
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



  نفرین شدهاتومبیل 
  

این  .!! در قتل بیست میلیون نفر از مردم جھان نقش قابل توجھی داشت–لوکس و پر زرق وبرق      یک اتومبیل 
انـان را بـه سـوی     ده سـلطنتی اتـریش را بـا خـود حمـل میکـرد و       اتومبیل سرخ رنگ که دو تن از اعضای خانوا        

 کیلـومتر را  ٢٠٠٠و در ان زمـان کمتـر از    , گنجـایش شـش سرنـشین را داشـت     –سرنوشت غم انگیزی میبرد     
" از شھر   تا ھنگام دیدار–این اتومبیل مخصوص خانواده سلطنتی ساخته شده بود       , در حقیقت . پیموده بود   

 در سراسر قاره اروپـا در اسـتانه    بود و احوال سیاسی ١٩١۴ ژوئن   ٢٨روز  . فاده قرار گیرد    مورد است " سارایوو  
 تنھا جرقه کوچکی کافی بـود تـا بھانـه ای بدسـت دھـد و شـعله یـک جنـگ           . وحشتناکی قرار داشت    انفجار  

سوار " نبورگ دوشس ھوئ "ولیعد اتریش و ھمسرش " فرانتس فردیناند . ارچ دوک . " خانمانسوز را بر افروزد 
گـشتی   "سـارایوو  "  تا در خیابانھای   –این اتومبیل کروکی زیبا شدند      

در ان ھنگام بمبی به سوی اتومبیل پرتاب شد که به بدنـه ان       . بزنند  
ولی لحظه . دوباره به خیابان افتاد  ,بی انکه منفجر شود  و-اصابت کرد

تریش را که گارد سلطنتی ا  اعضای  منفجر شد و چھار تن از–ای بعد 
بـا  . در پشت اتومبیل حرکـت میکردنـد مجـروح سـاخت             سوار اسب و  

پس از این  , اتریش و ھمسرش اینحال ھیچگاه معلوم نشد چرا ولیعد
نامعلوم دیگـری   اینک نوبت به عامل   .!! واقعه به قصر مراجعت نکردند      

راننده انھا کـه کـامال بـه       ,رسید که تا امروز راز ان کشف نشده است        
اشتباھا به خیابـان بـن بـستی        –ھر و خیابانھای ان اشنا بود       وضع ش 

تپانچـه ای در    ناگھان جـوانی کـه  –پیچید و در ان خیابان تنگ و باریک    
را به باالی گلگیر اتومبیل رساند و   از آستانه در یکی از خانه ھا بیرون پرید و با یک جھش خود–دست داشت 

مرگ این . ن کشته شد  قتل رساند و خود بدست محافظارش را به ولیعد اتریش و ھمس–با شلیک چند گلوله 
 و بـالغ بـر بیـست    -که اتش جنگ جھـانی اول را شـعله ور سـاخته بـود       بمنزله جرقه ای بود    –زوج سلطنتی   

در ورای این سیل خروشان و این تحوالت ناگھانی . در این جنگ عالمگیر از دست دادند  میلیون نفر جان خود را
ایـن اتومبیـل     سرخ رنگ ھمچنان به اعمال شیطانی خود ادامه داد و ھمه کسانی که به نحـوی بـا         اتومبیل –

"  ژنـرال  –جنگ به سراسر اروپا سرایت کرد    یکھفته پس از انکه اتش     .به ھالکت رسیدند   ,سروکار پیدا کردند  
مصادره کرد و این اتومبیل نفرین " سارایوو " خانه فرمانروا را در  –فرمانده مشھور لشکر پنجم اتریش " پوتیورک 

" در   و بیست و یکروز بعد–دیری نپائید که نحسی این اتومبیل گریبان او را نیز گرفت . کرد  شده را نیز تصاحب
اعزام شد و در انجا " وین  "شکست فاجعه امیزی را تحمل کرد و مقام فرماندھی را از دست داد و به " والیئوو 

 صاحب جدید ان سروانی –اتریشی دیگر در امد  اتومبیل سرخ رنگ به تصاحب یک . در فقر و فالکت درگذشت
 ولـی  –بزودی این سروان با اتومبیل اخـت شـد   . برگشته بشمار میرفت  بخت" پوتیورک " بود که از کارمندان    

از  در یکی –این سروان اتریشی که جنون سرعت داشت . دردناکی در انتظار اوست  نمیدانست که سرنوشت
درختـی    دو تـن از روسـتائیان را زیـر گرفـت و اتومبیـل بـه      –با سرعت سرسام اوری رانندگی میکـرد    روزھا که 

پس از متارکـه  . اتومبیل بود   روز صاحب٩او فقط .! تصادف کرد و سروان اتریشی در این سانحه به قتل رسید       
. ستور داد کـه انـرا تعمیـر و تـزئین کننـد      کرد و د این اتومبیل را تصاحب  " یوگسالوی  " فرمانروای جدید    , جنگ

تصادف کرد و در اخرین تصادف فرماندار یوگسالوی یک دست و یک پایش   این اتومبیل چھار بار–ظرف چھار ماه 
نحوست ان  زیرا. دستور داد این اتومبیل نحس و شوم را نابود کنند " یوگسالوی " فرمانروای  .را از دست داد 

کـه  " سـرکیس  " بنام دکتر   اما در ھمان زمان شخصی–سوار ان شده بود را گرفته بود گریبان ھر کس را که      
 این اتومبیل را در ازای –باد تمسخر میگرفت  اعتقادی به این حرفھا نداشت و موضوع نحس بودن اتومبیل را به

شخصا ھدایت انرا  تصمیم گرفت خود –استخدام راننده شخصی نبود  چون قادر به. مبلغ ناچیزی خریداری کرد 
  کم کم ھمه باور–ماه با ان خوش بود و در این مدت ھیچ اتفاق ناگواری رخ نداد   مدت شش–عھده دار شود 

 چیـزی  –میکردند که شایعه نحس بودن این اتومبیل   
 امـا در  –نیـست   جزء خرافات و زائیده خیـاالت مـردم      

 این اتومبیل در حالیکه واژگون   –یکی از روزھا    بامداد  
اتومبیل فقط اندکی  ,کنار جاده پیدا شد  در-ه بودشد

می  اسیب دیده بود و جسد دکتر نیز در کنار ان دیده
 زیر ان مانده و – که ھنگام چپ شده اتومبیل       –شد  

پـس از مـرگ      , ھمـسر دکتـر   . له و لورده شده بـود       
شوھرش این اتومبیل را به یک جواھر فروش ثروتمند 

با ان خوش بـود تـا   این شخص نیز یکسال    –فروخت  
 –انکــه ناگھــان بــی دلیــل دســت بــه خودکــشی زد  

 پزشک دیگری بود که از      –بعدی این اتومبیل     صاحب
گرفت  ھمان روز نخست نحسی اتومبیل گریبانش را

 در سانحه –او بر خالف صاحبان قبلی این اتومبیل        . 
بلکه بیمـاران او از تـرس نحـسی     ,ای به قتل نرسید 

در . کردنـد   عه به مطـب خـوداری  این اتومبیل از مراج 
سوئیـسی مـسابقات اتومبیـل رانـی      نتیجه کار و بار او کساد شد و مجبور گردید این اتومبیل را به یـک راننـده   

با یک دیوار سنگی برخورد کرد و در دم کشته "  دولومیت"  این راننده سوئیسی در حین تمرین در         –بفروشد  
او . یکـی از کـشاورزان انـرا خریـداری کـرد       ,بازگشت و اینبـار " سارایوو  "این اتومبیل دوباره به نزدیکی   .!! شد

تا انکه در .  سوار ان میشد –ھای متوالی بی انکه حادثه ناگواری رخ دھد  دستی به سروگوشش کشید و ماه
تومبیل صاحب ا . بی دلیل در جاده خاموش شد و از حرکت باز ایستاد –از روزھا ناگھان این اومبیل  بامداد یکی

به کاری خود ببند و ان را تا شھر   از یکی از کشاورزانی که از ان حوالی میگذشت خواھش کرد تا اتومبیل را –
.  که ناگھان اتومبیل روشن شد و به راه افتـاد  –بود  او تازه شروع به بستن طناب بوکسل کرده     . بوکسل کند   

 و سـر  –اری پرتاب کرد و روی جاده به حرکت درامـد  ھمراه با اسب ھایش به کن  انرا–پس از برخورد به گاری    
نزدیـک   سرانجام دوران شوم این اتومبیل به پایان خود.  واژگون شد و صاحبش را به قتل رساند      – یک پیچ تند  



در صدد تعمیر ان برامده بود   او که-افتاد" تیبر ھر شفیلد " بدست مکانیکی بنام –شد و این اتومبیل سرخ رنگ 
 یکروز ھنگامیکـه  – خودش سوارش شد –بفروشد چون نتوانست ان را   –بیل را به رنگ ابی دراورد        این اتوم  –

 ناگھان به کله اش افتاد تا با سرعت –بود و به یک عروسی میبرد    پنج تن از دوستانش را سوار اتومبیل کرده       
 در – با اتومبیل دیگر تصادف کرد اما کنترل اتومبیل از دستش خارج شد و –دیگری سبقت بگیرد  زیاد از اتومبیل

و چھـار تـن ھمراھـانش بـه قتـل      " ھرشـفیلد  "  ,این حادثه که اخرین سانحه تاریخ این اتومبیل بشمار میرفت 
 این. فرستادند " وین "  انرا به موزه –ھزینه دولت اتریش بازسازی شد و بجای زندان  این اتومبیل به. رسیدند 

ان زمـان ھـرکس     در– رساند و موجبات اغاز یک جنگ جھانی را فراھم سـاخت  اتومبیل شانزده نفر را به قتل     
اتومبیل جانشان را از دسـت داده بودنـد     تابلویی را میدید که بر ان نام قربانیانی که با این–وارده موزه میشد   

م در خـالل   سـرانجا –این اتومبیل پـر مـاجرا   . نابود ساخت   تا انکه جنگ جھانی دیگری ان را      –بچشم میخورد   
  .پرتاب شد از میان رفت " وین " که از سوی متفقین بر روی موزه   بر اثر بمبی–جنگ دوم جھانی 

  

  
  

  شگفت انگیزترین مومیائی جھان
  

که   جسد مومیائی شده مرد کوچک اندامی است–از بزرگترین اسرار و شگفتی ھای باستان شناسی  یکی
 بلکـه قـدیمترین   –  نه تنھا کوچکترین مومیائی جھـان    -این جسد مومیائی شده   .!  سانتیمتر طول دارد   ٣۵فقط  

دانشمندان . کشف شده است در امریکا  واقع" وایومینگ " در ایالت " کسپر " مومیائی میباشد که در منطقه 
 کوچولو را مورد برسی قرار دادند و ھمگـی کالمـال دچـاره     این ادم–و محققان بسیاری از گوشه و کنار جھان         

ماجرای کشف . تفاوت داشت  ,دیده بودند"  چراکه این جسد مومیائی شده با ھر انچه که قبال–شدند  حیرت
جویندگان طال    ھنگامیکه گروھی از کارگران معدن یا ھمان١٩٣٢سال   در اکتبر–این مومیائی از اینقرار بود که 

کسپر "  در نقطه ای در نزدیکی –بودند  سرگرم کار" پدرو"در دامنه کوھستان 
برخـورد   ,جـالبی داشـت    که رنـگ متفـاوت و      –به یک دیوار سنگی یکپارچه      " 

که این دیواره برامدند   ھمین امر کنجکاوی انھا را بر انگیخت و در صدد         . کردند
یـک غـار    –وقتـی ایـن کـار انجـام شـد       . عظیم سنگی را با دینامیت بترکانند       

ھمینکـه دود و گـرد و   . کوچک در پشت این تخت سنگ بزرگ پدیـدار گـشت           
 و در –کارگران معدن ھمگی خود را به دھانه غار رساندند  , نشستغبار فرو
در انجا .! خود روبرو شدندکه با یکی از عجیبترین صحنه ھای زندگی  اینجا بود

که شبیه یک مـرد   ,موجود کوچکی را مشاھده کردند   جسد مومیائی شده   –
حالـت چھـار زانـو      روی طاقچـه کـوچکی قـرار داشـت و بـه            –این جسد   . بود  

  و صورتش– پوست چروکیده اش به رنگ قھوه ای سوخته بود –نشسته بود 
نش قدری بسته شـده  یکی از چشما. به یک میمون شباھت داشت    " تقریبا
به   انسان تصور میکرد که این موجود شگفت انگیز–بطوریکه در نگاه اول  ,بود

این جسد کوچـک را الی پتـو   .! ه است چشمک میزندکسی که او را پیدا کرد   
کـه خبـر کـشف ایـن جـسد شـگفت انگیـز در انجـا         _ "گـسپر  "  پیچیدند و بـه  

 ,حاضر نبودند موضوع را باور کننددانشمندان ابتدا .  بردند,غوغائی بپاکرده بود
محال اسـت   , بودندمعتقد_ زیرا بر اساس ضوابط قراردادی باستان شناسی        
خالف تصور  ولی این امر بر. که موجودی را درون یک سنگ سخت دفن کنند    

پس از . و ھمین امر انھا را نسبت به موضوع کنجکاو کرد  ,انھا تحقق یافته بود
ایـن جـسد متعلـق بـه یـک        "  داشتند کـه احتمـاال     اظھار_ جسد مشاھده این 

حـال اشـعه ایکـس     بھر. و جمعی شیاد به این وسیله به حیله و کلک مبادرت ورزیده اند    ,موجود زنده نیست  
 معلـوم شـد کـه    –ولی ھنگامیکه با اشعه ایکس جسد را ازمـایش کردنـد    ,میتوانست این موضوع را ثابت کند 

سـتون مھـره ھـا و قفـسه سـینه و       ,جمجمه کوچـک او . قعی بوده است  متعلق به یک موجود مذکر و ا       جسد
 در - سانتیمتر تجاوز نمیکرد و مومیائی شده ان٣۵ وقد او از -تشخیص بود استخوانھای بازو و پا به اسانی قابل

و دھـان بزرگـی بـا لبھـای      ,پھنی با منخـرین فـراخ   پیشانی او کوتاه بود و بینی.!   وزن داشت  گرم۵۶٠حدود  
بـه کمـک   . می پنداشت که لبخند طعنه امیـزی بـر لـب دارد     ,  انسان و قتی به او نگاه میکرد      –ریک داشت   با

 چند تن از زیست شناسان که این جـسد . معلوم شد که ردیف دندانھای او کامل و سالم است     اشعه ایکس 
 , اسـت  سالگی درگذشـته ۶۵که این موجود کوچ در سن :   اظھار داشتند –کوچک را مورد مطالعه قرار دادند   

جرات ھیچگونه اظھار عقیده ای در  حتی دانشمندان. ولی ھیچکس نمیداند مرگ او در چه تاریخی بوده است 
 بر واقعی بودن ایـن مومیـائی صـحه   " ھاروارد " دانشگاه  انجمن انسان شناسی. اینباره به خود راه نمیدھند   



اشـعه  : ن شناسی موزه تاریخ و طبیعت امریکـا گفـت   رئیس موسسه انسا" شاپیرو   ھنری"  دکتر   –گذاشت  
 , بوداستخوان بندی بسیار کوچک این موجود شگفت انگیز را که از یک پوست خشکیده پوشیده شده –ایکس 

و  ,فراھم ساخته اینست که گونه ولی انچه موجبات حیرت موسسه را: وی افزود . مشخص و اشکار ساخت 
بـسیار   ,ایـن مومیـائی اسـرار امیـز    : گفـت  "شـاپیرو  " دکتر  .!! ناشناخته است   " مبداء و اصل این موجود کامال     

بر این باورنـد کـه ایـن جـسد مومیـائی       گروھی. کوچکتر از ھر نمونه ای است که بشر تاکنون شناخته است  
ولی علمای انسان شناس که این جسد را مورد مطالعه قـرار   , ممکن است متعلق به یک طفل باشد    –شده  
بوده   ھنگام مرگ در سن بلوغ کامل–متعقدند که این جسد متعلق به ھر کس که میخواھد باشد       –د  داده ان 
قـرار داد و اعـالم    نیز این موجـود خـارق العـاده را مـورد برسـی     " بوستن  " مسئول بخش مصری موزه     . است  

 ,ت ان در برابر ھواکه برای محافظ  درشمار مومیائی ھای مصری قرار دارد–از لحاظ شکل ظاھری : داشت که 
 –بـر ایـن بـاور اسـت کـه      " فیرفیلـد   ھنـری " معھذا یک دانـشمند دیگـر بنـام    . از پوششی استفاده نمیکردند  
در " پلیوسن " یک میمون ادم نما است که در اواسط دوره       از" احتماال" پدرو  " مومیائی اسرار امیز کوھستان     

ری را که این جسد مومیائی شده در ان کـشف شـده   دانشمندان حتی غا .امریکای شمالی میزیسته است   
  یا حکاکی یـا نوشـته ای در  –ولی ھیچگونه نشانه ای از بقایای انسان    ,دقیق قرار دادند    مورد بازرسی  –بود  

وجـود   , بود که جسد مومیائی شده در انجا پیدا شده–فقط ھمین طاقچه سنگی کوچک   . انجا بدست نیامد    
 , که این موجود مومیائی شده–بیرون میدھد  ه ھای بسیار کوچکی را از دل خاکطبیعت گھگاه نمون.! داشت 

و شـاید بھمـین خـاطر     ,نکردنـی کوچـک بـود     منتھـا بطـرز بـاور   –یک انـسان اولیـه     . یکی از انھا بشمار میرود      
تابوتی در دل   حال چگونه توانسته اند  .!!استثنائی قرار داده بودند دوستانش او را مومیائی کرده و در ان محل

