت موردهای باستان شناسی - که اغلب به راستی غیر قابل وصول 
است - يعنی که حفاری ها بی حساب است و خیلی غیر فنی و بی رويه انجام می شود. حتی اگر يک 
شهر ماقبل تاريخ هم شناسايی شود و با ماشین قابل اطمینانی هم بتوان به آن شهر سفر کرد، با اينهمه، 
سال ها طول می کشد تا هزينه وسايل استخراج آماده گردد. درست اين طور است که اغلب زمانی 
که کارها برای انجام تمام شده، آن زمان ديرترين زمان ممكن است! تمام اشیاء باستان شناسی در 

کشور »برزيل« به طور اتفاقی و بر اثر پشتكار باستان شناسان متخصص به دست می آيند.
»لودويک شوون هاگن«1 يک باستان شناس اهل »اتريش« است. او پیش از اين معلم فلسفه و 
تاريخ بود که مدت زيادی در شهر »ترس��ینا«2 در مرکز ايالت شمالی »برزيل« که به نام »پیايوئی«3 

مشهور است، زندگی می کرد.
وی اولین کسی بود که در مورد »سیت سیدادز«4 اس��رارآمیز در کتابش به نام »تاريخ باستان 
برزيل« )سال 1928( مشخصات ويژه ای ارايه داد. به سال 1970 که چاپ دوم کتاب مذکور انتشار 

يافت، »شوون هاگن« سال ها بود که به عنوان يک معلم فقیر مدرسه، از دنیا رفته بود.
من برای نخستین مرتبه نام »ش��وون هاگن« را از دکتر »رناتو کاس��تلو برانكو«5 شنیدم. وی 
دعوتنامه ای برايم آورده بود که از من برای بازديد هفت شهر ايالت »پیايوئی« به عنوان يک مهمان 

دولتی آن ايالت، دعوت شده بود.
پرسیدم:

- مكان تقريبی »هفت شهر« کجاست؟
دکتر »پرانكو« پاسخم داد:

- فقط 2813 کیلومتر مستقیم. شمال »ترسینا« بین شهر »پیری پیری«6 و »ريو النژ«7. پس فردا 
می توانیم آنجا باشیم.

ما به خرج دولت به دو دلیل دعوت شده بوديم. اول به دلیل کتاب های ارابه خدايان و خدايان 
از آن سوی فضا. که اين دو کتاب چندين مرتبه در آمريكای جنوبی چاپ شده بود. بخصوص در 
»برزيل« که تمام درها را به روی نويسنده آن باز کرد. دوم به دلیل اينكه فرماندار »پیايوئی« تصمیم 
داشت مناظر و زمین های هفت شهر را به يک پارک ملی تبديل کند و از هر نوع کاری که به شهرت 
1 Ludwing Schwennhagen
2 Teresina
3 Piaui
4 Sete Cidades
5 Dr. Renato Castelo Branco
6 Piripiri
7 Rio Longe
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يافتن اين منطقه می شد، استقبال می کرد.
جاده بسیار خوبی »ترسینا« را به »پیری پیری« متصل می کند که 150 کیلومتر طول دارد. زمین 
هموار و سبز تیره اس��ت. اطراف جاده از بوته هايی که از جنگل آورده اند پر شده است. گرازها و 
اسبان وحشی و گاومیش ها، سفر را کمی دشوار می کنند. با اينكه منطقه استوايی است، اما هوايی 
تحمل پذير دارد. نسیمی آرام و مدام از سوی س��احل در 300 کیلومتری می وزد. از »پیری پیری« 
به »هفت شهر« بايد به طول 15 کیلومتر از راه ناهمواری سفر کرد که فقط با جیپ می توان آن راه 

ناهموار را طی کرد. پس از پیمودن اين راه ناگهان خرابه ها ظاهر می شوند.

  نقشه »سیت س��یدادز« )هفت ش��هر( که با وجود ويرانه بودنش اما از نظمی خاص 
برخوردار است.

اما واژه »خرابه« برايش مناسب به نظر نمی رسد. البته ساختمان آباد و سالم و ستون هايی که لبه 
تیز داشته باشند و روی آنها هم کنده کاری باشد - مثل »تیاهواناکو« - اينجا وجود خارجی ندارد. 
حتی اگر همه جا را به دقت جستجو کنید، و از تمام نیروی خیال خود برای ترسیم و تصوير اشیايی 
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که روزی وجود داشته اند استفاده نمايید، باز هم نه پله ای و نه جای پايی و نه خیابانی خواهید ديد 
که اطرافش خانه ای باشد.

اين »هفت شهر« عظمتی درهم ريخته است. درست مانند »قمورا« در کتاب »تورات« که با آتش 
بهشت و سنگسار نابود شد. اين سنگ های خشک شده نابود شده اند و بايد مدت ها پیش آتشفشانی 
اينجا شده باشد. هیچكس تا کنون از اين مكان چیزی استخراج نكرده است. دانش بشری هم هیچ 

تالشی برای افشای راز اين اليه های گوناگون باستانی ننموده است.
در اينجا شكل هايی که از س��نگ های عجیبی از زمین بیرون آمده که تماشاگران را به پرسش 

وامی دارد. يک راهنمای باسواد که از طرف فرماندار »پیايوئی« با من آمده بود، گفت:
- اين شكل های درهم ريخته بر اثر يخچال های عظیمی بوجود آمده اند.

اما به طوری که من در کشور خودم سوئیس به خوبی از اين مسايل آگاهی يافته ام، هنگامی که 
يخچال ها در تمام زمین شروع به حرکت می کنند، اثر اشتباه ناپذيری روی سنگ های فرسوده به جا 

می گذارند. اين اثر در اينجا وجود ندارد.
»هفت شهر« دايره تقريبی درستی را با قطر 18 کیلومتر تصوير می کند.

در اين هنگام راهنمای من اظهار نظری کرد.
در گذشته بس��تری از دريا در اين نقطه قرار داشته است و »هفت ش��هر« خیلی ساده بقايای 
سنگ های همان درياست. باد و گرما نیز اين سنگ ها را به اين شكل تراش داده و به شكل ويرانه های 

شگفت انگیز در آورده است.

  جزئیات ويرانه های »هفت شهر« در هفت بخش خیلی روشن مشخص شده است. تا 
کنون تحقیق و پژوهش ارزشمندی در اين شهر انجام نشده است.
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اين ممكن است حقیقت داشته باشد. من، خود، شاهد شكل هايی از ساختمان طبیعت که باور 
کردنی نبود و حكايت از قدرت اختراع و نیروی خس��تگی ناپذير آن داست، بوده ام. دره مرگ در 
»آمريكا«، محراب نمک در »کلمبیا«، بشكه س��نگی در »بولیوی« و شكاف های سنگ در »دريای 

مرده«، همه و همه بقدر کافی حیرت انگیز هستند.
استاد اعظم، يعنی طبیعت، موارد حیرت انگیز بیشتری ساخته است. اما در »هفت شهر« همه 

چیز به نحو توضیح ناپذيری، عجیب است.
نظم خرابه ها در هفت قسمت به س��هولت در نقشه رسمی هفت شهر توجه را جلب می کند. 
آيا اين اتفاقی می تواند باشد؟ آيا اين ناش��ی از کار طبیعت بی شعور می تواند باشد؟ برای من قابل 
قبول نیست که تمام اين کارهای حساب شده، کار »عوامل طبیعی« بوده باشد. و بیشتر من احساس 
می کنم که نقشه بخصوصی در پشت اين ظاهر وجود داش��ته است. اما چیزی که بیشتر مرا نگران 
کرد خرده فلزها بود که میان اليه های سنگ له شده و از الی آنها بیرون زده بود. اين خرده فلزات 
قطرات زنگ زده ای به جا گذشته بودند. اين وضع در تمام حاالت و به طور معمول در اين مجموعه 

ويرانه و آشفته ديده می شود.
در قسمت تماشايی »هفت شهر« امكان وجود توضیحات زمین شناسی برای »پوست الک پشتی« 

شدن زمین، هست. اما بدون تحقیق و پژوهش امكان پذير نیست چیزی درک و شناخته شود.
با اينكه پیدايش »هفت ش��هر« هنوز در تاريخ گم است، اما نقاش��ی های روی صخره ها قابل 
عكسبرداری است و جای ترديد نخواهد بود که قدمت اين نقاشی ها خیلی کمتر از عمر ساختمان هاست.
»هفت شهر« دو گذشته دارد. يكی گذشته اولیه تاريک که شايد هرگز قابل درک نباشد. ديگر 
چهره نوين و تازه آن است. اما جالب اينجاست که تاريخ اين چهره نوين هم به ماقبل تاريخ می رسد. 
و باز باهوش ترين بشر روی زمین نمی داند، چه کسی امكان دارد روی ديوارها نقاشی کرده باشد.

اما زود روشن خواهد که هنرمندان ماقبل تاريخ، با چند استثناء کوشیده اند همان افسانه ها و 
نمونه های بارز را که در غارها و صخره های سراسر دنیا به کار رفته، به کار گیرند.

دايره ها، چرخ های پره دار خورشید، دايره هايی که دارای يک مرکز هستند. مربع ها که در دايره ها 
هستند. شكل های گوناگون ضربدری و ستاره ای، اينها همه اين را به ذهن منتقل می کنند که متعلق 

به تاريخ بسیار دور بشر و متعلق به فارغ التحصیالن مدرسه هنر هستند.
»ازوالد توبیش«1 در کتاب خود به نام »کالت سیمبک شريفت«2 يک جدول عرضه داشته است 
که نقاشی های روی سنگ در آفريقا، اروپا، آسیا و آمريكا به يكديگر ربط دارند. »توبیش« در آخر 

مطالب خود با حیرت اين سؤال را مطرح می کند:
- آيا ممكن است که زمانی مفهوم مشترکی از خدا در عرصه بین المللی وجود داشته که امروز 
ما تصوری هم از آن نداريم. حال آن که بش��ر در آن روزها تحت نفوذ خداوند يكتايی بوده که هر 

آنچه در زمین و آسمان وجود داشت، از او و فرمانبردار او بودند.
در اينجا الزم است من چند نمونه از تصاوير سنگ های »هفت شهر« را معرفی کنم. اما بسیار 

1 Oswald O. Tobisch
2 Kult Symboc Schrift
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خوشحال خواهم شد که مجموعه خوب عكس های رنگی خودم را در اختیار پژوهشگرانی بگذارم 
که می خواهند نتايج کار خود را منتشر کنند.

  يكی از جالب ترين موضوعات »هفت شهر« نظم سنگ هاست که مانند پشت الک پشت 
است. به دلیل اين که در اين مورد پژوهشی نشده، چیز مهمی نمی توان اظهار داشت.

دايره های قرمز و زردرنگی که يک نوع عالمت محس��وب می شوند، به سهولت قابل توجیه 
هستند. بخصوص که نقاشی روی سنگ با دو رنگ بسیار نادر است. بدون ترديد آنان کوشیده اند 

تا پیام بخصوصی را برسانند.
يک طرح فنی که ش��كل لوله آزمايش��گاهی را می نماياند و در قس��مت پايین دو رشته نخ با 
پرچم های عالمت دهنده، ديده می شود و تا کنون شبیه آن جايی ديده نشده است. روی يک چوبدستی 
ضخیم به قرمزی رنگ خون و به طول 31/25 سانتیمتر پنج دايره شبیه توپ های آويزان بر درخت 
کريسمس وجود دارد. برای بشر اولیه، هیچ چیز از قبیل حیوانات، گیاهان و يا ستاره ها نمی توانسته 
نمونه و مدل باشند. به هر حال، بعد خطی هست که زير آن پنج کره مثل نت های موسیقی آويزان 
هستند. با توجه به اين که بشر اولیه نت موسیقی نمی دانسته - کسی هم نمی تواند منكر اين حقیقت 

شود - پس بايد هدف انتقال يک پیام بوده باشد.
يک برجسته کاری هندی باستانی، با 9 نت موسیقی باال و پايین خط مرکز ديده ام که به طور 
تقريب شبیه اين است. آنان که در کارهای هندی تحقیق می کنند، اين برجسته کاری ها را از تفسیرهای 
»سانسكريت« به عنوان مظهر »ويمانا«1 يک ماشین پرنده نامیده اند. )مراجعه فرمايید به کتاب خدايان 

از آن سوی کهكشان(.

1 Vimaana
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  دايره های قرمز و زرد بسیار جالبند. اينها نوعی پیام را به سهولت به ما مربوط می کنند.

به نظر من مثال قابل توجه ديگری، يک ماشین پرنده بود که شايد توسط يک بچه نقاشی شده بود.

  به نظر من، نظیر اين تصوير هیچ جا ديده نشده است. آيا نوعی لوله آزمايشگاهی است؟
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نقاشان ماقبل تاريخ هر چیزی که ديده اند به ساده ترين شكل ممكن تصوير کرده اند. مدل آنها 
برای اين نقش ها چه چیزی بوده است؟ برايم ناسنجیده ترين و مؤثرترين تصوير، ديواری بود که 
فضانوردی روی آن نقاشی شده بود. در اين تصوير، دو ش��كل بود که با کاسكت های گردی که 
روی سرشان بود. باالی سر آنان شئی بود که خیالباف ها نامش را »يو. اف. او« می گويند. گردبادی 
بین دو شكل در کنارش درست شده. هر انديشه قوی می تواند آن را به نوعی توجیه و تفسیر کند.

  نقاشی های روی تخته س��نگ ها و صخره ها و ديوار غارها همیشه گويای چیزهايی 
بوده اند که در اطراف در جريان بوده اند. مدل اين نقش چه چیزی بوده است؟ آيا يک 

نوع ماشین پرنده بوده است؟

اين معمای تصويری است که معلوم نیست چه چیزی می تواند باشد. يک ايستگاه فضايی در 
مدار يک باند دايره مانند با پنجره های کوچكی که اطرافش می باشد و به سوی ما... يک باند برآمده.

من خط های خارجی را با ذغال پر کردم تا تصوير روشنی به دست آيد. بدون ذره ای کاهش و 
افزايش يک نقاشی ابتدايی است از فضانوردی که تمام لباس فضايی را به تن دارد.

وقتی نزد آقای »ارنست فون خوان«1 بودم پرسیدم:
- آيا خدايان فضانورد بوده اند؟

مكانی که اين سنگ ها از آنجا به دس��ت آمده اند، محلی است شگفت انگیز و توصیف ناپذير. 
تمام نقاشی های روی سنگ اين محل در ارتفاع 8/06 متری روی ديواری خارج از دسترس قرار 

گرفته اند.
1 Ernest Von Khuon
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  نقش های ديوارهای »هفت شهر« خیلی ش��بیه نقش های »ويمانا«ی هند است که به 
وسیله محققان هندی شناسايی شده است. اين نوعی ماشین پرواز است.

فكر می کنم نقاشان - اگر فرض کنیم غول نباشند - روی ستون های سنگی می ايستادند و کار 
می کردند. اما مرور زمان باعث شده که اين پايه ها به تدريج تحت تأثیر عوامل جوی از بین بروند. 
زيرا ديگر امروز اثری از آنها زير اين ديواره های بلند ديده نمی شود. فرسايش اين پايه های سنگی 

می تواند کلید حل معمای قدمت اين نقاشی در »هفت شهر« باشد.
اردوگاه سرخپوس��تان »هوپی«1 - که عضو گروه وسیع »پوابلو«2 هس��تند - در »آريزونا« و 
»مكزيكوی جديد« قرار دارد. امروزه حدود 8000  سرخپوست »هوپی« باقی مانده اند. آنان سبدهای 
به راستی زيبايی می بافند که از آثار يک هنر صنايع دستی سنتی و باستانی است. سفالگری آنان هم 
زيباست. سرخپوستان »هوپی« با تمام فشارهای تمدن شهری، همچنان در اردوگاه های خود با همان 

1 Hopi
2 Pueblo
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آداب و رسوم اجدادی خود زندگی می کنند و به همان روش افسانه ای آباء و اجدادی خود را سینه 
به سینه نقل می کنند. اينان تمام اين سنت ها را به همان شیوه به گونه ستايش آمیزی حفظ کرده اند.

  يک نوع معمای الينحل. آيا اين يک کش��تی فضايی است؟ دايره هايی که دارای يک 
مرکز هستند با پنجره های کوچک. اين يكی از معماهای بزرگ »هفت شهر« است.

»خرس س��فید« بر اس��اس قانون موروثی، ريیس قبیله »کايوت« اس��ت. وی هنوز می تواند 
اکثر کنده کاری های باستانی را روی سنگ ها بخواند. »خرس سفید« می داند که دستی با انگشتان 
باز، کنار يک نقاشی يعنی: قبیله ای که اين نقاش��ی را کشیده اند هنوز دارای دانش بسیاری هستند. 
»خرس سفید« می تواند حتی تصاوير سنگ هايی را که بسیار با هم فاصله دارند و حتی پیش از اين 
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هم ديده نشده اند، تفسیر کند. متأس��فانه ريیس قبیله در برابر سفیدپوستان ساکت می ماند و رفتار 
مشكوک آمیزی با آنها دارد. البته حق هم دارد.

کارهای س��نگی در اردوگاه ها، از يک نوع طراحی ممتاز برخوردار است. گاهی تمام سطح 
صخره از اين نقاشی پر است.

داستان های سرخپوستان »هوپی« دارای چه محتوياتی است؟
آنها می گويند اولین جهان »توک تال«1 بوده است. تنها »تای اووا«2 آفريننده، بیش از خلق بشر، 

از آغاز در اين جهان بوده است. 

  روی صخره های اردوگاه تعداد بسیاری از اين شكل ها مشاهده می شود. از چهار طرح 
انتخابی، از همه جالب تر طرح »ستاره افكن« است که يک نوع آنتن باالی سر دارد.

اگر اختالف نظری بین »هوپی«ها ايجاد می شد، احزاب مخالف از هم جدا می شدند و در دو 
جهت مختلف حرکت می کردند و شكارگاه و اردوگاه تازه ای برای خود می يافتند. اما هر دو گروه 
سنت ها و رسوم اصیل قبیله را حفظ می کردند و در طول سفر خود، همه غارها و صخره ها را نقاشی 

1 Toktela
2 Taiowa
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می کردند. امروز هم اين آداب و رسوم برقرار است.
در کتاب »هوپی« دوباره اولین ارتباط با تاريخ و جهان بینی مذهبی »هوپی« اين افسانه آمده است:

- در زمان های باستان، جنگی در شهر سرخ جنوب پیش آمد. از هر جا که می آمدند، تمام قبايل 
به وسیله »کاچیناس«1 همراهی می شدند. »کاچیناس« موجودی بود که از جهان چهارم آمده بود. 
البته آنها بشر نبودند. آنان همیشه ثابت می کردند که حامی و راهنمای قبیله ها هستند و اغلب آنان 

را با قدرت خود و هنر فوق بشری خود از مصايب و مشكالت رهايی می دادند.
اين چیزی بود که در شهر سرخ در جنوب پیش آمد. درست هنگامی که قبیله »هوپی« ناگهان 
از همه طرف مورد حمله قرار گرفت، »کاچیناس« به سرعت باد، تونلی ساخت که »هوپی«ها بدون 
خونريزی توانستند از میان آن بروند و از فضای آزاد پشت سر دشمن سر در آورند. هنگامی که آنان 

خداحافظی می کردند، »کاچیناس« به ريیس ها گفت:
- ما می مانیم تا از ش��هر دفاع کنیم. هنوز آن زمان نرسیده تا به س��یاره خودمان که بسیار دور 

است برويم.
اينک اگر ما به آداب و رسوم »هوپی«ها دقت کنیم، متوجه می شويم که تمام نقاشی های سرخ، 
حاوی پیام های ابتدايی هستند. درست طبق مشخصات دقیقی اس��ت که قبايل هر يک زمانی در 

قلمرو حكومتی خود بوده اند.
اگر عكس های رنگی را که من از هفت ش��هر گرفته ام به ريیس »خرس س��فید« نشان بدهم، 
آزمون جالبی است که شايد او نمونه بارز مشابه و افس��انه ها را همانطور که شهر سرخ در جنوب 

کشف شده، آنها را نیز از روی عكس ها تشخیص دهد.
در »ترسینا« من در انتظار ديدار »فلیس��یتاس بارتو«2 بودم. وی يک سرخپوست مشهور اهل 
»برزيل« است. وی کتابی دارد به نام: »رقص های بومی برزيل«. در اين کتاب توضیحاتی پیرامون 
رقص های مذهبی قبیله های مختلف وحشی سرخپوست داده که اين توضیحات اثر جالبی در من 

گذاشت.
س��ال ها بود که ما يكديگر را می ش��ناختیم و به هم احترام می گذاش��تیم. حاال يک بار ديگر 
می خواستم او را مالقات کنم. خانم »بارتو« که 20 سال است از تمدن فاصله گرفته، همراه نیروی 
هوايی »برزيل« از جنگل های هولناک »ريوپاريو« باال به ش��هر »بلیم« منتقل شده و من هم ضامن 

پرواز بازگشت به »ترسینا« بودم.
اولین جمله خانم »بارتو« اين بود:

- خدای من، اين شهر چقدر شلوغ است. آيا می شود به کوچه خلوت و آرامی برويم؟
وی زنی میانسال با اندامی متناس��ب بود. با هم به يكی از اتاق های س��اکت هتل »ناسیونال« 
رفتیم. من بخش عمده ای از صحبت های خودمان را که با ضبط صوت ضبط نمودم در زير بازگو 

می کنم. پرسیدم:
- آخرين مرتبه ای که از اينجا به يک شهر رفتید، چه زمانی بود؟

1 Kachinas
2 Felicitas Barreto
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  »فلیسیتاس بارتو« را که محقق مشهوری در »ترسینا« است، ديدار کردم. او 20 سال 
است که با سرخپوستان در سواحل »ريو - پاريو«زندگی می کند.

