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 آقای بارکر عزیز

 

 می توانم باور کنم که شما با نیتی خوب و با این فرض که من در آمریکای  امااین کتاب نباید انتشار می یافت،

 من پیشنھاد می کنم شما دو تغییری که می خواستم را. دم و در دسترس نبودم، آن را منتشر کردیدجنوبی بو

  من ازدارید"من حق التألیفی از این کتاب، . اعمال کنید و بعد من اجازه ی انتشار و فروش کتاب را خواھم داد

" هگرب نجات یک"ا به اتحادیه ی  درصد سودتان ر١٠، نخواھم گرفت اما در عوض شما می توانید "سیاره زھره

)The Save A Cat (بدھید، چون گربه ھای کوچک بیچاره، روزگار فالکت باری در این دنیای سخت دارند... 

من قاطعانه و مصرانه به شما می گویم که تمامی کتابھای من راست ھستند، ھمگی تجربه ھای شخصی خود 

 .من ھستند و من ھمانی ھستم که ادعا می کنم

 

 

 ارادتمند شما 

 لوبسانگ رامپا.تی 
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 Gray( ی لوبسانگ رامپاست که توسط گری بارکراین کتاب در حقیقت، فصلھایی حذف شده از یکی از کارھا

Barker  (پیدا شد و آن را از فراموشی کامل نجات داد   . 

 

 John A. Keel  
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رامپا بحث بشقاب پرنده ھا  و سفر فضایی را وارد کتابھایش نکرد، گویا از آن می ترسید که کسی آنھا را باور 

منتشر شده و سایر قسمتھای آن به طور محرمانه در "  saucerنشر "، توسط برخی قسمتھای این نوشته. نکند

 .یک چاپ میمیوگراف نسخه ی دست نویس منتشر شده است

ما بر این .  است راه درازی را پیموده١٩۵٠از دھه ی ) UFO(آگاھی عمومی از پدیده ی اشیا پرنده ی ناشناخته 

عقیده ایم که زمان آن رسیده که نوشته ھای رامپا در زمینه ی بشقاب پرنده را در این کتاب کنار ھم بگذاریم تا 

 ...عموم مردم بتوانند این تجارب استثنایی را بخوانند

 

 

 گری بارکر 
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 بخش اول

 

 زادگاه خدایان

 

 

تبت مناسب  .من حتی با یکی از آنھا به سفری رفتم. بشقاب پرنده ھا؟ البته که بشقاب پرنده ھا وجود دارند

یاھوی جھان روزمره با مردمانی که مفاھیم مذھبی و کشوری دور از ھ. ترین کشور برای بشقاب پرنده ھا است

پرنده ھا می  طی قرنھا مردم تبت حقیقت را در مورد بشقاب. علمی را مقدم بر دست آوردھای مادی می دانند

ما .  وجود داردھادانسته اند، اینکه آنھا چه ھستند، چرا ھستند، چطور کار می کنند و ھدفی که پشت آن

 اما بگذارید. شان می شناسیم  درون ارابه ھای آتشین،ه را به عنوان خدایان در آسمانسرنشینان بشقاب پرند

 . از این در ھیچ کشوری غیر از تبت گفته نشده و کامالً حقیقت داردپیشرویدادی را نقل کنم که یقیناً ھرگز 

 

ھای ما می راند و پوست ھر تندباد زوزه کنان دانه ھای بسیار سرد یخ را مانند گلوله درون ردا. روزی سرد بود

رنگ  آسمان ارغوانی روشن بود با تکه ابرھایی ھراسناک و سفید. سطحی که در معرضش بود را پاره می کرد

اینجا، نزدیک به سی ھزار پا باالی دریا، در کوھستانھای . که برای رسیدن به سرزمین درونی مسابقه می دادند

 . بودیمچانگ تانگ تبت، ما به سمت باال در حرکت

 

تالش کنید، :" بیرون از آخرین مکان استراحت، حدود پنج مایل پشت سر ما، صدایی وارد ذھن آگاه ما شد 

  ".به جلو حرکت کنید و دوباره وارد نوار مه آلود شوید، چون چیزھایی زیادی برای دیدن ھست. برادرھای من

  ارتباط ھای تله پاتیکی زیادی باتبت،) الماھامعابد (ھفت نفر ما، ھمگی الماھای بلندمرتبه ی الماسریھای 

 ما از آنھا، راز ارابه ھایی که به سرعت از سرزمین ما می گذشتند و بعضی وقتھا در. خدایان آسمانھا داشته ایم

 .مناطقی دوردست فرود می آمدند را آموخته ایم

 

ن سخت چنگ انداخته بود، انگشتانمان را با به سمت باال به پیش رفتیم، باالتر و باالتر، در حالیکه یک پا به زمی

  .باالخره دوباره به آن نوار مه مرموز رسیدیم و وارد شدیم. زور داخل باریک ترین شکاف صخره ھا می کردیم

 

آن صدا  .بالفاصله داخل آن بودیم و سرزمینی که به طور شگفت انگیزی گرم بود و متعلق به زمانی در گذشته

 ".یک روزه ی دیگر و شما ارابه ای قدیمی را خواھید دیدیک پیاده روی :"گفت 

 

بر روی رختخوابی نرم از خزه، احساس راحتی و . آن شب را در گرما و آرامش سرزمین پنھان استراحت کردیم

حمام  آسودگی داشتیم و صبح پیش از یک پیاده روی روزانه ی دیگر با خرسندی در رودخانه ای گرم و وسیع

ر این سرزمین، میوه ھای گوارایی بود که برای وعده ی غذایی مان ھمراه خود برداشتیم، در واقع اینجا د. کردیم

 ! یک تغییر رضایت بخش از تسامپای ھمیشگی
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تمامی آن روز به سمت باال از میان درختھای باصفای صدتومانی و گردو و چیزھای مشابه دیگری که قبالً ندیده 

  .دتی که به سمت باال حرکت می کردیم، در این سرزمین خوشایند و گرم بودیمدر تمامی م. بودیم، سفر کردیم

 

با فرا رسیدن شب، در زیر چند درخت چادر زدیم و آتش روشن کردیم و سپس خود را در رداھایمان پیچیدیم و به 

مایل پیاده  و و دو و نیمشاید د. با اولین پرتو نور سپیده دم، دوباره برای ادامه ی سفرمان آماده بودیم. خواب رفتیم

آنجا توقف کردیم و با شگفتی حیران و مبھوت شدیم، . روی کردیم و سپس به منطقه ای باز و ھموار رسیدیم

 .پھنه ی مقابل ما وسیع و شگفت انگیز بود

 

دشت ھمواری که دیدیم شاید پنج مایل پھنا داشت و آن صحنه به قدری عجیب بود که حتی اکنون ھم در 