امـا یـک جـسد    .  معمائی است کـه تـا امـروز بـی جـواب مانـده اسـت        –یکدست بتراشند    یک سنگ عظیم و   
 کـشف " ماموت" در غار ١٩٢٠شده دیگر که جثه ای کوچک و موھائی به رنگ سرخ داشت در سال          مومیائی

تاریخ درگذشت او را در حـدود   , دانشمندان سانتیمتر تجاوز نمیکرد و٩٠ از حدود –قد و قواره این جسد  . شد  
ھیچگـاه کـشف نـشد و ممکـن اسـت      " پـدرو  " شده کوھستان  راز جسد مومیائی.  سال تخمین زدند     ۴٠٠٠

 باعث شد که کارشناسان در نظریه ھای خود تجدیـد نظـر بعمـل    – ولی این جسد. ھیچگاه نیز کشف نشود     
 واقع در" کسپر"  در –ناشناخته ای از انسانھای اولیه بعنوان نمونه  , شگفت انگیز را بھرحال این پدیده. اورند 
  .مشھور است " وایومینگ  " و از اینرو به مومیائی –بمعرض تماشای عموم قرار دادند " وایومینگ " ایالت 

  

                                        
  



   
   کتابی که روح چارلز دیکنز انرا نوشت

  
چارلز   "--دوست صمیمی خود) نخستین نویسنده داستانھای جنائی در جھان  ( –" ویلکی کالینز  "ھنگامیکه 

 اینگونـه داسـتانھا   -بکار گیرد را تشویق کرد که استعداد و نبوغ خویش را در نگارش داستانھای جنائی  " دیکنز  
چندین ماه متوالی در اطراف این  , درت به این کاراز مبا پیش" چارلز دیکنز . " برای مردم ان زمان تازگی داشت 

 یا در حقیقت تنھا داستان خـود را بـا   –نخستین داستان جنائی خویش      سرانجام. موضوع به مطالعه پرداخت     
او ترتیبی داد که داستانش بـه مـدت یکـسال      .را برشته نگارش در اورد " راز ادوین درود  " با نام –این سبک   

برای نخستین بار در " چارلز دیکنز " و عجیب این بود که . چاپ شود   یکی از مجالت ماھانهبصورت پاورقی در  
.!! تعلـق گیـرد    حق التحریر این داسـتان بـه ورثـه اش   –اصرار ورزید که در صورت مرگ      , خود دوران نویسندگی 

چنین  , بار برای نخستین–معلوم نبود چرا این نویسنده بزرگ و نامدار  
موجب گـشت کـه بـه      و چه عاملی   - خطور کرده بود   فکری به ذھنش  

 زیرا ھنگامی که تنھا شش شـماره از . موقع درصدد محکم کاری براید  
.  دیده از جھان فرو بست ١٨٧٠در سال  ,داستان او بچاپ رسیده بود   

 ولــی –ایــن موضــوع کنجکــاو شــدند  مــردم اروپــا و امریکــا نــسبت بــه
 چه –داد  ھنگام قرار" کنز چارلز دی" ھیچکس نتوانست حدس بزند که 

اندیشه ای در سرداشت و این رازی بود که این نویسنده بزرگ با خود 
و ھیچگونه یاداشتی که سرنخی بـرای کـشف ایـن معمـا      , برد به گور 

" لیکن یکسال پس از مرگ .! بر جای نگذاشت    از خود  –بدست دھد   
 را بـر سـر      دیگـر ایـن موضـوع      حوادثی اتفاق افتاد که بـار     " چارلزدیکنز  

کـه  "  جیمیـز . پ . توماس " در ان سال شخصی بنام  . زبانھا انداخت   
او جوانی . گذاشت " ورمونت " قدم به  ,یک چاپچی جوان و ولگرد بود

 و – تجربـه و مھـارت داشـت    -چـاپی   خوش سیما بود و در زمینه امور  
نپائیـد کـه    دیـری . بالفاصله پس از ورودش به شھر اتاقی اجـاره کـرد      

ــه ان اطــاق را در   دری ــی زن ســالخورده ای ک افــت صــاحبخانه اش یعن
تومـاس   " – در ارتبـاط بـا ارواح فعالیـت دارد      –داده بـود     اختیارش قـرار  

نزدیک به یکسال در جلسات احضار ارواح . العاده این زن سالخورده قرار گرفت  تحت تاثیر عملیات خارق" جمیز 
  فرو میرفتند  و غالبا حاضران در این جلسات به عالم خلسه–ت کرد در خانه پیرزن برگزار میشد شرک که گھگاه

 به زن سالخورده گفت که با روح ١٨٧٢ اکتبر ٣در تاریخ " توماس جمیز " انکه  وضع به ھمین منوال میگذشت تا
ند داستان تا بتوا  به او نیروئی بخشیده است–ارتباط برقرار کرده و این نویسنده نامدار و بزرگ         " دیکنز   چارلز"

صـاحبخانه پیـر از اینکـه میدیـد مـستاجر جـوان و        .!!!را تکمیل کنـد " راز ادوین درود " نیمه تمام او را که ھمان  
 او صمیم گرفتـه پـا جـای پـای    فقید توجـه نـشان میدھـد و تـ    " چارلزدیکنز  "الابالی اش تا این اندازه نسبت به  

از اینرو . خدمتی انجام دھد  – در اجرای اینکار –ھم خود  قلبا مایل بود به س–سخت مبھوت شده بود  ,بگذارد
 میتواند بصورت –میپردازد " چارلز دیکنز" داستان ناتمام  پیشنھاد کرد تا زمانی که به تکمیل" توماس جمیز " به 

  -شاھدان عینی بعدا اظھار داشتند که . داشته باشد و از پرداخت اجاره معاف شود  رایگان در ان خانه اقامت   
روی صندلی می نشست و به عالم خلسه فرو میرفت و  ,میبرد روزھا به ان اطاق کوچک پناه" توماس جمیز " 

  به سرعت شروع بـه نوشـتن میکـرد و   –پس از این مرحله . ساعتھا در این حال باقی میماند     –بیشتر اوقات   
ه دوسـتانش میگفـت کـه خـود     بـ  ,جـوان " توماس جمیز  " - سیل اسا بر روی کاغذ جاری می شدند   –کلمات  

 به روی کاغذ –در عالم خلسه به او دیکته میکند " چارلزدیکنز  "   بلکه فقط انچه را که     –چیزی را خلق نمیکند     
. و زمانی از چنـد سـطر تجـاوز نمیکـرد      ,چندین برگ کاغذ را شامل میشد   , نوشته ھا  گاھی این .!! مینویسد  

می شدند  وا مساعد نبود در انتقال پیامھای خود با دشواری روبروھنگامی که ھ , ارواحچنین بنظر میرسید که
تمرکــز خــود را از دســت میــداد و  ,و زمــانی کــه ایــن جــوان الابــالی
ھر کجـا  " چارلز دیکنز " ,میداشت افکارش را به چیز دیگری معطوف  

 , ایــن مــاجرای عجیــب.!! نــاگریز میــشد مــدتی صـبر کنــد  ,کـه بــود 
 بـه درج  –ز کرد و روزنامه ھا و مجـالت    سرانجام به خارج از خانه در     

مطـالبی پرداختنـد کـه امیختـه بـا شـوخی و طنـز بـود و از ان بـوی          
انھا داد و فریاد براه انداختند که       . میرسید استھزا و تقلب به مشام    

نظــر کردنــد کــه ایــن   واظھــار– نــوعی کالھبــرداری اســت –اینکــار 
حی که در دسـت   با سال–شارالتان جوان مانند یک تیرانداز ناشی     

 و سرانجام کارش با – موجبات نابودی خود را فراھم میسازد – دارد
زیرا . لیکن حسابشان غلط از اب درامد  .شکست روبرو خواھد شد 

 ایـن  ١٨٧٣اکتبـر    ٣١ در تـاریخ     -ھنگامیکه در مدت کمتر از یکـسال        
حتا خبرگـان جھـان      ,کتاب به روی بساط کتابفروشی ھا ظاھر شد       

به  , زیرا این اثر .انستند از تعجب و حیرت خود داری کنند ادبیات نتو
 "چـارلز دیکنـز   "  شخص –گونه ای نوشته شده بود که انگار دقیقا         

" توماس جمیز "  و یا ھمانطور که –انرا به رشته نگارش دراورده بود 
جوان .!!! این نویسنده بزرگ به او دیکته کرده بود   روح–ادعا میکرد 

یک شبه به شھرت رسید و  , نداشتری جز ولگردیگمنامی که کا 
" روزنامه ھـای چـاپ    یکی از. در جھان ادبیات به غولی مبدل شد        

لقب داد و یکی از روزنامه " چارلز دیکنز " بالمنازع  او را جانشین" ماساچوست " واقع در ایالت " اسپرینگ فیلد 
خواه از طریق ارتباط روحـی و یـا   " چارلز دیکنز " بدون کمک " توماس جمیز   "-: نوشت  " بوستن  " ھای چاپ   

اثـر   نویـسنده انگلیـسی و خـالق   " سر ارتور کانن دویل  " –. نمیتوانست چنین کتابی بنویسد      ھر طریق دیگر  
در صدد برامد تا درباره  , بعد سالھا–که خود در مسائل ماوراء الطبیعه صاحبنظر بود        " شرالک ھلمز   " مشھور  

"  طی مقاله ای کـه در مجلـه   ١٩٢٧ او در دسامبر  –به تحقیق بپردازد    " جمیز   توماس" گیز  نماجرای شگفت ا  

  
  دیکنزارلز چ

  
  جیمیز. پ . توماس 



این موضوع را  فاقد استعداد ادبی بود و" توماس جمیز  " -:  چنین اعالم کرد –بچاپ رسید " ریویو  فورت نایتلی
 یعنی ھنگامیکه –سیزده سالگی او در  تحصیالت. قبل از نگارش این کتاب و یا پس از ان به ثبوت رسانیده بود 

با اینحال .  واز ان پس دیگر به دنبال درس و مشق نرفت. متوقف شد  , رساندکالس پنجم ابتدائی را به اتمام 
 –بزرگ پیـروی کـرد    "چارلز دیکنز "  فرھنگ لغات و طرز تفکر – از ھمان سبک و نگارش      –نگارش این کتاب     در

کـه یـک کارمنـد    " ومـاس جمیـز     ت" ویک چنین فضیلتی از شـخص ماننـد         
 " -. شگفت انگیز بنظر میرسد -چاپخانه بود و سواد کافی نداشت ساده

اگـر فـرض   : در پایان مقاله خود نتیجـه گیـری کـرد     "سر ارتور کانن دویل     
تقلید کرده باشد " چارلز دیکنز  "از سبک و نگارش " توماس جمیز " کنیم 

ایــن مھــارت و  وانــسته انــد بــا حتــی تقلیــدگران بــزرگ تــاریخ ادبیــات نت–
 ویژگیھای کتاب اصلی را به گونه ای طبیعی و عاری از مبالغه –استادی  

این چاپچی جوان به " توماس جمیز " اما سرنوشت   .!! بازسازی کنند    –
 بـه  –به ھمان سرعتی که نردبان شـھرت را پیمـود          او –! ؟.کجا انجامید 

منـامی کامـل از جھـان    گ ھمان سرعت نیز از خاطره ھـا محـو شـد و در            
کتاب   نسخه ھائی از–امروزه در برخی از کتابخانه ھا . چشم فرو بست 

  اما در کنـار نـام  –بچشم میخورد " چارلز دیکنز " بقلم  " راز ادوین درود    " 
بـه عنـوان واسـطه روحـی بـرای          "تومـاس جمیـز     "  نـام    -نویسنده کتاب   

شناسان نامی جھان درباره این کتاب به بحث و جدل تا امروز بسیاری از سبک     .!!ھمیشه نقش بسته است   
  ! .! لیکن تاکنون ھیچکس نتوانسته است به راز نگارش این کتاب پی ببرد– پرداخته اند

  
  
 
  

  
  سر ارتور کانن دویل



  ؟.ایا براستی پری یا ادم کوچلوھا واقعیت دارند
  
گـاھی بچـشم    , در روایتھای مختلف پری موجود کوچکی اسـت شـبیه انـسان    . شما به پری اعتقاد دارید       ایا

خبری روی انتن رفت مبنی بر صید موجود عجیبـی در   در ابتدای ماه خرداد. میاید و گاھی از دیده نھان است   
) تصاویر این موجود را قـرار دادم   ٨۴  تیر١١من در (نیمی شبیه ماھی  بود  دریای خزر که نیمی شبیه انسان 

امـا   , انچه در تصور ما از پری دریائی است نبود ھر چند ان موجود عجیب وقتی خشک شد ھیچ شباھتی به     
اخبـار  . انسان چیـز زیـادی از ان نمیدانـد     ھمین موضوع نشان میداد که موجوداتی در زمین زندگی میکنند که       

کوچلو مینامیم در جرایده گوناگون اقصا نقاط جھان بثبت رسیده که  ه ما ادمزیادی از مشاھده پری یا انچه را ک
  اباشمقبول یا رد ان . برای شما بیان میکنم  من چند نمونه انرا

  
 سرگرم کار واقع در ایرلند" وکسفور " ھنگامیکه گروھی از کارگران در خاکریز کوچکی در اطراف  ١٩٧۵در سال 

 بود پدیده شگفت انگیزی روبرو شدند که باور کردنش انھم در قرن بیستم برایشان کامال دشوارناگھان با ,دبودن
روسـتائیان بـه   . کردند تا تیر چراغ برق را در ان نصب کنند  چاله ای حفر ,زمانی اغاز شد که این کارگران     ماجرا  

 زیرا این مکان اقامتگاه ادمھای کوچلوست و. شند که به این خاکریز کاری نداشته با انان ھشدار دادند و گفتند
در را فقـط  " ادم کوچلوھـا "  کـارگران کـه تـا انزمـان نـام      .!تاکنون عده ای از مردم انجا انھا را بچشم دیـده انـد       

زیرا بھیچوجه باورشان نمی شد  ,و حرفھای انھا را جدی نگرفتندخنده سر دادند  ,کتابھای قصه شنیده بودند
اما دیری نپائیـد  . پا فراتر نھاده و در دنیای واقعی با انان روبرو شوند     دات کوچک از قلمرو افسانه    که این موجو  

را  واقعه عجیبی اتفاق افتاد که باعث شد سخنانان ھشدار دھنده روستائیان  . و تردید شدند     که دچاره شک  
تیر چراغ برق در جای . بیاد اورده و روی ان بیشتر تعمق کنند 

کـارگران ایـن   . بی دلیـل فـرو مـی افتـاد      نمیگرفت وخود قرار  
انگار رمز و  :موضوع را به مھندسان برق اطالع دادند و گفتند     

تـا  . سربه سر ما میگذارند " ما بھتران"رازی در کار است و از    
,چنــدبار تیــر چــراغ بــرق را داخــل خــاک فــرو کــرده ایــم  بحــال

توی چاله بند نمیشود و پس از چند ساعت بی اما   
گوشزدھایی کرده اند  اھالی محل ھم. دلیل سقوط می کند 

 مھندسان برق این خرافات را به تمسخر گرفتند و بر این باور. 
ــاثیر       ــارگران ت ــده در ک ــردم دھک ــی م ــد خراف ــه عقای ــد ک بودن

ــامطلوبی داشــته و انــان را گرفتــار  , موھومــات کــرده اســت ن
ســرکارگر جدیــدی را بــرای نظــارت بــه ان  از ایــن رو 

دوباره ھمان تیرک قبلـی  کارگران ,روز بعد. اعزام داشتند نقطه
را با تالش زیاد بدرون سست فرو کردند و سرکارگر جدیـد در          

مردم : که با انگشت بسوی دھکده اشاره میکرد گفت  حالی
ساختن و پرداختن شایعات  این ابادی خیال میکنند میتوانند با

 غلـط . ندازنـد  ابلھانه سر به سر ما بگذارنـد و مـا را دسـت بی        
با انکـه اینبـار در   . میگذارند  نکنم ھمین مردم بزدل شبانه تیر را بیرون می اورند و ان را به حساب ادم کوچولو     

!! ولی روز بعد دوباره تیر از جای خود بیـرون افتـاده    نصب تیر چراغ برق ھمه گونه محکم کاری بعمل امده بود     
 تنھا ھمین یک تیر چراغ برق کـه بـه   – جای خود قرار داشتند برق ھمگی در شگفت اینکه دیگر تیرھای چراغ    

سرکارگر کـه    .! در جای خود بند نمی شد–نصب شده بود   دھکده در سرزمین ادم کوچلوھا گفته اھالی
اینبار دستور . لجبازی افتاده و بھیچوجه حاضر نبود تسلیم شود   روی دنده  .ده بو از این موضوع خشمگین شد    

 سپس خود دیرک را درون ان قـرار داد و اطـرافش را بـا محکـم کـرد و      -شش پا حفر کنند داد گودالی به پھنای  
میدانــستند کــارگران  ,دمید بامداد که سپیده. دیگر بمب اتم ھم نمیتواند این تیر را از جای تکان دھد :گفت 

بود زیرا در کمال تعجب تیرک  حدس و گمان انھا درست. اینبار نیز نقشه شان با شکست روبرو خواھد شد که 
کارگران در برابر پوزخنده معنی دار اھالی . است  مورد بحث از جای خود یعنی جایگاه ادم کوچلوھا خارج شده

را  نمودند و تیر, به ادم کوچلوھاستخارج از تپه ای که گفته میشد متعلق دھکده شروع به کندن گودال دیگری
نمیخورد و ماننـد تخـت    ولی اینبار در کمال تعجب مشاھده کردند که تیر از جای خود تکان . در ان نصب کردند     