»بارتو« پاسخ داد:
حدود بیس��ت ماه پیش. اما يک روز در شهر بودن برای من مدت بس��یار زيادی است. هنوز 

لحظه ای نگذشته دلم برای سرخپوست هايم در جنگل تنگ می شود.
گفتم:

- دلتان تنگ می شود؟
پاسخ داد:

- بله. برای طبیعت. من آموخته ام که در سكوت با چوب ها و سنگ ها صحبت کنم. آموخته ام 
چگونه با حیوانات و قطره های شبنم گفتگو کنم. سرخپوستان زياد صحبت نمی کنند، اما ما يكديگر 

را خوب درک می کنیم.
پرسیدم:

- شما بین سرخپوستان وحشی زندگی می کنید، پس چرا آنها شما را نمی کشند؟ شما يک زن 
سفیدپوست هستید.

گفت:
- آنطور که گفته می شود، سرخپوستان زندگی نمی کنند. به هر حال من يک زن هستم و يک زن 
مانند مار بدون زهر است. مثل چاقوی کند. آنان مرا »ماه رنگ باخته« می نامند. زيرا موهايم طاليی 
است. تمام قبیله ها چیزهايی در باره من شنیده اند. همه آنها مرا به اين نام می شناسند. اگر به قبیله 

ديگری بروم، همیشه بسیار دوستانه از من استقبال می کنند.
پرسیدم:

- آنجا چه می پوشید؟ جین؟
گفت:

خدای مهربان، نه. من اغلب س��خت می گردم. گاهی هم از دامن های گیاهی استفاده می کنم. 
ريیس قبیله ای که اينک دارم رويش مطالعه می کنم از من درخواست کرده سومین زن او بشوم.
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- محض رضای خدا حتما قبول نكرده ايد!
- هنوز نه، اما جالب است. زن يک ريیس قبیله ش��دن جالب است. آن هم زن سوم! کارهای 

جالبی به من واگذار می شود.
وانگهی ما سه زن می توانیم ريیس قبیله را حسابی مشت و مال بدهیم.

- جدی؟
- بله. چرا نه؟ اگر سرخپوستی با زنان خود بدرفتاری کند، يا به آنها حیله بزند، زن هايش او را 
تنبیه می کنند و کتک می زنند. پس از اين تنبیه بايد خانه را ترک کند و به رودخانه برود و منتظر بماند. 
اگر هیچ يک از زنانش تا غروب دنبالش نرفتند او بايد آن شب و شب های ديگر را در خانه مردان 
بگذراند تا زن های جديدی بگیرد. شايد اين آداب و رس��وم خشک است که مردان سرخپوست 
آدم های آرامی هس��تند. اين را هم بگويم که قبیله هرگز کسی را ترک نمی کند. حتی اگر کسی در 
تبعید يا مريض باشد. مار دو بار مرا نیش زد. مار سمی. روزها من بیهوش بودم. سرخپوستان تمام 
اين مدت از من مراقبت می کردند. آنان با گیاهانی که بايد جويده شوند و روی زخم بگذارند، مرا 

درمان کردند.
پرسیدم:

- شما با کتاب های من آشنايی داريد. آيا سرخپوس��تان در باره اين موضوع که موجوداتی از 
کرات ديگر آمده اند، مطلبی دارند که بگويند؟

- بهتر است پاسخ شما را با نقل افسانه ای که قبیله »کاياتو« تعريف می کنند، شروع کنیم. آنان 
در »زينگ« باال در ايالت »ماتوگراس��و« زندگی می کنند. تمام قبیله های اين داستان را می دانند، يا 
ش��بیه به آن را نقل می کنند. می گويند: خیلی خیلی دور از اينجا، در س��تاره ای ناشناس، شورای 
سرخپوستان تصمیم گرفت که محل سكونت قبیله را تغییر دهد. سرخپوستان سوراخی را در زمین 
حفر کردند. حفر کردند و حفر کردند تا اينكه به طرف ديگر سیاره رسیدند. ريیس اولین کسی بود 
که داخل چاه پريد و بعد از سپری کردن يک شب سرد، به طرف ديگر رسید اما مقاومت هوای آن 
طرف آنقدر زياد بود که دوباره ريیس را به خانه قبل��ی اش برگرداند. ريیس در مورد اين تجربه با 
شورای قبیله مذاکره کرد. او گفت دنیايی ديده بسیار آبی و زيبا. با آب های فراوان و درختان سبز. 
او به سرخپوستان توصیه کرد که همگی به دنیايی که ديده کوچ کنند. شورا قبول کرد که نظر ريیس 
قبیله را انجام دهد. لذا به سرخپوستان دستور داد طنابی بلند از پنبه بسازند. با طناب آنها به تدريج 
خود را پايین کشیدند تا باد نتواند آنها را به محل اول بازگرداند. چون آنها به آهستگی وارد جو زمین 
شدند. آنها موفق شدند به صورت دسته جمعی مهاجرت کنند و در زمین زندگی را شروع نمايند. 
اوايل، بنا به گفته »کاياتو« آنها به وسیله اين طناب با موطن قبلی خود ارتباط داشتند، اما يک روز 
جادوگر بدجنس اين طناب را پاره کرد و از آن روز تا کنون آنان منتظر برادران و خواهران خودشان 

هستند تا از سرزمین قديمی خود به جستجوی آنها در زمین بیايند.
پرسیدم:

- آيا سرخپوستان در مورد ستارگان هم حرفی می زنند؟
گفت:
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- در باره ستارگان که نه. اما با س��تارگان صحبت می کنند. آنان اغلب بدون حرکت دور هم 
جمع می شوند و در حالی که دست به شانه يكديگر می گذارند، ساعت ها مثل زنجیر بدون اينكه 
حرفی بزنند می نشینند. اگر از يكی از آن مردان که در آن محفل است، پس از پايان کار کسی بپرسد 
که چكار می کرده است، البته پاسخی به او داده نخواهد شد. اما زنی از قبیله به من گفت که مردان 

با بهشت صحبت می کنند.
- اين يک نوع دعا هست؟

- نه به ظاهر آنان با يک نفر در آن باال صحبت و گفتگو می کنند.
در اين هنگام خانم »بارتو« در حالی که شانه هايش را صاف می کرد با انگشت به سقف و رو 

به باال اشاره کرد. پرسیدم:
- می خواهم بدانم آيا سرخپوستان هنوز مراس��می و يا شیئی دارند که دال بر يک نوع ارتباط 

آنها با کهكشان باشد؟
پاسخ داد:

- اوه بله. مردانی هس��تند که »پر« دارند. سرخپوس��تانی که از س��ر تا پای خودشان را با »پر« 
می پوشانند تا شبیه پرندگان شوند که به سادگی می توانند به فضا سفر کنند. انواع بسیاری نقاب و 
صورتک هست که اگر کسی مايل باشد می تواند آنها را براساس نظريات تو تفسیر کند. بسیاری از 
اين نقاب ها شاخک دارند که مثل چنگال از آنها بیرون آمده. درست مثل آنتن های نقاشی غارهايی 
که ديده ای. بیشتر سرخپوستان خودشان را با حصیر می پوشانند تا درست مانند اجساد افسانه ای 
خودشان شوند. »جوآاو آمريكو پرت«1 که سرخپوس��ت معروفی است، به تازگی عكس هايی از 
سرخپوستان »کاياپو« در لباس های مذهبی آنها در سال 1952 گرفته، منتشر نموده است. اين موضوع 
متعلق به زمانی است که از پرواز فضايی »گاگارين« خیلی زودتر است. به عكس ها نگاه کنید. اولین 
چیزی را که می بینید يک فضانورد است. »کاياپو«ها را نبايد با »کاياتو«ها اشتباه کرد. »کاياپو«ها در 
جنوب ايالت »پارا« در »ريوفرسكو« زندگی می کنند. »جوآاو آمريكو پرت« با روی گشاده گذاشت 
تا من از چند نمونه از عكس هايش از »کاياپو«ها در لباس مذهبی برای چاپ در کتابم استفاده کنم.

اين عكس ها از قبیله ای سرخپوست در جنوب »پارا« واقع در »ريوفرسكو« برداشته شده است. 
با ديدن اين لباس ها تعجب انسان برانگیخته می شود. احساس می کنم که به راستی مهم است که 
تكرار کنم »پرت« اين عكس ها را در سال 1952 به زمانی که لباس و وسايل فضانوردی هنوز برای 

ما اروپايی ها درست و حسابی معروف و مشخص نشده بود، برداشته شده است.
بگذاريد اين سرخپوستان وحشی را فراموش کنیم.

»يوری گاگارين«2 در سفینه فضايی خودش به نام »وستوک« شماره يک، برای نخستین مرتبه 
12 آوريل 1961 زمین را دور زد و تنها پس از اين رويداد بود که لباس های فضانوردان به شهرت 
لباس های »مانكن«ها رسید. »کاياپو«ها در لباس های حصیری شبیه لباس فضايی خودشان به گفته 
»پرت« اين ديگر هیچ توضیحی ندارد. مردان آنان در جش��ن ها از زمانی ناشناخته اين لباس های 

1 Joao Americo Peret
2 Yuri Gagarin
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مذهبی را می پوشیده اند.
»جوآاو آمريكو پرت« افسانه ای از »کاياپو« برايم تعريف کرد. نیاز به توضیح بیشتر نمی بینم. 
»پرت« اين افسانه را از کس��ی به نام »کوبن کران کین«1 که سرخپوس��ت و مشاور قبیله است، در 

دهكده ای به نام »گوروتاير«2 شنیده است. اين افسانه به نام »گاوای بابا«3 معروف است.

  اين عكس ها را دکتر »آمريكو پرت« از سرخپوس��تان »کاياپو« به سال 1952 گرفته 
است. زمانی که کسی تصويری از لباس فضانوردان را هم نديده بود. سرخپوستان به 

ياد موجود آسمانی »بپ کوروروتی« اين لباس مذهبی را به تن می کنند.

در اين افسانه آمده است:
- قوم ما در دش��تی وس��یع، دور از اينجا زندگی می کردند که از آنجا به راحتی می شد رشته 
کوه های »پوکاتو تی«4 را ديد. قله آن از ابر ناشناخته ای پوشیده شده بود. اين ابر مبهم تا کنون از بین 
نرفته است. خورشید از حرکت روزانه خسته ش��ده بود، روی علف های سرسبز و خرم جنگل ها 
اس��تراحت می کرد. »مم بابا«5 که تمام چیزها را او اختراع کرد، بهشت را با جامه پر از ستاره خود 
پوشاند. هنگامی که ستاره ای فرو می افتد، »ممی کنیتی«6 از آسمان می گذرد، و آن را دوباره بر سر 

1 Kuben Kran Kein
2 Gorotire
3 Gway Baba
4 Pukato ti
5 Mem Baba
6 Memi Keniti
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جايش می گذارد و اين کار »ممی کنیتی« تا ابد وظیفه اوست.
يک روز »بپ کووروتی«1 که ساکن کوه های »پوکاتوتی« بود، برای اولین مرتبه به دهكده آمد. 
او »بو«2 به تن کرده بود. )لباس حصیری که در عكس مشاهده کرده ايد(. اين لباس سر تا پای او را 
پوشانده بود. او يک »کپ«3 با خود می برد که اسلحه رعد و برق بود. تمام اهالی آنجا از او ترسیدند 
و پشت بوته ها پنهان شدند. مردها می کوشیدند تا از زن ها و بچه ها دفاع کنند. عده ای می خواستند 
که به او که متجاوز به نظر می آمد حمله کنند. اسلحه های آنها خیلی ابتدايی بود. هر بار که به »بپ 

کووروتی« دست زدند، ناگهان به خاک افتادند.
آنچه از اين افسانه فهمیده می شود، بايد اين جنگجوی فضايی خیلی به ضعف و سستی افرادی 
که علیه او می جنگیدند، خنديده باشد. او برای اينكه قدرت خويش را بنماياند، »کوپ« خود را اول 
به درختی و سپس به سنگ نشانه کرد و هر دو را نابود ساخت. بدين ترتیب همه دانستند که »بپ 
کوروروتی« می خواهد با اين ش��كل به همه بفهماند که برای جنگ نیامده است. او برای مدت ها 
حكومت کرد. دلیرترين جنگ آوران قبیله کوشیدند گروه های مقاومت علیه او تشكیل دهند اما نتیجه 
اين شد که ناچار شدند در برابر او تسلیم باشند. چون او هرگز به آنان آسیبی نرساند. زيبايی اش، 
درخشش پوست سفیدش، عشق و عالقه اش، س��رانجام اينها همه را تحت تأثیر قرار داد. همه در 
کنار او احساس آرامش می کردند و با او دوست شدند. »بپ کوروروتی« از اينكه نحوه استفاده از 
اسلحه های ما را می آموخت، خوش��حال بود. او آموخت که چطور می توان يک شكارچی خوب 
شد. وی در اين کار به حدی موفق بود که می توانست سالح های ما را بهتر از ماهرترين افراد قبیله 
به کار ببرد. او حتی از ش��جاع ترين مردان دهكده دلیرتر بود و مدتی نگذش��ت که »بپ« به عنوان 
بهترين جنگجوی قبیله ای انتخاب شد. سپس دوشیزه جوانی او را به عنوان همسر پذيرفت و با او 
ازدواج کرد. آنان صاحب پسرانی و يک دختر شدند. نام دختر را »نیوپوتی«4 گذاشتند. »بپ« از هر 
فرد قبیله باهوش تر بود. از اين رو س��اير چیزهايی را که نمی دانست آموخت. او مردان قبیله را در 
راه ساختن خانه راهنمايی می کرد. تا کنون اين طرح خانه ها معمول است. اين خانه ها »نگ اوبی«5 
نامیده می شود. در هر دهكده يک نمونه از آن وجود دارد. در آن خانه ها بزرگترها ماجراهای خود را 
به کوچكترها می آموزند. به آنان می آموزند که به هنگام مواجهه با خطر چگونه دفاع و فكر کنند. به 
عبارت ديگر اين خانه، يک نوع مدرسه است و »بپ« معلم محسوب می شد. در »نگ اوبی« صنايع 
دستی از نظر کیفیت بهتر شده اند، و اسلحه های ما هم بهتر شده، و در همه چیز خودمان را مديون اين 
جنگجوی ماهر می دانیم. او بود که اتاق بزرگ را بنیان گذاشت. جايی که ما در آنجا می توانیم دور 
هم بنشینیم و در مورد مسايل و راه ها و احتیاجاتمان با هم مذاکره کنیم. از اين رو تشكیالت بهتری 
بوجود آمد که زندگی و کار همه را آسانتر کرد. گاه پیش می آمد که نوجوانان استقامت می کردند 
و به »نگ اوبی« نمی رفتند. در اين هنگام بود که »بپ« لباس مخصوص »بو« را می پوش��ید و دنبال 
پسرک می افتاد. هنگامی که او اين کار را می کرد، آنان دست از مقاومت برمی داشتند و به سرعت 
1 Bep Kuwroti
2 Bo
3 Kop
4 Niopouti
5 Ng Obi
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به »نگ اوبی« فرار می کردند زيرا آنجا تنها مكان ايمن بود. اگر ش��كاری سخت می نمود، »بپ« از 
»کپ« خودش استفاده می کرد و بی آنكه آسیبی برس��اند، آنها را می کشت. شكارچی حق داشت 
همیشه بهترين قسمت شكار را خودش بردارد، اما »بپ« هرگز غذای دهكده را نمی خورد. تنها به 
اندازه ای که برای خانواده اش کافی بود از شكار خود برمی داشت. از اين کار دوستان زياد خوششان 
نمی آمد، او هرگز رفتار خود را عوض نكرد. رفتارش طی سال ها، تغییری کرد. او ديگر با ديگران 
بیرون نمی رفت. دوست داشت در کلبه اش بماند، اما هر زمان از کلبه بیرون می آمد، يک راست به 

کوه های »پوکاتوتی« - همان جايی که از آنجا آمده بود - می رفت.
س��رانجام روزی او به غريزه خود توجه کرد. اين ديگر قابل کنترل نبود. دهكده را ترک کرد. 
خانواده خود را آماده نمود و فقط »نیوپوتی« حاضر نبود. زيرا او به س��فری خیلی سريع رفته بود. 
روزها گذشت و »بپ« غايب بود. اما ناگهان او دوباره در میدان دهكده نمايان شد. يک فرياد جنگی 
سر داد. خیلی هولناک بود. همه قبیله فكر کردند او عصبانی شده است. سعی کردند او را آرام کنند. 
هنگامی که مردان قبیله سعی کردند به او نزديک شوند، جنگ میان آنان در گرفت. »بپ« از اسلحه 
خودش استفاده نكرد. بدنش سخت می لرزيد و هر کس دست به او می زد، ناگهان به حال مرگ روی 
زمین می افتاد. جنگجويان گروه گروه بدين ترتیب مردند. چند روز جنگ به طول انجامید. سپس 
گروه جنگجويان که به حال مرگ افتاده بودند جان گرفتند و توانستند دوباره سر پا بايستند. باز هم 
کوشیدند که »بپ« را آرام کنند. آنان او را تا حوالی آن کوه تعقیب کردند. سپس اتفاقی پیش آمد که 
همه مبهوت شدند. »بپ کوروروتی« عقب عقب به لبه کوه »پوکاتوتی« رفت. او با »کپ« هر چیزی 
را که در اطرافش بود، نابود کرد. تا اينكه به قله رشته کوه ها رسید. تمام درختان و بوته های سر راه 
را به خاکستر تبديل کرد. ناگهان صدای برخورد عجیبی بلند شد که سراسر منطقه لرزيد. »بپ« در 
هوا ناپديد شد. اطراف او ابر و دود و رعدی به جا ماند. با وجود زمین لرزه، ريشه بوته ها از زمین 
کنده شدند و همه میوه ها از بین رفتند. تمام شكارها ناپديد شدند و قبیله به تدريج گرفتار قحطی و 
گرسنگی شد. »نیوپوتی« که با يک جنگجو ازدواج کرده بود و پسری داشت - ما هم می دانیم که دو 
دختر »بپ کوروروتی« اهل کهكشان بود - به شوهرش گفت که او می داند برای قبیله از کجا غذا 
تهیه کند. اما اول بايد آنها او را تا کوه های »پوکاتوتی« همراهی کنند. بر اساس راهنمايی »نیوپوتی«، 
شوهرش ش��جاعت به خرج داد و او را تا حدود »پوکاتوتی« همراهی کرد. در آنجا دخترک دنبال 
درخت بخصوصی گشت. اين درخت در ناحیه »مم بابا کنت کره«1 بود. بعد روی شاخه آن درخت 
نشست و پسرش را هم برداشت. آنگاه به شوهرش گفت که شاخه های درخت را آنقدر خم کند 
تا به زمین برسند. هنگامی که اين تماس انجام ش��د، انفجار هولناک پیش آمد و »نیوپوتی« در ابر 
و دود و گرد و غبار و رعد و برق ناپديد شد. ش��وهرش چند روزی صبر کرد. تا اينكه بی حوصله 
شد. هنگامی که او صدايی دوباره شنید، ديگر داشت از گرسنگی می مرد. او همان درخت را ديد 
که در همان محل قديمی همس��رش از آنجا فرود آمد. خیلی او حیرت کرده بود. دخترش با »بپ 
کوروروتی« آنجا بود و آنها همراه خود سبدی پر از غذا و میوه آورده بودند که او تا آن زمان چنان 
میوه هايی نديده ب��ود و نخورده بود. پس از مدتی آن مرد اهل کهكش��ان، بر روی درخت رؤيايی 
1 Mem Baba Kent Kre
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نشست و دستور داد شاخه درخت را تا تماس بر روی زمین خم کنند. انفجاری رخ داد و درخت 
دوباره در هوا ناپديد شد. »نیوپوتی« با شوهرش به قبیله برگشت و دستور »بپ کوروروتی« را به 
همه اطالع داد. بر اساس اين دستور، همه بايد آن مكان را خیلی سريع ترک کنند. و دهكده ديگری 
در کنار »مم بابا کنت کره« که مكان آذوقه داری خواهد بود، دوباره بس��ازند. »نیوپوتی« گفت که 
آنان بايد دانه های میوه ها و بوته ها و س��بزيجات را تا فصل باران نگهداری کنند تا آنها را در زمین 
بكارند و محصول جديد به دست آورند. کشاورزی به اين ترتیب دوباره شروع خواهد شد. قبیله 
به »پاکوتوتی« رفتند و در آنجا در آرامش و رفاه و آسايش زندگی را ادامه دادند. کلبه های دهكده 