آن دشت در حدود پنج مایل پھنا داشت و در لبه ی . مردد ھستم چون می دانم که باورم نخواھید کردنوشتنش 

آن یک صفحه ی وسیع یخ بود که به سمت باال گسترده شده بود مثل صفحه ای شیشه ای که به  دوردست

 آن دشت بود و اما آن عجیب ترین چیز مقابل ما نبود، چرا که یک شھر مخروبه در. سمت آسمانھا می رفت

بعضی از ساختمانھا در حقیقت، به نظر تقریباً تازه ساخت می . ھنوز ھم کامالً سالم بودند برخی از ساختمانھا

در ھمان نزدیکی، در یک محوطه ی پھناور، یک عمارت فلزی بسیار عظیم بود که من را یاد دو ظرف . آمدند

راھنمای من، الما مینگیار . ارا وسیله ای چیزی بودانداخت که به ھم محکم شده بودند و آشک معبدمان می

در آن روزھا انسانھا . منزلگاه خدایان نیم میلیون سال پیش:" دنداپ، سکوت حیرت زده ی ما را شکست و گفت 

خدایان پرداختند و وسیله ای برای پرتاب یک اتم اختراع کردند که فاجعه ای بر روی زمین به بار آورد و  به مقابله با

وجب شد زمینھایی در آب فرو روند و زمینھایی از آب سردرآورند، کوھستان ھا ویران شدند و کوھستانھای م

دگرگونی شدید زمین که به . اینجا شھری قدرتمند بود، مادرشھر، و زمانی کنار دریا بود. به وجود آمدند جدیدی

  .کان شدید آن انفجار، چرخش زمین را تغییر داددنبال یک انفجار رخ داد، این سرزمین را ھزاران فوت باال برد و ت

 

 یخچالی که در آن دره ی -باید نزدیکتر برویم و بخشھای دیگر شھر را که در یخ یخچال طبیعی جای گرفته ببینیم 

  .گرم، به تدریج ذوب شده و آن بناھای قدیمی را دست نخورده باقی گذاشته بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنھا زمانیکه به . م، و بعد انگار با یک تکان ھمگانی به جلو حرکت کردیمدر سکوتی مبھوت گوش می دادی

. ساختمانھا نزدیک شدیم بر ما آشکار شد مردمانی که اینجا زندگی کرده بودند کمتر از دوازده پا بلندا نداشتند
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ردابه ھای در مقیاسی عظیم بود و من را باالجبار یاد پیکرھای تنومندی می انداخت که در پشت س ھمه چیز

 .مخفی پوتاال دیده بودم

 

شاید پنجاه یا شصت پا پھنا داشت و با گذشت زمان دیگر از کار . به سمت آن وسیله ی فلزی عجیب رو کردیم

 نردبانی دیدیم که به طرف باال داخل یک پھنه ی تاریک می رفت و احساس کردیم گویی در حال ورود. افتاده بود

الما مینگیار دنداپ اول رفت و خیلی زود درون گودال تاریک . کی روی آن خزیدیمبه زمینی مقدس ھستیم، یکی ی

 من نفر بعدی بودم و ھمینکه باالی نردبان رسیدم و قدم به داخل آن تنه ی فلزی گذاشتم دیدم که. ناپدید شد

او چیزی را . ، خم شده استمی رسیدراھنمای من روی چیزی که به نظر لوحی آبگونه در آن اتاق فلزی بزرگ 

در مقابل بھت وحشت زده ی ما، در . لمس کرد، یک نور مایل به آبی پدیدار شد و نجوایی ضعیف شنیده شد

اولین واکنش ما . دوردست اتاق پیکرھایی نمایان شدند و به سمت ما حرکت کردند و با ما سخن گفتند انتھای

  .میز دور شویم، اما صدایی درون مغزمان ما را متوقف کرداین بود که برگردیم و فرار کنیم تا از این سفینه ی اسرارآ

 

ما تمھیداتی . نترسید، چون ما از آمدن شما آگاه بودیم و صدھا سال پیش نیز از این امر باخبر بودیم:" گفت 

 ما." جسور و نترس باشند، از گذشته آگاه شوندبرای ورود به این سفینه اندیشیدیم تا آنھایی که به قدر کافی 

طوری نگه داشته شده بودیم که گویی ھیپنوتیزم شده ایم، قادر به حرکت نبودیم، نمی توانستیم از غرایز 

بنشینید، چون این کار طول خواھد کشید و انسانھای :" آن صدا گفت . حیوانی مان پیروی کرده و فرار کنیم

رو به انتھای اتاق داشتیم و نشستیم، ھفت نفرمان در یک ردیف، در حالیکه ." خوب گوش نمی دھند خسته

آن نور درون اتاق محو شد و در تاریکی عمیقی بودیم که . برای چند ثانیه صدای وزوز ادامه یافت. منتظر بودیم

چند ثانیه بعد صدای وزوز متوقف شد و یک صدای تلق . توانستیم دستھایمان را مقابلمان ببینیم حتی نمی

.  تصویرھایی آنقدر عجیب که تقریباً ورا ی درک ما بودند-ر ظاھر شدند ضعیفی آمد، سپس تصاویری بر روی دیوا

از یک شھر قدرتمند در میان ویرانه ھایی که ما آن لحظه نشسته بودیم، شھری کنار دریا و بر باالی  تصاویری

ت در بر فراز آن، وسایل دیسک مانندی، بیصدا و بی زحم. چیزی که سفینه ی فضایی بسیار عجیبی را می راند

. باالی ساحل شنھای طالیی، پیکرھای عظیم در میان درختھای نخل جنبنده قدم می زدند. می گرفتند ھوا اوج

صحنه . می توانستیم صدای فریادھای شادی کودکانی را بشنویم که بازی و در آبخیز شلپ شلوپ می کردند

ھشداری ما می دیدیم مثل اینکه در  ھیچبدون . خیایانھا، خانه ھا و ساختمانھای دولتی دیدیم ھایی را در

به وضوح من را یاد بابادکم می انداخت که تقریباً به نواری که وجود نداشت چنگ می . سفینه ای در ھوا بودیم

غرش رعب آوری آمد و از دور یک ابر قارچی شکل مایلھا به سمت آسمانھا اوج گرفت،  سپس صدای. انداختم

 .ویی نفس خدایان بود که شعله ور می شدشلیک ابری به رنگ قرمز و زرد، گ

 

 

 گرفتار شده

 

سپس، از . از جای مناسبی که بودیم دیدیم که ساختمانھا فروریختند و مردم برای جانشان می گریختند

به زمین کوبید و خانه ھا را .  فوت١٠٠دوردست، یک موج سترگ دریا خروشید، شاید پنجاه فوت بود، شاید ھم 
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برای مدتی که به . زمین لرزید، تصویر چرخید و پیچید و تاریک شد. انی مادرشھر باشکوھی بود که زم-گرفت  دربر