  !!سنگ محکمی بر پا ایستاده است
  

  ؟.ند رپری یا ادم کوچلوھا واقعیت دا ایا براستی
  

انھـم  . افـسانه ھـایی بـیش بنظـر نمیرسـند         , چنین ماجراھـائی  ظاھرا  
 ,این زمان نیستند و از روزگاران پیشین افسانه ھایی که گوئی مربوط به

اتفــاق در عــصر حاضــر  در حالیکه این وقایع. راھی این زمان گشته اند 
و بنظر میرسد که ھر نیرو و قدرت شگفت انگیزی که از دیر باز افتاده اند 

 نمای خود اعمال می کرده ادمھای کوچک بر روی ھمسایگان انسان این
ایـن موجـودات کوچـک      . قـوت خـود باقیـست       امروزه نیز ھمچنان به      ,اند

چه کسانی ھستند؟ ایا ادمھای کوچلو و جن و پری ھایی که  انسان نما
؟ اگر .از انھا نام برده شده واقعیت دارند در افسانه ھای قومی و اجدادی

میزنند که این اما حدس , دادچه به این پرسش نمیتوان با قاطعیت پاسخ
ن یـک تمـدن قـدیمی و نمونـه ھـا و گونـه            موجودات اسرار امیز بازماندگا   

از یک انسان مصغر و کوچک شده باشند حتا حدس می زنند کـه           ھایی
موجوداتی کامال پیشرفته بوده و از تکنولوژی و  این کوچلوھا ممکن است

ھمین تکنولوژی در نظر وحشیان  و. فنون خاص خود برخوردار بوده باشند 
سـحرامیز   طقـه را تـشکیل دادنـد   مھاجری که بعدا ساکنان قانونی ان من    

 تخیلی که بر اساس ان یـک فـیلم     –در یکی از اثار علمی      . جلوه میکرد   



توانست " لیزر " نظیر به کمک اشعه ,مردی دانشمندی که پدر خانواده بود. نیز ساخته شده است  سینمایی
به اندازه ای کوچـک کـه   . د بسیار کوچک نمای  البته به گونه ای ناخواسته–فرزندان خود و ھمسایه خویش را    

ایا کوچلوھا نیز ابتدا از قد و قواره ای طبیعی برخوردار . ایجاد کند  یک قطره اب میتوانست برایشان خطر جدی
 از سوی تمدن ھای پیشرفته مورد ازمایش قرار گرفته و تحت شرایط خاص ازمایشگاھی و به بوده اند و سپس

شکل کوچک در  وز دیگری که ماھیت ان بر بشر معلوم نیست به اینه و یا نیروی مرمکمک اشعه ای ناشناخت
ایـن موجـودات کوچـک ممکـن     . نمیگـذارد   ؟ البته در حال حاضر این سخنان از حد و مرز تخیل پا فراتر        .امده اند 

منقرض شده باشد و یا انکه بر زمین رفته و ھنوز ھم در  است اکنون دیده از جھان فروبسته باشند یا نسلشان
 در بیـشتر روایـات بـه ویـژه روایـاتی کـه در جزایـر انگلـستان و کـشورھای            . میدھند   جا به زندگی خود ادامه    ان

طبیعی معرفی شـده   این موجودات کوچک موجوداتی فراسوئی و مافوق. اسکاندیناوی بر سر زبانھا میباشد     
 موجودات شباھت زیادی به انسان رویات این بنابر این. اند که در قلمرو سحرامیزی در زیر زمین سکونت دارند 

مردم ھیچگاه پری و ایـن موجـودات کوچـک را در شـماره     . میباشد   دارند ولی ماھیت انان برتر از انسان فانی       
بلکه ھمانگونه که در پاره ای از متون باستانی امده است این موجودات چیزی بین  .ارواح بحساب نمی اورند     

بیشتر افسانه ھایی که  در. نیز مینامیدند " میانه"یا " مردمان وسطی"ان را از اینرو ان. و انسان ھستند فرشته
گاھی به یاری انسان شتافته اند و . شده است  درباره این موجودات رواج دارد از دخالت انھا در کار انسان یاد

  .  اند زمانی دیگر به ازار و اذیت او پرداخته
  

  اچلوھونکردنی از ادم ک عکسھای باور
  

 چاپ لنـدن عکـسھای بـاور نکردنـی از ایـن موجـودات کوچـک منتـشر        " استرند " مجله ١٩۴۵در دسامبر سال   
بطوریکه این مجله ادعا میکرد این عکسھا کامال واقعی بـود و   .که سر و صدای زیادی به راه انداخت  ساخت    

 در نزدیکـی دھکـده ای   " فرانسیس گـریفیتس " و دختر خاله اش " السی رایت    "توسط دو دختر جوان یعنی      
وقتی این تصاویر برای اولین بار . گرفته شده بود     "کاتینگلی  " بنام  

دانستند که با مھارت تمام " فتومونتاژ  "بچاپ رسید ھمه ان را یک       
واقعی بودن انھا  بنابر این ھیچکس حاضر نشد که. انجام شده بود 

  انگلیـسی کـه بـه      نویسنده پـر اوازه   " سرارتور کانن دویل  "را بپذیرد   
  مسائل فراسویی و پدیده ھای ناشناخته دلبستگی فراوان داشت         

کارشناس عکاسـی   نکاتیو این عکسھا را نزد یکی از برجسته ترین   
این کارشناس ھمینکه شنید ایـن  . برد تا ماھیت ان را معلوم نماید    

ولـی  . مربوط به ادم کوچلوھاسـت بـا نابـاوری زیرخنـده زد       عکسھا
میـل حاضـر اسـت شـھرت و         شخص گفت که بـا کمـال      بعدا ھمین   

را  اعتبار حرفه ای خود را به خطر انداخته و در مـالء عـام نظـر خـود         
مـن  : وی به قولش عمل نمود و با صراحت تمام گفـت  . اعالم دارد   

در این کار دارم نتوانستم کمترین اثری از تقلب  با ھمه تجربه ای که
ــه یــک    "ســرارتور. " در ایــن عکــسھا پیــدا کــنم   ــن عکــسھا را ب ای

 کارشناس دیگـر نـشان داد و او ھـم بـه نوبـه خـود انھـا را بـه دفتـر           
کارشناسان کمپانی کـداک    . برد  " کینگزوی  " در  " کداک  " کمپانی  

دخترک از جن و پری وافعـی عکـس گرفتـه        از اعالم این موضوع که    
اما در بیانیه ای که منتـشر سـاختند اظھـار            ,است خوداری ورزیدند  

بر روی نگاتیو عکس ھا انجام گرفته  شتند که ھیچگونه دستکاریدا
انالیست دیگر نیز  یک. و نقصی در این نگاتیوھا مشاھده نکرده اند 

نظــر داد کــه ھــر چنــد یــک عکــاس یــا نقــاش مــاھر میتوانــد چنــین  
ی در حـال  توجه در این عکسھا انست که از این موجـودات افـسانه ا        ولی نکته قابل  , بوجود اورد  عکسھائی را 

 من اگر بخواھم تمام حکایت این دو دختر را که چگونـه توانـسته انـد از ایـن       !! است حرکت عکس گرفته شده   
با مرجعه به سایت  اما شما میتوانید... موجودات عکس بگیرند را بگویم این مطلب بسیار طول خواھد کشید         

  .داین موجودات کوچک را مشاھده کنی  ازسی اخبار کامل این موضوع را با مشاھدات جدید انسان. بی . بی 
  

shtml.fairies_cottingley/unexplained/place_of_sense/bradford/uk.co.bbc.www://http  
  
 
  

  پیش بینی سرنوشت ساز
  

دیدن یک پیغام اسرارامیز که  در ایالت ایندیانای امریکا از خواب بیدار شدند از  " اونزويل" یکروز صبح که اھالی     
ھمچنین دیوار شھرداری شھر با رنگ قرمز نوشته  با حروف بسیار بزرگ در پیاده روی مقابل مدرسه عمومی و

 مردم به نقد دربـاره ایـن  !!!  پرل ھاربور را بخاطر اورید :متن پیغام بسیار ساده بود   . متعجب شدند    ,شده بود 
دوسال بعد " ھاربور " بندر  حمله ھوایی ژاپنی ھا به. ..... چیز قابل توجه و ھیجان انگیزی نبود . پیام پرداختند 

 با یعنی مصادف بود.!! این پیغام نوشته شده بود و روز وقوعش ھم مصادف بود با ھمان روزی که. اتفاق افتاد 
این معما ھم تا امروز . نوشته بود و چگونه موضوع را پیش بینی کرده بود  این نوشته را چه کسی" پرل " روز 

 . پاسخ مانده است ھمچنان بی
  

 
  
  



  ؟.ایا اسبھا انتقام میگیرند 
  

موضوع صحبت ما عصری است که اسبھا بھترین وسیله حمل و نقل به حساب می امدند و ھیچ نشانه ای از 
امروزه نیز از اسب به عنوان حیوانی دلسوز و یاور انـسانھا یـاد میـشود و         . ماشین و ھواپیما بچشم نمیخورد      

چراکه اسبھا در طول قرون متمادی بھترین یاور انسان بشمار .. اشدشاید این اندیشه از انزمان نشات گرفته ب
شـھر  ... میرفتند و در ان روزگار مالک فقر و ثروت ھرکسی بر مبنای موجـودی اسـبھایش سـنجیده مـی شـد       

داشت کـه شـغل وی جمـع اوری اسـبھای مـریض و      " جک برنوک " شیکاگو در ان ایام کارگزار مخصوصی بنام   
 چراکـه در ایـن کـار منحـصر بـه فـرد بـود و توانـست وی را بـه ثـروت           ,شغل عجیبی بود    . بود  مرده از خیابانھا    

 جمع اوری زباله –او کارمند اداره اتش نشانی بود و یکی از وظایف اتش نشانی در ان عصر . ھنگفتی برساند 
ر را تصاحب کند و در با زرنگی توانست امتیاز جمع اوری اسبھای مرده از شھ  " برنوک  . " از محدوده شھر بود     

طبق ان مجوز ھیچکس حق نداشت که اسبھای . این زمینه نیز مجوزی کتبی از شھردار شیکاگو دریافت کرد 
برنـوک سـریعا قـرارداد    .!! تعلق گرفت " جک برنوک" مرده و مریض را تصاحب کند و تمامی این موارد به اقای            
 به ازای ھر اسب مرده مبلغ پنج دالر به وی ,توافقنامهدیگری با کارخانه چسب سازی منعقد کرد و بموجب ان 

ھمانگونه که دوستان عزیز میدانند چربی اسب یکی از مواد اصلی در ساختن سریش و چسبھای . داده شود 
قـرار دادی  " جک برنوک "بنابر این ) البته در ان عصر که مواد شیمیائی اینگونه رشد نکرده بود  ( دیگر میباشد   
جـک  از اداره اتـش نـشانی اسـتعفا داد و از     . بود که میتوانست شـغل سـوداور و دائمـی باشـد          منعقد کرده   

ماموران اتش نشانی بیست و چھـار سـاعته در   . سوئی نیز تعدادی از ماموران اتش نشانی را اجیر خود کرد         
ازای ھر اسب مبلغ در " جک برنوک . " خیابانھا پرسه میزدند و اسبھای پیر و مریض را جمع اوری می نمودند   

او . معامله بدی نبود به یک دالر میخرید و به پنج دالر میفروخت ... یک دالر به مامورین اتش نشانی انعام میداد
.  روز به روز ثروتمندتر میشد,اجازه چنین فعالیتی را داشت و فارغ از ھرگونه رقابتی " تنھا مردی بود که قانونا   

 به گونه ای که به تمام طویله ھا عمومی شھر سرک می کشید ,گسترش دادچندی بعد او ادامه فعالیتش را 
در انزمان ده طویله عمومی در شھر شیکاگو وجود داشت که جک . و مریضی و پیری اسبھا را تشخیص میداد 

ک ج" در طی ده سال . ھر روز چندین بار از انھا بازدید میکرد و اسبھای مردنی را از اسبھای دیگر سوا میکرد 
او قصری در بیرون شھر خرید و تنھا کارش نشستن و محاسبه کردن . صاحب میلیونھا دالر ثروت شد " برنوک 

گاریھـای  . در ان عصر حتا اداره اتش نشانی نیز محتاج اسب بود . ثروتش بود که روز به روز فزونی می یافت          
حتی به اسبھای " جک برنوک  "  توسط اسبھا به این سو و ان سو کشیده میشدند و,مخصوص اطفای حریق

ــرد    ــشانی ھــم رحــم نمیک در ... اتــش ن
عوض بـرای اینکـه اداره اتـش نـشانی را       

 در ازای ھر دو اسب پیر و ,نگه داردرازی 
... مــرده یـــک اســـب جــوان ھدیـــه میکـــرد   

ھمانگونه که در اول مطلب به ان اشاره کردم 
موجود بـرای مـردم    در انزمان اسب عزیزترین     

 بنابر ایـن عـده ای از    ,شیکاگو بحساب میامد  
مامورین اتش نشانی و برخی از شـھروندان        

درخواست کردنـد تـا اجـازه      " جک برنوک   " از  
بدھد که برای اسـبھای پیـر و مـرده مراسـم          

جک انھا را مورد تمسخر  . تشیع برگزار شود    
مراسم برای یک اسـب مـرده؟ از      ... قرار داد   

در قبال مرگ ھـر اسـب مـی بایـست          دید او   
 چراکه این عمل او را ,جشنی گرفته می شد

این برخـورد او  . ثروتنمندتر از پیش میساخت    
سبب شـد کـه بـسیاری از مـردم و مـاموران             

. اتــش نــشانی از او تنفــر داشــته باشــند      
بخصوص موضـوعی کـه بعـدھا روی داد ایـن           

 موضوع از این قرار... تنفر را چندین برابر کرد    
که متعلق به اتش نـشانی بـود در عـین انجـام     " دنی بوی "  اسبی بنام ,بود که در شبی زمستانی و برفی       

ماموری که سوار بر ان بود بـرای خالصـی حیـوان    . ماموریت از روی برفھا سر خورد و پایش بشدت صدمه دید   
ار شـود مـاموران برنـوک  اسـب      ولی قبل از اینکـه موفـق بـه اینکـ    ,تصمیم گرفت با تیر ان حیوان را خالص کند     

 که قتلگاه اسبھای بیچاره بحساب می امـد منتقـل   –زخمی را کشان کشان به سوی کارخانه چسب سازی        
از دید یکایک کارمندان اداره اتش نـشانی  ,این برخورد نوعی توھین به اداره اتش نشانی تلقی میشد . کردند  

اعتراضات مردم و کارمندان اتش نشانی روز .  میرساند را" جک برنوک " این عمل اوج بیرحمی و پول پرستی     
لغـو شـد ولـی او انقـدر ثـروت اندوختـه بـود کـه         " جـک برنـوک   " به روز بیشتر می شد و برای ھمـین مجـوز           

اکثر اوقات وی در میـادین اسـبدوانی میگذشـت و در طـول ده سـال اینـده او       . نمیدانست با ثروتش چکار کند  
بھترین اسبھا و بھترین مربیان " جک برنوک  " ,موضوع عجیبی بود . ط بندی بازنده شد میلیونھا دالر بر سر شر

او در زیر سایه وجود اسبھا به . سرنوشت عجیبی بود . اسب را در اختیار داشت ولی حتی یکبار برنده نشد       
انک او را احضار کرد و روزی رئیس ب. میلیاردھا دالر ثروت رسید و بخاطره اسبھا نیز تمامی دارئی خود را باخت 

تمامی دارئی خود را از دست داده بود و مقداری زیـادی نیـز بـدھی      " جک برنوک   . " خبر ناگواری را به او داد       
 چراکه بیست سال قبل یک کارمند ساده بود و اینک ,حتا بدتر .... او به بیست سال قبل برگشته بود. داشت 

دربان ژولیده ... را ھمه به عنوان یک دربان میشناختند" جک برنوک " از ان به بعد !!! یک ورشکسته اجتماعی 
چه کس میتوانست حدس بزنـد  ..  که در برابر یک ساختمان چندین طبقه می ایستاد       –با لباسھای پاره پوره     

اخـرین بـار یـک روزنامـه     . که این مرد مفلوک روزی صاحب این ساختمان عظیم و چندین قصر دیگر بوده است  
 اسبھا انتقام میگیرند: ین نوشت محلی چن

   



  بتیتر یک روزنامه در خوا
  

ارتفاع خود کاست وبراي فرود امدن در باند فـرود کـه    بر فراز اب از" کنستالشن" ھواپیماي عظیم الجثه از نوع
يـک  .ھواپیما به اب برخورد کرد وبه باال پرتاب شـد  .را در پیش گرفت  صد فوت انطرف تر بود مسیر مستقیمي

 جـان " خـانم   .  در امده بود واژگون شد فرو رفت ودر حالیکه بصورت توپي از شعله ھاي اتش بال ان در زمین
 بـود او  ١٩٦٣زانويـه   ٢٩با يک تکان از خواب پريد ساعت اندکي پس از سه بامداد "النگ بیچ "از شھر " والیک

خواب ديده است از ھمان مدلي بود که  داشت کابوس مي ديد ولي با ترس و لرز دريافت ان ھواپیمايي که در
موقع او در حمل ونقل ھوايي بار بـراي خطـوط ھـوايي     تخدام شده بود در انشوھرش به عنوان خلبان ان اس

بـود کـه سـابقا بـا ان پروازھـاي      " کنستالشن"از نوع .ان پرواز مي کرد  اسلیک کار مي کرد وھواپیمايي که با
 با اين ھمه. بود ولي ھمسرش اينک نمي دانست که او کجاست و ايا سالم است يا خیر  متعددي انجام داده

خاطرش بزدايد   میدانست خوابي که ديده است بطرز غیر عادي زنده بود ونمي توانست موضوع ان را از زنش
شوھرش به دفتر خطوط ھوايي  وي ان روز صبح در تالشي براي خاطر جمع شدن از موقعیت و البته سالمت