ما بیشتر شد و تا به افق امتداد داشتند.
من اين افسانه »کاياپو« را به وس��یله »جوآاو آمريكو پرت« همان سرخپوست شناس معروف 
برايم حكايت ش��ده بود، از زب��ان »پرتغالی« ترجمه ک��ردم و قدمت آن به ديرينگی افس��انه های 
لباس های فضانوردان که از جنس حصیر بود می رسد. لباس هايی که سرخپوستان به ياد ظاهر شدن 

»بپ کوروروتی« می پوشیدند.
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اعجوبه ها، کنجکاوی ها، تدبیرها

به سال 1863 يک سیاستمدار آمريكايی به نام »ئی. ج. اسكوئر«1 جمجمه ای يافت که متعلق به انسان 
2000 سال پیش از میالد مسیح بود. محلی که اين جمجمه را کشف کرد جلگه مرتفع »آند« واقع 
در »کوزکو«2 در »پرو« بود. يک قطعه مستطیل شكل از استخوان جمجمه جدا شده بود. »اسكوئر« 
کشف خود را به انسان شناس فرانسوی به نام »پل بروکا«3 )1880 - 1824( داد. او نخستین کسی 
بود که مرکز سخن گفتن بسیار پیچیده را در ناحیه قس��مت جلو مغز پیدا کرده بود. »بروکا« شش 
قطعه سیم بسیار عالی در بخش خالی جمجمه پیدا کرد و از آنها دانست که صاحب جمجمه گرفتار 
فساد و چرک استخوان شده و همچنین او تشخیص داد که: در نتیجه اين فساد صاحب مغز در زمان 

حیات ناچار به انجام يک جراحی مغزی شده است.
از اين رو اعمال جراحی مغزی هرگز خاص زمان ما نمی باشند.

شگفت انگیزتر اين است که حتی بشر امروز هم از شنیدن يا خواندن گزارشات جراحی مغز 
حیرت می کند.

پروفس��ور »رابرت وايت«4 جراح اعصاب بیمارس��تان عمومی »متروپولیتن«5 در »کلیولند« 
آمريكا، مشغول کار اس��ت. هدف اين جراح کهنه کار مغز، درگیری با مشكالت عظیم بشر يعنی 
»سكته« و جراحی مغز اين انسان هاست. »وايت« محصول تحقیقات همكاران خود را در دانشگاه 
»کیو«6 دسته بندی می کند. آنان هم اعمال جراحی روی مغز انجام می دهند. برای اين کار مغز را تا 
6 درجه سانتیگراد سرد می کنند و حرارت بدن را در 37 درجه سانتیگراد ثابت نگه می دارند. از اين 

رو جراح فقط سه دقیقه فرصت دارد تا عمل را تمام کند.

1 E. G. Squire
2 Cuzco
3 Paul Broca
4 Robert Y. Whit
5 Metropolitan General Hospital - Cleveland
6 Keo
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پروفسور »رابرت وايت« سال ها اين عمل را با مغز سرد شده میمون ها آرمايش کرده است. بر 
اساس گزارش به دست آمده معلوم شد که »وايت« موفق شده که مغز يک میمون از نوع »روسوس«1 
را تا سه روز بعد از اينكه از بدنش خارج کرده، زنده و در حال فعالیت نگهداشته است. اين موضوع 

عنوان چشمگیر جرايد پزشكی شد.
»وايت« رگ های خونی مغز منفرد را به سرخرگ قلبی يک میمون مشابه ديگر وصل کرده بود. 

»هربرت ل. شرادر«2 که در يک آزمايشگاه حضور داشته نوشته است:
- مغز جدا شده از کاسه سر میمون زنده است و مثل هر مغز زنده ديگری از خود جريان های 
الكتريكی عبور می دهد. میمون می تواند احساساتی داشته باشد. بترسد. احساس درد کند. شايد 
بخوابد. احتمال دارد به هنگام خواب، رؤيا هم ببیند. آنچه که از »شخصیت« میمون به جا مانده اين 
است که او قادر نیست ببیند، يا بشنود، يا بو کند يا احساس کند. مغز هیچگونه اطالعاتی را نمی تواند 
از محیط اطراف خود کسب نمايد. چون تمام اعصاب حس��ی آن، از آن جدا هستند. حتی میمون 
نمی تواند فرار کند. زيرا جثه ای ندارد که دستورات او را فرمان ببرد، اما هنوز می تواند دستور بدهد. 
زيرا مرکز اعصاب او سالم است و خون زيادی به آن می رسد و اين از خون میمون ديگری است. 
هیچكس نمی داند در اين مغز چه می گذرد. زيرا تا کنون کسی نتوانسته جريان های الكتريكی که 
از مغز صادر می شود را کش��ف نمايد. از اين رو حتی برای محققان، اينها همه يک مجموعه منظم 

چندين میلیون سلول عصبی است که بنیان و سیستم دارد و قادر است جرياناتی را عبور دهد.
دستیاران پروفس��ور »وايت« معتقدند که اعمال مغزی که از بدن جدا می شود، بسیار دقیق تر 
عكس العمل نشان می دهد و سريع االنتقال تر از مغزهايی است که با تمام اعضاء کار می کنند. اين در 
جای خود، همچنان يک مرکز اطالعات به شمار می رود. اطالعاتی که از اعضاء خود می گیرد، و 
هنچنان سالم است و قادر می باشد کردار جديدی را به سرعت بنیان بگذارد. به سرعتی مانند برق.
موفقیت در اينگونه تحقیقات ب��دون هیچ ترديدی منجر به اتصال ي��ک مغز و يک کامپیوتر 
می گردد. از اين رو متخصصین اهل »کالیفرنیا« که روی مغز کار می کنند، يكی دکتر »لورنس پینیو«3 
است که در بخش کوچكی از مغز يک میمون کامپیوتری نصب کرد، که در نتیجه می توانست حرکت 

بازوهای حیوان را از طريق کامپیوتر کنترل کرد.
پروفسور »خوزه دلگادو«4 از دانشگاه »يل«5 گامی جلوتر از او رفته است. وی چندين سوزن 
به بخش احساساتی که باعث حمله کردن می شود، در مغز »پدی« - که يک میمون ماده است - فرو 
کرده، و يک فرستنده کوچک راديويی زير پوست سر او کار گذاشته است. هر زمان »پدی« تحت 
تأثیر چیزی قرار می گرفت و می ترسید و شروع به س��ر و صدا می کرد، »دلگادو« دگمه هايی را در 
دستگاه کنترل فشار می داد و میمون ماده - که در طول آزمايشان هیچ دردی را احساس نمی کرد - 

مانند بره ای ساکت و آرام می شد.

1 Rhesus Monkey
2 Herbert L. Schrader
3 Dr. Lawrence Pinneo
4 Jose Delgado
5 Yale
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جراح مغز »لندن«، پروفسور »گیلز بريندلی«1 اينک مشغول کار روی مغز انسان است. »بريندلی« 
هشتاد الكترود را در بخش نرم مغز يک پیرزن کور قرار داده که تا کنون اين پیرزن قادر است شكل های 

هندسی را تشخیص دهد.
در آزمايشگاه دانشگاهی در »نیواورلئان« سه مرد الكترودهايی را در مرکز آلت تناسلی خود کار 
گذاشته اند که با استفاده از يک دستگاه کنترل که در جیب شلوارشان حمل می شود.، و يا می توانند 
زير متكای خود پنهان کنند، می توانند هر زمان که اراده کنند، به سرعت خود را برای آمیزش آماده 

سازند. اين گونه دارو، برای مردان ناتوان، نويد خوشی می دهد.
مهندسی در رشته »بیولوژيک«، همچنان يک رشته تازه علم به شمار می رود. اين رشته به دلیل 
ضرورت بسیار در حال رشد کردن است. پیشرفته »مهندسی بیولوژيكی« هنوز يک رؤيا محسوب 
می شود. اين سؤال مطرح است که آيا »مهندسی بیولوژيكی« سرانجام موفق خواهد شد »سای بورگ«2 

بسازد؟ بی ترديد اين امكان پذير است.
دکتر »ر. م. پیج«3 مدير آزمايش��گاه تحقیقات دريايی، خیلی جدی در زمینه تغذيه کامپیوتر 
با نظرات و نقشه ها و برنامه ها و دس��توراتی از راه يک مغز بحث و گفتگو کرده است. البته جدا از 

هرگونه تأثیرات بیرونی. چه زمانی اين برنامه ها انجام خواهد گرفت؟
پروفسور »رابرت ل. زين شیمر«4 از موسسه تكنولوژی »کالیفرنیا« - پاسادنای آمريكا - اين 

نظر عمومی را مطرح می کند.
تاريخ علوم طبیعی و تكنولوژی، بخصوص در اين کش��ور نش��ان می دهد که دانشمندان - 
بخصوص دانشمندان محافظه کار - تا حدودی همیشه در مورد پیش بینی هايی که در عمل میزان 

بازدهی تئوری های تحقیقات علمی را تضمین می کند، دچار اشتباه شده اند.
خواه ناخواه »س��ای بورگ« بايد بیايد. زيرا يک بیلیون دوجین، سلول عصبی ضربدر، صدها 
بیلیون سلول بافت های سیستم پشتیبانی، تنها مجموعه ای هستند که قادرند کاربرد دانش امروز را 

برای آينده ذخیره و نگهداری کنند.
مغز ما 1289/9 تا 1814/3 »گرم« وزن دارد. اين وزن شناخته ناشدنی است مگر اينكه تحقیقات 
و تالش های بیشتری در مورد شناخت آن به عمل آيد. يک »سای بورگ« نیاز است تا معلوم شود 
که تا کنون آيا از جزئی از ظرفیت ذخاير سرسام آور سلول های خاکستری مغز استفاده شده است يا 
نه؟ به روال معمول، نبايد نیازی باشد تا توضیح داده شود که تحقیقات در زمینه مغز و چراهای آن تا 
چه اندازه برای سالمت بشر حیاتی و ضروری است. از اين رو معلوم است که نتايج اين تحقیقات 

طبی تا چه اندازه برای پروازهای فضايی آينده می تواند با اهمیت باشد.
دو امكان وجود دارد، تا به تكنولوژی رسیدن به ستارگان نايل شد. اگر ما، در دهه های آينده 
موفق شويم محرکی بسازيم که سفینه های فضايی را به سوی سرعت نور ببرد - يعنی 279/425 
کیلومتر در ثانیه - در اين صورت امكان ندارد که ما بتوانیم انس��انی را طی س��فر فضايی به حتی 

1 Giles Brindley
2 Cyborg
3 R. M. Page
4 Robert L. Sinsheimer
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نزديكترين ستاره ثابت يعنی »پراکزيما سنتايوری«1 بفرستیم. اين امكان حدود 4/3 سال نوری و 
3000 سال زمینی با ما فاصله دارد.

به هر حال زمان به عنوان يک مشكل عظیم در راه سفرهای فضايی موفق، می تواند به وسیله 
»سای بورگ« از سر راه دور ش��ود. يک مغز که به کامپیوتر متصل شده و مقدار ثابتی خون به طور 

مرتب در اختیار دارد، می تواند مرکز کنترل سفینه باشد.
به نظر »راجر ا. مک گووان«2 - که دانش��مند معروفی است - می گويد: »سای بورگ« به يک 
موجود الكترونیكی مبدل خواهد شد که اعمالش در يک مغز، برنامه ريزی می شود و در همان مغز، 
به دستوراتی مبدل می گردد. »سای بورگ« تعويض نشدنی و بیمار نشدنی است. سرما نمی خورد. 
فراموشی پیدا نمی کند. او يک فرمانده بسیار مطمئن برای سفینه خواهد بود و فاصله وصل ناپذير 

میان ما و ستارگان را به وسیله تونل زمان، از بین خواهد برد.
در آينده جهش هايی که در پیشرفت های تكنولوژی فضايی پیش خواهد آمد، چنان حیرت انگیز 
و بزرگ هستند که بد نیست به ياد بیاوريم اولین وسیله اندازه گیری از نزديک ماه، به وسیله يک قمر 
بدون سرنشین »لونیک 2« در ماه سپتامبر 1959 انجام شد. سفر کشتی های فضاپیمای سرنشین دار 

به ماه تا ده سال بعد هم )به سال 1969( و بعد از آن هم انجام نگرفت.
***

تا آن سال، يعنی سالی که درهای بهشت به روی بشر گشوده شد، آمار سفرهای فضايی موفق 
بدون سرنشین به شرح زير بود:

پرواز بدون سرنشين
شورویآمريکا

529272در مدار زمین
126به سوی ماه
65در مدار ماه

2-به سوی زهره
118در مدار خورشید
پرواز با سرنشين:

159پروازها
840310تعداد دور در مدار زمین

2773533کل ساعات پروازهای فضايی
***

اولین ايستگاه فضايی »ورنر فون براون«3 در بهار سال 1973 از »هوستون« پرواز می کند. حال 

1 Proxima Centauri
2 Roger A. McGown
3 Wernher Von Braun - Houston
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آن که در پروازهای تازه »آپولو«ها سعی شده بود از هر پوند وزن اضافی جلوگیری شود. زيرا هر 
پوند وزن اضافی معادل 2360 پوند سوخت نیاز داشت. آن آس��ودگی که آزمايشگاه فضاپیما در 
سفر چهار هفته ای خود برای سرنشینان داشت، تنها برای داستانپردازان علمی و خیالی قابل درک 

و فهم است.
سفینه 13/5 متر طول و 5/85 متر عرض خواهد داشت. فضانوردان اتاق کار و خواب خواهند 
داشت. عالوه بر سرويس های رفاهی حمان و دستش��ويی، 600 گالن آب در تانک حمل خواهد 
شد. يخچال از چند تن غذای انتخاب شده پر می شود. فضانوردان نه تنها از طريق راديو و تلويزيون 
در ارتباط مداوم با »هوستون« خواهند بود، بلكه بتوانند که نتايج سفر علمی خود را در 160 حلقه 

کاغذ تلكس و يا ماشین کنند و به زمین مخابره نمايند.
وانگهی، اين فضانوردان ناچار نیس��تند تمام مدت يک نوع لباس بپوشند. آزمايشگاه فضايی 
حاوی چمدانی است که در آن 60 دست لباس وجود دارد. به راستی چه جنجالی به پا می شد اگر 
من در کتابم - کتاب ارابه خدايان - در سال 1968 آزمايشگاه فضايی را برای سال 1973 پیش بینی 

می کردم.
»پايونیر. ف« س��فینه فضايی آمريكا که می بايست از »ژوپیتر« گزارش بدهد، نخستین ماشین 

پرنده ساخته دست بشر است که مأموريت خروج از منظومه شمسی را دارد.
در ماه مارس 1972 از ايس��تگاه پرواز فضايی »کیپ کندی« س��فری آغاز کرد که امكان دارد 
يكصد میلیون سال طول بكشد. پس از حدود 360 روز »پايونیر. ف« بايد از بزرگترين سیاره منظومه 
شمسی »ژوپیتر« در ژانويه سال 1973 بگذرد. قطر مشتری 133100 کیلومتر است. با وزنی معادل 

318 برابر زمین. مشتری از مجموع تمام سیارات منظومه شمسی سنگین تر است.
سپس »پايونیر. ف« منظومه شمسی ما را ترک خواهد کرد. پرتاب سفینه ای به وزن 600 پوند 
خود می تواند در عرصه تكنولوژی سفرهای فضايی، شور و التهابی بوجود آورد. اين سفینه بايد 
با يک موشک سه مرحله ای اطلس، با شتاب 48800 کیلومتر در ساعت برسد، تا بتواند به منحنی 
درست »بالیستیكی« الزم برای عبور از مشتری برس��د. اين خود، تمام رکوردها را شكسته است. 

»پايونیر. ف« حامل مجموعه پیشرفته ترين تكنولوژی می باشد.
با توجه به اينكه خورشید در مشتری تابشی معادل يک بیست و هفتم تابش خود در زمین دارد، 
لذا نمی شد از باطری های خورشیدی برای ذخیره انرژی خورشید در سفینه استفاده کرد. لذا برای 

اولین مرتبه يک مولد هسته ای کوچک برای »پايونیر. ف« ساخته می شود.
»رآکتور«ها از »پلوتونیم« 238 »دی اکس��ید« اس��تفاده خواهند کرد و نیروی حاصله از امواج 
راديويی در »کواتريلیون« 28 برابر با ده به توان پانزده )1015( کیلومتر طول س��فر فضايی به زمین 

مخابره خواهد کرد.
اطالعاتی که »پايونیر. ف« گردآوری می کند، هر قدر هم که برای تحقیقات در ش��ورع زمان 
اطالع يافتن از سیارات دور، مهم باشد، برای من به اندازه لوحه ای از آلومینیوم و طال که با خود به 

خارج می برند، مهم نیست.
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فیزيكدان فضايی و زيست شناس فوق زمین، که نام »کارل ساگان«1 و از دانشگاه »کرنل« است و 
همچنین »فرانک دريک«2 که از مرکز تحقیقات فضايی آمريكاست، به سازمان »ناسا« پیشنهاد کردند 
که يک لوحه آلومینیومی زر اندود به ابعاد – x 12 x 6 اينچ بايد به وسیله کشتی فضايی حمل شود تا 
در صورت کشف اين سفینه توسط متفكران فوق خاکی، آنان بتوانند اطالعاتی از آن به دست آورند.
متن پیام به هیچ زبان رايج روی زمین نمی تواند باش��د. زيرا بدون ترديد برای مكتشفین فضا 
مفهومی نمی تواند داشته باشد. از اين رو »س��اگان« و »دريک« زبانی از عاليم اختراع کردند که به 

وسیله هر باشعوری قابل فهم و درک است. اينک پیام بايد چه باشد؟
بايد بگويد که »پايونیر. ف« از کجا آمده، چه کسی »پايونیر. ف« را به فضا فرستاده، چه زمانی 

به آسمان رها شده و سیاره مقصد آن کجا بوده است. و ساير چیزهای ممكن ديگر.
پايین لوحه، تصويری از خورشید و 9 سیاره آن وجود دارد. تصويری که هیچ الزم نیست کشف 
شود. چون هر انديشمندی آن را می شناسد. فاصله سیارات از خورشید به صورت اعداد کامل داده 
شده است. برای مثال اگر فاصله عطارد از خورشید 10 مقیاس کامل باشد، به شكل 10-10 فاصله 

زمین 26 واحد می شود يا 10-11 فاصله از خورشید.

  فضاپیمای »پايونیر. ف« که به تازگی به کهكش��ان ها سفری را به طول 9461 بیلیون 
کیلومتر را آغاز کرده، پیامی حكاکی ش��ده روی لوح��ی از آلومینیوم زراندود برای 
موجودات باشعور کهكشان ها حمل می کند. اين پیام به وسیله »کارل سگان« و »فرانک 

دريک« تحت نام »پیام فضايی« تهیه شده است.