تصویری  دوباره تصویری روی دیوار پیدا شد، اما این بار. نظر طوالنی می آمد، ما شگفت زده در تاریکی نشستیم

. که ما درونش نشسته بودیمآن پھنه ی وسیع را دیدیم که در آن سفینه ی عجیب بود مانند ھمانی . متفاوت

 .انگار مردانی داشتند کارھای حفاظتی و تعمیراتی انجام می دادند

 

به نظر می رسید انواع بسیار متفاوت مردم حضور داشتند، از پانزده فوت . سفینه پیوسته می آمد و می رفت

نیمه  ن را دیدیم، و منظره ای ازتصویر عوض شد و ما چشم اندازھایی از بیرون از زمی. بلندا تا حدود پنج فوت قد

 پاکدریافتیم که یک انجمن، یک نظام برادری . صدای تصویر در سراسر صحنه ھا توضیح می داد. ی تاریک ماه

بودند، از سیاره  آنھایی که تناسخ یافته. وجود دارد، متشکل از موجودات تناسخ یافته و ھمینطور ارواح فاقد جسم

به ما گفته شد که انسان، قطعاً . د و ھدف ھمه ی آنھا حفاظت از زندگی بودھای بسیار متفاوتی می آمدن

کردند نه صرفاً  تکامل یافته ترین شکل حیات نیست و این مردم، این نگھبانان، برای تمامی انواع مخلوقات کار می

 .برای انسان

 

 

 یورش

 

مان، کمونیستھا، به مانند یک بیماری در بدن به ما گفته شد که تبت قرار بود مورد حمله قرار بگیرد و اینکه مھاج

 به ما گفته شد که کمونیسم، ریشه کن خواھد شد و پس از این عصر، تمامی انواع مخلوقات. زمین خواھند بود

  .با ھم متحد می شوند مانند روزھای بسیار دور گذشته

 

می کنند و می توانند به آسانی با سفینه اما حتی تبت نیز با الماھایی که تله پاتی . قرار بود به تبت حمله شود

 آنھا گفتند، زمین، یک مستعمره بود و این مردم. ھای فضایی ارتباط برقرار کنند، نقشش را ایفاء خواھد کرد

متعلق به کیھان دور، بر زمین نظارت می کردند تا بتوانند تأثیرات تشعشعات ھسته ای را تخفیف دھند و امید 

 .ند مردم زمین دنیایشان را تکه تکه کنندبراین بود که مانع شو

 

نیم ساعت . ما، ھفت المای تله پاتیکی، درون یک سفینه ی فضایی برده شدیم و به باال در ھوا حرکت کردیم

 زمینی که سه ماه طول می کشد که یک انسان سوار بر اسبی پرسرعت -بعد، سرزمینمان تبت را دیدیم 

  .بپیماید

 

نیروی جاذبه، بدون احساسی از سرعت زیاد، از آتمسفر خارج شده و به درون فضا برده سپس بدون افزایشی در 

 .شدیم

 

می دانیم چرا آنھا می توانند با این سرعت به . ما می دانیم که چطور این سفینه ھای فضایی کار می کنند

 .است ن قضیه برای فرصت دیگریگردش درآیند و چرا نیروی گریز از مرکز بر افراد درون آنھا اثر نمی گذارد اما ای



 ٩ 
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 قسمت دوم

 

 درون سفینه

 

 

آسمان ارغوانی درخشان عصر ناگھان با یک خط سفید برف بریده شد مثل اینکه انگشت یک خدا تاریکی را کنار 

 درخشش نقره ای باالی خط پیشرو، عرض آسمان را طی کرد با چنان. زده تا روشنایی پشت آن را نشان دھد

درخشش ناگھانی نور و آن رنگ نقره ای رفته بود و فضا به تاریکی .  چشم قادر به دنبال کردن آن نبودسرعتی که

 .گرایید

 

ما الماھا به پشت روی علفزار سبز و نرم دره ی پنھان که حدود بیست و پنج ھزار پا باالی سطح دریا بود، 

دربرگرفته و  م و دلپذیر را بزرگتر از جزایر بریتانیاباالتر ھنوز ھم قله ھای نوک تیزی که آن سرزمین گر. خوابیدیم

بسیار اسرارآمیز بود اما نه عجیب تر از این، دره ای درخشنده ی . حفاظت می کردند، سر به فلک می کشیدند

یک پایگاه  گرمسیری در میان محل مسبوق به زمان طوفان نوح و از آن ھم عجیب تر، جایی که خدایان آسمان

 .داشتند

 

رنھای گذشته، الماھای بلندمرتبه ی تله پاتیک با این خدایان در رابطه بودند و چیزھای بسیاری از آنھا طی ق

 .اکنون ما، مردان بسیار مقرب داشتیم با آنھا مالقات می کردیم. آموختند

 

یم، سمت راست ما، در یک پھنه ی عظ. ما به پشت خوابیدیم و به شگفتی ھایی که دیده بودیم فکر می کردیم

ماشینھایی عجیب و غریب وجود داشتند، ماشینھایی که حتی برای جھان سوداگر آن سوی سرزمین ما نیز 

مردان دنیاھایی دیگر غیر از زمین، در اطراف قدم می زدند، بعضی با نرمی و وقار حرکت می . بود عجیب می

ر اندکی تلو می خوردند، آنھا کردند و ھمان ھوایی که ما تنفس می کردیم را نفس می کشیدند و برخی دیگ

شفاف داشتند که حتی سرھای آنان را نیز می پوشاند و به آنھا امکان تنفس در آتمسفری  لباسھایی عجیب و

 .متفاوت را می داد

 

ما ساعتھا خوابیده بودیم در حالیکه ھمراه با دریافت تله پاتیکی ھدف این فعالیتھا، آنھا را تماشا و تعجب و 

تمرکز عمیق و نزدیکمان ناگھان با یک صدای وزوز شدید که درست از باالی سر ما می آمد از .یم تحسین می کرد

به محض آنکه آن دیسک از باالی سر . سرھا را برگرداندیم و دیدیم یک دیسک چرخان نزدیک می شود. رفت بین

گار وزنمان به نحوی شگفت ما گذشت ما نقش بر زمین شدیم گویی بادی بسیار قوی ما را به زمین بیندازد، ان

  .سپس آن رفت و ما بر روی یک آرنج بلند شدیم تا فرود آمدن آن ماشین را ببینیم. بالفاصله دو برابر شد انگیز

 



 ١١ 

آن شبیه دو کاسه ی تبتی کم عمق بود که لبه ھای آنھا روی ھم قرار گرفته باشد و در مرکز ھر دو یک گنبد  

 شفاف بھتر باشد، چون با وجود اینکه آشکارا شفاف بود اما ما نمی توانستیم مانند شفاف بود یا شاید ھم نیمه