. ھواپیما نرسیده است گزارشي از يک سقوط  اسلیک تلفن زد دفتر شرکت فقط مي توانست به او بگويد که
يک محموله باری بوده واقع در قسمت شرقي کشور ودر حال حمل  ھواپیمايي که جان خلبان ان بود در جايي

خانم والیک با ھمه تالشي که مي کرد نمي توانست خود . بعد به مبدا مراجعت کند  و قرار بود که تا چند روز
وبـستگانش   ه يک فاجعه بـود خـالص کنـد او بـه دوسـتانش     شر اين وحشت فرساينده که روياي او مقدم را از

انداختند ولي ھیچکـدام فرامـوش    بیشتر انھا با بي اعتنايي شانه ھاي خود را باال.درباره اين رويا صحبت کرد 
پیامـد  . برايش پیش امده بود را وصـف کـرده اسـت     نکردند که او مدل خاصي از ھواپیما که يک تصادف عجیب

سانحه : روزنامه ھا شد سر تیتر روزنامه دالنگ بیچ اند پیندت پرس اين بود   تیتر١٩٦٣فوريه ٤کابوس ان زن در 
روز  خانم والیک که دائما ياد ان کابوس خاطرش را مي ازرد روز به! در خواب ھمسرش ديده شد  ھوايي شوھر

شرکت ھـوايي کـه    ر ديگر طاقتش طاق شد و دوباره به دفت١٩٦٣بیقرار تر مي شد صبح يکشنبه سوم فوريه
نکرده است ودر حقیقت ھواپیماي  شوھرش در ان کار میکرد زنگ زد به وي اطمینان داده شد که مشکلي بروز

سان فرانسیسکو بر زمین نشیند خانم والیک نفس  شوھرش قرار است ھمان روز صبح در فرودگاه بین المللي
راحتي خیال زود گذر بـود او ناگھـان دريافـت کـه بـه فرودگـاه بـین         راحتي کشید وگوشي را گذاشت ولي اين

فقط از جانب خلیج مي توان نزديک شد و وي در رويايش ديده بود که ھواپیمـا قبـل از    المللي سان فرانسیکو
فرانسیسکو زنگ زد ولي  ايا اتفاقي افتاده بود او به دفتر شرکت ھوايي در سان. به اب برخورد میکند  سقوط
شعله ور شد پنج تن از خدمه کشته  مان موقع که روي خط بود ھواپیماي شوھرش سقوط کرد ودر اتشدر ھ

عمده میان سانحه ولي يک تفاوت . . سالم به در بردند  شدند و چھار نفر ديگر از جمله شوھرش از حادثه جان
کناره فرود گاه به دريـا برخـورد   او در رويايش بوضوح ديده بود که ھواپیما در  واقع شده و رويای او وجود داشت

النـگ بـیچ مـي     بلکه در لبه باند فرود دچار سانحه شد و اتش گرفت در اينجـا بـه نقـل از روزنامـه    . بود ننموده
خـانم پـنج روز زودتـر از وقـوع در      نآ اين ھمان حادثه ھـوايي بـود کـه    : پردازيم که درباره سانحه چنین نوشت

  . رويايش ديده بود
  

  
 

   دست تقدیر 
ایـن   ایـا . ما زندگی میکنیم گاھی حوادثی اتفاق می افتد کـه انـسان بـا تعجـب بـه ان مینگـرد          در جھانی که  

   ر؟ این ھم راز دیگر و اسراری دیگ.؟ ایا این تقدیر است.سرنوشت است
آخـرین ثانیـه ھـای جنـگ      گردانش را وادار کرد تـا   , سرگرد َھری ِاس ترومن   , سرباز ارتش ایاالت متحدهء آمریکا    

این سرگرد به پرزیدنت ھری اس , بعد حدود سی سال. جھانی اول به تیراندازی به سوی دشمن ادامه دھند
ھمـان  , که دستوربمباران اتمی شھرھای ژاپن را صادر کـرد  او بود. ترومن رییس جمھور آمریکا تبدیل شده بود  

به یک تعبیِرعجیب و غریب مـی تـوان گفـت کـه آخـرین       , ن  بنابرای. پایان داد  واقعه ای که به جنگ جھانی دوم      
  .ک کرددو جنگ جھانی را یک نفر شلی گلوله ھای ھر

آن ھا  بسیاری از. ایمان داشتند که برای صلح می جنگند,  نامشان بر سنگ ھای یادبود حک شدهکه کسانی
پس چه .مبارزه می کنند »آخرین جنگ بشر«چون باور داشتند که برای پایان , با خرسندی از جان خود گذشتند

به خصوص حادثه , و حوادث کوچک بود خطاھای بزرگ, شد که نتیجه ای کامال بر عکس به دست آمد؟ دلیلش
, این حادثه در گرماگرم نبرد ُسـم . به خود جلب نکرد توجه ھیچ کس را, ای آن چنان کوچک که در ھنگام وقوع  

خمپارهء بریتانیایی خندق را در ھم کوبید و ھمـهء سـربازان مـستقر در آن را         یک. در یک سنگر آلمانی رخ داد     
او زنده . تش بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شدفقط صور, که بر حسب تصادِف محض   ,  نفر جز یک , کشت
 . دنیاھیتلر بدا به حال خوشا به حال. نام او آدولف ھیتلر بود. زنده ماند تا جنگ دیگری را آغاز کند. ماند



  
  نیلبانوی 

  
ازيـريس کـه توسـط فرعـون سـتی اول       ساحل رود نیل نزديک معبـد باسـتانی   بر"اودی دروتی"زنی انگلیسی
عمیقـا اعتقـاد     بودسالگی به حالت مرگ افتاده٣ که دراو.که فوت کرد زندگی کرد١٩٨١است تا ساخته شده

سیر . دربار فرعون زندگی می کرده است ای مصری بنام ام ستی بوده است و درداشت که در گذشته کاھنه 
معاينـه   دکتر بعـد از . نبود و از پله ھا سقوط کردباستان زمانی اغاز شد که کودکی بیش سلوک او در دنیای و

بعد از ان رفتارھای عجیبی از .شد اما ساعتی بعد او زنده شد و حالش خوب مرده است اعالم کرد که کودک
 را بـه خانـه اش   مخفـی مـی شـد و از والـدينش مـی خواسـت او       زير میزھا و پشت مبلھا.سر می زد دروتی

شـدت   يک روز که اعضای خانواده از موزه بريتانیا ديدن مـی کردنـد در قـسمت اشـیا مـصری او بـه          .بازگرداند  
به انھا چسبید و بـا   ھیجان زده شد و شروع به بوسیدن پای مجسمه ھا کرد و به جعبه مومیايی ھا رسید و     

يکبـار نیـز زمـانی کـه     .ريـد مردمـانم تنھـا بگذا   مرا با:صدايی که به گفته مادرش عجیب بود ناله سر داد و گفت      
عقیـده  (بالفاصله به پدرش گفت که خانه واقعی او انجاسـت  عکسی از معبد ستی اول به او نشان داده شد   

دروتی معتقد بود که فرعون ستی را می شناخته و او مـرد بـسیار   ) نداشت  ای که ديگر ھرگز از ان دست بر  
 اسـتعداد او معلمـش را  .گلیـف در مـوزه بريتانیـا کـرد    بعدھا او سعی در يادگیری خـط ھیرو      .است مھربانی بوده 

اوردن زبـانی   بنظر معلم او نه در وضعیت يادگیری زبانی جديد بلکـه در وضـعیت بـه خـاطر            .سخت متعجب کرد  
تنھا فرزند انھا پسری بود که او را ستی .به مصر رفت با يک مصری ازدواج کرد و١٩٣٠او در. فراموش شده بود 
سـال بـه عنـوان دسـتیار باسـتان      ٢٠او بـرای .نامیـد )مادر سـتی (خود را ام ستی    بعد دروتی نامیدند و از ان به      

ــات   ــه تحقیقـــــ ــناس بـــــ شـــــ
 اولـین سـفرش    ١٩۵٢در.پرداخت
محـــل معبــــد  (ابیــــدوسرا بـــه  
او نه خط جديـد    .انجام داد )ستی

شـناخت  شناخت  مصری را می
به ان نواحی اشنا بود ولی      و نه   

به محض انکه به ان رشته از تپه 
  بهی رسید دانست کهھای اھک

 جايی که مـی خواسـته رسـیده     
اولین بـار  : او می گفت    .است
 معبد را ديـد مثـل ان بـود کـه      که

ــه اش را ديــــــــــــده   خانــــــــــ
در بازسازی معبـد    ١٩۵۴در.است

و ھـر روز بـه درگـاه       شرکت کـرد  
 ١٩٧٣در.ازيــريس دعــا مــی کــرد

کـه   اجازه نامـه ای دريافـت کـرد       
ــاک     ــه خ ــا ب ــرگ در انج ــد از م بع

نیست بسیاری از مردم اين احساس را دارند که قبال  عقیده به زندگی دوباره به ھیچ وجه تازه  . ود  سپرده ش 
!!  مکانھای ناشناخته بوده اند امـا نمـی تواننـد بگوينـد کجـا و يـا چـه ھنگـام          زندگی ديگری داشته اند و يا در      

او .اه از زندگی گذشته اش گفتبناگ)ھیپنوتیزم(در حالت خواب مغناطیسی دختری بنام ارنال بکوکسام١٩۵۴در
 زندگی قبلی اش مردی بوده و در سرزمینی می زيسته اسـت کـه مردمـانش اسـتخوانھا و     مدعی بود که در   

 روانشناس ادعا کرد کـه دختـر چـارلز اول و    يکی ديگر از بیماران اين  .دندانھای حیوانات را از خود می اويختند
تاريخ نخوانده بود اما چنـان جزئیـاتی از دربـار لـوئی چھـاردھم مـی        اين زن ھرگز.ملکه ھنريتا ماريا بوده است  

نکات شگفت انگیزی که او از ان دوران ارائه می کرد در ھیچ جا ثبت نشده بـود    . بود دانست که شگفت انگیز   
اين  که بعدھا تارک دنیا شده و به , خاطرات يکی از زنان دربار نانت  سالھا بعد در کتابخانه صومعه ای در ولی

  .پیوسته بود پیدا شد و گفته ھای ان زن را تائید کرد صومعه 
  

  تبرئه
  

راتقبـل کـرد   " شـھر شـمال   اپارتمان مجلـل در  سوء قصد و سرقت به یک"کشف معمای  وقتی پلیس شیکاگو
قطعی خواھد  جستجوی مربوطه کوتاه و راه حل نھایی شواھدی در دست بود و انھا را متقاعد می ساخت که

اسـت را شناسـایی کـرده انـد      دادند مردی که از صحنه جرم میگریخته لیس اطمینانبود دو شاھد عینی به پ
یعنی زمانی که  روز افتابی و درخشان  ظھر یک١/٥و کوشش برای سرقت در ساعت   بود١٩٥٣ اوریل ٤زمان 

  بـوده دزد ویلیام بروکـز سـی ودو سـاله    بودند اتفاق افتاده بود انھا به پلیس گفتند که شھود دارای دید کافی
اپارتمان از ساختمان  پس از عدم موفقیت در بازکردن درب است ھمچنین انھا اظھار داشتند وی را دیده اند که

 کاراگاھان شیکاگو فورا سارق را پیدا کردند امر صحت داشت یا اینکه دروغ بود ھمسایه فرارکرده است ایا این
مانده روی درب  امال با اثار بجااتوموبیلش مخفی شده بود وک نمودند انھا یک پیچ گوشتی که در درون و جلب

 خطاب به دادگاه گفت که وی یک مجرم پیدا نمودند در یک محاکمه فرمایشی دادستان اپارتمان وفق میکرد را
دور نمای . محکوم کنند به عنوان بزھکار عادی به حبس ابد ازاد شده به قید قول شرف بوده و اصرار کرد او را

وسـابقه دار بـود از دادگـاه امیـد ترحمـی       لحظه تیره وتار بود بروکز کـه بـی پـول     برای مجرم جوان تا اینقضیه
خوش او ناگھـان در ایـن زمـان     زیادی ساخته نبود از شانس نداشت بدتر از ھمه انکه از جانب خودش ھم کار

در روز بعد باشد زمان  ای نھایی دادگاهبرگرداندند تا منتظر ر کار دادگاه پیش امد و او را به سلولش وقفه ای در
که وکیلش از طرف دادگاه منصوب شـده   برای کاری که او میخواست کافی بود چرا زیادی نبود ولی ثابت شد

در  بروکز به وی گفت را پیـدا کـرد وقتـی مـتھم در روز بعـد      کافی برای بررسی داستان عجیبی که بود و وقت
جرمـی را بـه او نـسبت     را نقل کرد مبنی بر اینکه بروکز نمیتوانـسته  یدادگاه حاضر شد وکیلش داستان جالب

 بروکز در یک. مرده تلقی می شده است  باشد چون در زمان وقوع جرم از نظر قانونی می دھند مرتکب شده



 از ١٩٣٣مارس  زخم معده بستری بوده و وقتی که در بیمارستان مخصوص سربازان سابق جنگ تحت مداوای
ھمین نام بوده اشتباه شده  سوابق سرباز قدیمی دیگری که دارای مرخص شده است سوابقش بابیمارستان 

است بروکز به اداره اجرایی سـربازان   که وی بدان متھم است در شرف وقوع بوده است در روزی که سرقتی
معلولیـت   کند که نمرده است و ھنـوز مـستحق دریافـت حقـوق     پایین شھر شیکاگو رفته بود تا ثابت جنگ در

تلگرامـی بـرای     عصر زمـانی کـه بروکـز ھنـوز در دفتـر نشـسته بـود       ١:٤٤ رزمی خویش می باشد در ساعت
صـحنه وقـوع سـرقت چنـدین      شده است و ثابت میکرد که او واقا ان مردی که در تشخیص ھویت وی مخابره

است بروکز  دولت که وی نمردهاثبات این امر به  چھار ده دقیقه زودتر حضور داشته نبوده است با مایل دورتر و
  . راستاتھام مب ھم به دادگاه ثابت کرد که از این

  
 پرواز در خانه  
  

 مایلی شرق شھرمنا واقع در ایالت آراکانزاس ودر کنـار جـاده رنـسام آقـای اد شـین بـه        در سه١٩٦١در پائیز  
ھفتاد زندگی  اتفاق ھمسر ونوه پانزده ساله خویش چارلی شافر زندگی میکردند اگر چه اقای شین سالھای

آقا وخانم شین به . او بود   دستاش راسپری می کرد ولی ھر روز در مزرعه اش کار میکرد ونوه اش ھم کمک
خودبه خود اثاثیه وکتابھا ووسایل اشپزخانه را  ھمسایگان و خبرنگاران گفتند ماھھا بود که انھا مشکل حرکت         

یکبارسرش رابلند کرده ودیده بود که انجیل خانوادگی آنھـا بـه آرامـی         خانم شین گفت  .درداخل خانه داشتند    
  از کنار سرش عبور کرد حتی بالشھا از زیر سر مزرعه دار پیر وھمسرش با  نشیمن تنھا بود   وقتی که در اتاق   

ای سـخن   چنان خشونتی کشیده می شدند که به دیوار برخـورد مـی کردنـد یـک عـروس خـانواده از حادثـه                  
برادر خانم شین که . میگفت که در آن یک سطل خالی زغال وچند تا ذرت مستقیما بسمت وی پرواز میکردند    

 یک.  در ھوا معلق بودند سخن گفترد از مشاھده یک مداد ویک قوطی غذای سگ که چند لحظهجرج نام دا
این امر بصورت تکی  ھمسایه به نام پالی گزارش داد که شاھد بوده کبریتھای چوبی از قفسه بیرون می آیند

ش ھـای  حرکتی بود که طبـق گـزار   یک خصوصیت عجیب کل این ماجرا کندی     . وگاھی دوجینی انجام میشد     
مشخـصی ھـم بـرای ان وجـود نـدارد بعـد از اینکـه         ثبت شده خیلی از اشیا چنین حالتی را داشته اند ودلیل         

با یک کاسب محل درد دل کرد و آن کاسب به مطبوعات خبر داد  پدربزرگ مستاصل سرانجام درباره این موضوع
 به در خانه می کوبیدند و میخواستند کنجکاو وفضول شدند گاھی دوازده نفر غریبه خانواده شین گرفتار مردم

خودش بتنھایی  وارد شوند تا آخر سرکارد به استخوان نوه آنھا رسید واو قدم جلو گذاشت وادعا کرد که با ھم
آلبرایـت مقالـه نـویس    . داد  ھمه این مزاحمتھا را فراھم میکرده است این عمل بـه کنجکـاوی عمـومی پایـان             

چرا که آلبرایت دقت کرد که . ھیچ چیز را حل نکرد  ره پرداخت گفت که اقرار پسرروزنامه که به تحقیق در این با
  .داشیا سنگین در فضا آنطور که شاھدین میگفتند نبو حتی آن پسر ھم قادر به جابجایی

  

  
  

  در اشغالمعجزه 
  

زمـان تولـدش يـك      نوزاد فلسطیني در پديده اي عجیب، پس از آن كهاین
عموي شھیدش  ،"عال " ماه به تأخیر افتاد و در شب قدر به دنیا آمد، نام 

الشرق «روزنامه . د را با خط زيباي عربي و كامًال واضح روي گونه اش دار     
بزرگ اين نوزاد گفته است، او پیش  با اعالم اين خبر افزود، مادر» االوسط

اش، اصـرار داشـته كـه حاضـر نیـست، نـوه اش ھمنـام پـسر          تولد نـوه  زا
تولد با ديدن اسم پسر خود كه بـا رنـگ قھـوه     شھیدش باشد، اما پس از
الـشرق  ." نقش بسته بود، شوكه شده اسـت   اي زيبا بر روي گونه نوزاد