با توجه به اين که شمارش کامل زبان هر کامپیوتر ساخت افراد متفكر و انديشمند است، از اين 

1 Carl Sagan
2 Frank Drake
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رو »ساگان« و »دريک« می گويند اين تنها چیزی است که ديگر متفكران می توانند آن را بشناسند.
در سوی راست صفحه تصوير »پايونیر. ف« در سفر خود از زمین به مشتری نقاشی شده است. 
در باالی آن تصوير يک زن و مرد در حال ايس��تاده وجود دارد. مرد سمت راست، دست خودش 
را به حالت صلح بلند کرده است. در سمت چپ محل خورشید با 14 خط تصوير شده است. منبع 
انرژی فضايی، که بايد از محل خورشید، با ذکر تاريخ پرواز و مبداء آن با عدد کامل فهمیده شود. 
يک تصوير اتم هیدروژن که ثابت شده اس��ت در تمام کهكشان ها شكل های شبیه به هم دارد، در 
قسمت باال، سمت چپ به عنوان کلیدکشف رمز تمام اطالعات قرار داده شده است. يک انديشمند 
ناشناس - با افكاری فنی - حتی می تواند اندازه های بدن اين زن را از تصوير به دست آورد. طول 
موج اتمی هیدروژن در تحقیقات »اسیكتروم« - که به طور سمبول از خورشید روی لوحه با خطی 
به طول 20/2 سانتیمتر به صورت شعاع نشان داده شده، در عدد کامل 10،000 ضرب می شود که در 
 8 x 20/3 = 162/4 کنار تصوير زن نقش شده و برابر با 8 است. اين شیوه محاسبه نتیجه اش اين است

و مساوی با بلندی قد زن روی لوحه است. 162/4 سانتیمتر.
با دکتر »فرانک دريک« در نیويورک ديدار کردم و از او پرسیدم:

چرا لوحه آلومینیومی زراندود، انتخاب شده است؟
وی پاسخ داد؟

- در فرضیه، سفینه می تواند مسافت 28 کواتريلیون کیلومتر را طی کند. ممكن است 3000 
سال نوری طول بكشد1. اينک اگر بخواهیم پس از اين سفر طوالنی، اطمینان حاصل کنیم که هنوز 
کسی هست که بتواند لوحه را کشف کند، بايد با يک فلز گرانبها آن را حفظ کنیم. آلومینیوم زراندود 

ارزانترين آن است.
پرسیدم:

- برای چه کسی می خواهید اطالعات روی لوحه را بفرستید؟
گفت:

- برای هر انديش��مندی که بتواند سفینه را تش��خیص دهد و آن را برای آزمايش و شناخت 
تصاحب کند.

»ساگان« و من هر دو معتقديم که »پايونیر. ف« را با اطالعاتی مجهز کردن و به کهكشان فرستادن، 
می تواند امیدوار کننده باشد. امیدوار کننده برای تمدن ما که بسیار مايل است تا در آينده اطالعاتی 

به فضا بفرستد. حتی اگر هم هیچ نشانه ای از کهكشان دريافت نكند.
تصور کنم که »ساگان« و »دريک« هر دو بحث مبادله اطالعات را به دانشمندان بیگانه فضا در 

سیارات دور آماده نموده اند.
اما اگر س��فینه در مرکز متمدنی فرود آيد که هیچ دانش��ی از رياضیات و تكنولوژی کامپیوتر 

نداشته باشند، آنگاه چه پیش خواهد آمد؟
آيا اين برادران بیگانه ما به اطفال خود می آموزند که تصاوير مش��ابهی بسازند؟ آيا خود آنان 

نمونه هايی از آن ساخته و در معابد خود خواهند گذاشت؟
1 سال نوری مسافتی است که نور در طول سال می پیمايد. نور در هر ثانیه 279000 کیلومتر مسافت را طی می کند.
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آيا باستان شناسان حتی آنجا در فضا هم ادعا خواهند کرد که نمونه ها، موارد مذهبی هستند؟ 
چه کسی می داند چه تفسیرهايی ممكن است از لوحه »کیپ کندی« بشود؟!

اگر دانشمندان ما در سال 1972 دو نمونه از موجودات عريان و شبیه به هم ما را همراه خورشید 
و دايره ها و خطوطی روی يک لوحه صیقل ش��ده به فضا فرستادند، چه دلیلی دارد که موجودات 
فوق خاکی که 3000 سال نوری از ما فاصله دارند پیام های مشابه و يا نمونه های ديگری را در يک 

سفر مشابه برای ما نفرستاده باشند؟
اگر من لوحه »پايونیر. ف« را کنار لوحه طالی »اينكا« قرار دهم، و عالمات آنها را با يک ذره بین 
مقايسه کنم، اين پرسش برای من مطرح می شود که چرا کسی تمام اين اطالعات و دايره ها را امتحان 
و تفس��یر نمی کند؟ تمام اين عالمات دايره ای، خطوط کنگره دار، مربع ها، نقطه چین ها با چشمان 

مردم فضايی. اينها شايد قابل تفسیر و تشريح باشند.
بدون ترديد بحث پیروزی که اين کار هست و به زحمت کشیدن آن هم می ارزد.

من در کتاب »ارابه خدايان« به اختصار اش��اره کردم که س��رعت نور ممكن است حد شتاب 
تمام سرعت ها نباشد. اين پیشنهاد بی معنی با سكوتی سرد برگزار شد. زيرا هر کسی می دانست که 
»اينشتین« ثابت کرده که: »سرعتی باالتر از سرعت نور وجود ندارد«. »اينشتین« نشان داده است که نور 
يک پديده ثابت در دنیاست. اما به هر حال او عامل »زمان« را در فرمول خودش منظور داشته است.

برای مثال، زمان در موشک سريع تر يا آهسته تر، با توجه به موقعیت حرکت، از فاصله های معین 
و حدود باالتر از سرعت نور میگذرد. اين چیزی مخالف فرضیه نسبیت نیست که ثابت می کند در 
تمام مدت برای جسمی که زير سرعت نور حرکت می کند با صرف انرژی محدود، نمی تواند از 

سرعت نور تجاوز کند. اما به هنگام مصرف انرژی نامحدود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
امروز ديگر ستاره شناسان و فیزيكدانان قبول دارند که سرعت نور سرعت حد تمام حرکت ها 
نیست. پروفسور »ی. ا. ويلر«1 از دانشگاه »پرينستون« آمريكا - که متخصص فرضیه نسبیت هم 
هست و بمب هیدروژنی را هم کشف کرده - نمی تواند اين آدم خیالباف باشد. او نمونه ای از »سوپر 
اسپیس« )فضای فوق العاده( اختراع کرده که در آن زمان و سرعت نور ارزش های خود را از دست 
می دهند. با اينكه اين متناقض است با آنچه که بوده، اما کشتی های فضايی در »سوپر اسپیس« بدون 

گذشت زمان در هر نقطه که بخواهند می توانند قرار بگیرند.
آيا از نظر تئوری اين موضوع يعنی که س��فرهای بین ستارگان وجود دارند؟ شايد در آينده با 
کش��ف عناصر ريز اتمی به نام »تاچیون«2، »لوگزان«3 و »تارديون«4 دنیای تازه ای از اتم در برابر 

فیزيكدانان قرار گیرد.
تمام اين ذرات در سیستم جبری خود، سريع تر از س��رعت نور حرکت می کنند. يعنی که در 
سیستم هیچ نیرويی بر نیروی چرخش پیروز نمی شود، اما در آن بدنه در حالت سكوت و يا حرکتی 

يكنواخت می ماند.

1 Y. A. Wheeler - Princeton
2 Tachyons
3 Luxons
4 Tardyons
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  آيا اين لوحه طاليی يک نوع پیام از سوی فضانوردان از اعماق کهكشان ها برای ما 
است؟ به حیوانات و عالمت ها دقت کنید. چه کسی آنها را به زبان ما برای ما تفسیر 

می کند؟ متن پیام چه هست؟

»تاچیون«، »لوگزان« و »تارديون« همیشه از نور س��ريعتر حرکت می کنند. بنا بر اين محاسبه 
انرژی، بر اين ذرات قابل استفاده نمی باشد. زيرا اينها به طور طبیعی از نور سريع تر هستند.

دنیای ما که س��رعت نور در آن آخرين حد شتاب است يک سیس��تم جبری است. اما دنیای 
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»تاچیون«، »لوگزان« و »تارديون« با سرعتی بیشتر از نور، دنیای جبری ديگری است.
امروز فیزيكدان ها اين موضوع را می دانند، اما ستاره شناسان اين را کشف کرده اند که سرعت 

نور شتاب حد مطلق نیست.
يک گروه محقق از دانشگاه »آکسفورد« به سرپرستی »ی. س. آلن«1 و »جفری اندين«2 پس 
از سال ها تحقیق به اين نتیجه رس��یده اند که میدان الكترومغناطیسی در لكه خرچنگ، در صورت 
فلكی »تاروس« بايد با سرعتی معادل 56200 کیلومتر در ثانیه حرکت کند. مجله علمی »طبیعت« 

در انگلستان امكان سرعت هايی بیشتر از نور را نیز اشاره کرده است.
هنوز اين اکتشافات تازه، نخستین نشانه های سرعت های نامحدود هستند. چه مدتی است که 
اتم به عنوان کوچكترين ذره از هر عنصر شیمیايی شناخته شده است؟ چند سال است که شناخته 

شده هر ذره از هر جنسی ترکیبی از تعداد غیر قابل شمارش از اتم است؟
به سال 1913 »نیل بوهر«3 اهل دانمارک )1962 - 1885( که وی برنده جايزه نوبل هم شد، 
تئوری اتمی را با مدل س��اخت خودش پايه ري��زی کرد. امروز انرژی اتمی ک��ه از ترکیب انرژی 
»پروتون« و »نوترون« در هسته اتم به دست می آيد، مورد استفاده در صنعت دارد. انرژی اتمی خود، 
انرژی زمین را تأمین می کند. بشر به هولناک بودن استفاده مؤثر از اين نظريه فیزيكی، پس از اولین 
آزمايش انفجار بمب هیدروژنی آمريكا در جزاير »مارشال« )نوامبر سال 1952( آگاه شد. اين بمب 
حاصل انرژی اتمی بود. اما تصوير قارچ اتمی آن هنوز جوانب استفاده آن در راه صلح را با شک و 
ترديد، تهديد می کند. اين مثال خود می تواند بنماياند که چگونه اکتشافات اساسی، سريع از طريق 

خالقیت های تكنسین های ماهر، به نتايج مثبت می رسند.
با تايید اين موضوع، تئوری وجود سرعتی سريعتر از نور حداقل ستارگان به ما نزديكتر شده اند. 
مدتی نیست که نويسندگان ماجراهای اسرارآمیز، نیروی مسلح خارجی را که هفت تیرهای اشعه افكن 
دارند و به وسیله آن می توانند ديوار را هم سوراخ کنند و اسلحه های طرف جنگجوی خود را نابود 

سازند و بشر را بخار کنند، نوشته و به نمايش گذاشته اند.
امروز اين اشعه ها وجود دارد. هر طفل مدرسه ای آنها را تحت نام »اشعه لیزر« می شناسد. رمز 

کار در دستگاهی است که نور را با يک خروج تحريک شده اشعه ای از کريستال، تقويت می کند.
بنا بر اين يک جهش فنی، به سرعت ياقوتی را که در موارد گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت، 
با چیزهای ديگر و محلول های گاز که دايم نور تولید می کند، عوض کرده است. اين نور در مرکز 
»فوکوس« عدسی »لیزر« جمع می شود و چنان حرارتی دارد که حتی فلزاتی را هم که نقطه ذوب 
باال دارند تبخیر می کند. هنگامی که اين ش��عاع ها به صورت امواج میكروسكپی باريک شوند، نه 
تنها در تلسكوپ های ستاره شناسی مورد بهره برداری قرار می گیرد، يا می توانند امواج راديويی را 
بدون صدای اضافی منتقل کنند، بلكه می توانند سوراخ های بسیار کوچكی در فلزاتی که به نازکی 

پوست هستند، و در صنايع ساعت سازی به کار می روند، به وجود آورند.
در جراحی چشم برای جوش دادن شبكه های جدا ش��ده در محل اصلی، مورد استفاده قرار 
1 Y. S. Allen
2 Geoffrey Endean
3 Niele Bohr
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می گیرند. در شرق و غرب آزمايشاتی که به وسیله اس��لحه های »لیزر«ی انجام می شود به شكل 
مخفی باقی نمانده است. بنا بر اين آيا می توان گفت که نظريه استفاده »لیزر« آنقدرها هم تازه نیست؟
در کتاب مهاجرت کتاب تورات، فكر می کنم، اش��اراتی به کاربرد اش��عه »لیزر« به اين شكل 

آمده است:
- »... و »موسی«، »هارون«1 و »هور«2 به فراز تپه باال رفتند. و چنین پیش آمد که هرگاه »موسی« 
دست خود را باال نگهداشت اسرايیل غالب می ش��د و هرگاه آن را پايین می آورد، »آمالک« پیروز 
می شد. اما دستان »موسی« س��نگین بودند، آنها سنگی برداش��تند و زير او قرار دادند. او روی آن 
ايستاد و »هارون« و »هور« زير دستان او قرار گرفتند. يكی در يک جانب و ديگری در سوی ديگر 

و دستانش همانطور بودند تا خورشید غروب کرد«.
اينجا چه اتفاقی پیش آمده است؟

در جنگ علیه »آمالک«ها، قوم بنی اسرايیل تنها زمانی که »موسی« در باالی کوه دستانش باال 
بود، آنان پیروز می شدند. حاال دستان باال رفته رهبر خسته فقط می توانسته کمک کند. اگر صاحبان 

آنها، موجب به کار گرفتن آنها هم می شد، باز هم چندان خطرناک نبودند.
پس من فرض می کنم که »موسی« شیئی سنگین را در دست داشته که می توانسته سرنوشت 
جنگ را به سود خود تغییر دهد. در تپه فرماندهی خودش، طرف های درگیر جنگ را زير نظر داشته 
است. اگر او با تفنگ اش��عه ای خودش »آمالک«ها را هدف قرار می داد، قوم او پیروز می شدند. و 
اگر او دستان خود را پايین می آورد، )و اسلحه ها را با آن دس��تان پايین می آورد( »آمالک«ها که با 
اس��لحه های قديمی می جنگیدند، با موفقیت ضربه می زدند. اين تصوير ذهنی در همان مورد، از 

حمايت مطمئنی برخوردار می شود.
در قسمت نهم آنجايی که می گويد: »موسی« بر باالی تپه ايستاد در حالی که میله خدا در دستش 
بود. اگر از اين ديدگاه موضوع را بررسی کنیم آيا منطقی به نظر نمی رسد که وقتی »موسی« خسته 

شد و اسلحه اشعه افكن خود را پايین آورد، بنی اسرايیل بازنده می شد؟
در کتاب »خدايان از فراسوی فضا« من يک نقاشی از جزاير ايس��تلر به نمايش گذاشته ام که 
شكل عجیبی است از نیم انسان و نیم ماهی. سپس خواننده ای با افكار فنی به نام »هورست هاس« 

به من گفت:
- اين نقاشی روی سنگ نزديكی ساحل جزيره »ايستلر« به سادگی می تواند نشان دهنده يک 

موتور جت باشد.
سر نقاشی می تواند مكنده هوا باش��د، گردن باريک آن مكنده بنزين، قسمت وسیع آن محل 
احتراق و فشار و قسمت باريک انتها محل خروج گاز با شتاب باال باشد. در حالی که ستاره ای که 
در آن حک شده می تواند نمونه خاص جرقه احتراق باشد. از اين رو تمام نقاشی می تواند به طور 
کامل مدل يک سیستم موتور احتراقی جت باشد. هرچند که به طور کلی نقاشی مورد بحث يک 

شكل »آيرودينامیک« نیست.

1 Aaron
2 Hur
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  a    نقشی بر سنگ در سواحل جزيره »ايستلر« است.
b    تفسیر نقش به عنوان يک موتور جت است.

c    بخشی از يک موتور محرکه موشک های امروزی است.

»هووست هاس« می نويسد:
- شايد مآخذ آينده از رفتار پرواز و غیره، بتواند به اندازه گیری دقیقی از مشكالت فرود که بر 

هواپیمای »نازکا« وجود دارد منتهی شود.
به هر حال من توصیه می کنم که باستان شناسان از همكارانشان در يک مدرسه فنی سؤاالتی 

بكنند. حتی برای نمونه.
»ايس��ترلند« جزيره ای اس��ت پر از راز که پژوهش و تحقیق در آن بس��یار با ارزش اس��ت. 
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»فرانسیس مازير«1 در کتابش تحت عنوان »فوق العاده های باکو« سخن از ترجمه هايی می گويد که 
از نوعی از مجسمه غیرعادی و ناشناس کشف شده گفته شده است. حال آنكه سر تمام مجسمه ها 
خوب تراشیده شده، اما يكی از آنها سرش ريش دارد. چشمانش مثل چشمان حشرات است. )درست 
مانند آنهايی که در مجسمه های دوک »ژاپنی« به ياد داريم(. از همه اينها جالب تر دو شاخک هايی 
بود که از سرش بیرون زده بودند. اينک اگر کسی می خواهد مدعی شود که اينها نمونه خاص شاخ 

حیواناتی هستند، ديگر بايد قبول کرد که چنین کسی خیلی از اصل قضیه پرت است!
حتی يک مجسمه ساز شوخ طبع ماقبل تاريخ مدلی نداشته که از روی آن شاخ بسازد و روی 
سر انسان بگذارد. اين به راستی ش��رم آور اس��ت که باز هم بپذيريم که هنرمندان اولیه - بی آنكه 
تصاوير در ذهنشان باشد - آنتن هايی درست مثل آنتن خدايانی که از فضا برای ديدارشان می آمدند 

سنگتراشی کرده باشند.
»لوئیز پاولز«2 و »ژاک برگیر«3 در مورد نمايش موجود غیر انس��ان که لباس تكنیكی دارد و 
در گوشه ای دور افتاده از دنیا پیدا شده، توضیحاتی می دهد و اين توضیحات بر اساس اکتشافات 
روی سنگ های خارا است. روی اين سنگ ها موجوداتی نشان داده شده که در حال پريدن و يا در 
حال لباس فضايی پوشیدن، دماغ هايی که ش��بیه خرطوم فیل ها است. اينها در کوه های »هونان«4 

کشف شده است.
نمی توان از خود نپرسید که آيا اين خرطوم ها به راستی وسیله تنفسی بوده اند يا نه؟

آنان که اين نوع اکتشافات را تفسیر می کنند، با اطمینان چنین سؤاالتی را رد می کنند. زيرا اين 
مردان خرطوم دار در 45000 س��ال پیش از میالد بوده اند، اما هنوز هر اکتشافی اين چنین، بايد ما 
را نگران کند، زيرا هر يک اين اطمینان را به ما می دهد که در ماقبل تاريخ مالقات هايی بین شیر و 

فضانوردان انجام شده است.
آيا پینه دوزها، همچنان بايد بر اساس روش قديمی خود کفش پینه کنند؟

در »دهلی نو« ستونی از فوالد - که باستانی است - پیدا ش��ده که هیچ نوع فسفر و يا گوگرد 
ندارد. از اين رو مرور زمان و آب و هوا آن را نمی تواند نابود کند. به هر حال همیشه الزم نیست که 

غرب جستجو شده را برای اکتشافات عالی ترک کرد.
در »کاتن فرست«5 - چند کیلومتری غرب »ين« - ستونی از فوالد وجود دارد که از زمان بسیار 

قديم مرد آهنی نامیده می شده است.
اين نوشته دکتر »هارو گروبرت«6 - از کلن - است:

- اين ستون آهنی 1/5 متر از زمین بیرون آمده است! اما بر اساس محاسبات گوناگون اندازه گیری 
مقاومت مغناطیسی حدود 27 متر آن در زمین فرو رفته است. آن قسمتی که از زمین بیرون است، 
نمايانگر کمی فرسايش می باشد. اما به نحو حیرت آمیزی، به هیچ عنوان جای زنگ زدگی ندارد. 