که ما را . بعد کل ماشین بر باالی آن گنبد مانند چرخید و صدایی مثل وژ وژ ایجاد کرد. وضوح درون آن را ببنیم به

 ن به باالی جایی کهآن صدای شدید با رسید .به یاد دعای پرچمھا در نسیمی نیرومند در اھتزازند می انداخت

 نزدیک یک کشتی لوله کم کم آن ماشین پایین تر و پایین تر رفت تا اینکه. معلوم بود مکان فرود است متوقف شد

 از ساختمانی مجاور یک وسیله ی گالبی شکل به سرعت به ماشین تازه از.  از دید پنھان شدمانند بسیار بزرگتر

 .وارد میدان دید شد و در جھت مخالف حرکت کرد و به ساختمان برگشتچند دقیقه بعد دوباره . راه رسیده رفت

 

اکنون بیایید برادران من، چون :" مردی که به طرفمان می آمد، تماشای مشتاقانه ی ما را مختل کرد، او گفت 

 ما به پاخاستیم و یک بار دیگر به خاطر قامت کوتاھمان." چیزھای زیادی ھست که باید به شما نشان دھیم

 پا قد داشت و ما ھمه حدود سه اینچ آن، آن مرد دو برابر مینگیار ٦الما مینگیار دنداپ . احساس خجالت کردیم

 احساس کردم پسربچه ھای ھفت ساله ای ھستیم که می خواھیم برای اولین بار وارد معبد! دنداپ قدش بود

اندازه ی بدن مھم :" تیکی خوانده بود  چون گفت آن مرد بلند قامت ظاھراً افکار مرا حدس زده بود یا تله پا. شویم

شما و  ما در اینجا افرادی کوتاھتر از. نیست، برادرم، بلکه اندازه ی ھاله اھمیت دارد و روحی که درون آن است

 ".بلندتر از من داریم

 

شه ای بود و  به سختی سنگ، ھموار بدون نشان یا خد.ن سبز و خزه پوش راھنمایی کرداو ما را به آن طرف زمی

نگاه  با شیفتگی اطرافم را. ھمچنین مانند زمانیکه روی یک تخته سنگ راه می رویم به پاھایمان فشار نمی آورد

آن مرد بلندقامت گویا فرد بسیار . کردم و از فعالیتھای عجیب غریبی که در اطرافمان در جریان بود متعجب شدم

  قلبھایشان را او کار بودند وقتی او می گذشت برایل بهمھمی بود چون ھمه ی آنھایی که در اطراف مشغو

ما در رداھای مندرسمان .  نوعی خوش آمدگویی که در پندار جاھل ما شیوه ی شرقی ما بود-لمس می کردند 

 .که طی سفر طاقت فرسا از لھاسا، پاره و رنگ رو رفته شده بود احساس خجالت می کردیم

 

ندقامت، موارد قابل توجه روز گذشته را به تفصیل شرح می داد، می گفت که ھمانطور که قدم می زدیم، فرد بل

زمین یک مستعمره بود، مستعمره ای که به یک بیماری وحشتناک مبتال شد و در نتیجه بیشتر ساکنانش 

طی قرنھا، زمین تحت نظر قرار داده شده است تا در زمان مناسب بتوان به . سگھایی ھار رفتار کردند ھمچون

بدون شک ما اھالی تبت، به لحاظ تله پاتیکی و آگاھی از دانش نھان، بیشتر . آن زمان نزدیک بود. ردم کمک کردم

حاال، قصد داریم دنیایتان :" او گفت . رشدیافته بودیم، لذا به ما اطالعاتی خاص و تجربه ای ویژه اھدا شده است

  بود با افرادی ھم قامت خودتان در یک سفینهچون بھتر خواھد. را از فراز اتمسفرش به شما نشان دھیم

 ".باشید
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 درون سفینه

 

. مقابل یک کشتی لوله شکل ایستاده بودیم، حدود سیصد و پنجاه فوت بلندا و در حدود شصت فوت پھنا داشت

ھمانطور که نزدیک می شدیم، مردی با قدی متوسط اما . یک سکوی عریض از زمین به محیط داخلی می رسید

او برای فرد بلند قامت قلبش را لمس کرد و برای یک لحظه آنھا به یکدیگر . پھن برای مالقات ما پایین آمد اربسی

ما، . سپس آن فرد پھن رو به ما کرد و اشاره کرد که به دنبالش برویم. نگاه کردند و پیغامی بین آنھا رد و بدل شد

 و قبل از تعظیم کردن دست راستمان را روی قلبمان گذاشتیم الما مینگیار دنداپ اول، رو به فرد بلند قامت کردیم

 .و به دنبال آن فرد پھن رفتیم

 

ھمانطور که از سکوی شیب دار باال می رفتیم، ضربان قلبم افزایش می . ناشناخته ھمیشه ھراس انگیز است

و  بود، به رنگ سبز ماتداخل آنجا یک راھروی دراز . لحظه ای متوقف و به آن ورودی بیگانه داخل شدیم. یافت

آن فرد پھن ما را در طول . نور یکنواخت بود و ھیچ سایه ای نبود. آرامبخش و دیوارھا به نظر تابناک می رسیدند

 یکنار راھرو راھنمایی کرد که چندین یارد بود، سپس ایستادیم، او دستھایش را باال برد و یک قسمت دیوار به

 .که یک طرف و کف آن به نظر آنقدر شفاف بود که ما تقریباً ترسیدیم داخل شویملغزید و اتاقی دلپذیر پدیدار شد 

 

چیزی که در واقع . نترسید، کف اینجا بسیار محکم است و با اطمینان می تواند وزن شما را تحمل کند:"او گفت 

ھیچ پنجره اینجا . شما مشاھده می کنید، یک صفحه ی ویژه است که تمامی محیط بیرون را نمایش می دھد

مثل این بود که داریم روی ھیچ چیز راه می : ما به زحمت نفسی کشیدیم و با تردید داخل شدیم ." ندارد ای

 .رویم و من کامالً این احساس را داشتم که به درون زمین خواھم افتاد

 

. قاً به فکر فرو رفته بودآن فرد پھن رو به یک دیوار کرد و به نظر رسید که از ما دور می شود انگار برای مدتی عمی

 من بی ھدف ایستادم و به کف اتاق که فکر می کردم شفاف است خیره شدم، اما حاال می دانستم که یک

ناگھان . سایر کشتی ھای آن نزدیکی و مردمی که روی آنھا کار می کردند را تماشا کردم. صفحه ی خاص است

بودم  زمین زیر پایمان داشت پایین می رفت و من منتظر: دند چیزھا دورتر می ش. پاھایم از وحشت به لرزه افتاد

  .ما ھم بیفتیم اما ھیچ نشانه ای، ھیچ احساس حرکتی نبود

 