كودك اين كشور براي ديدن اين  االوسط نوشت، مردم فلسطین از سراسر
 به بیت اللحم مي آيند -كنند  الھی ياد مي  كه برخي از او به نام معجزه-
"  
  



  نشانه ھای مشترک اسرارامیز در تمدنھای باستانی
یک باستان شناس . و پلیس ھای جنائی میباشد   کاراگاھان شناسی از جھات بسیاری شبیه کارکار باستان 

مدارکی میگردد که نشان دھد مردمان ان عصر چگونه زندگی میکردند  با کشف مکان یا محلی باستانی بدنبال
 .انھـا بـدنبال چگـونگی شـکل گـرفتن گذشـته و پیـشینه تمـدنھای مختلـف ھـستند             , اند و چه افکاری داشته   

از جھـاتی کـار    امـا . کارگاھان نیز بدنبال مدارک میگردند که نشان دھد یک جـرم چگونـه شـکل گرفتـه اسـت           
گاھی در مکانھای باستانی مدارکی بدست می اید که  , باستان شناسی بسیار مشگلتر از کارگاھان میباشد

انسانھائی که  ؟ ایا.انھا چگونه این مکانھا را ساخته اند. باستان شناسان را به تفکر وا میدارد  حققان وتمام م
؟ ایـن ارتبـاط چگونـه صـورت     .انـد  در چندین ھزار سال پیش زندگی میکردند بـا تمـدنھای دیگـر در ارتبـاط بـوده      

  .میباشد " ی باستانی در تمدنھا نشانه ھای مشترک اسرارامیز" ؟ مطلب امروز ما ..میگرفته

            
ایـا ایـن نـشانھا     . دارنـد بسیاری ازتمدنھای باستانی به اشکال و جمالتی برمیخوریم که شباھت زیادی بھـم     در  

مثال در ایران باستان اھورا مزدا را میپرسدیدن و یکی  ؟.بصورت اتفاقی بر دل سنگھا و دیوارھا نقش بسته است
شید بچشم میخورد نقش معروف اھورامزدا یا ھای بیستون و ھمچنین در تخت جم از نشانھای زیبا که در کتیبه    

در مصر نیز تصاویر . ھزارساله دارد  این تصویر زیبا که یکی از مفاخر ما ایرانیان است قدمت چندین ,میباشد فروھر
اما یکی از ایـن تـصاویر شـباھت بـسیاری بـه       ,بچشم میخورد  زيادی از الھه ھای مختلف در اھرام و دیوارھایش        

ھا نقشی وجـود دارد  "مایا " و " اینکاھا "تمدنھای امریکای جنوبی و بخصوص در  ھمچنین در. نقش فروھر دارد    
ھمانطور که قبال گفـتم ایـا ایـن    . را شگفت زده میکند  که انسان 

؟جمالت و اعداد نیـز    .بسته است  تصاویر اتفاقی بر دیوارھا نقش    
 این جمـالت بقـدری ھـستند کـه بـرای          . چنین سرنوشتی دارند    

اما من چند نمونه را  ,تمامشان به یک وبالک احتیاج استنگارش 
تمدنھای " مطلب   من در ابتدای  . ذکر میکنم تا خود قضاوت کنید       

 این جمله را نوشته ام – قسمت دوم -اسرارامیز امریکای جنوبی
ــا اب ســپس ,خداونــد مقــداری ذرت برداشــته و اســیاب نمــود  " ب
رد و بعد انرا بصورت ممزوج نمود و خمیری درست ک     " چیکن ایتزا "

سپس نفس خود را در ان دمید و  , در تنور پخت انسان دراورده و  
اخرین این جمله را در بسیاری از  شاید کلمات"  زنده شو: فرمود 

ــر شــنیده باشــید    ــدنھای دیگ ــد تم ــان . عقای ــاره طوف ــوح  درب و  ن
تمـدنھای مختلـف     ھمچنین عصای موسی چنین مـشترکاتی در      

ر افسانه پوپول ووح که در میان مایاھا وجـود  د. " بچشم میخورد   
سـر عـصایان را بـر روی دریـا گذاشـتیم و      " چنین نقل شـده    دارد

ــت از   ــرای عبــور از اب و حفاظ ــمنان خورشــید از ان    ب گزنــد دش
اما نکته ای که مـرا بـسیار شـگفتزده کـرد      .شبیه این جمله در داستان حضرت موسی دیده میشود        " گذشتیم  

. تمدنھا دیده میشود و گاھی یک عدد مقدس شمرده میشود  این عدد در بسیاری از . یباشد  ھفت م  " ٧"عدد  
ھشتمین اعجوبه جھان مطلبی  پرفسور اریک فون دنیکن در کتاب

مکانی بنام  او در این کتاب به " ٧اسرار ناشناخته رقم " دارد بنام 
ایـن  در کوھای اند رفته و در زیـرزمین یکـی از   " چوین دو ھانتار   " 

 در میان این نوشـته ھـا کـه برخـی    ...  نظر او را جلب کرده       معابد
برایم اشنا بودند با تعجب چھارده کروبی را بـا عنـاوین اصلیـشان      

اسامی در ھمان ستونھای معبد سلیمان  این. شناخته و خواندم 
معبـد   جـالبتر اینکـه بـاز مثـل سـتونھای     !!! نیـز حـک شـده اسـت    

ای از ایـن کروبیـان از نقطـه ای         ھفـت تـ   ) معبد بعلبک   ( سلیمان  
در . جانب شمالی ستون را تشکیل میدادند  رسم شده بودند که

پله ھا نیز ھفـت   اینجا ھمه چیز بر مبنای عدد ھفت است و حتا         
تا ھفت تا باال می اید و در پایان ھر ھفت عـدد یـک پلـه صـاف و            

براستی این عدد ھفت چه چیزی . انھا را از ھم جدا میکند  بزرگ
؟ البتـه در  .را با خود داشـت اسـت     ا نشان میداد و چه اسراری     ر

نقد  معبد سلیمان نیز وجود عدد ھفت بسیار مشاھده میشود و          
که ازدواج سلیمان با بلقیس در ھفـت روز انجـام گرفـت و    : شده  

از طرفـی وجـود   .روزه بپایان رسـیده اسـت    قصر و معبد نیز ھفت   
فرھنگشان به وفور یافت میشود  ھند و کشور چین نیز عدد ھفت درر  حتا د .ھفت نشانگر ھفت روز ھفته است 

میشود یـا معمـائی مـشترک انھـا را بھـم پیونـد داده        ایا این نقوش و اعداد و جمالت بصورت تصادفی مشاھده . 
  .معمای اسرارامیز میباشم ؟من نیز مثل شما در تفکر این.است

                                 



  مھای نا اراتابوت 
  

 جھان است یره ایآرنزبورگ تنھاشھر جز. است یز صخره ایک کم وسعت و بادخی بالتیایره اوسل در دریجز
" قبرھـای   معروفیت ان بخاطره نوشابه ھائی است که صادر میکنـد و نیـز بخـاطره معمـای کـشف نـشده       . 

ن خانواده ثروتمند انجا در میا تنھا شھر جزیره ای جھان میباشد و رسمی   " ارنزبورک  . " میباشد  " ارنزبورگ  
میزنند تا تابوتھای سنگین جنازه ھا را برای مدتی  وجود دارد که انھا دست بساختن جایگاھھایی اختصاصی

 یـک جـاده بـه مـوازات گورسـتان     . برای تدفین نھائی در ان نگھداری کننـد       , قبل از انتقال به سردابه مجاور     
از انھا که متعلق  یکی. امتداد دارد و در این جاده بسیاری از جایگاھھای اختصاصی را میتوان مشاھده کرد       

انجا بود که یکی از گیج کننده تـرین نـا    است از ھمه به جاده نزدیکتر میباشد و در    " باکزھودن  " به خانواده   
ن یـ ل اون ایـ رابـرت د . ا یتالیکا در شھر ناپل ایر مختار امری وز :ارامیھایی که تا کنون ثبت شده بوقوع پیوست  

ص یک گزارش مفصل قرارداده ودر ان به شھادت خانواده بـارون دو گولـدن اسـتاب تلخـ    یه یر ما یموضوع راخم 
ارت قبر مـادرش  ی زیاط به اسم دالمان برایک خی ھمسر ١٨٤٤ زوئن سال   ٢٢در روز دوشنبه    . شده است   

 کـه در مقابـل   یر چـوب یـ ک تیـ  با خود برده بود واسبش را بـه  یادر گاراو ودو بچه اش ر. عازم گورستان شد  
. ش برگـشت  یقه بعداو بطرف گـار ی که چند دق یوقت. خانواده باگزھودن قرار داشت بست     یگاه اختصاص یجا

ک دامپزشک را یاو. عرق کرده و ظاھرا وحشت زده بود شدیداوان یح. افت یجان زه   ی ھ یاسبش را در حالت   
 یخـانم دالمـان بـرا   .  از اسـب خـون گرفـت   یعنـ ی ان روزگار پرداخـت        یجھان ندرماز  یه تجو احضار کرد که ب   

بـارون  .  اش در ارنزبـورگ زد یالقـ یی بـه بـارون دو گولـدن اسـتاب در قـصر        یبش سر یبازگوکردن داستان عج  
.  تفاوت بود یجان زده بیک اسب ھین داستان احمقانه درباره ی او کامال نسبت به ایول. مودبانه رفتار کرد 

 انـرا  ید جـانور کـوچک  یا شـا یـ ده اسـت  یـ ک زنبـور گز یوان را ید ح یکه شا .  کرد که بدان زن بفھماند     یاو سع 
 یگری بتواند دیکینکه ی انھا بدون ایر اصوال چموش و بد خلق ھستند گفتگوی پیان ھایترسانده چرا که ماد
گاه بسته یان را در مجاورت ان جاشی که اسبھایادیکشنبه بعد اشخاص زیدر . د یان رسیرا متقاعد کند به پا

 کـه از  یانییبعـد روسـتا  افتنـد چنـد روز   یدن از تـرس  یوان را در حال لرز   یسا ح یبودند بعد از اختتام مراسم کل     
ده ی شـن یفـ ی غـرش خف یگـاه سروصـداھا  یر ان جایـ  کردند خبر دادند که از سـرداب ز       یھمان نقطه عبور م   

 یر عادیز غین محل بھمان وضع وحشت زده دچار شدند چ شد و باز ھم اسبھا در ھمایشود روزھا سپریم
 درباره ی مبسوطی ھایی ان چه بود؟ صحبت ھا و گزافه گوی نبود ولین امر شکیدر شرف وقوع بود و در ا

ن وضع یب داد و بدی را ترتیق رسمیک تحقین بود که ین جواب اید بھتری کرد انجام شد شایستیانچه که با
. ن مخالفت کردند یرین مداخله سایان داد در بدو امر خانواده باگزھودن با ایشه پای ھم یکباره و برا  یاشفته  

ن یـ  خواسـته بـا ا  ی انھاست کـه مـ  یک توطئه از دشمنان خانوادگ ین ماجرا   یدند که تمام ا   یورزیانھا اصرار م  
د چند نفر از  را مدنظر قرار دھنیق رسمیک تحقیده ی ایش از انکه انھا حتیحربه انھا را احمق جلوه دھد پ  

 اجازه دھند یر ان بپردازند و بعد مقامات رسمیگاه و سردابه زید از جایدند تا به بازدیل خود را برگزیاعضاء فام
. ست یـ  و پـوچ ن یعات توخـال ی بـه جـزء شـا   یزیـ نھـا چ یست و ھمه ا  ی ن ینند که خبر  یند و بب  یایتا خودشان ب  

 سـرداب ھمـه در   ی در انتظارشان اسـت تابوتھـا  ی ار منتظرهیز غیافتند که چی دری بزودین خانوادگ یمفتش
 ھمـه نـشان از جابجـا شـدن     یچکدام گشوده نشده بـود ولـ  یده شده بودند درب ھی ھم چ  یوسط اتاق رو  

 دور تا ی فلزیله ھای میشان بر روین را دوباره سر جای سنگیش با صبر و حوصله اتبوتھایگروه تفت. داشتند 
 درب سردابه را قفل کردند و انرا مھر ومـوم نمودنـد و از   یت ووسواس خاصدور سرداب قرار دادند انھا با دق   

 ی مصون باشند برای احتمالی ھایختند تا از دستکاری ان سرب گداخته ری بر رویاط و محکم کار ی احت یرو
ا اسبان وحشت زده ی ترسناک و یھای از سروصدایگریچ گزارش دی بود و ھ ین روز اوضاع و احوال عاد     یچند
که صاحبانشان در مراسـم  یازده اسب در حالیه اوضاع دوباره اشفته شد یکشنبه سوم زوئ  یبعد در    . دینرس

گاه بسته شده بود ناگھان رم کردند عابران شاھد ی جایسا شرکت کرده بودند و افسارشان ھم در جلو  یکل
 رھـا  ی ھم براییتا چند ی اندازند حتیشوند و جفتک می پاھا بلند می رویچ علتیبودند که اسبھا بدون ھ   
ن افتاده و ی زمی راس از اسبھا رو٦ که صاحبانشان اگاه شوند یتا زمان. زدند ین میشدن از بند خود را به زم

افتنـد  ینجـات   یریـ  خـون گ یعنی متداوله ان زمان یقادر به برخاستن نبودند و پنج راس از انھا با روش مداوا    
 خود را از دسـت  یان منحصر به فرد اسبھاین جری که در اییانھا . دمردن تحت معالجه یسه راس از اسبھا 

ان یـ م انجمـن کاتوز ی را تـسل یتین و نگـران ملحـق شـدند و شـکا    یشـھروندان خـشمگ    بهیداده بودند بزود
 یمتقض می شد و قادر نبود که به تصمی دچار سردرگمین دادگاه ھم مثل مقامات شھرداریکردند ا ارنزبورگ

بود ن اوضاع و احوال یدر ا . ر دست به کار شدیکرد دوباره تقدی اتالف وقت میکه در صدور رایبرسد و در حال
 چند عضو خـانواده مـصمم شـدند بـه     یپوش ک عضو خانواده باگز ھودن در گذشت بعد از مراسم کفنیکه 
 افتد بپردازند انھا مھر وموم را ذوب کردند ی میمشکوک ع شده بود در ان اتفاقاتی که شاید از سردابیبازد

گر ھمه تابوتھا در یکبار دیه بود خته و اشفتیباز ھم وضع داخل سراب بھم ر اریو درب را گشودند با تعجب بس
  ازیکـ ی از انھا سر وته ھم گذاشته شـده بودنـد   ین بار بعضی ھم تلنبار شده بودند و ایرو وسط سردابه

گرفتنش بود پرتاب   که محل قراری فلزیله ھای مینکه با خشونت انرا از رویتابوتھا شکسته شده بود مثل ا
نکه انھا را یکرده باشند و قبل از ا  مخصوصشان جابجایا از محلھا ھمه تابوتھا ریزیا چی یکرده باشند کس

ل یـ رتـزده فام ی حیسوء و ان سوء پرتاب کرده بود اعضا نیکشان را به ایکایند ی ھم در وسط سرداب بچیرو
ختنـد  ی ان ریقراردادند و دوباره درب را مھر وموم کردند و سـرب مـذاب تـازه رو    شانیدوباره تابوتھا را سر جا

ره یسراسر جز داد درین رویعه ای را رقم خواھد زد شایشان چه حادثه اینده براینند ایماندند تا بب  منتظریول
د دست به کار یاثبات شد که با سا ھمی به انجمن کلید و بدون شک مورد مبالغه ھم قرار گرفت بزودیچیپ

ن ھمه انجمن یریھا مطابق رسم دکنترل خارج شود ان نکه کل اوضاع ازی که شده قبل از ایشد حاال ھر کار
ن دخالـت  یـ  محل بپردازند خـانواده بـاگزھودن ھنـوز بـا ا    یو بررس شیم گرفتند که خودشان به تفتیھا تصم

 ین مـ ی باشد وجود ندارد انھا چنی که بر ضد رفاه عمومیدی کردند که تھدیم ورزند و استداللیمخالفت م
 نیـ ن مخـالف ا یبنـابرا ..  شـد ی ابرو خانواده مخرب میا شدن بریداد فوق در صورت علنیرو دند کهیشیاند
 ی بـرا یمطلـوب  تینک در وضـع یگران خاطر نشان کرد که انھا ایک عضو خونسرد خانواده به دیق بودند یتحق

ا درب را یـ ده بودنـد و ا یـ را مرتب نچ ن اواخر تابوتھایا انھا خودشان ھمین حماقتھا ھستند ایخاتمه دادن به ا
دادنـد  یت می رضـا یش رسـم یک تفتـ یـ اگـر انھـا بـه     دند؟ی ترسیرده بودند؟ پس از چه مقفل ومھر وموم نک

ن زمـان  یز را مرتـب کـرده بودنـد بھتـر    یکه خودشان تازه ھمه چ مطمئنا به نفعشان بود او استدالل کرد حاال



 رفتنـد یمن طفـره  یـ خانواده باگزھودن که تا ان زمان از ا. رندیعات را بگی شایجلو شهی ھمیممکنه بود تابرا
سا یالفور انجمن کل یش فیت دادند انھا با درخواست تفتین امر رضای بردند و به ای به منظور ویسرانجام پ
سا یـ س انجمن وکلیگولدن استاب رئ رت کردند و البته با درخواستشان ھم موافقت شد بارون دویرا دچار ح

ن گروه ھم به شدت جـا خـورده   یافتند ایخته یدر ھم ر به ھمراه دو عضو خانواده باگزھودن باز ھم تابوتھا را
د کـرد  یـ نـک معلـوم بـود چـه کـار با     یو دوباره درب را مھر ومـوم کردنـد ا   شان گذاشتهیبودند تابوتھا را سر جا