1 Francis Maziere
2 Louis Pauwels
3 Jacques Bergier
4 Hunan
5 Kottenforst
6 Dr. Harro Grubert
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اين ستون فلزی برای اولین مرتبه در اوايل قرن چهاردهم به وجودش اشاراتی شده است.
آنجا ستون به عنوان عالمت مشخص دهكده آورده شده اس��ت. بعد از ستون فوالدی، يک 
پیاده رو سنگی و يک راه آب که خیلی خوب ساخته شده، هست. حیرت اينجاست که اين قسمت 
درست رو به ستون قرار گرفته است. تا کنون کسی نمی داند که اين ستون چهارگوش چه چیزی 

می تواند باشد.

  اين ستون فلزی در »کوتن فرست« نزديک »ين« است که بیش از 27 متر در عمق 
زمین است. ستونی شبیه به آن در دهلی نو هست. با اينكه هزاران سال قدمت 

دارند، روی هیچ يک آثار زنگ زدگی مشاهده نمی شود.

در اين بخش از دنیا، مردم اينجا در باره آهن مطالب زيادی می دانند. چرا فلزشناسان کمی وقت 
خودشان را اينجا صرف نمی کنند تا به اين کشور در حال رشد يعنی »هندوستان« بروند و ببینند اين 
ستون که در محوطه يكی از معابد دهلی قرار دارد، چه وجه تشابهی با ستونی که در »کاتن فرست« 

است، دارد؟
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اين اطالعات اگر مبتنی بر اصولی معقول باشد، می تواند داليلی به دست دهد تا ديرينگی اين 
دو ستون معلوم گردد. برای من مسلم است که مرد آهنی چیزی بیش��تر از حد و مرز يک دهكده 

است. اگر چنین است پس چرا 27 متر در زمین فرو رفته است؟
اروپای مرکزی هم ممكن است يكی از نقاط قابل بازديد خدايان بوده باشد. اگر اينطور باشد 

آنوقت اهمیت مرد آهنی بیشتر خواهد شد.
چیزهای نادری هم در »سالزبورگ«1 هست. »يوهانس فون باتلر«2 می گويد:

- چه کسی می داند که چگونه بايد اس��رار »تاس« دکتر »گورلت«3 را کشف کند؟ اين تأمل، 
عجیب ترين چیزی بود که می شد از درون ذغال سنگ که میلیون ها سال پیش بوجود آمده، کشف 
شود. اين تاس به طور کامل در سال 1885 پیدا شد. شكافی عمیق وسط آن قرار داشت و دو تا از 
سطح های موازی خارجی اش گرد شده بودند. تاس عیاری سخت از ذغال سنگ و فوالد نیكل دار 
داشت. وزن آن 785 گرم بود. گوگرد ترکیبی آن بسیار پايین بود و از سنگريزه های طبیعی بوجود 

نیامده بود که به ندرت به شكل های هندسی و باور نكردنی در آيد.
دانشمندان هرگز نتوانستند در مورد تاس به نظر واحدی برسند. تا سال 1910 تاس در موزه 

»سالزبورگ« نگهداری شد، آنگاه به طور اسرارآمیزی ناپديد گرديد. عجیب اندر عجیب!
اگر تاس در زمان »ترشاری«4 آمده بود، من فقط می توانم بپرسم آيا میمون ها روش تهیه فوالد 

را می دانستند.
يک تصوير کفش در يک رگه ذغال سنگ در دره »فیشر«5 واقع در »نوادا« پیدا شد.

»آندرو توماس«6 می گويد تصوير کفه کفش مشخص است. حتی شواهد کارهای روی آن نیز 
وجود دارند. عمر اين تصوير کفش به 15 میلیون سال پیش می رسد.

من تنها از روی حدس می توانم پاس��خ اين س��ؤال را بدهم. يا میمون ه��ا کفش و کف آن را 
می ساختند، يا موجوداتی که می دانسته اند که کفش بهترين وسیله حفظ پا و راه رفتن روی زمین 

است، میلیون ها سال قبل آن را ساخته اند.
در سال 1972، پروفسور »والتر برايان ايمری«7، که يک باستان شناس انگلیسی است، تكه سنگ 
آهک در راهروهای زيرزمینی نزديک »ساکارا«8 در مصر پیدا کرد. هنگامی که آن را تمیز کرد و کمی 
از آن را تراشید، ناگهان مجسمه خدای خورشید »اوسیريس«9 نمايان گرديد. ناگهان در همان لحظه 
پروفسور »رايمری« دردی در ناحیه پشت خود احساس کرد و بیهوش افتاد. »انفارکتوس قلبی«. دو 

روز بعد او در يک بیمارستان در قاهره جان داد. وی بیستمین قربانی »نفرين فراعنه« بود.
چه نیروی مرموزی پشت اين مرگ ها وجود دارد که بايد آن را جستجو کرد؟

1 Salzburg
2 Johannes Von Butler
3 Dr. Gurlt
4 Tertiary
5 Fisher Canyon - Nevada
6 Andrew Thomas
7 Walter Bryan Emery
8 Sakkara
9 Osiris
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تمام اين حوادث به طور رسمی سوابق و پرونده دارند.
آيا ممكن است شكل هايی از انرژی به محض دسترسی به اين اشیاء نفرين شده، ناگهان فعال 

شوند؟
اين افكار، زمینه های مناسبی بوجود می آورند که هنگامی که می دانیم اشعه »ايكس« فقط به 
تازگی معلوم کرده است که مومیايی هايی که از اوايل قرن بیستم در موزه های مصر هستند، اشیاء 

عجیبی با خود دارند.
»يونايتد پرس اينترنش��نال«1 خبری را از قول ريی��س يک گروه باستان ش��ناس به نام آقای 
»جیمز هريس«2 از »آن آربور«3 واقع در »میش��یگان«، نقل می کند: اشعه ايكس يک چشم مقدس 
را نشان داد که »س��تی اول«4 )مرگ به سال 1343 قبل از میالد مس��یح( به بازوی چپش بسته بود. 
»توت موزيس سوم«5 )مرگ به س��ال 1447 قبل از میالد مسیح( يک جعبه فنی را به بازوی چپش 
بسته بود که محققین آن را س��نجاقی طاليی تفس��یر کرده اند. ملكه »نوت مت«6 چهارم، مجسمه 
کوچكی و يک سنگ بیضی شكل را روی سینه داشت. پیش از اين امكان نداشت بتوان اين اشیاء 
را ديد چون مومیايی ها با ماده غلیظ سیاه چسبنده ای پوشیده شده بودند. اما حاال اشعه ايكس برای 
نخستین مرتبه اين وسايل تكنیكی را نش��ان دادند. هرچند که در ادبیات باستان شناسی از اينها به 

عنوان وسايل تزيینی ياد شده است!
بر اس��اس نظر »جیمز هريس« مقامات قاهره هنوز تصمیم نگرفته اند که آيا اين وسايل را از 
مومیايی ها جدا کنند يا نه؟ تنها بايد امید داشت که اين تحقیقات با ياری هر وسیله تكنیكی به هر 

حال ادامه پیدا کند. شايد علم پاسخی برای اين معماها داشته باشد.
شايد علم معلوم کند چرا وسايل فنی در بدن هايی که داخلشان را خالی کرده اند، کار گذاشته 

شده اند. شايد علم بتواند اسرار پشت پرده نفرين فرعون ها را نیز افشا کند.
آنگاه که فراعنه، اهرام خود را در ساحل »نیل« بنا می کردند، تاريخ اروپا حتی شروع نشده بود.
اولین س��اختمان های اروپايی شامل ساختمان های اولیه، س��نگی بود که معروفترين آنها در 

»استون هنج«7 انگلستان میعادگاه تمام جهانگردان جهان قرار دارد.
پروفسور »آلكساندر توم«8 از »آکسفورد« که به طور تقريب 400 ساختمان مشابه را آزمايش 

کرده است، برای روزنامه »ولت ام. سونتاج« تشريح کرد که:
- انسان اولیه دانش باور نكردنی از ستاره شناسی و هندسه داشته است.

»توم« در تحقیقات خود، متوجه گرديد که برخی از اين ويرانه ها مكان ديدن ماه و س��تارگان 
بوده اند. مردمان »پاالنیولیتیک« می توانس��تند محاس��باتی انجام دهند که امروز به کمک کامپیوتر 

امكان پذير است.
1 United Press International
2 James Harris
3 Ann Arbor - Michigan
4 Seti
5 Thutmosis
6 Notmet
7 Stonehenge
8 Alexander Thom - Oxford
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انسان »نئولیتیک« )انسان ابتدايی( بین 400 تا 18000 سال قبل از میالد مسیح، می توانسته مكانی 
را که ماه همه روزه از آنجا طلوع می کرده با دقیق ترين کسر دو رقمی حساب کند.

سه هزار سال بعد گزارش پروفسور دکتر »رالف مولر«1 اين موضوع را عنوان کرد که: مردمان 
عصر حجر ساختمان های سنگی خود را بنا بر صورت های فلكی بنا می کرده اند.

اطالعات ما از راه کتاب، در باره بشر ابتدايی چقدر است؟
چه کسی آموخت که چگونه از سنگ، تبر و چاقو بسازند؟

چه کسی شروع کرد به اهلی کردن حیوانات؟
چه کسی برای نخستین مرتبه شروع به کاشتن چند نمونه گیاه کرد؟

چه کسی پس از خروج از غار، برای اولین مرتبه شروع به ساختن کلبه کرد؟
چگونه امكان دارد اين آموخته های کتابی، به اين شكل که محصول يک فرهنگ پیشرفته است، 

به نمونه قبلی آن ناگهان مربوط شود؟
آيا اين غارنشینان آموزگاران و مربیان بس��یار دانا و ورزيده داشته اند؟ اگر اينطور بود، آنها از 

کجا آمده بودند؟
در اين قبیل تحقیقات، انسان مدام به سؤاالتی از اين دست مواجه می شود. برای مثال موز، يک 
میوه خوشمزه که در نقاط گرمسیر و نیمه گرمسیر دنیا از هزاران هزار سال پیش شناخته شده است.

افسانه سرخپوستی از »کاندالی فوق العاده« )بوته موز( گفتگو دارد که بزرگترين روح و نگهبان 
بشر، آن را از ستاره ديگری به کره زمین آورد. ستاره ای که بسیار کاملتر از کره ما بود. اما يک »بوته 
موز« يا درخت موز، به س��ادگی نمی تواند وجود داشته باش��د! موز گیاهی است که به وسیله بذر 
تكثیر نمی ش��ود. فقط با قلمه زدن می توان آن را تكثیر کرد. پس موز گیاه پیچیده ای است. موز در 
دور افتاده ترين جزاير دريای جنوب يافت می شود. چطور شد که اين گیاه که اينقدر برای تغذيه 
بشر ضروری اس��ت، بوجود آمد؟ چطور؟ حال آنكه می دانیم بذر ندارد و در دنیا بسیار است. آيا 
»مانو« - همان کسی که افسانه سرخپوس��ت از آن گفتگو می کند، آنها را با خود از ستاره ای ديگر 

آورد. آن هم به عنوان يک غذای مقوی و کامل؟
»يورس«ها2 قومی هستند که روی جزايری از فی در درياچه »تی تی کاکا«3 در »بولیوی« زندگی 

می کنند. آنان مدعی هستند که مردم آنان از »اينكا«ها قديمی ترند.
البته آنان پیش از »تو تی تو«4 پدر کهكشان که مردم سفیدپوست را بوجود آورد، وجود داشتند. 
»يورس«ها به زمین و زمان سوگند ياد می کنند که: بشر نبوده اند، برای اينكه آنان خون سیاه داشته اند 
و هنگامی که هنوز زمین در تاريكی بود، زنده بوده اند. ما مانند س��اير مردم نیستیم. چون از سیاره 

ديگری آمده ايم.
تعداد کمی از »يورس«ها که هنوز زنده اند، ارتباط خود را با دنیای خارج و ديگران قطع کرده اند. 
آنان به طور غرورآمیزی، به خاطر اين که خود را متفاوت با ديگران می دانند، از خود دفاع می کنند 

1 Dr. Rolf Muller
2 Uros
3 Titicaca - Bolivia
4 To Ti Tu
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و مدعی هستند که از نژادی هستند که از سیاره ديگر آمده بودند.
دکتر »الكساندر مارشاک«1 از موزه باستان شناس��ی »پی بادی«2 هاروارد، چندين هزار قطعه 
استخوان عاج و سنگ هايی که همه شكل هايی از نقطه کنگره دار و دايره داشتند را آزمايش کرده اند. 

تا کنون گفته شده که اينها همه برای تزيین به کار می رفته اند. اما »مارشاک« می گويد:
- آنها بیشتر به نظر می رسد که شكل هايی از يک نوع خط باشند که اطالعاتی پیرامون شكل های 
گوناگون ماه و شكل های فلكی می دهند. تمام اشیايی که مورد آزمايش قرار گرفتند به دوره ای از 

10 هزار تا 30 هزار سال قبل از میالد مسیح مربوط می شدند.
اين يعنی چه؟ چرا بايد بشر عصر حجر وقت خود را برای رسم تصويرهای نجومی تلف کنند؟ 
اغلب اين طور گفته می شود که بشر عصر حجر همیش��ه مشغول شكار بوده و وقت خود را برای 

سیر کردن شكم خود تلف می کرده است. در اين کارها راهنمای بشر اولیه چه کسانی بوده اند؟
آيا کسی توجه آنها را به موضوعات کهكشان جلب کرده است؟

آيا آنان يادداشت هايی از يک مسافر کهكشانی که در انتظارش بودند تهیه می کردند؟
در معبد »فرسكو«ها3 در »تولوم«4 واقع در »مكزيكو« باستان شناسان متخصص در روی »مايا«ها 

تحقیق می کردند. )رفیلد5 - الندا6 - کوگو لودو7 - رويز8( »خدايان زنبوری« را کشف کردند.
من از نوشتن اين موضوع شرم دارم. آنچه نوشته اند به هیچ عنوان در مورد چگونگی زنبور و 
مراتب تدريجی آنها اطالعاتی به دست نمی دهد. تنها خیلی ساده اشاره می کند که »آه موزنكاب«9 

زنبورهای بزرگی بودند که بر بقیه زنبورها سلطنت می کردند.
الواح سنگی و حكاکی های آنها به طور دقیق چیزهايی را نشان نمی دهد که می توان آنها را به 
زنبوران وابسته دانست! موجودی را نشان می دهند - که در هر حال زنبور نیست - با دستان جدا 

از هم. به روی شكم دراز کشیده و بازوان خود را بر چیزی تكیه داده است.
از اين وضع او انسان عالقمند می شود که بگويد، دسته های کنترل فرمان را در میان دستانش 
نگهداشته است. پاهايش که از هم باز هستند، مثل اين است که با »پدال«هايی دارد کار می کند. اين 
الهه زنبور به وسیله جعبه های تكنیكی متعددی احاطه شده است که شبیه هیچ النه زنبوری که تا 

کنون ديده ايم نیست.
آيا به راستی کسی هست که بخواهد قبول کند که اين موجود الهه زنبور است؟

اگر هنرمندان »مايا« عالقمند بودند، ب��دون ترديد، الهه های زنبور را به نحوی نقاش��ی کنند 
که باستان شناسان امروزی در تش��خیص آن هیچ ترديدی نداشته باش��ند، خیلی ساده اين کار را 

می توانستند انجام دهند.

1 Dr. Alexander Marshack
2 Peebody - Harvard
3 Frescoes
4 Tulum
5 Refield
6 Landa
7 Cogulludo
8 Roys
9 Ah Muzencab
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  در شكل )69( باستان شناسان اين موجود عجیب در »تولوم« که در »مكزيک« است 
را »الهه زنبور« می نامند. چه زنبوری! در شكل )70( اين موجود هولناک که حامل دو 

بمب است، نیز به عنوان »الهه زنبور« شناخته شده است.

بر اين اصول الهه زنبور ديگری هم در »مادريد« هست. همان موجود با همان حالت و دستانی 
باز به روی شكم خوابیده. روی پشت او شكل بمب قرار دارد. با حاشیه پهن و فیوز. بدون ترديد 

کسی خواهد گفت:
- در الهه زنبور »مادريد« اينها به صورت بمب نیستند، بلكه بال های زنبور هستند!

اما اين پاسخ وجود دارد که از چه زمانی تا کنون بال های زنبور شبیه بمب شده اند؟!
خیلی صادقانه بايد گفت که اين س��اده لوحانه اس��ت که الهه های زنبور، که مانند هیوالهای 
تكنیكی هستند، در بین ادبیات و نوشته های »مايا« نفوذ کرده باش��ند. چند سال پیش دکتر »کارل 
ساگان« پیشنهادی مطرح کرد که بر اساس آن با حمل مقدار زيادی خزه آبی و پرتاب آن به سطح 
کره زهره، به وسیله يک سفینه، سعی کنیم که حیات در آنجا بوجود آوريم. جلبک های آبی »زهره« 
بسیار مقاوم هستند. به نحوی که حرارت روی آنها به هیچ عنوان مؤثر نیست. همچنین در سرعتی 

عجیب، قادرند که مقدار زيادی تكثیر شوند و به میزان قابل مالحظه ای اکسیژن تولید می کنند.
»ساگان« تئوری خود را دنبال کرد و گفت که با اين فرضیه می توان بوسیله اکسیژن سطح سیاره 

را سرد کرد و با توفان های سريع و باران، سطح سیاره را بارور نمود.
»ساگان« اين فیزيک دان فضايی، به نظر می آيد که به راه درستی گام برمی دارد.

ديرين ترين شكل قابل نمايش حیات، در زمین، روی سنگ های رسوبی 3/5 میلیارد سال پیش 
در »ترانسوال« آفريقای جنوبی کشف شد. مراحل پیشرفت آنها نیز به جلبک های آبی که امروز نیز 
وجود دارند، مربوط می ش��ود. اما 3/5 میلیارد سال پیش هیچ حیات »ارگانیک« روی زمین وجود 

نداشته است!
»ح. د. پفالگ«1 دانشمند حیوان شناس ماقبل تاريخ )پلیانتالوژيست( دانشگاه »جیسن« فرض 
کرده است که حیات کره زمین قديمی تر اس��ت. امكان دارد اين سؤال پیش آيد که: آيا سیاره آبی 
1 H. D. Pflug - Giessen
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رنگ ما نیز به همین ترتیب برای س��كونت های آينده به وسیله »جلبک«های آبی تغییر شكل داده 
شده است؟ اگر چنین است چه کس��ی اين تغییر و انتقال بیولوژيكی را با چنین برنامه ريزی دقیق 

علمی انجام داده است؟
در پنج سال گذشته يک گروه »ايرانی - آمريكايی«سرگرم حفاری هايی در تپه »يحیی« در 233 

کیلومتری جنوب »کرمان« بوده اند.
تپه »يحیی« در هزاران سال قبل به وسیله ساکنین آن تخلیه شده است.

»سی سی«1 و »مارتا المبرگ کارلوفسكی«2 - که يک زن و شوهر باستان شناس هستند - مقادير 
زيادی کارهای هنری از جنس برنز، شامل آرس��نیک متعلق به 3500 سال قبل از میالد مسیح، در 
آنجا پیدا کرده اند. اين مواد در عصر برنز مصرف می شده است. بین عصر »نئولتیک« و عصر آهن 
از جنس مس و قلع. »آرسنیک« بطور طبیعی در »کوبالت« يا بطور ترکیبی در عناصر ديگر در امالح 
يافت می شود. بسیار مشكل قابل تصور اس��ت که بفهمیم، چگونه مردمان اولیه آرسنیک را برای 
ساختن ترکیبات برنز استخراج کرده اند؟ اما اگر کالس هايی برای آموزش جهت سازندگان ترتیب 

داده شده بود، از اين رو ما می بايست دنبال آن بر پا کنندگان آموزشگاه می گشتیم.
در مجموعه خانوادگی »اسپرينگنسگات«3 در »سان سالوادور«، »ال سالوادور«، من يک کاسه 
متعلق به »مايا«ها ديدم. بر آن يک زن »مايا«يی بود که موتوری از يک ماشین پرنده بر پشتش نقش 

بسته بود.
يک دستگیره پهن را به دور شكم خود دارد که موتور با آن بسته شده است.

  اين کاس��ه که قس��متی از مجموعه خصوصی خانواده ای در »سان سالوادور« است، 
دوشیزه فضانوردی را با تجهیزات الزم نشان می دهد.