می خواھیم . ما قصد داریم شما را به زیر زمین ببریم. " آن فرد پھن از تخیالتش بیرون آمد و شروع به صحبت کرد

چیزی  اما ما در حال حرکت نیستیم وگرنه باید:" جواب دادم من ." کره ی زمینتان را از دور نشانتان دھیم

زمانیکه من با یک طناب تاب می خوردم یا وقتی در یک کایت پرواز می کردم کامالً احساس . احساس می کردیم

 نه، ھیچ چیز احساس نمی شود، اما ما با سرعتی:" او پاسخ داد ." اما اینجا ھیج حسی ندارم. می کردم

م که ورای تحمل بدن انسان است و وسایل مخصوصی داریم که به طور خودکار اثرات این حرکت می کنی

شما در این کشتی، ھیچ چیز احساس . چرخشھای ناگھانی یا توقفھایی با سرعت بسیار باال را خنثی می کنند

را تحت کنترل ما از مدتھا پیش علم نیروی جاذبه . و ھیچ چیز ھم برای نگرانی شما وجود ندارد کردنخواھید

 .نگاه کردیم. او با دستھایش به سمت تصویر اشاره کرد" -بعداً در این کشتی خواھید دید اما اول . درآورده ایم
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 فقدان احساس حرکت

 

کوه ھای سترگ که بعضی از آنھا از . زیر پای ما در دوردست، زمین ناھمواری که تبت بود در حال غرق شدن بود

  در حال ھموار شدن بودند و درست مانند جوشھایی بر روی سطحی صاف میاورست گنبدی ھم بلندترند

را ببینیم ) ما تبتی ھا آن را اینگونه می نامیم(باالتر و باالتر رفتیم تا آنکه عاقبت توانستیم رودخانه ی شاد . شدند

 که ما پیش از اینکه به درون رودخانه ی مقدس و نیرومند ھند طغیان می کند و از آن به اقیانوسی می ریزد 

خطوط بیرونی ساحل را دیدیم و به راحتی می توانستیم خلج بنگال را تمیز دھیم و تا دوردستھای . ندیده بودیم

 .حتی می توانستیم دیوار بزرگ چین را به صورت یک شکاف باریک در عرض زمین ببینیم. چین را ببینیم

 

 در حالیکه با شکست ھوا آماسیده شده بود، قرمز می به نظر می رسید که خورشید  زیر ماست، بسیار بزرگ،

 ایستاده بودیم و. ھنوز ھم احساس حرکت یا چیز دیگری نداشتیم. درخشید مثل دھانه ی باز کوره ای در الماکده

  .تماشا می کردیم و چقدر تمامی اینھا دور از زندگی عادی ما روی زمین خشک بود

 

یزی را لمس کرد و جایگاه ھایی مانند نیمکت از یک سطح صاف به بیرون چ. آن فرد پھن به دیواری اشاره کرد

کمی خجلت زده و محتاط . "بنشینید، می توانید نشسته و راحت چیزھای بیشتری ببینید:" گفت . جھید

شکل  نشستیم، چون ھمانطور که می نشستیم به نظر می رسید درون چیزی فرو می رویم که دور رداھایمان،

از به خواب رفتن شما  آنھا مانع. جایگاه ھای شکل پذیر، بسیار راحت:" آن فرد پھن گفت . ی گرفتبدن ما را م

  ."واقعاً شکل پذیر:" با خود فکر کردم ." می شوند و ھمچنین با ھر حرکت منعطف می شوند

 

با آسودگی نشستم، . نمبا این حال گمان می کنم باید این کار را بک. یقیناً من پیش از این در این حالت نبوده ام

 من آموخته بودم که زمین. دوباره به تصاویر روی صفحه خیره شدم و با شگفتی محض نفسم را نگه داشتم

مسطح است، حاال بھتر می دانستم چون خودم می توانستم ببینم که زمین گرد است مثل توپی که قبالً با آن 

 ما اینجا بودیم، در فاصله ای بسیار دور باالی زمین و باالتر و باالتر می رفتیم تا اینکه سرانجام. بازی می کردم

خید، یک گوی عظیم که سطح وسیعی از آن را رنگ زمین به آرامی زیر پای ما می چر. کامالً از جو رھا شدیم

. رنگ توده ھای زمین به نظر ناچیز می رسیدند، لکه ھایی سبز و حنایی.  سبز اقیانوس پوشانده بود-خاکستری 

بخشھای زیادی از آن با ابرھای سفید کرک مانندی پوشیده شده بود که قسمت بزرگی از آن سطح را پنھان 

ھای  قادر بودیم دریاچه. ضاھای خالی می توانستیم مرزھای قاره ھا و جزیره ھا را ببینیماز میان ف. کرده بودند

 .از بلندای آنجا ھیچ نشانه ای از حیات روی زمین نبود. درون مرزی را ھم ببینیم اما ھیچ نشانی از شھرھا نبود

 

 

 چشم اندازی از کیھان

 

رفته بود که نزدیک به آن نسبتاً متراکم و چند مایل دورتر محو گرداگرد زمین را یک غبار خفیف مایل به آبی در بر گ

 آن فرد پھن. زمین می غلتید، به کندی می چرخید مثل قوشی که به آرامی در آسمان چرخ می زند. می شد
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ارزش یک نگاه کوتاه را ھم . شما متوجه زمین ھستید در حالیکه تمامی کیھان شما در مقابلتان است:" گفت 

ناگھانی  بر فراز ما یک تاریکی مطلق بود که با نقاط. ین حرف ما را به خودمان آورد و به سراغ آن رفتیما" ندارد؟

در . سیاره ھای دوردست به نظر آشکارا گرد و ظاھری بسیار متفاوت داشتند. درخشان نور گسیخته می شد

به  برای آنکه بتوانیم. ص دھیمحالیکه در سیاره ھای نزدیکتر می توانستیم اجزای نمای ظاھریشان را تشخی

خورشید را بزرگ و واضح . خورشید خیره شویم، آن فرد پھن بخشی از صحنه را با یک صفحه ی تاریک پوشاند

 .دیدیم و کمی ما را دچار وحشت کرد چون تصور می کردیم آتش گرفته است

 

ن، به شکل توده ای پر پیچ و تاب زبانه ھای عظیم شعله از پیرامون آن به اطراف می جھید، در حالیکه سطح آ

  .نمایان می شد که آزادانه با لکه ھایی تاریک نشانه گذاری شده بود

 

ھمیشه یک طرف ماه به روی زمین . ما پایگاھی روی کره ای که به آن ماه می گویید داریم:" آن فرد پھن گفت 

سیمای  لتر به کناری رفت و ما توانستیم بهفی." پایگاه ما در سمت دیگر است و اکنون ما به آنجا می رویم. است

با چنان . پرنور و پنھان ماه چشم بدوزیم، جھانی فاقد ھوا که در اعماق زیرین سطحش، دارای زندگی بود