 بارون. رد ی صورت گین حادثه و با شرکت مقامات رسمیق جامع و کامل در رابطه با ایتحق کی فورا یستیبا
خواسته ھم مورد  نین کاوش انتخاب کند و ای شرکت در ای را برای که اسقفسا خواھش کردیاز مقامات کل

ک پزشـک بنـام دکتـر    یشھردار و  ..  نقش داشتندین بررسی ھم که در ایگریاجابت قرار گرفت اشخاص د
گـروه ھـم قفلھـا و مھـر و مـوم ھـا را دسـت         نیـ ا. ده ھا بود یده ھا وشنی کتابت دی برایک منشیلوس و 
 مادر ینبار تابوتھاین تفاوت که ایدا کرد با ایدر وسط سرداب پ ن تابوتھا راباز جمع شدهیو ھمچنافت ینخورده 

 ی از دسـتکار یچکـدام از صـندوق ھـا نـشان    ی سابق خانواده جابجا نشده بودند ھیاعضا بزرگ و دو بچه از
ب یـ عج ین مزاحمتھـا  یزه اینکه سرقت انگی خاطر جمع شدن از ایبرام گرفتند که ی گروه تصمیول نداشت

 ی کردند شک انھا بییست دو تا از تابوتھا را بازگشاین
دسـت    بـدن اجـساد  یرو اساس بود چرا که جـواھرات 

 سوال یول.بستند  نخورده بود انھا دوباره درب تابوتھارا
ن چگونه داخل شده اند؟ از انجا که ین بود که متجاوز  یا

ــود یومــوم شــده دســتکار درب قفــل و مھــر  نــشده ب
 بـه   ی کـس  یستیدند که با  یجه رس ین نت یبازرسان به ا  

جاد راه یب با این ترتی زده باشد و بدیسرداب تونل درون
نداشته است انھا  ی به ورود از درب اصلیازیانشعاب ن

 اوردنــد کـه بــه کنــدن کـف ســرداب مــشغول   یکـارگران 
 یگاه فوقـان یرامون جای پبعد در افتندی نیزیشدند اما چ

 نگرفتند  یجه ا ی باز ھم نت   یق کندند ول  یک خندق عم  ی
ن امکـان را در نظـر   یـ ر شـده بـود ا  یـ که کـامال متح  گروه

و  د حـدس اولــشان خطـا بــوده باشـد   یگرفـت کـه شــا  
ن ی وارد شده اند بنابرا    ی از درب اصل   یقین بطر یمتجاوز

 ی ان جن وپـر یز برایام ک تله نبوغیم گرفتند که یتصم
ا ھرچه که بودند بگذارند انھا خاکستر چوب در کف یھا 

خته و بعد درب را قفل و مھر و موم کردند یر ان سرداب
گاه یبه جا ی منتھی ھم خاکستر نرم به پله ھایمقدار
نان ی اطمیختند و سپس برایر ان ر ی و سرداب ز   یفوقان

ن یان مضحک چندین جریدادن به ا  خاتمهیشتر و برایب
 سـاعت تمـام در کنـار درب       ٧٢ ی را بـرا   نگھبان مـسلح  

 گـروه  یمنـش  . دندید ند و صدائئ ھـم نـشن  ی ند ی ایر عادیز غین مدت نگھبانان چی ایگماردند در ط انجا
نان پله یروز گروه با اطم  شدن سهیادداشت کرد پس از سپریرا ل ی ھمه افراد دخیا و اسامین قضایتمام ا
راه دست نخورده بودند سرپرست گروه مھر  خاکسترھا در تمام طولدند یموده و به درب سرداب رسیھا را پ

 گـروه  یش اعضای که سه روز پییتابوتھا در نقطه مقابل جا ن بار اغلبیوموم را شکست و درب را باز کرد ا
ن قرار داشت باز ییکه سر مردگان روبه پایستاده بودند در حالیسر و ته و قائم ا ده بودند بطوریانھا را مرتب چ

 یسرقت باز ھم گروه مطمئن شد که.  مادربزرگ و ان دو طفل جابه جا نشده بود ی محتویتابوتھا ھم فقط
سـاخته بـود انجـام      را که از دستـشان یی وجود ندارد انھا تمام کارھای ایصورت نگرفته است و درب مخف

 دادند که بھتر یاق ھم راشان به اتفیا ن رمز شوندین تالش موفق به گشودن ایداده و نتوانسته بودند در ا
 خـانواده  یه خـشنود یـ ن مایـ  به خـاک سـپارند کـه ا   یگرید یاست تابوت ھا را از انجا خارج ساخته و در جا

 یره اوسل مشابه گزارشھای خانواده باگزھودن در جزیمقبره خصوص بی عجیباگزھودن ھم شد مزاحمتھا
   .ت انگلستان اسیت استانتون واقع در سافولک کانیسایکل یگانیثبت شده در با

  
  
  
 
  



  تابوتی که به خانه بازگشت
  

" حکایت مرگ و زندگی  , ماندهکه اتفاقا از ھمه مستندتر و مکتوب تر باقی ,ترین حوادث روزگار یکی از عجیب
 او. واقع در ساحل شرقی کانادا بدنیا امد " پرنس ادوارد "  در جزیره ١٨۴١او در سال  .میباشد " چارلز کوگالن 

بـه  " چـارلز  " ھمـسایگانش بـرای فرسـتادن     ,یداز یک خانواده فقیر ایرلندی بود و وقتی به سن مدرسـه رسـ             
فـارغ التحـصیل    او سرانجام با رتبه باال موفق به. به جمع اوری اعانه در بین خودشان مشغول شدند         انگلیس

خـانواده کـوگالن بـه    . میخواھد ھنرپیشه تئاتر شـود   ولی در مقابل تعجب ھمگان اعالم کرد که    ,شدن گشت 
وقتی والدینش بـه او گوشـزد   . و چارلز نیز از این قاعده مستثنی نبود        بودند پایمردی در تصمیماتشان معروف   

چارلز که خود  ,رھا نکردن ارزوی ھنرپیشگی اش از ورود به خانه پدری محروم خواھد شد       کردند که در صورت   
 ه استتصمیمش برای ھنرپیشگی تئاتر وارد نشد دوباره تصریح کرد که خللی در , بودواقعی" کوگالن"نیز یک 

یکنفره و به عنوان فردی سریع االنتقال و باھوش که دارای زبانی نیشدار در قالب  او در این حرفه که معموال     .
ھـم داشـت کـه بعـدھا در     "مانتی وولـی  " اسم  او حتا یک ھنرپیشه بدل جوان به( خوش درخشید    , بود طنز

کوگالن یکبار بـه مالقـات یـک    ) را بھم زده بود پرداخته و شھرت عظیمی  سینما به تقلید از ادا و اطوار کوگالن 
ولـی  , گفـت و از او شنید که در اوج شھرتش در یک شھر جنوبی امریکا بدرود حیات خواھد         فالبین کولی رفت  

 .مراجعـت نکنـد ارامـشی نخواھـد داشـت      " پـرنس ادوارد " کرد که وی تا به زادگـاھش در جزیـره           خاطرنشان
کـه تـاثیر عمیقـی     را برای دوستانش بازگو میکرد و ظاھرا بدین خـاطر بـود     کوگالن غالبا این پیشگوئی عجیب      

در ایالت کانزاس که یکـی از  " گالوستون" را در شھر" ھملت" وقتی که نقش   ١٨٩٨در سال   . رویش نھاده بود  
شھر نیز دفن شد  بطور غیر مترقبه ای درگذشت و در گورستان ھمان ,میکرد  بازی–ایاالت جنوبی امریکاست 

گورستان ماسه ای که او  ,زیرو رو کرده بود که تمامی ان شھر بی پناه را) تورنادو (دو روز بعد گردباد مھیبی . 
در این ماجرا تـابوت محتـوی جـسد وی ناپدیـد شـد و گـر چـه        . بود را ھم ویران کرد    در ان بخاک سپرده شده    

 -١٩٠٨اکتبـر   در مـاه . ن تـابوت پیـدا نـشد    اش جایزه ھنگفتی را برای یافتن ان پیشنھاد کردند ولی ای   خانواده
پرنس " ماھیگیر ناشناس در جزیره  یک" گالوستون " درست ھشت سال و یکماه پس از ان تندباد مھیب شھر 

این . بود را یافت که در نواحی کم عمق اب غوطه ور بود  صندوق بزرگی را که پوشیده از خزه و صدف" ادوارد 
ھم  ,بود که شامل پالک نقره ایی که او با ان شناخته می شد" چارلز کوگالن  "صندوق محتوی تابوت و جنازه 

. که سه ھزار مایل از شھر محل دفنش فاصله داشت بازگشته بود  او باالخره به جزیره کوچک زادگاھش. بود 
توسـط  چارکز کوگالن که !! فالگیر کولی چندین سال پیش از ان پیش بینی کرده بود  درست ھمانطوری که ان   

که وی شصت و ھفت سال  سرانجام در گورستان جزیره در مجاورت کلیسایی , موطنش اورده شده بوددریا به
بسیار از  , صدسال از این ماجرا میگذرد بیش از. به خاک سپرده شد . پیش در ان غسل تعمید داده شده بود 
درون کلیسا و بر دیوار ان ..دگاری میگیرند کنار قبر او میروند و عکس یا توریستھایی که به این منطقه می ایند

  .نقش بسته است و ھمه با شگفتی انرا میخوانند " چارکز کوگالن " نکردنی  ماجرای باور
  

  لوحه یادبود اسرار امیز
  

پدیده عجیب یک لوحهء یادبود اسرارامیز که در مدتھاست که به ,در ایالت اوھایو امریکا" ماریون  "اھالی شھر 
این لوحه یادبود اثر جالب توجھی است از یک ستون با . گرفته اند  گوشه شرقی گورستان شھر واقع است خو

 خارای سفید که با ظرافت بصورت مخروطی و نوک تیز در اورده شده و یک سنگ تقریبا کروی پایه ای از سنگ
 تـشکیل شـده  , دارداه کـه در روی ان قـرار گرفتـه و بـیش از سـه فـوت قطـر       شکل از جنس سنگ خـارای سـی      

  عـضو خـانواده اش  ۶و " چـارلز مرچانـت   "  بر مزار ١٨٩٧این توضیح که ستون فوق در سال       البته با ذکر    ,است
رنگ که بسیار  یک روز صبح در اواسط تابستان گارگری متوجه شد این کره مرمری سیاه. گذاشته شده است 

این سنک که صدھا پوند وزن دارد یقینا چندین سانتیمتر . جابجا شده است  در باالی ستون,ین استھم سنگ
پایهء ان  را به ستون) تقریبا کروی میباشد ( چرا که نقطه ای در زیره این کره که جسم فوق .  حرکت کرده بود

.. باشد , این شوخیھا میکنند ی ازاین نمتوانست کار اشخاص الابالی که گه گاھگاھ. محکم میکرد نمایان بود 
قبرسـتان بـه منظـور متوقـف کـردن ھـر گونـه         مسئولین. چرا که برای جابجائی این سنگ به جرثقیل نیاز بود         

چرخش اضافی سرب مذاب به داخل فرورفتگی 
ستون ریختند و ان دو را بھم محکم کردند  باالی

 ولی دو ماه بعد کره سیاه بزرگ باز ھم حدود         . 
یمتر دیگر چرخیده بود و باز ھم نقطهء         سانت ١٠

 مربوطــه در قــسمت پــائین و جــانبی کــره مثــل 
در !!! دفعه قبل در معـرض دیـد قـرار گرفتـه بـود      

 میـان جمـع کثیـر اشـخاص کنجکـاوی کـه بـرای       
تماشا و ابراز تعجب امده بودنـد چنـد دانـشمند     

کــه زمــین  یکــی از انھــا,  ھـم دیــده مــی شــد 
 به ایـن نتیجـه     شناس بود بعد از بررسی قرائن     

علــت  رســید کــه حرکــت ایــن ســنگ بــزرگ بــه 
رف یعنــی یکطــ. تـصاعد نــا معــادل بــوده اســت  

 سنگ کـه رو بـه خورشـید قـرار داشـته از طـف         
دیگر ان که در سـایه بـوده گرمتـر مـی شـده و              

علـت  چرا کـه اگـر   ,دیگران به خورده کیری از این نظریه پرداختند  .باعث حرکت این سنگ غولپیکر شده است        
 چرخش بسوی سمت, مورددر حالیکه در این. خش این بوده این سنگ بایستی بطرف جنوب حرکت میکرد چر

زدنھای بـسیار دربـاره    بعد از درج یک رشته مقاالت در روزنامه و مجالت و سروکله!! مقابل ان انجام شده بود    
برای بررسی ان می ایند ھنوز عده معدودی . یادبود به فراموشی سپرده شد  این لوح,علت چرخش این سنگ

بـه   ھمچنـان " مـاریون  " ولـی کـره مرمـرین سـیاه گورسـتان      ... که برای ان تعریفی را پیدا کنند     و سعی دارند  
   .میدھد چرخش گاه و بیگاه خود ادامه

  



  
  ؟ایا مردگان انتقام میگیرند 

  
و بـی رحـم کـه     خـشن   یک مزرعه دار بزرگ حومه کانزاس بود مـردی میکی مورلی دوران برده داری امریکا در  

یک روز برده ای را بخاطره اینکه علوفـه   او .سوار بر اسبش می شد و با تازیانه بدن سیاھان را نوازش میکرد         
تا اینکه برده بی گناه جان خود را از دسـت   زد انقدر بر بدن او تازیانه اسبش را دیر داده بود زیر تازیانه گرفت و     

برده ای را با طناب بست و با ھمان میله پیشانی  میزدن ھای را داغ یکبار در ھنگامی که داشتن گوساله. داد 
نمی  اجازه او. گم نشود و اینبار میله را بر کمر او گذاشت  میخواھم:  گفت بعد رو به دیگران کرد و.اورا داغ زد 

برای ھمین سیاھان پنھانی اجـساد را در  . در زمینھای او دفن شود       میمیرند ھانی که در مزرعه او    سیا داد تا 
میکـی     . برده داری در امریکـا ریـشه کـن شـده بـود     دوران ..دفن میکردن  بود  ان نزدیکی  باالی تپه ای که در    

  ھـیچکس ..باالی تپه دفن کننـد  او وصیت کرد تا او را در .. و انقدر درد کشید تا مرد     شد  مرضی دچار  به   مورلی
 .نیمه ھای شب صدای فریاده وحشتناکی از باالی تپـه شـنیده شـد    .. انتقام میگیرند  مردگان نمیدانست که 

از میان خروارھا  میکی جنازه وقتی به انجا رسیدن با صحنه ای مواجه شدن که باور کردنی نبود مورلیخانواده 
 شاید او به تصور اینکه خانواده . جنازه ای بود که انگار او را شالق زده اند زده بود و تعجب برانگیزتر بیرون خاک

 ھمـان شـکل   فریاد بـه  شب بعد دوباره صدای..دوباره جنازه را دفن کردن..عده ای میخواھند انھا را اذیت کند    
 عالوه بر جای شالق جـای مھـر داغ نیـز بـر پیـشانی      ینبار ا.با صحنه وحشتناکی روبرو شدند اما اتفاق افتاد   

قانون  منع   ازدوباره جنازه دفن شد و اینبار خانواده مورلی به تصور اینکه سیاھان بعد. چشم میخورد به  جسد
نگھبانی دادن  نشوند که دیده برده داری میخواھند انتقام بگیرند با تعدادی از دوستان در پائین تپه به صورتی        

تپه محل دفن تعدادی  باالی میدانست سیاه پوستان کهیکی از .. اما ھنگام صبح دوباره ھمان اتفاق افتاده بود
انتقـال    کشیش جنازه را به محـل دیگـر   با اصرار..موضوع را به کشیش دھکده گفت      ..از بردگان سیاه میباشد   

میکی را  مورلی بعد از مرگشان حاضر نشدن در محلی که میکی نکته جالب اینکه ھیچکدام از خانواده  .. دادن
   .دادامه دھند زیرا میترسیدن گناھان جک دامن انھا را نیز بگیر  خواب ابدیشانبه. دفن کرده اند 

  
  روح در دو بدنیک 

  
جـاودان   شـاید  برادرایـن دو . با احترام زیـادی بـرده میـشود    " یوردماچپ"برادران    از عصر نوین دنیای تله پاتی    در  

  مادر المانی و پدر سوئدی انھا.   از زبان استفاده کنند انسانھای باشند که احتیاج ندارند برای مکالمات روزمره
 به خاطره اشتباھی کـه  ١٩٦٠یک حادثه در سال بردن در  سالشان بود پی به این مطلب١١ھنگامی که انھا  

ادم ربایان رائی را اشـتباھی بـه تـصور اینکـه او     . مدرسه ربوده شد   جلوی از   رائی , توسط ادم ربایان روخ داد    
تا اینکه اقـای  .. ساعت با پلیس به دنبال او میکشتن  ٧٠و پدر رائی مدت     مادر  ..دبودن است ر  فرزند یک بانکدار  

 ٢٤در مـدت  ..تصور میکنم عده ای میخواھند از من اخـاذی کننـد  : به پلیس زنگ زد و گفت ,  بانکدار جان ایتمن 
 خواھند ما زنگ خورده و فردی میگوید اگر مبلغ مورد نظر انھا را پرداخت نکنم پسر من را  چندبار تلفن     ساعت
اشـتباھی ربـوده    رائـی را ادم ربایـان   طبق برسیھای پلیس معلوم شـد     ..ولی فرزند من در خانه است     ..کشت

بـا مـن    او !!, دیگر برادر رائی وقتی گریه ھای مادرش را دید گفت من میدانم رائـی کجاسـت    اندرسناما   ..اند
انھـا حـس    مادر اما..جدی نگرفتن پلیس و پدر او ابتدا حرفھای او را..حرف میزند و من میدانم صدا از کجا میاید 