اين درست شبیه تصويری است که بر گلدانی نقش شده و در موزه »استانبول« - ترکیه - می باشد 
و من آن را ديده ام. تنها تفاوتی که در تصوير اين گلدان، با ارتفاع 14 س��انت و عرض 7/5 سانت، 
1 C. C.
2 Martha Lamberg Karlovsky
3 Springensguth
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وجود دارد اين است که اين يكی الهه مادر را نمايش می دهد. يک زن فضانورد که کمربند پهنی را 
به دور شكم خود بسته است. شانه ها و ران هايش هم دو نوار به دور خود دارند. الهه، موتور ماشین 

پرنده را بر پشت خود حمل می کند.
اين نمايش ماشین پرنده يک نفره با کمربند جت، به نظر می رسد که در دنیا اثری خاص خود 

باقی گذاشته است.
پروفسور »روت رينا«1 به وسیله مقامات فضايی آمريكا مأموريت داشت گزارشی بر تشريح 

هندی نوشته های سانسكريت بنويسد.
بر اساس گزارشات دکتر »رينا«، هنديان به منظور وصول به امنیت از خطرات توفان سفرهای 
فضايی را در 3000 سال پیش از میالد مسیح به »زهره« آغاز کردند. مضامین سانسكريت در دانشگاه 

»پنجاب« هند ترجمه شده اند.
»چواشن«2 يک سلسله از نژاد »تارتارو«3 در »روسیه« هستند که در دو طرف رودخانه »ولگا«ی 
مرکزی زندگی می کنن��د و در حدود 1،500،000 نفر جمعیت دارند. زبان بومی آنان يک ش��اخه 
مس��تقل ترکی اس��ت. »البومیر زافیرف«4 متخصص زبان های برزيلی، بخصوص ضمن مطالعه 

»اينكا«ها می گويد:
- حدود 120 لغت و ترکیب »اينكا« امروزه در زبان »چواشن«ها هست. اين واژه ها به سادگی 

با 170 لغت »چواشن« قابل ترجمه است.
»زافیروف« می گويد:

- بیشتر اين واژه ها از افسانه های »اينكا« گرفته شده است.
چند مثال در اينجا به نظر می رسد کفايت کند:

- ويراکوچا5 = خدائی از نور.
کن تیكسی ايال ويراکوچا6 = قانونگذار. باالترين مرجع. رعد تابناک. روح خوب فضا.

- چواش7 = خدائی از نور.
من با کمال میل نش��انی پروفس��ور »لوبامیرزافیروف« را به متخصصین زبان »چواشن« که از 
»اينكا« هم چیزی می دانند، ارايه خواهم کرد. به هر حال ناچار هم نیستم که خود اين کار را بكنم. 

نشانی اين است:
»کايكا پوستال 6603 ، سائوپائولو، برزيل«8 به س��ال 1972، يونسكو اشاره ای به اکتشافات 
هیجان انگیزی کرد که زير آب های جزاير »بی می نی«9 و »آندروس«10 به وس��یله باستان شناسان 

1 Ruth Reyna
2 Chuwashen
3 Tartaro
4 Zaphyrov Luboemir
5 Viracocha
6 Kon Tiksi Illa Viracocha
7 Chuvash
8 Caixa Postal 6608, Sao Paulo Brazil
9 Bimini
10 Andros
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آمريكايی »مانسون والنتین«1 و به همراهی غواصش »ديمیتری ربیكوف«2 انجام شده بود.
آنان به ديوارهای شهرهای زير دريايی برخوردند که از 69 تا 243 متر طول آنها بود. ساختمان هايی 
که بیشتر از 6 متر زير آب بودند، و در مساحتی برابر 57 کیلومترمربع با ديواره هايی موازی و بیشتر 

از 600 متر طول داشتند. وزن يک سنگ به طول 4/8 متر به تنهايی به 25 تن می رسید.
دانشگاه »میامی« برای اين مجموعه قدمتی بین 7000 تا 10،000 سال قبل از میالد مسیح تعیین 

کرده است. برای يافتن قدمت از روش کربن ها استفاده شده است.
بر اين اساس، بنا بر سنی که در حال حاضر تمام باستان شناسان بر آن توافق دارند، اهرام »گیزه«3 

و برج »گیلگمش« سومری، در زمانی که اين ساختمان ها ساخته می شد، هنوز بنا نشده بود.
»ربیكوف« معتقد است که اگر تحقیقاتی به طور کامل در اکتشافات »باهاما« انجام شود، حقايق 
از تمام آرزوهای امروزه بشری نیز بیشتر خواهد بود. برخی از پی ريزی ها تا 75 متری در عمق آب 

انجام شده است.
آيا »آتالنتا« در اقیانوس »آتالنتیک« قرار داشته است؟ من به هیچ عنوان حیرت نخواهم کرد.

در کنگره ای از ش��یمی دانان در »لوس آنجلس«، دکتر »جان لیند اندرس��ن«4 از »چاتانوگا«ی 
»تنسی«5 توضیح داد که آزمايشات او با راديواکتیو کربن ايزوتوپ 14، انحراف هايی در نتايجی که 
بر اساس فرضیات بايد به دست آيد، بوجود آورده است. برای اطمینان بیشتر، او آزمايشات خود 
را تكرار کرد. اين مرتبه وسايل ديگری را مورد استفاده قرار داده که صدها مورد عالی را به کار برده 
است. همچنان در مورد همان شیء بخصوص، نتايج تفاوت داشت. باستان شناسان هنوز به همان 
روش کربن 14 برای يافتن قدمت اشیاء به صورت يک شیوه دقیق بدون خطا، اعتقاد و باور دارند. 

چطور ممكن است مردم چنین کور و يک دنده باشند؟
در سواحل شمالی »آالس��كا« واقع در دره »لوکن« ظرف پانزده سال گذشته، هنگام استخراج 
طال با پمپ های فشار قوی و ماش��ین های حفاری، »ماموت«های بزرگ تیمالوئی )منظور اجداد 
فیل های کنونی است( از زير زمین ها، کشف شده اند. در معده های يخ زده آنها مقادير بسیاری برگ 
و علف که حیوانات خورده بودند، وجود داشت که همه يخ زده بود. »ماموت«های جوان در کنار 

»ماموت«های پیر و بچه فیل ها در کنار مادرانشان خوابیده اند.
پروفسور »فرانک سی. هیبن«6 باستان شناس از دانشگاه »مكزيكوی جديد« می گويد:

- اين همه حیوانات به طور طبیعی نمی توانس��ته اند يک جا و در يک محل مرده باش��ند. در 
حقیقت، تحقیقات نشان داده که اينها به طور ناگهانی و يک دفعه مرده اند و در محل به طور جمعی 

يخ زده اند. در غیر اين صورت حداقل عالمتی از پراکندگی و فساد به جا می گذاشتند.
عالوه بر اينها تعداد 1766 استخوان آرواره و 4838 اس��تخوان ديگر مربوط به يک نوع گاو 
وحشی در سواحل شمالی کشف شده است. چه کسی ترتیب اين شكار دسته جمعی را داده است؟

1 Manson Valentine
2 Dimitri Rebikoff
3 Gizeh
4 Dr. John Lynd Anderson
5 Chattanooga - Tennessee
6 Frank C. Hibben
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چه علتی موجب تغییر هوا ش��د که حیواناتی را که تا چند لحظه پیش می چريدند، در مدت 
چند ساعت يخ بزنند؟

هنگامی که در 8 نوامبر س��ال 1968 بیرون از هتل »تاج محل« در »بمبئی« ماشینی کرايه کردم 
که به طرف جنوب به منطقه »کال هری«1 نزديک ساحل »ماالبار« بروم، عده ای جهانگرد نظر مرا 
به سوی خود کشیدند. می خواس��تم 87 غار درون صخره را ببینم که »مقبره های سنگی« معروفند 
)بر اساس دفترچه راهنما(، اما هنگامی که به دخمه ای که 14/5 متر تا سقف آن ارتفاع داشت داخل 
شدم، تازه متوجه گرديدم که اين غارها در میان سنگ های طبیعی ايجاد شده اند. )اين فیل از زمانی 
بود که من در باره غاره��ای »اکوادور« و »پرو« اطالعاتی پیدا کردم(. اکثر آنها از کرانیت هس��تند. 
اغلب مثل خانه ها، چندين طبقه می باشند و بايد برای چیزهايی جز جشن های مذهبی ساخته شده 
باشند. بدون ترديد الزم نیست کسی به ژرفنای زمین برود و در محراب های غارها، برای خدايان 
دوست داشتنی، چیزی قربانی کند: به هیچ عنوان. سیستم غارهايی که به اين شكل بنا شده به وسیله 
موجوداتی ساخته شده اند که به دنبال مكانی ايمن برای جلوگیری از حمله های وحشیانه بوده اند.

کارهای هنری پالستیكی، زندگی »شیوا«2 را بر روی ديوارهای سیاه در حالی که می درخشند 
شرح می دهند. »شیوا« مظهر ويرانی و به همان ترتیب مظهر رستگاری نیز هست. اين با »برهمن« 
تثلیث »هندی« را شكل می دهند. نیرويی که تمام دنیاها را می س��ازد و »ويشنو« که در »ودا« از آن 

صحبت شده نیز مصداق دارد.
در حالی که داش��تم در طول اين غارهای عظیم و بزرگ قدم می زدم، س��قف آنها را ستايش 
می نمودم. اين سقف ها با ستون هايی که از گرانیت يک تكه است، تراشیده شده و کنده کاری هايی 

روی آن ها شده بود.
در اين مورد هم بايد می ش��نیدم که تاريخ گذرای اين س��اختمان باور نكردنی است و جای 
حیرت است. اما دانش��مندانی با طرز فكرهای گوناگون فرض را بر اين نهاده اند که آنان به وسیله 

»جین«ها - که نماينده های مذهبی قبل از بودا می باشند - ساخته شده اند.
حدود 500 س��ال پیش از میالد مس��یح يک بار ديگر آدمی می تواند داليلی در داستان ها پیدا 
کند که می تواند پاسخی به اين معماری های غول آسا باشد. آنها می گويند که پسران خدايان که در 
جنگی از »کورس«3 شكس��ت خورده بودند به اين غارها پناهنده شدند. »جین« يعنی: پیروزمند. 

اين کلمه از سانسكريت می باشد.
آيا کسانی که در جنگ شكست خوردند، سرانجام به پیروزی رسیدند؟ زيرا توانستند به موقع 
به غارهايی که از قبل ساخته شده بود، عقب نشینی کنند. من تصور می کنم چنین بوده است. زيرا 
افسانه های هند به طور مؤکد قبول دارند که غارها برای اين در سنگ ها ساخته شده بودند تا مردم 

از بالی موجودات کهكشان ها ايمن بمانند.
در کتاب: »هنگامی که خدايان بیشمار بودند« اثر دکتر »برنارد ياکوبی«4 )يعقوبی( آمده است 

1 Kanheri - Malabar
2 Shiva
3 Kures
4 Dr. Bernhard Jacobi
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که 150 غار در »جونار«1 بوده است که در سلسله جبال »دکان«2 قرار دارد. بزرگترين گروه غارها 
در هند با تمام دخمه در »آجانتا«3 و 33 دخمه در »الورا«4 قابل قیاس می باشند.

در اينجا من تحقیقات نظری را مطرح می کنم که در اين کتاب، سندهايی برای اثبات آن ارايه 
داشته ام.

اول - در زمان های دور و ناش��ناخته، جنگی در ژرفنای کهكشان ها بین انديشمندان مانند ما 
پیش آمده است.

دوم - آنان که در جنگ شكست خوردند با يک سفینه فضايی فرار کردند.
سوم - با توجه به اينكه خلقیات فاتح را می دانستند، شكست خوردگان تله ای گذاشتند و به 

سیاره ای که مطلوب برای زندگی بود، نرفتند.
چهارم - شكست خوردگان سیاره زمین را - که فقط در مقايسه با سیاره اصلی و موطن خود 
قابل قبول بود - انتخاب کردند. هر چند که در شرايط فوق العاده مطلوب قرار نداشت. برای سال ها 
شكست خوردگان ناچار بودند که از نقاب گاز استفاده کنند تا با شرايط جديد و با تغییراتی که به 
تدريج بوجود می آوردند عادت کنند. نقاشی های غارها با کاله خودها، خرطوم ها و وسايل تنفسی 

و... شواهد اين مدعاست.
پنجم - آنان سوراخ هايی در زمین حفر کردند و سیستم تونل را ايجاد نمودند تا مهاجمین که 

به تمام سالح ها مجهز بودند، نتوانند به آنان صدمه بزنند.
ششم - برای آنكه به طور کامل دش��من را فريب داده باشند، در سیاره پنجم منظومه شمسی 

)نه زمین( ايستگاه های فنی بر پا کردند تا اخباری را به شكل »کد« مخابره می کرد.
هفتم - فاتحین به دام افتادند و فريب خوردند. آنگاه به ش��یوه هولناکی سیاره پنجم را نابود 
کردند. اين سیاره با انفجاری بسیار هولناک و مخوف از بین رفت، و تكه های اجسام آن در کمربندی 

پراکنده شد.
اگر به نقش��ه منظومه شمس��ی نگاه کنیم، خالئی غیرطبیعی به قطر 450 میلیون کیلومتر بین 
سیارات چهارم و پنجم فعلی مشاهده می شود. مريخ و مشتری. اما خالء تهی نیست. هزاران هزار 
پاره سنگ که به عنوان »کمربند سیاره ای« معروف شده، در محل خالء در حال چرخش هستند. از 
زمان های بسیار دور از هنگامی که ستاره شناسان به اين مسأله واقف شدند به اين معما انديشیدند 
که چگونه يک سیاره بین مريخ و مشتری می توانسته به کلی منفجر شود. من الزم می دانم يادآور 

شوم که سیارات خودبخود منفجر نمی شوند، بلكه کسی آنها را بايد منفجر کند
هشتم - فاتحین فكر کردند که شكس��ت خوردگان به کلی از بین رفته اند. از اين رو با سفینه 

فضاپیمای خود، به سوی خانه خويش حرکت کردند.
نهم - به دلیل نابود ش��دن و منفجر شدن س��یاره پنجم، منظومه ما تعادل جاذبه ای خود را از 
دست داد. محورهای زمین چند درجه از محل اصلی خود تغییر کردند که در نتیجه تغییرات جوی 

1 Junnar
2 Deccan
3 Ajanta
4 Ellora
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عظیمی بوجود آمد.
افسانه های سیل ها و توفان های عظیم در سراسر جهان شنیده شده اند.

دهم - شكست خوردگان از دخمه های خود به تدريج بیرون آمدند و در زمین، »حیات انديشه آمیز« 
پديدار شد. با استفاده از علم زيست شناسی مولكولی، آنان بشر را مانند خود، از میمون هايی که تا 

آن زمان وجود داشتند، بوجود آوردند.
از اين رو - تشابه ژنتیكی - افسانه های آفرينش بشر، همان خداوند به ابراهیم و ساير پیامبران 

که نوادگان آنان به تعداد شمارش ستارگان است، شاهد مدعاست.
يازدهم - شكست خوردگان گذشته، و فرمانروايان کنونی، و در نتیجه خدايان، به اين نتیجه 
رسیدند که: پیشرفت و تكامل نژاد بشر بسیار آهسته است. آنان نیک آگاه بودند که موجوداتی را 
که خلق کرده اند، مانند خدايان می باشند، اما می خواستند اين پیشرفت و تكامل سريعتر بشود. )با 
توجه به کتاب آفرينش، باب شش��م می خوانیم: آنان چنین کردند و حال چیزی از آنها جلوگیری 
نمی شود که آنان تصور کرده اند که می کنند( خدايان اغلب عصبی و عجول بودند. آنان بسیار زود 
شورشیان را تنبیه و يا نابود می کردند. آنان با کسانی هم که قوانین بیولوژيكی را رعايت نمی کردند 
همین کار را می کردند. خدايان در مورد موجوداتی که عمل جراح��ی روی آنان انجام می دادند، 
احساس اخالقی نداشتند. بلكه بعنوان آفريننده بشر، خود را مسؤل آينده و پیشرفت او می ديدند.

دوازدهم - به هر حال بشر بايد از خدايان و قوانین و تنبیه و توبیخ آنان می ترسید. بخصوص 
هنگامی که خدايان از نسل های اول نبودند. هنگامی که آنان پسران و دختران کسانی بودند که بشر 

به آنها اعتماد داشت، و تا آن زمان جذب آنان شده بود.
دلیل اين مدعی افسانه های خانواده های خدايان است.

سیزدهم - تمام گروه های بشر از ترس قضاوت توبیخ شدن، شروع به حفر زمین کردند تا برای 
خود مخفی گاه درست کنند. شايد اين مردم هنوز وس��یله ای را که به دستور خدايان درست کرده 
بودند، همراه خود داشتند. وسايلی که خیلی ساده تر از وسايل مورد استفاده باستان شناسان امروزی 

است که برای جابجا کردن سنگ ها از آن استفاده می کنند.
چهاردهم - امروز اين ديگر درست است که در تمام دنیا تونل های زيرزمینی کشف می شود 
که به هیچ عنوان شباهتی به روش های تونل سازی »پرو« و »اکوادور« ندارند. شهرهای زيرزمینی 
که مدام کشف می شوند خیلی معلوم است که زياد کار برده است. تمام آنها به وسیله وسايل پیچیده 
تكنیكی، مثل مته های حرارتی ساخته نشده، بلكه به دست افراد بوجود آمده اند. چنین راهروهای 

زيرزمینی را بشر به خاطر ترس از تخريب های فضايی ساخته است. برای مثال:
الف - »سان آگوستین«1 واقع در »کلمبیا« که راهروهای زيرزمینی با تونل های ارتباطی دارد.

ب - »چولوال«2 واقع در »مكزيكو«، که مقبره های زيرزمینی با راهروهای ارتباطی دارد. اين با 
راهروهايی که باستان شناسان به طول کیلومترها حفر کرده اند، نبايد اشتباه شود.

ج - »درينكويو«3، واقع در »آناتولی« ترکیه، که ش��هرهای چند طبقه زيرزمینی، با خانه ها و 
1 San Agustin – Colombia
2 Cholula - Mexico
3 Derinkuyue – Anatolia, Turkey
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اتاق های جادار و وسیع است.
پانزدهم - اگر بشر، يا به عبارت ديگر، اجداد ما، پناهگاه های زيرزمینی را با دستان خود ساخته 
باشند، با سعی و تالش بسیار، اين کارها را برای تفريح و بازی نكرده است. برای محافظت خودش 
در برابر حیوانات وحشی و يا برای بزرگداشت عقايد مذهبی خودش نكرده است. اين حفاری ها 
با وسايل ساده و نیروی انسانی، سال های سال طول می کش��یده است. مهاجمین ناشناخته خیلی 
ساده می توانستند اين مدافعان ابله را مجبور به تسلیم کنند. آنان فقط بايد در مدخل غارها بنشینند 

تا ساکنان غارها از گرسنگی درون غار بمیرند.
شانزدهم - معتقدم يک دلیل برای س��اختن غارهای زيرزمینی وجود داشته، آن هم ترس از 
حمله هوايی بوده است! اما آيا چه کسی قادر بوده است، بشر را از هوا مورد حمله قرار دهد؟ فقط 
کسانی قادر بودند که اصول می دانستند. کسانی که روزی - در زمان های بسیار دور - به سراغ آنان 
آمده بودند. من می دانم که با ارايه اين نقطه نظرات خود را آماج تیرهای انتقاد مخالفان قرار می دهم. 
اما به هر حال تا کنون به آن عادت کرده ام. انتقادها نمی تواند شديدتر از زمانی باشد که من ماجرای 
»حزقیال نبی«1 را در کتاب »ارابه خدايان« نقل کردم. مثل اينكه بايد يک بار ديگر آن را نقل کنم. در 

کتاب »حزقیال« آمده است:

  در منطقه »درينكويو«ی آناتولی واقع در ترکیه اين غارها وجود دارند. آنان مجهز به 
انبارها با ظرفیت 60،000 نفر می باشند.