  .سرعتی به آن نزدیک شدیم که کامالً برایمان غیرقابل درک بود، اما ھیچ احساسی از حرکت نداشتیم

 

. در حالیکه روی زمین، مردم تصور می کنند ما وجود نداریم. ما بسیار آموختیدشما در مورد :" آن فرد پھن گفت 

 باید به آنھا آموخت چون در نتیجه ی این آموزه ی مذھبی که بشر شبیه خدا خلق شده است، مردم زمین فکر

یگر، باید اکنون برای پذیرش امکان وجود بشر بر روی سیاراتی د. می کنند که بشر، ھمان انسان روی زمین است

دارند،  ھمچنین، آنھایی که قدرت مرگ و زندگی مردم را در اختیار. اثبات شود که مذاھب مختلف در اشتباھند

گتری ھم وجود دارد، چون در این صورت، از رشھامت آن را ندارند که بگذارند این موضوع فاش شود که یک قدرت بز

 ".شمار مردمان برده ی تحت اختیارشان کاسته خواھد شد

 

 

 پیشروی

 

ما در حضور آنھا . سپس ما به گردشی در سفینه ی فضایی رفتیم و به جماعت بزرگی از افراد معرفی شدیم

احساس نادانی بسیاری می کردیم، اما آنھا تا جایی که امکان داشت به سؤاالت ما پاسخ دادند و باعث شدند 

لب کرده بود، و پاسخی بسیار کامل به من داده مسئله ی پیشرانی، توجه من را بسیار ج. راحتی کنیم احساس

روشھای زیادی به کار گرفته شده بودند، سفینه ھایی با اھداف مختلف، روش خاص خود را برای پیشرانی . شد

  .داشتند

 

آن سفینه ای که ما در آن در حال سفر بودیم، یک شکلی از مغناطیسم داشت که نیروی جاذبه ی زمین را دفع 

.  استشکلما گفته شد که الکتریسیته ای که در زمین مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدایی ترین به . می کرد

توسط گردآورنده ھای ویژه . جاھای متفاوت، شکلی از مغناطیسم وجود دارد که مرتبط با انرژی کیھانی است در
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طریق  در آنجا، از. تقل می گرددمن" اتاق موتور"ی روی سطح سفینه، این انرژی از کائنات گرفته می شود و به 

آن نیمه ای که رو به زمین بود، به شدت نیروی زمین . حلقه ھای القایی، به دو نیمه ی سفینه سوخت می دھد

دافعه را  روی یک سیاره، نیروی. را دفع می کرد و نیمه ی دیگر رو به ماه، به شدت به آن سیاره جذب می شد

تمامی فضای داخلی سفینه، با شبکه . ند معلق بماند، اوج بگیرد یا فرود بیایدمی توان تنظیم کرد تا ماشین بتوا

پیوسته به  ای از رساناھا مرتبط شده بود، به ھمین خاطر، بدون توجه به شیوه ی قرارگیری سفینه، نیروی جاذبه

 طور خودکار یک دستگاه ساده و جالب توجه به ما نشان داده شد که به. میزانی مناسب برای سرنشینان بود

 .نیروی جاذبه را تنظیم می کرد

 

به راستی که شک گرایی مردمان غرب یک تراژدی است، چون . اما اینجا امکان ارائه ی توضیحات بیشتر نیست

چیزھای زیادی برای گفتن ھست و  حتی شروع به گفتن کردن ھم وقت ھدر دادن است زمانیکه کسی می 

 .بسیار واقعی. نده ھا واقعی ھستندبشقاب پر. باورش نخواھند کرد داند
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 بخش سوم

 

 دیدار من از سیاره زھره

 

 

فضایی از صلح، سازش و تالش . بادھای شامگاھی به نرمی در میان درختان دره ی پنھان، سوت می کشیدند

 راه، درما در کنار آتش اردوگاھمان خوابیدیم، الما مینگیار دنداپ و سه ھم. در جھتی خوب، و نیکو وجود داشت

ما از لھاسا، از فراز و نشیبھای یخ زده ی کوه ھا و زمینی بی آب و علف به جایی دوردست . کل پنج نفر بودیم

به  ھمراھانمان یا از حاشیه ی مسیر.  راه گذاشته بودنده نفر ما قدم ب١١حاال فقط پنج نفر از . سفر کرده بودیم

 .قربانی محرومیت و سرمای شدید و گزنده، یا قربانی بھمن شده بودند و یا پایین افتاده

 

از زمانیکه نخستین ارتباط نزدیک با خدایانی از . اما حاال، ما در گرمای این دره ی پنھان، به آرامی خوابیده بودیم

بودند و آن  خدایانی که مراقب زمین. سایر دنیاھا صورت گرفت، تحسین و شگفتی راستین،  ما را دربر گرفته بود

چون سراسر روز را مشغول تماشای . امشب، قصد کردیم زودتر به بستر برویم. انی حفظ می کردندرا از ویر

چیزھای  ما بسیار آموختیم اما باید. رازھای آن شھر عظیم بودیم که یک نیمه اش در یخرود پنھان شده بود

 .بیشتری می آموختیم

 

ما مصر به اذھان ما ای کرد، چون فکری مالیم به یکدیگر نگاه کردیم، تعجب کرده بودیم که کی داشت صحبت م

دیگری به پا  در حالیکه مردد بودیم یکی پس از." چون ما منتظریم. برادران، برادران، به این سمت بیایید" .وارد شد

برادران، از این طرف، :"ھیچکس در دید ما نبود، اما دوباره فرمانی مصرانه آمد . خاستیم و به اطرافمان نگاه کردیم

ماشینھایی از سایر دنیاھا  ما از شھودمان پیروی کردیم و به سمت اردوگاه پر جنب و جوشی که." ما منتظریم

آنجا، موجوداتی از دنیاھایی بسیار، گروھی به ھر طرف می رفتند و مشغول انجام وظایف . فرود آمده بودند رفتیم

پھن، از آن پایین و به مالقات  ، مردی، ھمان فردوقتی به یکی از ماشینھای بزرگتر نزدیک شدیم. کثیرشان بودند

 .ما آمد، در حالیکه دستش روی قلبش بود و حالتی آرام و خوش آمدگویانه داشت

 

فکر کردیم که شاید مغزھایتان . در یک ساعت گذشته، داشتیم شما را صدا می زدیم. آه، برادران، باالخره آمدید "

 ".به خواب رفته اند

 

ما .  مقابل فرد ارشد فضای خارجی، خم شدیم، او برگشت و به سمت سفینه بزرگ حرکت کردما متواضعانه در

 در نقطه ای مطمئن کنار سفینه ی بزرگ ایستادیم، اینطور احساس می شد که انگار توسط نیرویی قوی اسیر