مـثال وقتـی   ...رفتـار عجیبـی دارنـد    گـاھی  که این دو بـرادر ..یده بوداو بارھا د  ..کرد که اندرسون راست میگوید    
و ..میخواھـد  اندرسـون حولـه   ,  مـادر  :میگفـت  رائـی  .بدون اینکه صـدای شـنیده شـود       ..اندرسون در حمام بود   

انھـا بـه گـاراژی    ...صدائی که اندرسون میگفت حرکـت کننـد   طرف  به اصرار مادر پلیس قانعه شد که به       ..غیره
دانشگاه ھـا و مراکـز بـسیاری    ... ربایان را دستگیر کرد و رائی را نجات داد ادم    س پس جستجو  رسیدن و پلی  

 انھا متوجه شدن انھا میتوانند از فاصله ھای بسیار دور با ھم ارتباط  ..ازمایش کنند    دو برادر را     این خواستن تا 
 ھـم فاصــله   بـردن کـه کیلومترھـا از   در یکـی از ایـن ازمایـشھا ھـر کـدام از ایــن دو را بـه مکـانی       ..کننـد برقـرار  
انـرا   متخصـصان  و انھا از راه دور بھم جـواب میدانـد و  , سئوالھای از این دو برادر میپرسیدنمتخصصان  ...داشت

روزنامه ..دو بدن بودن در این دو برادر یک روح..در تمام مکالمات یک کلمه نیز جا نیفتاده بود . یاداشت میکردند
را به قطب شمال انھا مثل یک  دیگری ببری و ان را به قطب جنوب  یکی ازانھا حتا اگر: المانی اشپیگل نوشت 

   .ددارنھستند و زندگی ارامی  این دو برادر اکنون پلیس...گیرنده و فرستنده کار میکنند
  

  ادمیدرون 
  

 ، پیشگوی اسپانیایی ، اعالم کرد که دولفوس ، صدراعظم Thomas Mens ، تومانس منز ١٩٣۴در سال 
تالش قبضه کردن  در خالل تابستان آن سال که نازیھا در. اتریش ، در طی سه ماه آینده کشته خواھد شد

این اتفاق . کابینه وزراء آمدند و او را ترور کردند تعدادی از آنھا برای مالقات با دولفوس به. قدرت در اتریش بودند
 .پیشگویی رخ داد   روز پس از آن جوالی ، فقط دو ماه و دو٢۵در 

*** 
اغلب اخطارھای : (( گوید  ، میکرد مداوم اخطارھای درونی دریافت می آلن ھشنر ، یک انگلیسی که به طور

 آید، شاید علت آن الکتریسیته زیادی است که در قسمت اپراتوری تلفنخانه  به سراغم می درونی در حین کار
این اخطارھا به سراغم  با این حال شبھا نیز وقتی ھوا صاف است و یا بعد از یک لیوان شراب ھم ،. وجود دارد

گیردو اما  یک نوار فوالدی دور سرم را می  من با سردرد ھمراه است، مانندمعموال اخطارھای درونی. آیند می
وقتی روند یک اخطار درونی به . کند آورم سردرد کاھش پیدا می می وقتی این اخطارھا را به رشته تحریر در

 هگویی چیزی در درون من زندانی بوده و اینک رھا شد. دھد عمیقی به من دست می رسدو آرامش پایان می
  .است

***  
  



. مطبوعات انگلیس ھم به چاپ رسید مربوط به یک سانحه ھوایی است  عجیب ترین اخطار آلن ھشنر که در
ای که دیده بود با  صحنه. کند  قربانی سقوط می١۴٢شد که ھواپیمایی با  به او در یک شب الھام

و  او با دکتر بارکر تماس گرفت. اطراف کلیسایی ھمراه بود که یونان را به خاطر او آورد ھایی در مجسمه
  .کشته بر جای گذاشت ١۴٢چند ھفته بعد ھواپیمایی در قبرس سقوط کرد و . موضوع را با او در میان گذاشت

  
***  

  
 سایکومتری به. ھای جالب روحی است  نیز یکی از پدیده Psychometry گیری روحی سایکومتری یا اندازه

شود  توجیه می این امر با این نظریه. عبارتی توانایی لمس یک شی و کسب اطالعات در باره صاحب آن است
الکترومغناطیسی موجود در بدن او اثراتی  که احساسات آدمی بروی الیه بیرونی ھاله انسانی یا روی میدان

اگر یک شخص حساس آن . استاین اثر دائمی . شود منتقل می گذارد که این اثر به متعلقات آن شخص می
تواند آینده  کند و یا می صاحب آن شی روی داده ، در ذھن خود بازسازی می شی را لمس کند، ھرچه را برای

خاصی  دھید بالفاصله نسبت او نظر نمونه آن وقتی است که شما با یک فرد دست می. او را ببیند و یا گذشته
ھم این پدیده را  Dead Zone در داستان فیلم. کند نفی فکر میمثال در مورد او مثبت یا م. کنید پیدا می

آمدن،  رود و بعد از به ھوش  سال به کما می۵فردی بعد از یک تصادف رانندگی، به مدت  در آنجا. بینیم می
در مطالب بعدی در مورد  .کند بینی می ، آینده او را پیش شود که با گرفتن دست ھر شخص دچار توانایی می

   .مکن یده بیشتر صحبت میاین پد
  

***  
  

  عکسبرداری از یک روح
  

به عکاسخانه ای رفت و از مدير آنجا خواھش کرد چند عکس با حالتھای مختلف از او  خانمی جوان وبسیار زيبا
اسـت آن   کند ومخصوصا توضیح داد اين عکسھا را قصد دارد برای ھمسرش بفرسـتد بنـابراين شايـسته         تھیه

بود عکاس تصاوير گوناگونی از ھمانطور که خانم زيبا خواسته .عکسھا ھر چه بیشتر فريبنده و دلربا گرفته شود
با خود گفت ممکن . برگشت ديد خانم رفته استھمینکه.او برداشت و شیشه ھای عکس را به تاريکخانه برد

يک ھفته .تن عکسھا ھم که شده برمیگرددباشد، بالخره برای گرفاست ھمانگونه که زيباست کم حوصله نیز 
و نمونه عکسھا را ديد و پسنديد و از مدير عکاسخانه خواست چند تای آنھـا را بـه    بعد خانم به عکاسی آ مد   

فرانکی  ۵٠ بزرگ تھیه کند و پشت ويترين بگذارد که در معرض ديد تمام مردم باشد و بعد يک اسکناس  اندازه
پول خرد نداشت و ناچار از خانم خواھش کرد چند دقیقه تامل کند و خـود بـه    صاحب مغازه    روی میز گذاشت،  

اما از عجايب دنیا آنکه به محض .سرعت بیرون رفت تا آن اسکناس را نزد مغازه ھمسايه به پول خرد تبديل کند
مـرد  !د بـرده بـود  .گويی يک دست غیبی آن را بـا خ  فرانکی ناپديد شده بود ۵٠آماده شدن پول خرد اسکناس   

 خانم را در جريان ناپديد شدن پول بگذارد اما خود خانم زيبا ھم غیب عکاس بھت زده به مغازه خود بازگشت تا
سال گذشت و در اين مدت که عکسھايی از آن خانم پشت ويترين گذاشته شده  يکاز اين ماجرا  !!شده بود 

کـرد و از   ھای فراوانی پیدا کرد تا آنکه روزی يک مرد پريده رنگ و مضطرب به عکاسخانه مراجعـه     بود مشتری 
 گفت و بعد علت به مرد عکاس آنچه در مورد ان زن میدانست.نام و نشان آن خانم يعنی صاحب عکس پرسید

اين خانم ھمسر من است، ممکن است :گفت آن مرد با صدايی خفه و لرزان.اضطراب ونگرانی او را سئوال کرد
در : عکس به عکاسخانه شما آمد؟ صـاحب مغـازه پاسـخ داد   به طور دقیق به من بفرمايید چند ماه پیش برای      

من ! که درست پنج سال پیش مرده استدر صورتی:ھمان لحن سابق گفتمرد نگران با .حدود يک سال قبل
 بودم و در تمام مدت اين پنج سال آرزو میکردم حتی برای يک لحظه ھم شده او را در رويا به او خیلی عالقمند

خوش وخندان بـود و   خیلی.ديشب باز طبق معمول با ھمین امید بخواب رفتم و بالخره به خواب من آمد  .ببینم
ھای عکاسی را تماشا کن، خودت   گرفته ام فردا برو پشت ويترين مغازهبه من گفت يک عکس خوب برای تو    

  . دان شرويا بمن گفت در بیداری ھم پیدا میکنی و مالحظه میفرمايید که ھر چه ھمسرم در عالم

 زیردریایی نفرین شده

متوجه يك زير دريايي آلماني شد که در سواحل ايرلند بدون ھدف پیش ١٩١٨يك زير دريايي آمريكا در جوالي 
 بـه    انفجاري عظیم زير دريايي آلماني را  بود كه حمله به كشتي آماده     آمريكايي   دريايي   زير  مي رفت 

 آخـرين بـدبیاري زيـر      ايـن  اما.  ھرگز معلوم نگشت  دريايي شد باعث انفجار زير  آنچه   .دريا فرستاد  اعماق
  قبل از .زیر دریایی گرفتار نفرین ارواح است یا میگفتن جن زده شده  ملوانان میگفتن این.   بودU-65دريايي 

ي كـه بـر روي    كـارگر  .باعث مرگ يك نفر شده بود  , بروگز در بلژيك خارج شود      كشتي سازي  آنكه از كارگاه  
در اولین سفر دريايي اش موتورخانه آن از دود . عرشه كشتي كار مي كرد بر اثر سقوط تیر آھن كشته شد

در ھنگامه جنگ اخبار مرگ ومیر در ايـن زيـر دريـايي بـه وزارت دريـا داري      .پر شد و سه نفردرآن خفه شدند      
ناخدا ملواني را براي سركشي عادي , يادرشروع اولین غوص زيردريايي به اعماق در.آلمان مخابره مي شد
 امواج   در  شد و درياآرام بودو باد ماليمي مي وزيداما ملوان از عرشه به دريا پرتاب. بر روي عرشه فرستاد   

 ناخدا دستور داد دريچه ھا را ببندنـد و    به ھم مي نگريستند  در سكوت   ناپديد شد و در حالي كه ملوانان      
 فوت بود  اما زيردريايي بي دلیل پايین تر رفت تا به اعماق دريا رسید ودر آنجا ٣٠   مورد نظر عمق.فرو روند

 درون زير دريايي نفوذ كرد و  براي دومین بار موتـور خانـه زيـر     در اين حال آب به. ساعت بي حركت ماند  ١٢
 بعد از تعمیرات جزئي .اما بعد به ناگاه وخود به خود از كف دريا برخاست وبه سطح آمد. دريايي را دود گرفت

در بندر بروگز و سوختگیري ونصب تجھیزات قصدحركت داشت كه در ھمانحال يكـي از اژدرھـاي زيردريـايي        
-Uدر ھمانحال كه . يكي از كشته شده ھا افسر دوم كشتي بود.  نفر رسید١١و آمارتلفات به . منفجر شد

 عرشـه    روي  افـسر كـشته شـده بـر      كـه  گـزارش كـرد   يكـي از ملوانـان  ,  به تعمیرگاه منتقل مي شـد      65



.  را ارائه داد  آنكه زيردريايي  دوباره عازم ماموريت شود يك ملوان نظیر ھمین گزارش قبل از.  ديده زيردريايي
 ملوانان گزارش كردند كه شبح افسر مزبور را   از  زيادي  به قصد ماموريت حركت كرد تعدادU-65بعد از آنكه 

   داد كه  او خبر .سران را در حالي بر روي عرشه كشتي پیدا كردند كه بشدت مي لرزيديكي از اف,ديده اند
وقتي زير دريايي به پايگاه خودمراجعـت  . شبح افسر بر او ظاھر شده است و مدتي بعد ناپديد شده است         

 پـا بـر   به محض آنكه ناخـدا . اگر چه حمله ھوايي شديدي آغاز شده بود   , كردتمام خدمه سپاسگزاربوده اند   
نیـروي دريـايي موضـوع را چنـان جـدي گرفـت كـه دسـتورداد         . عرشه گذارد تركش بمـب او را از پـاي درآورد    

 زيردريـايي ديوانـه    مسلسل چـي ,  سفر بعد اما در.كشیشي زيردريايي را متبرك وشیطان را از آن دور كند       
ــرد       ــشي ك ــه خودك ــدام ب ــواني ھــم اق ــست ومل ــه شك ــیس موتورخان ــاي رئ ــبح . شــد وپ ــوالي ١٠در ص  ج

ناخـداي زيردريـايي   . زيردريايي به سطح آب آمدوتوسط زيردريايي آمريكايي شناسايي و تعقیـب شـد         ١٩١٨
زيـرا تنھـا شـبحي بـر عرشـه مـشاھده كـرد وبعـد زيردريـايي          !! آمريكابادوربین آنراتماشامیكرد متعجب شـد    

  .منفجرشد
  

  انتقام از وزارت دفاع امریکا
  

را  صدای زنگ برخاست و به سمت در رفت از پشت چشمی دو مرد تنومند و غریبه را دیـد الی در  جنیفر با 
  رابـرت  .ھـستیم  . ای  اف بـی .یکی از مـردان کـارتی را بـه او نـشان داد مـا مـاموران        ! بفرمائید ؟ . باز کرد   

جنیفر با تعجـب پرسـید مـن چـه کمکـی بـه شـما        . مایک سیمونز وارد خانه شدند ارمسترانک و ھمکارش   
نامش  :ماموران در حالی که با نگاه تیزبینشان نگاھی به اطراف خانه میکردن از او پرسیدن        .  میتوانم بکنم 

مـاموران نگــاھی   .جنیفـر لـوپز   . ؟ مـن لـوپز ھـستم    .چیـست و چـه کـسانی در ایـن منـزل زنـدگی میکنــد       
البته کامال اتفاقیه و یک تـشابه   :رانه به ھم انداختن جنیفر که متوجه موضوع شده بود توضیح داد  پرسشگ

حـاال میتـونم بپرسـم کـه موضـوع چیـه ؟؟       . نـدارد   اسمی ساده است و ھیچ ربطی ھم به ان جنیفـر لـوپز          
چـه طـور ممکنـه     :؟ جنیفـر گفـت     .. نـوامبر شـنیده ایـد      ١٧حادثه    شما حتما چیزھایی درباره   : ارمسترانک  

 ١١بعد از . حرفی نمی زنند  نشنیده باشم یک ھفته است که تمام شبکه ھای خبری درباره ی به جزء اون
 نوامبر بزرگترین ضربه را به پیکره ١٧!! میشه  سپتامبر که بزرگترین حادثه تروریستی ایاالت متحده محسوب

مه جبـران ناپـذیری را بـه پنتـاگون زده و     کـسی نریخـت امـا صـد     امریکا زده ھرچنـد قطـره ای خـون از دمـاغ           
طبقه بندی شده وزارت دفاع را به میلیونھا صـندوق پـستی در اینترنـت ارسـال      محرمانترین اسناد و مدارک  

 ؟ سیمونز که..جناب سیمونز راست که میگن سریع ترین ویروسه و ھمینطور در حال پخشه         کرده راستی 
خـوب دقـت    شما به اخبار. اینکه عالیه : چیزی بفھمه گفت چھره اش سرخ شده بود و نمیخواست جنیفر         

بله ولی برای شما نه ماتقریبا  برای ما: ؟ رابرت گفت ..شما خبر بھتریھم دارید : جنیفر باز پرسید  . میکنید  
ایـن  ! نداره  جنیفر که کامال گیج شده بود گفت این امکان   مطمعنیم که از این خانه نفوذگر وارد عمل شده        

گفـت در ایـن خانـه چـه کـسانی       رابرت!! مکنه اینجا کسی نیست که بتونه چنین کاری را انجام بده        غیر م 
پس پدرتان چـی  : چیزی کشف کرده باشد گفت  مایک انگار. زندگی میکنند ؟ فقط من و انی پرستار پدرم          

تـا اخـر مـاه    پدرم ھفته پیش فوت کرد و انی ھم چـون  :  ؟؟ جنیفر در حاالیکه اشک در چشمانش بود گفت    
شما چقدر از اینترنت و کـامپیوتر میدانیـد ؟ جنیفـر در      : موضوع را عوض کرد      رابرت. قرارداد داره اینجا مانده     

چیزی  یکبار به کالس اموزش اینترنت رفتم اما چون. مطلقا ھیچی : اشکھایش را پاک میکرد گفت  حالی که
کردن خودم جنس ھا  روی کاغذ بخوانم موقع خریدمن دوست دارم کتاب و مجله را از .نفھمیدم ولش کردم 
بیندازم ؟ جنیفر جلو افتاد تـا ھمـه جـا را     رابرت گفت میتونم نگاھی به اطاقھای دیگر. را از قفسه برمیدارم    

رابرت گفت . قدیمی به چشم میخورد و تمام قفسه ھا پر از کتاب بود  در یکی از اطاقھا کامپیوتر. نشان بده 
حد  اینجا اطاق پدرم بود او حدود سه سال پیش دچار الزایمر شد اوایل فقط در: جنیفر گفت  این اطاق کیه ؟

روز به روز بدتر شد در چند مـاه اخیـر   . و خودش را نمیشناخت  فراموشی ساده بود اما بتدریج حتا من    یک
 او چگونه زنده در یک ماه اخر عمرش پزشکان متعجب بودن که. چیز نمی شنید  حرفی نمیزد و ظاھرا ھیچ

 مایک که داشت ھمه چیز را وارسی میکرد.. انگشت ھا و چشم ھایش را میتوانست تکان بده  فقط! مانده 
بھترین برنامه نویس ھای  له پدرم سالھا پیش جزءب: این کتابھا مال پدرتان بوده ؟؟ جنیفر پاسخ داد : گفت 