1 Ezekiel
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- »اينک سال سی ام در ماه چهارم و روز پنجم می گذرد. از زمانی که من در میان اسیران در کنار 
رودخانه »چبار«1 بودم، که بهشت گشوده شد... من نگريستم و بی حرکت بودم. بادی از شمال وزيد 
و ابری عظیم و آتشی شعله ور، و چرخنده و پر از نور، پیرامون آن بود و از میان آن رنگی کهربايی در 
میان آتش نمايان شد. در اين حال چهار موجود زنده از میان آن بیرون آمدند. و چنین ظاهر شدند. 
آنان شبیه بشر بودند. هر يک چهار چهره داشتند. هر يک چهار بال داشتند. پاهای راست داشتند، 
و کف پای آنان مثل کف پای گوساله بود. به هنگام سوختن مانند طال برق می زدند. اينک در حالی 
که به موجودات نگاه می کنم ناگاه يک چرخ بر روی زمین نشست. شكل چرخ ها و کار آنها شبیه 
رنگ ياقوت کبود بود. هر چهار ش��بیه به هم بودند. ظاهر آنها، و کار آنها مثل اين بود که چرخی 
درون چرخ ديگر باشد. هنگامی که آنها رفتند روی چهار طرف خود رفتند. هنگامی که بازگشتند، 

نچرخیدند. زيرا حلقه های آنها به حدی باال بودند که گويی می ترسیدند.
حلقه های آنان پر از چشم هايی بود که به اطراف حرکت می کرد در چهار جانب. هنگامی که 
موجودات زنده رفتند، چرخ ها نیز با آنها رفتند. هنگامی که موجودات از زمین بلند شدند، چرخ ها 
هم با آنان بلند شدند. پسر بشر بر پای خود می ايستد و با تو صحبت می کند. و من پشت سر خود 
صدايی مانند حمله ای بزرگ شنیدم. بدين سان صدای بال های موجودات زنده را شنیدم که يكديگر 

را لمس می کردند. صدای چرخ ها را بر روی آنها و صدايی مانند حرکتی بزرگ را شنیدم«.
با استفاده از خالصه »حزقیال« که ذکر شد، من چند سؤال را بر اساس علوم کنونی در سفرهای 
فضايی طرح کردم. معلوم بود. به طور اصولی اش��تباه ناپذير می نمود. من هم بايد از پیش آماده به 

مسخره گرفته شدن خودم بودم زيرا تفسیرهای نوينی ارايه می دادم.
در 28 مارس سال 1972 گفتگويی با آقای »ژوزف ف. المريچ«2 در »هانتس ويل« آمريكا داشتم. 
وی که يک مهندس متولد »استرالیا« است، حدود 14 سال است که برای »ناسا« کار می کند. او ريیس 
قسمتی است که در آن قسمت، در زمینه ايستگاه های فضايی آينده مطالعه و پژوهش می شود. برای 
مثال »بالمريچ« مسؤول ساختن آخرين مرحله »ساتورن5« بود. اينک او سرگرم طراحی ايستگاه 

مداری آينده است که در آن چندين فضانورد برای مدت چند هفته در فضا خواهند ماند.
در ماه ژوئیه سال 1972 »بالمريچ« مفتخر به دريافت مدال خدمات فوق العاده »ناسا« شد. به 
خاطر زحماتی که برای »ساتورن« و »آپولو« کشیده بود. اين افتخار کمتر نصیب کارمندان »ناسا« 

می شود. از او پرسیدم:
- شما در اوقات فراغت مطالعاتی مبسوط در مورد احالم »حزقیال« نبی انجام داده ايد، می خواستم 

بپرسم چطور مردی با موقعیت شما چنین کاری کرده است؟
پاسخ داد:

- اگر راس��تش را بخواهید، برای اعتراض. من کتاب »ارابه خدايان« شما را خوانده ام. البته با 
اين طرز فكر قبلی که می پنداشتم هر چه که شما نوشته ايد بیهوده و پوچ است. داليل و مدارکی که 
شما در کتاب خودتان گردآوری کرده ايد، چنان غنی است که من هنگامی که به توضیحات علمی 

1 Chebar
2 Joseph F. Blumrich – Huntsville
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و فرضیات شما در احالم »حزقیال« نبی رسیدم. اين در جای خودش موضوعی است که می توان 
در آن زمینه صحبت کرد. من بیشتر عمرم را صرف برنامه ريزی های هواپیماها و موشک ها کرده ام. 
تمام انجیل را خوانده ام. اطمینان داشتم که شما را در چند لحظه قانع و محكوم خواهم کرد. برايم 
قابل قبول نبود که مسايلی که شما مطرح کرده ايد درست باشد. پس از يک مطالعه دقیق و همه جانبه 
از نوشته شما، به سرعت نظرم نسبت به شما تغییر کرد. تمام مطالعات اولیه من سطحی بودند و آنها 

به مطالعاتی عمیق تبديل شدند. به طوری که تمام وقت مرا گرفت.
پرسیدم:

- آيا شما »حزقیال« نبی را بعنوان يک شخص می شناسید؟
گفت:

- طبیعی است. از سه نظر: در ارتباطش با ذات او به طور کلی، و اهمیت او به عنوان يک خبر 
دهنده، و سرانجام همكاری او در وقايعی که توضیح داده اس��ت. او، خود، در راه تكامل عمومی 
خبری که می دهد، مؤثر است. بعنوان خبر دهنده او استعداد بس��یاری دارد و بخصوص در زمینه 

مشاهده. بعنوان همكار او می تواند به ما در پاسخ به اين پرسش ها کمک کند.
پرسیدم:

- آيا او در محل رويداد حوادث بوده است؟ اگر نبوده، پرسش بعدی مطرح می شود، چرا نبوده 
است؟ مواجهات میان بش��ر و خدا در کتاب تورات )عهد عتیق( - که همیشه با پديده های ثانوی 
همراه است - مثل دود، صدا، آتش، رعد، برق و زمین لرزه، تصاوير خیالی نامیده می شدند. آيا پس 
از مطالعات خود در مورد »حزقیال« مالقات بین او و انديشمندان ناشناخته را امكان پذير می دانید؟ 

اگر امكان پذير می دانید، نتايجی را که از آن گرفته ايد بر مبنای چه عالماتی بنا می کنید؟
پاسخ داد:

- جواب اولین سؤال شما بدون ترديد مثبت است. اما من با کلمه »عالمات« موافق نیستم. شكل 
عمومی سفینه فضايی که به وسیله »حزقیال« توضیح داده شده، می توان آن را بر اساس گزارش او 
مجسم و نقاشی کرد. سپس يک مهندس می تواند گزارش او را به کنار بگذارد، و ماشین پرنده ای با 
آن مشخصات بسازد. اگر آن مهندس بتواند بنماياند که نتايج نه تنها به طور فنی امكان پذير است، 
بلكه عملی و پیش بینی شده هم هست و خصوصیات و اعمالی که »حزقیال« بازگو کرده با نتايج 

خود او تطبیق می کنند، در اين صورت، ديگر شما نمی توانید به آن »عالمات« بگويید.
گفتم:

- اطالع دارم که شما کتابی در زمینه نظريات خود همراه محاسباتی بر اساس اطالعات »حزقیال« 
نبی نوشته ايد. بر اساس محاسبات شما، آيا امكان داشته که ابعاد مشابهی با اطالعات فنی ارايه داد؟

پاسخ داد:
- با کمال تعجب، به طور کامل، می توان چنین کاری کرد. چون آنچه در توضیحات او مبهم 
است، يعنی قسمت مربوط به محاسبات رياضی، آن را می توان با پارامتر جايگزين کرد. يعنی يک 
سری از متغیرها، گام به گام امتحان شود. از اين رو خیلی طبیعی آن چیزی ماوراء دانش امروزی 
بوده، که به طور نسبی بر اساس فرضیات شناخته شده ای حاوی احتماالت و بخشی بر اساس مقادير 
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تقريبی الزم قرار داشته است. من متوجه شدم که کشتی فضايی »حزقیال« ابعادی منطقی و قابل قبول 
دارد و وابسته به يک تكنولوژی است که بشر امروز تا چندين دهه ديگر به آن دست نخواهد يافت.

گفتم:
- در نظر ندارم نتايج تحقیقاتی شما را پیش از اينكه چاپ شوند، سرقت کنم. اما از روی غريزه 
طبیعی کنجكاوم بدانم آيا هنوز سؤاالتی بدون جواب برای شما باقی مانده اند يا نه؟ آيا امكان دارد 

دو نمونه آن را برای من ذکر کنید؟
گفت:

- با کمال میل. يكی از آنها تا حدودی مربوط به دو مورد شبیه به هم است. آيا اين مورد، مشمول 
خیال و اتفاق واقعی توأم با هم است؟ يا اينكه فقط تماشای رويدادی را حكايت می کند؟ دوم اين 
است که سرانجام مكان و معبدی که »حزقیال« به آنجا پرواز کرده کجاست؟ نمی تواند »اورشلیم« 
در اين مكان وجود داشته باشد. معلوم است اين موضوع خیلی مهم است که بدانیم مكان دقیق اين 

رويداد کجا بوده است؟
گفتم:

- آقای »بالمريچ« آيا امكان دارد تصور کنید که ش��ما محققان، کتاب ه��ای »عهد عتیق« را با 
محاسبات خود، تكان دهید؟

گفت:
- بدون ترديد. اين تكان اجتناب ناپذير اس��ت. به هر حال من امیدوارم بتوانم دوره اين تكان 
شديد را به حداقل برسانم. زيرا کتاب من شامل همه اطالعات فنی که برای کارهايم به کار برده ام 
خواهد بود. همه محاسبات من آنجاست. هر کس مشكوک است می تواند محاسبات مرا بیازمايد. 
يا اگر نمی تواند، بدهد برايش امتحان کنند. چندان طول نخواهد کشید. پس از آزمون تا آن زمان بايد 
دوره تكان شديد تمام شده باشد. جز اين راهی نیست. طبیعی است که بايد زمان درازی بگذرد، 

پیش از اينكه نتايجی که من به دست می دهم، در ساير رشته های علم مورد استفاده قرار گیرند.
***

برای نخستین مرتبه، مهمترين و باارزش ترين آرزوهايم اجابت شد. با يک تكنیسین ممتاز، نقطه 
نظرات مرا با تمام داليلش پذيرفت. اينک مايلم نظراتم موجب شود که ديگران را برانگیزد. درست 
همانطور که آقای »بالمريچ« را برانگیخت. به همین عنوان مايلم ديگر دانشمندان - متكبر - با اين 
نظرگاه جديد مسايل را بررسی کنند تا بفهمند که من »اريش فون دنیكن« راه هايی را ارايه می کنم 

که در نتیجه امكان دارد به حقايقی از دنیای ما برسند.
»سوفوکل«1 )405 - 497 قبل از میالد مسیح( دوس��ت خودش به نام »آنتیگون«2 را به گفتن 

اين جمالت مجبور می کرد:
- آيا تا اين اندازه دشوار است، آيا تا اين اندازه شرم آور است که نظراتی را که فردا معتبر نخواهند 

بود، از هم اکنون آنها را رها کنیم؟

1 Sophocles
2 Antigone
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آن...

- چه کسی يا چه چیزی کهكشان را آفريده است؟
- چه کسی يا چه چیزی ستارگان را در بیكران فضا قرار داده است؟

- چه کس��ی يا چه چیزی »اهرم« را در فضا در کنترل خود دارد و با نابود کردن س��تارگان و ايجاد 
انفجارات خورشید و خرد کردن کهكشان هايی در برخوردشان با هم، خود را سرگرم می کند؟

- چه کسی و يا چه چیزی نخستین نفس حیات را بر اولین موجود دمید؟
- چه کسی و يا چه چیزی اراده کرد که نخستین شكل متفكر حیات پديد آيد و آيا می خواست ما 

را به همین شكل که هستیم در آورد؟
اگر هر چیزی که هست به وسیله يكی، و آن هم خداوند آفريده شده، پس خدا بايد صالح و 

قادر مطلق باشد. زيرا هر چیزی بنا به مشیت او آفريده شده است.
چرا خداوند قادر مطلق می گذارد جنگی صورت بگیرد و اشک ها و خون ها ريخته شود؟

اگر اين خداوند می خواهد تمام بشر، او را بندگی کنند، چنانكه مذاهب به طور رسمی می گويند، 
پس چرا فقط روی يک س��یاره 20،000 فرقه را به حال خود وا گذاشته، تا به نحو ناپسندی تحت 

نام او با هم کشمكش و ناسازگاری کنند؟
چگونه امكان دارد، وسايل جنگی دو دشمن به نیت پیروزی، به نام خداوندی مقدس شوند، 
که به قول مذاهب، روزگاری يک انس��ان بود و بنا بر اين بايد خدا انسان ها را در حاالت شادی و 

اندوه درک کند؟
آيا نبايد خداوند اعلم و اعظم رحم خويش را تنها به دسته ای عنايت فرمايد که به راستی به نام 

او و تحت مشیت و اراده او می جنگند؟
چرا متقلب ها، اشخاص فرومايه، قاتلین و قاضیان خائن می توانند از همان نعمات و مواهب 

خداوندی بهره مند شوند که مخلوقات نیک خداوند بهره می گیرند؟
چگونه يک خداوند نیک اجازه می دهد تا ثروتمند ثروتمندتر، و فقیر فقیرتر شود، در حالی 
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که همه آنها فرزندان آن خدا هستند؟
اين خدای يگانه از مشیت هايی که برای موجودات سازنده هوشمند مقرر می دارد، چه منظوری 

دارد؟
زيست شناس مولكولی »ژاک مونود«1 که مدير مؤسسه »پاستور« در »پاريس« و برنده »جايزه 
نوبل« سال 1965 است، دنیای معتقدين را با کتابش به نام »شانس و احتیاج« به هیجان و نومیدی 
کش��ید. حتی چپی های کافر هم تحت تأثیر او قرار گرفتند. زيرا در آن گرايشی فلسفی از حقايق 

حیات به مذهب يافتند.
آقای »مونود« در کتابش مراحل امكان سه مرحله ای زندگی را نام می برد:

1 - تش��كیل محلول ش��یمیايی اصلی از موجودات زنده در زمین ش��امل: »نوکلئوتايد«2 و 
»اسید آمینه«3.

2 - تشكل، بر اساس اين مواد از اولین »میكرو مولكول«4 مستعد و عمل جايگزينی.
3 - پیرامون اين ساختمان های قابل تكرار و بی شمار، »تلونومیک« تشكیل يافته موجود است. 

سیستمی که درون خودش تكامل می يابد و تشكیل سلول می دهد.
»مونود« بیشتر کارهای تازه خود را در زيست شناسی اتمی و ژنتیک خالصه می کند. می گويد:
- میلیاردها سال پیش، ترکیب خاص اما س��اده ای از کربن )مانند متان( وارد جو زمین شده 
است و به پوسته زمین رسیده و بعدها آب و آمونیاک تشكیل شده است. از اين ترکیب های ساده، 
عناصر ديگری بوجود آمدند. از جمله »نوکلیوتايد« و اسیدهای »آمینه« که در نهايت به صورت يک 
ارگانیسم ترکیب شدند. اولین سلول و در نتیجه اولین حیات، در زيست اولیه، اولیه پايه بیولوژی.

به عبارت ديگر در زمانی که انفعاالت فیزيكی و ش��یمیايی هنوز ب��ه وجود موجودات ديگر 
وابسته نبود. تكامل »هموس��پین« به ظاهر صلح آيز و بدون هیچگونه تداخل انقالبی، میانبر زده و 

وارد فرضیه تكامل می شود. اساس نظريه »مونو« اين است که:
- رويداد قطعی حیات فقط يک بار انجام شده.

»مونود« می گويد:
- بشر می داند که در اين کهكشان آرام بی پايان، او تنهاست. از کهكشانی که بطور اتفاقی وارد 

زمین شده است. در مورد سرنوشت و وظايفش، هیچ چیز، در هیچ زمانی مشخص نشده است.
زندگی بعنوان برنده بخت طبیعت؟ هرچند که نظريه الحادی دانشمندان امكان دارد بر مبنای 
صادقانه علمی بنیان گذاشته شده باشد، اما سؤال قطعی همچنان بدون پاسخ مانده است. چه نیروی 
آغازگری عناصر شیمیايی را برای يافتن حیات آماده کرد؟ از کجا مواد غذايی اولین محلول که در 

آن، اولین حیات مثل حلقه های چربی به سطح رسید، آماده شد؟
دانش امروز بشر، که پاسخی می دهد مبنی بر اينكه: در خارج از جو. اما اين پاسخ مرا متقاعد 

نمی کند. مثل يک کودک کنجكاو اينک می پرسم:

1 Jacquees Monod
Nucleotides 2 ، محلول هايی از اسید فسفريک و پايه های اتمی »کربوهیدرات« هستند که به طور خاص در هسته های سلول پیدا می شوند.

Amino Acids 3 ، اسیدهای ارگانیک هستند که نقش مهمی در ساختن آلبومین دارند.
Macromolecules 4 ،که شامل يک هزار اتم يا بیشترند.
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- آتمسفر از کجا آمده است؟
- از سطح در حال سرد شدن زمین پسر جان.

- زمین از کجا آمده است؟
- زمین قسمتی از خورشید است، پسر جان.

- و خورشید از کجا آمده است؟
- خورشید قسمتی از »راه شیری« است، پسر جان.

- راه شیری از کجا آمده است؟
- اين هم بخشی از »راه شیری«هايی است که در فضا هستند، پسر جان.

- و تمام راه های شیری از کجا آمده اند؟
- در اين مورد پسر جانم فقط تئوری ها و فرضیاتی وجود دارد.

پروفس��ور »جرج المیتر«1 يک فیزيكدان و رياض��ی دان اهل »بروکس« اس��ت. او از نظريه 
حیرت انگیزی حرف می زند که: بحث پايان ناپذيری را در زمینه پیدايش جريان مطرح می سازد.

میلیاردها سال پیش ماده در فضا و يک اتم اصلی مجرد فشرده شد، يک جرم سنگین ماده، که 
نیروی جاذبه ذرات آن به طور پیوسته به هسته آن فشار می آورد. نیروهای فشار باور نكردنی، افزايش 
يافتند و چندين برابر شدند، تا سرانجام، اين مرتبه ماده منفجر شد و به میلیاردها قطعه، شكسته شد. 

در يک دوره متبلور ذرات اين ماده کهكشان های بی شماری را بوجود آوردند.
»جورج گاموف«2 )1904( فیزيكدان روسی، بر سر راه سفرش به »لندن« و »پاريس« به دانشگاه 
»میشیگان« آمده است. وی در دنیای دانش، به خاطر عبارت علمی اش به نام »انفجار بزرگ« شهرت 
جهانگیری يافته است. او به کتاب های علوم، عبارت قابل استفاده »انفجار بزرگ«3 را اضافه کرد تا 
فرضیه ای را که در بیشتر مجالس علمی پذيرفته شده بود، معرفی کند. اين همان تئوری است که بر 

اساس آن: »تمام دنیا و در نتیجه حیات بر اثر يک انفجار بزرگ پديد آمده است«.
اين به طور کام��ل امكان پذير می نمايد که جهان بر اثر يک انفجار بزرگ بوجود آمده باش��د. 
فرضیه انفجار بزرگ، اين مزيت را بر ديگر فرضیات دارد که قابلیت اثبات بر اساس مسأله ای است 

که به »تأثیر دوپلر«4 معروف است.
به سال 1842 پروفسور »کريستین دوپلر« )1853 - 1803( يک فیزيكدان اطريشی، تأثیری را 

کشف کرد که بر تمام انواع امواج شامل: نور و صدا، قابل بسط و گسترش است.
تأثیر »دوپلر« عبارت است از تغییر درجه صدا هنگامی که منبع صدا و يا شنونده حرکت می کند. 
يعنی به مبداء صدا، دور و يا نزديک می شود. اگر فاصله زياد شود، تن صدا، بم می شود، اگر فاصله 

کم شود، باال می آيد.
اين حالت به سادگی می تواند هنگام دور شدن و يا نزديک شدن يک »لوکوموتیو« شناخته شود.
در امواج نوری، »اس��پكتروم«5، هنگامی که منبع نور به س��وی بیننده می آيد، میل به آبی پیدا 
1 Georges Lamaitre
2 George Gamow
3 Gig Bang
4 Doppler effect
5 Spectrum
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می کند، و اگر منبع نور از بیننده دور شود، به سمت قرمز می رود.
شتاب حرکت همه ستارگان را می توان با تأثیر »دوپلر« اندازه گیری کرد. زيرا ثابت شده است 
که ستارگان در تمام کهكشان ها مواد شیمیايی مشابه و اغلب موقعیت های فیزيكی مشابه کهكشان 

»راه شیری« ما را دارند.
بر اين اصول، ثابت شده »ادوين پاول هیوبل«1 )1953 - 1889( که وی يک فیزيكدان نجومی2 
است، به دنبال پژوهش هايش پیرامون اجسام فضايی و سیستم ستاره ای، کشف کرد که: تغییر رنگ 
»گاالکس��ی«ها به قرمز، هنگامی که از ما دورتر می شوند بیش��تر می گردد. وی در مرکز مطالعاتی 

»مونت ويلسون«3 مشغول کار بود.
پروفسور »هانس آلفون«4 استاد فیزيک »پالسما« در دانشكده فنی سلطنتی »استكهلم« می گويد:
- کهكشان ها با سرعتی به نسبت فاصله ما با آنها از ما دور می ش��وند. تابش مداوم نور، يک 
درصد کمتر می شود و اين به هنگامی انجام می شود که منبع نور با سرعت يک درصد سرعت نور 

)279000 کیلومتر در ثانیه( از ما دور می گردد.
خواننده بايد بادکنک های رنگی بچه را که هنوز باد نش��ده اند را به ياد بیاورد. اگر به بادکنک 
نقطه هايی اضافه کنیم و بعد آن را باد کنیم، هر نقطه از ديگری شروع به دور شدن می کند، با سرعتی 
که باد می شود، يعنی سرعت باد ش��دن با سرعت دور ش��دن نقطه ها از هم مساوی است. هر چه 
بادکنک بزرگتر شود، هر نقطه از ديگری سريعتر کشیده می شود. هر کس آشكارا می تواند زمانی را 
که دايره ها متمرکز بودند از سرعتی که از فاصله نقطه از هم در جهات مختلف که حرکت می کردند، 

به دست آورد.
سن کهكشان از روش جابجايی به طرف رنگ قرمز، محاسبه شده است. اين روش، سنی معادل 

با شش تا ده میلیارد سال تعیین کرده است.
مثل هر کس ديگری که اين تقريب را پذيرفته، »جورج آبل«5 مدير بخش ستاره شناسی دانشگاه 

»کالیفرنیا«، در سخنرانی خودش در نوامبر سال 1971 گفت:
- آقايان شما اشتباه می کنید. پس از سیزده سال مشاهده هشت کهكشان که بسیار از هم فاصله 

دارند، من می توانم قابت کنم که سن فضا دو برابر چیزی است که به تازگی ثابت شده است.
انفجار عظیم!