 جاذبه است، ما بله، این یک شعاع ضد:" او در افکار خاموش ما گفت . شده ایم و به سمت باال حرکت می کنیم

  ".این شعاع از کسی که باال می رود محافظت می کند. به آن باالبرنده می گوییم
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اتاقی گرد . درون سفینه، او ما را به اتاقی راھنمایی کرد که مکانھایی برای نشستن در امتداد دیوار قرار داشت

 به اطراف نگاه کردیم، می توانستیم. ودیمبود و ما را به یاد سفینه ای می انداخت که اخیراً در آن سفر کرده ب

با این حال می دانستیم که آن دیوارھا به سختی فلز . بیرون را ببینیم طوری که انگار ھیچ دیواری وجود نداشت

 .بودند، فلزی سخت تر و محکم تر از ھر چیزی که می شناسیم

 

 و طبق ھر معیاری، بسیار تاب آورده اید و برادران من، طبق معیارھای شما، به مکانی دوردست سفر کرده اید، "

سیاره  امشب قصد داریم شما را به جایی بسیار دور از زمینتان ببریم، می خواھیم شما را به. استقامت کردید

 تا نشانتان دھیم که تمدنھایی ورای ھر مشما را به آنجا می بری. می گویید) زھره(ای ببریم که به آن ونوس 

زمین شاید  ی شناسید وجود دارند، شما را به آنجا می بریم تا اینکه روزھای زندگیتان رویچیزی که روی زمین م

. ابتدا بیایید چیزی بخوریم. با دانش و آگاھی از آنچه که ھست و آنچه که می تواند باشد، درخشان و شاد شود

 ".آنطور که مطلع ھستم، شما قصد داشتید غذای شبانه تان را با ھم شریک شوید

 

یک نفر به سمت دیواری رفت . و فرمانی تله پاتیک داد و افرادی در حالیکه ظرفھایی در دست داشتند وارد شدندا

 مت از کف زمین باال آمد مانند یک میز و ھمراه با آن، جایگاه ھایی ظاھرسیک ق. و دکمه ھای مختلفی را فشرد

 .م و به شیوه ی غربی زندانی نشویمشدند که می توانستیم به شیوه ی سنتی شرقی به آنھا تکیه دھی

 

ه  ظرفھایی که به نظر می رسید از ناب ترین کریستال ساخته شد-پوشش ظرفھایی که نور را بازتاب می دادند

 میوه ھایی با رنگھایی مختلف و. غذای ما واقعاً شگفت انگیز بود.  برداشته شدند و برایمان غذا کشیدند-ندا

آن فرد . میزبانان ما از خواسته ھایمان بسیار آگاه بودند. ظرفھای شیشه ایسپس شیرینی ھای خمیری درون 

  ھایی ھستند کههاینھا میو. ما در اینجا فقط آن چیزی را می خوریم که طبیعت تدارک دیده است:" پھن گفت 

رینی این شی. شما روی زمین نمی شناسید، میوه ھایی که نان، گوشت و ھر چیز دیگرمان را تأمین می کنند

ھایی که خواھید دید به راستی خوشمزه ھستند، مرکب از مغزھای میوه ھایی متعلق به سایر سیارات این 

 .بودند و حقیقتاً بسیار خوردیم" به راستی خوشمزه"ھمانطور که او گفت آنھا ." ھستند منظومه

 

با . ی که خوردیم نیز آب میوه ھا بودندترین چیز بود، اما تماماً گوارا بودند و نوشیدنی ھای طعم آنھا برای ما عجیب

برای  آنھا نه چیزی را می کشتند و نه حیوانات را. خود فکر کردیم که آن افراد، بیش از ما تبتی ھا انسان بودند

 .دوشیدن شیرشان حبس می کردند

 

:" فرد پھن گفت. ندف اتاق ناپدید شددر پایان غذایمان، ظروف برداشته و میز و صندلیھای نھارخوری دوباره درون ک

احساسی از حرکت بود،  نه. و از درون دیوار نگاه کردیمما برگشتیم ." اکنون در حال حرکتیم. حاال باید با ھم برویم

سریعتر و سریعتر اوج گرفتیم، زمین تاریک را پشت سر گذاشتیم . نه صدایی و با این حال داشتیم باال می رفتیم

که در افق می درخشید،  ن نگاه می کردیم می توانستیم دوباره خورشید را ببینیمو رفتیم تا جاییکه وقتی به پایی

 .به روی انحنای زمین در دوردست می درخشید
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ھمانطور که باالتر و باالتر می رفتیم می توانستیم قاره ھای زمین را در نماھا و رنگھای مختلف ببینیم، سبز و 

 ی مایل به آبی آبھای متالطم دریاھا را ببینیم، اما از اعمال انسانقھوه ای، قادر بودیم سفیدی ابرھا و خاکستر

ھمانطور که باالتر رفتیم .  وجود زندگی روی زمین نبود ازھیچ نشانی نبود، از آن بلندایی که بودیم ھیچ نشانه ای

شده  رقمتوجه شدیم نورھایی عجیب در بیرون پنجره در حال حرکت به اطراف ھستند گویی رنگین کمان ورق و

آن، تخلیه ی بار الکتریکی از شفق جوی . بود، ورقھایی موج دار، اما آنجا رنگھایی بیشتر از ھر رنگین کمانی بود

اثر بادی  مثل این بود که کل زمین با رنگھای طالیی، قرمز، سبز و ارغوانی سیر احاطه شده بود، و در. بود

نگھا می درخشید و چشمک می زد، از درون دیوارھای اتاق بارش نور با تمامی ر. نادیدنی به حرکت درآمده بود

  .طوری سوسو می زد که انگار آن دیوار ھا با نیزه ھای خدایان، سوراخ شده اند

 

حاال زمین درست اندازه ی یک میوه ی گرد کوچک شده بود که با . باالتر و باالتر رفیتم، درون سیاھی عمیق فضا

 خاکستری، به -شید، نه مثل ماه که نوری مایل به زرد داشت بلکه  آبینور خاکستری مایل به آبی می درخ

ھمچنان به سرعت در فضا به پیش می رفتیم، ستاره ھای پیش رویمان تغییر رنگ  .راستی یک رنگ عجیب

در . دادند، خورشید در مقابل ما از پرتوھای طالیی به رنگ قرمز چون خون تبدیل و زمین پشت سر ما ناپدید شد

  .زدگی، ھیچ چیزی برای رھایی از تاریکی و سیاھی یک خأل محض نبود  ما، در عین بھتپشت

 

آه، برادر من، ما با :" من با نفسی بریده ناشی حیرت به سمت فرد پھن چرخیدم، اما او فقط خندید و گفت 

ن بیشتر است سرعتی باالتر از سرعت نور در حال حرکتیم و پشت سر ما ھیچ نوری نیست چون سرعت ما از آ