ایـن کـامپیوتر   : استفاده میکنه ؟؟ جنیفـر گفـت    تراالن چه کسی از کامپیو: رابرت گفت  . زمان خودش بوده    
ایـن  : رابرت گفت   .گمان نمی کنم االن کار کنه .. ھمچین چیزی   یا یه۴٨۶مال عھده بوقه از اون مدلھای    

بنظر میرسه که به تـازگی ازش اسـتفاده    کامپیوتر ھمه جاش را خاک گرفته اما صفحه کلیدش کامال تمیزه         
نه در اطاق پھلوئی را : ؟ جنیفر گفت .اطاق زندگی میکنه  پرستار پدرتان ھم در اینرابرت ادامه داد . شده 

در تمام روز در ھمین اطاق بود خیالتان از بابـت او ھـم راحـت باشـه چـون حتـا        به اون داده بودم اما معموال   
چیزی را پیدا   انگارناگھان مایک.. رابرت و مایک به دقت ھمه جا را میگشتن . کامپیوتر را روشن کنه  نمیتونه

افتاد که بـه شـکل وارانـه از دیـوار      چشمان ھر سه انھا به قابی..رابرت اینجا را نگاه کن : کرده باشد گفت   
ھمانطور که گفتم پـدرم زمـانی   ..تقدیرنامه وزارت دفاع از پدرم  :جنیفر خنده تلخی کرد و گفت      . اویزان بود   

او سالھا در پنتاگون زحمت کشید اما وقتـی تـصویب   . ری بود سیستم ھای نرم افزا یکی از بھترین طراحان  
اخراج کردند  متولدین خارج از امریکا نمیتوانند شغلی در این رده داشته باشند خیلی محترمانه او را شد که 

و از ھمانروز این قـاب را   پدرم این کار را توھین بزرگی به خودش میدانست.   و این تقدیرنامه را به او دادند      
را کشف کرده باشـند ھـز دو بـا ھـم گفـتن میـشه        دو مامور انگار چیزی  . صورت وارانه از دیوار اویزان کرده       ب

خانم انی ایا شما ھیچ وقت از .. و ببین اقایان با شما چه کار دارند  ؟ بله انی ؟ انی ؟ بیا   .پرستار را ببینیم    
؟ چرا . رابرت با تعجب گفت روشن میکردید. دم استفاده کرده اید ؟ نه من فقط انرا روشن میکر این کامپیوتر

ھمیشه میخواھند کاری را  کسانی که الزایمر دارند. ؟ انی درست مثل معلم ھا شروع کرد به توضیع دادند 
من ھم بـه  . که انجام میدادند را نمیشناسه  مغز انھا چیزی جزء کاری. که در گذشته میکردند انجام دھند      

اما : رابرت گفت   . و صندلی چرخدار اقا را مقابلش میگذاشتم وتر را روشن میکردمھمین دلیل ھر روز کامپی
البته نه کامال چشمھا و انگشتان ایشان  :انی گفت . خانم لوپز گفت پدرشان این اواخر قادر به حرکت نبود 

ار میـداد و  اقا را روی صفحه کلید میگذاشـتم انھـا را فـش    وقتی دستھای. ھم چنان توانائی حرکت داشتند  
حتا وقتی ھفتـه پـیش بـا جنـازه     .میبردند چون چھره اش بسیار خوشحال بود  گمان میکنم که از اینکار لذت 

تقـدیر ایـن بـود کـه     . چرخدار مواجعه شدم لبخند عمیقی روی لبانش نقش بسته بود         ایشان روی صندلی  



رابـرت  ..  بسیار متعجـب شـده بودنـد   ماموران اف بی ای.  نوامبر از دنیا بروند ١٧تولدشان یعنی  درست روز 
 ایشان در یک ماه گذشته تقریبا ھیچ: انی گفت   پرسید ایا اقای لوپز این اواخر حرفی توانسته بود بزند ؟؟    

یکبار .  لحن انی مانند کسی بود که به گناھی اعتراف میکند  !!؟؟" تقریبا"رابرت دوباره پرسید ..چیز نگفت 
من خیلی ...نمیتوانستند کنترل کنند اخه این اواخر ایشان ادرار خودشون را..نداقا جاشون را کثیف کرده بود     

 برای: چی زنده موندی؟ ناگھان ایشان زیر لب گفت  اصال برای: عصبانی شدم و با صدای خیلی ارام گفتم 
 مانتقا

  
  بی علفقبر 

  
کـاری  " بنام ولز در میدان اصلی شھر جمع شده بودند تا شاھد اعدام جوانی باشند اھالی ١٩٠٢در سال   

وی در زمین زراعتـی آن   .جوان بدبخت از شھر دیگری برای کمک به یک زن بیوه به ولز آمده بود          این  "بورن
یکروز دو ولگرد ولزی جلوی او را گرفتند و ھرچـه پـول   .گرفت ناچیزی می  کرد و در مقابل دستمزد      زن کار می  
. برده و ادعا کردند او از آنھا پول دزدیده است کالنتری سپس وی را به. دزدیدند و او را کتک زدند داشت از او

 بـروی  آن جـوان سـحرگاه    .در کمال ناباوری رای به مـرگ او دادنـد     بودندمردم ولز ھم که ھمه باھم متحد   
قبل از انجام مراسم وی ناگھان یک دست خود را . بود گناھی که مرتکب نشده چوبه دار قرار گرفت به خاطر

 من از خداوند میخواھم. اما بیجھت محکوم به مرگ شدم. میدانید من بیگناھم ھمه شما: " باال برد و گفت
مـامور اعـدام    در ھمـین لحظـه   " کند من رشد نبرای اثبات بیگناھی من بعد از مرگم ھیچ گیاھی بروی قبر        

 شدند روی تمام قبرھا پر از کشیش ھای کلیسا متوجه دوھفته بعد از مرگ او. دسته را کشید و جوان مرد 
شایعه ھایی به سرعت در شـھر  . است  این جوان ھمچنان عاری از علف گل و گیاه شده در حالی که قبر    

. اما سودی نداد. کردند خاک را با یک خاک قویتر عوض یهشدند و سریع رو   مقامات کلیسا دستپاچه  . پیچید
 سانتیمتری کندند و خاک را عوض کردند اما قبـر ھمچنـان خـالی از    ۶٠در چندین سال بعد زمین را تا عمق   

بعـد از چنـد روز بـه یکبـاره خـشک      ) بـه صـورت نھـال       (  بروی آن میگذاشـتند    گیاھانی که . ھرگونه گیاه بود  
مـردم از ایـن اتفـاق     ای بعدی کشیشھا گذاشتند قبر به حالت طبیعی خود باشـد تـا   نسلھ شد تا اینکه    می

فجیعـی     توھمـت زدن بـه شـکل   انان که بـه او : بسیاری از مردم ولز میگویند     .بگیرند و دروغ نگویند      عبرت
  .ه شد کشت تا شاھد مدعای مردی باشد که بیگناه. عاری از علف. آنجاست قبر ھنوز. مردند 

  

 

  

  

  

   
  
  
  



  نتندیس گریا
  

خون از  این گریه به صورت ریزش قطرات اشک و. کند می حاالت اتفاق افتاده است که تندیس گریه  در بعضی از
) ع(عیسی مسیح  معموال این گریه ھا روی تندیسھای مریم مقدس یا. چشمھای تندیس یا نقاشی است

می شود که از محل به میخ  معموال خونریزی ھم ایجاد) ع(بروی تندیسھای عیسی مسیح . افتد اتفاق می
که بر سر او  است و محل زخمھایی که بر اثر تاجی از خار) ع(کشیدن مسیح 

به طور نمونه در خونروشی که در دسامبر سال  .گذاشته شده ایجاد شده است
جنوب سانتیاگو از مجسمه چینی  ای واقع در  در خانه ای که در محله١٩٩٢

محل چشمھای  از) چپ  عکس سمت(  اینچ رخ داد ۶مریم مقدس به ارتفاع 
 تیمی از پزشکی قانونی برای بررسی. این تندیس به طور مداوم خون می آمد

خون معلوم شد این ماده واقعا موضوع اعزام شدند با نمونه برداری دقیق از 
که در گروه خونی )  O-4 (خون انسان است با یک گروه خونی نادر  متعلق به

علت این نمونه برداری این ( شت، افراد خانه یا ھمسایگان وجود ندا ھیچ یک از
سازی و توسط ساکنین خود خانه  این امر شاید برای صحنه بود که فکر میکردند
حادثه  ای ھیچ موضع گیری نسبت به این کلیسای ناحیه  )صورت گرفته است 

 که در اینده بحث خواھم(ھای روحی  جالب اینجا بود که مانند پدیده. انجام نداد
شد تا اینکه بعد از چند روز قطع  تر می ودکان این خونریزی قویبا حضور ک) کرد 

حادثه در نقاط دیگر دنیا از جمله در چندین کشور اروپایی   نظیر اینهالبت .شد 
یک ماجرای جالب رو ھم بشنوید از  در پایان بھتر .ھم اتفاق افتاده است 

وجود دارد که یادم  کلیسایی در برزیل که در آن یک شیشه خون خشک شده
این خون خشک . وقت پیش خوندم نمیاد برای چی این خون خشک شده اونجا بود چون این قضیه رو خیلی

در روز عید پاک که مردم در کلیسا اجتماع  هخاصیت این بطری این بود ک. شده در یک بطری قرار داشت
اوائل اعتقاد بر این بود که خون بر اثر . آمد به جوش می کردند خون موجود در این شیشه خود به خود می

اید اما بعد از مدتی این نظریه رد شد و تا به حال  است به جوشش در می  گرمای دستی که بطری را گرفته
   .تده ذکر نشده اسبرای این پدی نیز علت خاصی

  

  
  

  سقدیراھبه 
  

Soubirous Bernadette در   ١٨۴۴   ژانویه٧دختر یک آسیابان بود و در  وی . بود که یک راھبه
 Gave سالگی ادعا کرد در کنار رودخانه ١۴وی در  . در جنوب فرانسه چشم به جھان گشود Lourdesروستای

مردم بسیاری به آن منطقه  بالفاصله این خبر در ھمه جا منتشر شد و. است در غاری مریم مقدس را دیده
بیماران  بسیاری از. میداشتند ای وجود داشت که مردم آب انجا را برای تبرک بر مجاورت غار چشمه در. دندام

برناردت . رفت و در انجا راھبه شد خود برنادت به دیر. العالج در ان جا شفا یافتند و در انجا عبادتگاھی بنا شد
ک کاتولی ضمنا باید بگویم کلیسای.  از دنیا رفت١٨٧٩در سال 

بعد از مرگ کلیسای . رم مشاھدات وی را تائید کرده بود
در سال . را به درجه قدیسی نائل کند منطقه تالش کرد تا وی

نبش قبر   با تقاضای قدیسی وی موافقت شد و قرار شد١٩٣٣
نمیدونم چرا نبش قبر کردن؟؟ اما فکر کنم ( صورت بگیرد 

ز این ھمه بودن مطمئن شوند اما بعد ا میخواستند از باکره
ارامگاه را به  سال بافتھا از بین میروند ، شاید ھم میخواشتند

محل قدیسان منتقل کنند که البته فرض دوم قویتر است شما 
نبش قبر با حضور نمایندگان ) دارید کامنت بدھید اگر اطالعاتی

انجمن پزشکی  کلیسای رم و کشیش محل و نمایندگان از
جنازه . حیرت آوری روبرو شدندانجام شد، اما آنھا با منظره 

فقط بعد . انقدر سالم که انگار تازه مرده است.  بودکامال سالم
ای  با ھوا شروع به قھوهاز باز کردن پوست به علت مجاورت 

!! خیلی عجیبه  . نازکی موم پوشیده شد شدن کرد که بالفاصله جسد به کلیسا منتقل و روی جسد با الیه
در محفظه شیشه ای در کلیسای محل اقامت وی قرار  جسد ھم. مورد داده نشدهھنوز ھم توضیحی در این 

  . استھنوز ھم سالم سالم. دارد
  



  تدختری با قدرت بینھای
  

 سالگي توسط ١٤نینل کوالگینا دختر جواني بود که در صلیب سرخ ارتش روسیه کار مي کرد در اواخر جنگ در 
يکـروز بـسیار   ":نینلبعـدھا بـه خـاطر آورد   . ترکش توپھاي آلماني زخمي شد بھبـود او مـدتھا بـه طـول انجامیـد         

ه قفسه لغزيد پیش آمد افتاد و داشتم به طرف قفسه ظرفھا مي رفتم که تنگ آبخوري تا لب . خشمگین بودم   
ظـروف چینـي   . چراغھا در مجاورت او خاموش و روشـن مـشد  . اتفاقات مشابه ديگري ھم روي داد " .شکست

ابتدا نینل فکر کرد ارواح خبیثه دور و بر او وجود دارد اما بعد احـساس  . خود بخود از روي میز بر زمین مي افتاد      
او به تمرين تمرکز پرداخت و ياد گرفت که .  مي آورد از درون خود اوست کرد که نیرويي که اشیا را به حرکت در

او مقـداري  . يکي از اولین دانشمنداني که به او توجه کرد ادوارد نـامف بـود   . چگونه نیروي خود را متمرکز کند    
نھـا را بـه   چوب کبريت را بر روي میز پراکنده کرد و دختر دستش را بر روي آنھـا بـه حرکـت در آورد وتوانـست آ               

 فیلم از او گرفته شد که کـار ھـاي او را نـشان    ٦٠آزمايشات ديگري انجام شد . جنبش وا دارد و بر زمین بريزد   
در طي جالب ترين آزمايشي که فیلمبرداري شد تخم مرغي در يک ظرف آب نمک خود بخود شکسته     . میداد
. تاده بود توانست زرده را از سفیده جدا کنـد  نینل با تمرکزي دقیق در حالي که چند متر دورتر از میز ايس  .شد

دکتر گنادي . الکترود ھاِِ که به او متصل شده بود نشان مي داد که او تحت فشار شديد روحي و فکري است 
در لحظه . سرگیف که آزمايشات را رھبري میکرد میزان میدان الکترواستاتیک را در اطراف نینل اندازه گیري کرد 

دکتـر  . به جدا کردن زرده از سفیده نمود ضربان میدان به چھار سـیکل در ثانیـه رسـیده بـود         او شروع     اي که 
سرگیف نتیجه گرفـت کـه ايـن ارتعاشـات ماننـد امـواج مغناطیـسي عمـل مـي کننـد بمحـض آنکـه ارتعاشـات                  

حتي . مغناطیسي يا امواج شروع مي شود باعث مي شوند اشیايي که او فکر خود را بر آنھا متمرکز مي کند 
با اين طريق میتواند اشیا را از خود دور يا  کند او   عمل اگر شي غیر مغناطیسي باشد به صورت مغناطیسي    

این دو برادر سوئدی . برادر که تله پاتی بسیار پر قدرتی دارند  دورباره یک مطلب دیگر د .بسوي خود جذب کند
 انھا از فاصله ھزاران کیلومتری بـا . رار گرفتن ق پزشکی المانی مورد ازمایشھای مختلف  توسط یک تیم مجرب   

  .ھم دیگر ارتباط برقرار میکنند 
  

  دجراحی با کار

 
. دوران کودکی را سختی را پشت سر گذاشت.  متولد شد١٩١٨سال  او در. یک فرد برزیلی فقیر بود  آریگو

در خوابھایش تصویر مبھم یک گروه پزشکی را میدید که در حال عمل به مدیریت  وی در جوانی مدتی بود که
فریتز مینامید و  او خود را دکتر. عرفی کردبعد از مدتی در خواب دید که جراح خود را به او م. ھستند یک جراح

میخواست که به او در درمان  وی از آریگو. گفت که وی یک پزشک جراح در جنگ جھانی دوم بوده است
و تومور زنی را جراحی کرد بدون ھیچ وسیله  آریگو یک روز یک کارد آشپزخانه برداشت. بیماران کمک کند

 .فصل جدیدی در زندگی آریگو شورع شده بود. ناباوری بھبود یافت لزن با کما. ضدعفونی یا وسیله دیگری
بعد از مدتی با  .رفت و درون اتاقی می. خواست وی از حضار اجازه می. صبحھا از اتاق خود بیرون میامد آریگو

وی با . فریتز او را تسخیر کرده بود در این ھنگام روح دکتر. گشت یک کارد آشپزخانه و یک روپوش سفید بازمی
از برداشتن اپاندیس تاخطرناک ترین تومورھا . داد می کارد آشپزخانه جراحی ھای عجیب و سنگینی انجام

بیمار در حین عمل ھیچ دردی . عمل و یا کادر پرستاری و یا حتی بیھوشی بدون ھیچ وسیله ضدعفونی، اتاق
لھجه غلیظ  توانست با زبان و می رد وی ک خیر میرا تس  روح دکتر فریتز آریگو  ھنگامی که.کرد نمی را احساس

. تا شفای خود را از او بگیرند آمدند ھزاران نفر می. شھرت او بالفاصله در ھمه جا پیچید. آلمانی صحبت کند
ای به علت جراحی   وی به خاطر حسادت عده١٩۵۴ در سال. کرد وی از بیماران خود ھیچ پولی دریافت نمی

البته وی ھنوز در زندان ھم بیماران را . سپس به زندان افکنده شد وی. وقیف شدخالف قوانین و بدون پروانه ت
 وی در سال.  برگشت از مدتی عفو گرفت و دوباره به کار سابق خود ، درمان بیماران ، کرد بعد معالجه می

د کن احساس می آریگو ": او چند روز قبل از مرگش گفته بود.  در یک سانحه رانندگی کشته شد١٩٧١
  ".ماموریتش در روی زمین به پایان رسیده است
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