فضا مانند خانم هايی که اگر سن آنها را بیش��تر از آنچه که هست حدس بزنند، به آنان توهین 
خواهد شد. برای من هم تفاوت نمی کند که شش يا هشت يا بیست میلیارد سال از »انفجار عظیم« 
گذشته باشد. سن و سال، مبین و مشخص کننده چیزی که منشاء اولین نوع حیات می باشد، نیست. 
به هر حال تفاوتی ندارد که چه زمانی »انفجار عظیم« انجام شده است. آنچه معلوم است اين است که 
پیش از انفجار ماده وجود داشته که منفجر شود. انفجار اتم اولیه شايد در مورد پیدايش کهكشان هايی 

که میلیاردها میلیارد ستاره توضیحی بدهد.
1 Edwin Powell Hubble
2 Astrophysicist
3 Mount Wilson Observatory
4 Hannes Alfven - Stockholm
5 George Abell
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دانشمندان مكتب های گوناگون، حتی مكتب فلس��فه، امكان دارد بیشتر از اينها در »راز اتم« 
به عنوان شروع همه چیز پژوهش و تحقیق بكنند. ش��ايد کافران با شدتی افزاينده، وجود قدرت 
اليزالی که برای کلمه ای بهتر که ما »خدا« نام می دهیم، نفی کنند، و در مقابل بگويند که در آغاز هم 

خلقت مطرح بوده است.
اگر ماده ای که تمام ستارگان را می سازد، از اتم اولیه منشاء گرفته باشد، پس تنها اين نكته قابل 
قبول است که بگويیم تمام ستارگان کهكشان ها، از يک جنس می باشند. يعنی تمام عناصر ترکیبی 

آنها با هم مشابه است.
با اينكه، فرضیه »انفجار عظیم« می تواند با جابجايی نور قرمز تايید شود. آنهم بر اين اساس که 
تمام مواد در يک کلوخه تحت فشار قرار گرفته اند يا اينكه به هیچ عنوان انفجار بزرگی انجام نشده 

که در اين صورت، هیچ نتیجه ای از جابجايی نور قرمز يا »تأثیر دوپلر« نمی توان گرفت.
به طور عملی، در دو سال گذشته، خیلی بیشتر اسیدهای آمینه و تجمع ترکیبات پیچیده مولكولی، 

در مواد خاکی تشخیص داده شده اند.
»گوستا ولین«1 در 29 اکتبر سال 1971، و »ديويد ب. اريكسون«2 از دانشگاه کلمبیای نیويورک، 
اعالم داشتند که طی پژوهش هايی در آزمايشگاه موفق شده اند که اسیدهای آمینه ای از راه قرار دادن 
ترکیبی از چهار ماده در سر راه جرقه الكتريكی بوجود آورند که آشكارا در کهكشان وجود دارند.

تا حدودی، به طور مداوم، محققین »راديو آس��ترونومی« رصدخان��ه »گرين بنک« واقع در 
»ويرجینیای« غربی گزارش داده اند که در توده ابر گاز »بB2( »2( در شكل های فلكی »ساگیتاروس«3 

ترکیباتی کشف کرده اند که محتوی مواد اولیه الزم برای بوجود آوردن زندگی و حیات می شود.
»سیانو استیلن«4 پیچیده ترين ترکیب شیمیايی است که تا کنون در فضا، توانسته اند آن را نشان 
بدهند. مولكول های هیدروژن، »مونو اکسید کربن«5 آمونیاک، آب، »هیدرو سیانور«6، »فرمال دی 
هايد«7، »اس��ید فرمیک«8، »الكل متیل«9 و يک گروه از هیدروکربن ها تا کنون وجودشان در فضا 

ثابت شده است.
همانگونه که اسیدهای آمینه، در سنگ های کره ماه و شهاب ها ديده شده اند.

در اکتبر سال 1971 دانشمندان »ناس��ا« گزارش دادند که می توانند تعداد 17 عدد اسید آمینه 
را، عالوه بر آن دس��ته که سازنده پروتئین هس��تند را در سیس��تم ارگانیزم زمینی، در شهاب های 
»مورکینسون«10 و »موری«11 )که با نام محل هايی در جنوب استرالیا نام گذاری شده اند( ثابت کنند.

1 Gosta Vollin
2 David B. Ericson
3 Sagittarius
4 Cyano azethylene
5 Carbon Monoxide
6 Hydrocyanide
7 Formaldehyde
8 Formic acid
9 Methyl alcohol
10 Murchinson
11 Murray
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دانشگاه »میامی« دو نوع اسید آمینه که سازنده پروتئین هستند به نام های »گلیسین«1 و »آالنین«2 
در سنگ های ماه که به وسیله سرنشینان »آپولو 11« آورده شده است، کشف کرده اند.

بشری که از اينگونه تنهايی گريزان است، به طور عملی، بايد از اين اثبات های علمی شادمان 
گردد. زيرا اينها او را مطمین می س��ازند که در کهكشان ها تنها نیس��ت و بعكس شايد بسیاری از 

انديشمندان در فضا باشند که منتظرند تا او اثرهايی از مالقات گذشته را پیدا کنند.
بر اساس موقعیت دانش امروزی بشر، بايد مسايل زير را پذيرفت:

- تمام مواد موجود در فضا اول در يک اتم اولیه مجتمع بودند.
- مواد اولیه شیمیايی برای تشكیل زندگی در تمام ستاره های ديگر کهكشان ما وجود دارد.

اينک اين پرسش:
- مكانی که برای اين خدای خوب در ساختمان اين فرضیه باور نكردنی که دانش بر پا نموده 

است، کجاست؟
»آن« پیش از انفجار عظیم، وجود داش��ته اس��ت. »آن« ضامن اين تغییرات عظیم را رها کرده 
است. »آن« باعث پديد آمدن تمام دنیا از يک انفجار شده است. »آن« نیروی اولیه کنترل ناپذير، کار 
مسلم اولیه، به ماده تبديل شد و نتیجه انفجار عظیم را می دانسته است. »آن« می خواسته که قدرت 

و نیروی خود را در مخلوقات خويش بنماياند.
با اينهمه بحث های بی شمار، سعی کرده ام که تصور خودم را با ساده ترين مثال ها تشريح کنم. 

به راستی خیلی ساده!
پیشنهاد کردم، کامپیوتری را بايد تصور کرد که با 100 میلیارد واحد حافظه کار کند.

اين کامپیوتر اطالعات شخصی خواهد داشت. )اين اصطالح را پروفسور »میكی« از دانشگاه 
»ادينبورگ« که اولین کامپیوترهای س��خنگو را ساخته، به کار برده اس��ت( خودآگاهی شخصی 
کامپیوتر بسیار نزديک به ماشین ها و میلیاردها مدار آن بسته می شود. اگر کامپیوتر منفجر شود، اين 
آگاهی شخصی نیز از بین می رود. پیش از انفجار اين کامپیوتر انديشمند، تمام واحدهای خود را 
مغناطیسی نكرده است. انفجار انجام می ش��ود. اين 100 میلیارد واحد با سرعت هايی گوناگون با 

توجه به اندازه های آنها به اطراف رها می شوند.
اطالعات اولیه مرکزی کامپیوتر ديگر وجود ندارد. اما همین نابود کننده انديشمند، خودش 

آينده بعد از انفجار را برنامه ريزی کرده است.
تمام واحدهای مغناطیسی با اطالعات جداگانه خود، يک بار ديگر در زمانی در مرکز انفجار 
جمع خواهند شد، و به زمان بازگش��ت، هر قس��مت از فاکتورهای جديد، تجربه شخصی را به 

اطالعات خصوصی ماشین اولیه اضافه می کند.
از زمان انفجار تا زمان بازگشت، هیچیک از تكه ها نمی دانند که پاره هايی از يک وجدان بزرگتر 
باشند، اما دوباره به سوی آن مراجعت می کنند. اگر يک تكه، خودش، با ظرفیت انديشه پايین، موفق 
شده باشد بپرسد که: »احساس و دلیل اين سفر من در چه چیزی است؟« و يا بپرسد که: »چه کسی 

1 Glycin
2 Alanin
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مرا آفريده، و از کجا آمده ام؟« بدون ترديد چنین سؤال کننده ای پاسخی نخواهد گرفت.
به هر حال اين آغاز و انجام ماجرا بوده است. يعنی يک نوع آفرينش »آگاهی« ضربدر »عامل 
تجربه« فقط به طور دقیق در نقطه »امگا« »تیل هارد چاردين«1 )1955 - 1881(. آيا يک بار ديگر 

ما خواهیم دانست که در خودمان: »دلیل و نتیجه آفريده شدن را مجتمع داريم؟«
به نظر من »آن« به عنوان يک مفهوم مشابه برای »خدا« که بايد پیش از »انفجار عظیم« وجود 

داشته باشد، يک نظر غیر قابل بحث و گفتگوست.
»سنت جان عالم دين«2 - که به شكل وحی نشان می دهد که به اسرار نهان واصل شده است 

- منشاء تمام موجودات را اينطور شرح می دهد:
- در ابتدا کلمه بود. و کلمه با خدا بود. و کلمه خدا بود. تمام چیزها به وسیله او ساخته شد. و 

بدون او چیزی نبود که ساخته شده باشد.
در صورتی که طی دو هزار سال داستانی از خلقت که به درد بچه ها و وحشیان بی تمدن می خورد، 
به مفهوم خدا اضافه نمی ش��د، تمام اينها منطقی می بود. تنها همین مانع می شود که ما به قلب رمز 
واقعی خلقت برسیم. اما اگر اين ذات: »آن« )خدا( تصمیم می گرفت که خود را به قالب ماده و جسم 

در آورد، همزمان »آن« هم خلقت و هم محصولی از خلقت می شد.
پروفسور »د. ل. پی پر«3 از دانشگاه »استانفورد« چه می گويد؟:

- ترس از خطا، مرگ هرگونه پیشرفتی است. عشق به حقیقت کلمه ارتباطی ايمنی است.
مانند تكه های کامپیوتر ما خودمان را دوباره در اتحاد می بینیم. ما تكه هايی هستیم. قطعاتی کوچک 
از او که راهمان را دوباره به اجتماع بی انتهای هستی پیدا می کنیم. تمام فرضیه ها، تمام فلسفه ها با 
پرسش هايی مانند: چرا... از کجا... دانش... خودشان را زجر می دهند. پروفسور »پوچتی«4 می نويسد:
- هیچ لزومی ندارد که در عرصه و دانش برنده بود. در واقع هیچ حقوق مذهبی از راه اثبات 

علمی تا کنون به دست نیامده است.
در آغاز س��ومین دوره تاريخ ما، دنیا به پنج دين بزرگ و هزاران ش��اخه تقسیم شده است. با 
اعتمادی بی مانند تكنولوژی به ما آن نیروی الزم را می دهد تا ارتباطی با انديشمندان ناشناخته در 

فضا برقرار کنیم.
- ما آنها را به چه شكلی در خیال داريم؟

- مانند کاتولیک ها؟ مانند پروتستان ها؟ مانند لوتران ها؟ مانند مورن ها؟ مانند مسلمان ها؟ مانند 
بودايی ها؟ مانند هندوها؟ مانند ارتدکس های يونانی؟

آيا آن انديشمندان ناشناخته، ما را به چشم آنهايی که مغزهای ناقص دارند نگاه می کنند؟
چون هرگز نخواسته ايم شنبه ها چراغ روش��ن کنیم؟ )مثل آداب يهوديان ارتودوکس( چون 
گوشت خوک نمی خوريم )مانند مس��لمانان و يهوديان( چون ما گاوهای الغر و موش های چاق 
را بعنوان مقدسات قبول داريم )مثل هندوها و مذاهب هند( و يا به دلیل اينكه ما خدای خود را به 

1 Teilhard de chardin›s - Omega Point
2 St. John The Divine
3 D. L. Pieper - Stanford
4 Puccetti
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نحو هولناکی به صلیب کشیده ايم.
من گمان می کنم با گام های نوينی که در دوره سوم به دنیای ستارگان می گذاريم، اين گام گذاری 

پايانی بر تعداد اديان خواهد بود و همگی به سوی يک اعتقاد پیش خواهند رفت.
برای من مشكل است که در باره سؤال »آن« و يا »خدا« به زبان ساده تری حرف بزنم. نمی خواهم. 

زيرا می دانم که مذاهب با معبودان بسیار خودشان از پیشرفت بشر جلوگیری می کنند.
چگونه اين مذاهب و اديان که هر يک به يک معبود تعظیم می کنند باعث جنگ و نگونبختی و 
ويرانی شده اند! اگر آنها نخواهند وسعت ديد بیابند، بدون ترديد آنان خود جزئی از داليل نابودی 

بشريت خواهند بود.
»جی. و. فورستر«1 که استاد دانشگاه »ماساچوست« در رشته سیستم آنالیز تكنولوژی است، 
تحقیقات بسیار وسیع و دامنه داری در مورد میزان رشد انسان و نتايج آن بعمل آورده است که شامل 

جزئیات بسیار ناچیز هم می شود.
پروفسور »دنیس میدوز«2 کتابی تحت عنوان »حد رش��د« در ماه می سال 1972 منتشر کرد 
که در آن با ديدگاه هولناک آينده بر اساس محاس��بات، او دنیا را بر اساس محاسبات خود هشدار 
می دهد. شمارش رشد روزانه انسان ها، هر ساعت يک سیل جمعیت بشری است که دارد سیاره ها 
را می پوشاند. تمام اين انس��ان ها به خوراک احتیاج دارند. به پوشاک و مسكن احتیاج دارند. تمام 
اين بشر مدفوع و زباله دارند و »ازت« را زياد می کنند. برای آنان نیاز به زمین کشاورزی و مواد خام 
است. بیش از آنچه آنان اينک در اختیار دارند. آنان درست مانند يک غده سرطانی در حال رشد و 
توسعه هستند و سطح زمین پوشیده از شهرها و خانه های مردم است. اگر بشر جنگل ها و بیشه ها 
را برای نیازمندی های اولیه خود، نابود کند، خودکش��ی کرده است. اين بشر منبع اکسیژن را نابود 
می کند. ماده حیاتی زندگی، آب. ديگر حتی اگر اقیانوس ها و حجم يخ های قطبی را هم حس��اب 

کنیم کفايت نخواهد کرد.
دانشمندان هشدار می دهند که زمین پیش از سال 2100 نابود خواهد شد.

تنها يک راه حل برای اين دشواری ها موجود است. يک کنترل جمعیت سريع و به طور کامل 
جدی.

اگر رهبران جوامع مختلف بزرگ و کوچک مذهبی به يک کارتل جهانی تبديل شوند به اين 
مخالفند. هر جامعه ای گوسفندان خود را می شمارد، و گوسفندان بیشتر يعنی قدرت بیشتر. حتی 

اگر نخواهند که مصیبت های بشر را به عنوان مشیت الهی تلقی کنند.
آنچه که اينک به نام خداوند پیش می آيد، بازی های سیاس��تمدارانه قدرت هاست که بر سر 
بدبخت ترين موجودات انجام می گیرد. اين جنايتی هولناک علیه بشريت است. بشری که روزی 

به شكل خدايان آفريده شده است؟
- آيا سرانجام، بشر نبايد خود را بخش مهم جهان تصور کند؟

اگر از اين نقطه آغاز کند، برای خود ارزشی متعادل تر قايل شده است. در اين صورت می تواند 

1 Jay w. Forrester
2 Dennis Meadows
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دنیای خود را به عنوان خانه خود حفظ کند و در اين صورت می تواند آن شجاعت را در خود بیابد 
که به ستارگان دسترسی پیدا نمايد.

آينده همراه خواهد بود با سفرهای فضايی. فرود بر س��طح ماه تنها يک شروع بود، به خاطر 
اينكه ما به مواد خام و جا احتیاج داريم. اما احتمال می رود که با الهه ای از ستاره ديگر برخودهايی 

نیز - شايد - بوجود آورد.
چنین برخوردی در اصول عقايد 20،000 مذاهب و اديان مختلف آنها وجود ندارد. زيرا برای 

مؤمنان، بشر بايد در قله حقیقت باقی بماند.
اما اگر موجوداتی بسیار پیشرفته تر از ما در سیارات ديگر وجود داشته باشند و در عین حال از 

خصوصیات الهی هم برخوردار نباشند، آن وقت چه پیش خواهد آمد؟
آيا دشوار است که با داستان های آشنا و دوست داشتن جن و پری، بدرود بگويیم؟

»آنها« با افسون های شیطانی می کوشند تا در اهداف و سفرهای فضايی خرابكاری کنند. »آنها« 
در مورد نتايج پژوهش هايی که برای اين هدف ها انجام می گیرد هشدار می دهند.

اين طرز فكر به حدی موذيانه اس��ت که بس��یاری از انتقادگران زيرک برنامه های سفرهای 
فضايی وقتی مباحث خود را در مقاالت بررس��ی می کنند، ديگر متوجه نخواهند بود که چه کسی 

دارد قلم های آنان را دنبال می کند؟
پس چه بايد کرد؟

آيا بايد معابد را ويران کرد؟ کلیساها را نابود کرد؟ البته که نه.
در تمام نقاطی که مردم اجتماع می کنند تا جهان آفرين را عباد نمايند. آنان قدرت رو به افزايش 
»با هم بودن« و »اجتماع« را حس می کنند. بسان آهنگی که از »پاپازون« بلند می شود، احساس مشترکی 
در قلب های همه، در سكوت انعكاس می يابد. مساجد و کلیساها مكان هايی برای انديشیدن هستند. 
فضايی مناسب برای دعاهای وصف ناپذيری برای »آن«. همان »آن« که آموخته ايم برای خواستن 
دنیايی بهتر، بايد او را »خدا« بنامیم. مكان هايی برای اجتماع بسیار الزم است، اما باقی مانده زائد است.

پايان

جهت آشنايی بیشتر با »نظريه بیگانگان باستانی« و همچنین دسترسی به منابع ديگر و 
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 
گذاش��تند؟ کجا رفتند؟  آیا هرگز بازمیگردند؟ اینها س��واالتی 
اس��ت که نظریه »بیگانگان باس��تانی« در پی پاسخ به آنهاست.
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