بنابراین، به . در پیش رویمان از نور پیشی می گیریم، در نتیجه تمامی طیف نور قابل رؤیت، به ھم می ریزد و

 جای نور سفید درخشان یک سیاره، نور قرمز و قرمز تیره تر می بینید تا زمانیکه قرمز تبدیل به ارغوانی و بعد

 ".نور نیست بلکه خطای حواس استسیاه می شود، و این نوری که می بینید اصالً 

 

 

 سریعتر از نور

 

. نمی توانستم بفھمم آنھا چطور می توانند با این سرعت برانند، اما جواب این بود که تمامی کنترلھا رباتیک بودند

 رنگ سیاه به. باالخره رنگھا طبیعی تر شدند. ما گیج و مبھوت نشسته بودیم و بیرون را تماشا می کردیم

قھوه ای و سپس به قرمز روشن تبدیل شد و دوباره در پشت سرمان نقاط نور را  -و ارغوانی به قرمزارغوانی 

کاسته می  ھمانطور که از سرعتمان. ستاره ھا، سبز و آبی بودند در حالیکه در جلوی ما، قرمز و زرد بودند. دیدیم

 .نگھای پشت سر ما تغییر کردندشد، ستاره ھای پیش رو به رنگھای معمولشان برمی گشتند ھمانطور که ر

 

در جلوی ما، یک کره ی عظیم بود که در دریای سیاه فضا به کندی می چرخید، سراسر پوشیده از ابرھای نرم و 

فرود  به زودی. ما در حال ورود به جو ھستیم:"ما دو، سه شاید پنج بار چرخیدیم و بعد فرد پھن گفت . سفید بود

 ". قدم به دنیایی بگذارید که بیگانه نیست فقط برای شما عجیب استخواھیم آمد و شما می توانید
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در زیر پایمان، دنیایی درخشان را دیدیم که پر از . سفینه به آرامی پایین و درون آن ابرھای نرم و سفید فرو رفت

آسمان   تاھمانطور که پایین تر می آمدیم، شھرھایی لطیف و ظریف را می دیدیم که. موجوداتی فوق العاده بود

سر به فلک . می رسیدند، ساختمانھایی سترگ و ملکوتی، تقریباً ظرافت ساختمان ھایشان باورنکردنی بود

ھایی کشیده شده بود مانند تارھای ه کشیده و گنبد باالی آنھا پیازی شکل بود و از یک برج به برج دیگر، پل

 ارغوانی روشن و تیره و طالیی، سوسو می زدند و با این که این تارھا با رنگھایی زنده، انواع قرمز و آبی، عنکبوت

 ھمانطور. تمامی آن دنیا از ابر پوشیده شده بود. حال فکر عجیبی در سرم بود، ھیچ نور خورشیدی وجود نداشت

که به سرعت از شھرھا می گذشتیم، اطرافم را تماشا می کردم و به نظرم می رسید که ھمه ی جو آنجا، 

ه چیز در آسمان نور ساطع می کرد، ھیچ سایه ای وجود نداشت، ھیچ کانون مرکزی نوری ھم تابناک بود، ھم

به نظر می رسید کل ترکیب ابر به یک اندازه نور ساطع می کرد که زننده نبود، نوری با کیفیتی که . نداشت وجود

 .پاک و تمیز بود. ھیچ گاه فکر نمی کردم وجود داشته باشد

 

. چند سفینه ی کوچک بر فراز آب بودند. با و درخشانی رسیدیم، دریایی با ناب ترین رنگ آبیباالخره به دریای زی

پس ." ھستند اوه، آنھا فقط سفینه ھای تفریحی:" وقتی به آنھا اشاره کردم، فرد پھن مھربانانه لبخند زد و گفت 

. از شھرھای قبل نیز پر نورتر بوداز چند دقیقه از اقیانوش گذشتیم و به یک شھر درخشان دیگر رفتیم، که حتی 

برای چند دقیقه حدود نیم مایل .  وجود داشت که به سمتش رفتیم منطقه ی وسیع و خالیدر مرکز شھر یک

ین معلق ماندیم، و بعد انگار در پاسخ به یک سری سیگنال، به آرامی و بی صدا و بی زحمت پای باالی شھر

 .ن نزدیکتر و نزدیکتر می شدنامحسوس، زمی به کندی و تقریباً. رفتیم

 

خیلی زود، ھم ردیف بلندترین نقطه ی برجھای آن شھر نورانی و افسانه ای بودیم، شھری که ھیچ فردی از تبت 

 برجھا به سوی ستاره ھا قد کشیده. ما نمی توانستیم ماھیت مواد آنجا را تشخیص دھیم. پیش از آن ندیده بود

ھمانطور که نزدیکتر و . اختمانھای عظیم، چشمھایی به ما خیره شده بودندبودند و از تک تک پنجره ھای آن س

 در. نزدیکتر شدیم و پایین تر رفتیم، توانستیم آن چھره ھا را با وضوحی ھولناک تشخیص دھیم، آنھا زیبا بودند

گونه ای سراسر حضور ما در سیاره ی زھره، به راستی که ھیچ کسی را ندیدیم که طبق معیارھای زمینی، به 

 تقریباً پیش از. زشتی در آن جھان، ناشناخته بود، چه زشتی ذھن و چه زشتی بدن. مبھوت کننده زیبا نباشد

 .اینکه آگاه شویم روی زمین بودیم

 

وقت پیاده شدن است :" فرد پھن رو به ما کرد و گفت . وسیله ی نقلیه ی ما بدون لرزش یا تکانی پایین آمد

 وقتی پا به زمین گذاشتیم، برای نخستین بار به اطرافمان.  به خارج از اتاق راھنمایی کردو بعد او." برادران من

دیدیم افرادی منتظر ما بودند، آشکارا افرادی صاحب منصب، قد بلند، با چھره ھایی موقر بودند اما . نگاه انداختیم

 . شناخته شده نیست،وقار و شکوھی که روی زمین آشفته و آشوبگر

 

درون سرمان، فکر او به صورت تله پاتیکی . آنھا قدم به پیش گذاشت و سرش را به سوی ما خم کردیکی از 

 ھیچ صدایی در آن جمع شنیده نشد، ھیچ. او داشت به زبان جھانی فکر، به ما خوشامد می گفت. جریان یافت

 .صدایی، به غیر از شاید نفس ھای غیرارادی ما از سر حیرت
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 سرای دانش

 

، سپس فرد سخنگو به ما تعظیم کرد و دور شد با ایستادیمبا ھمان ارتباط تله پاتیکی دقیقه ھمگی برای چند 

آنھا . پس از حدود پنجاه قدم، به استثنایی ترین وسیله رسیدیم. فرمانی تله پاتیکی که به دنبالش حرکت کنیم

یک .  یا سه اینچ باالی زمین شناور بودوسیله ای بود با شاید سی پا درازا و دو. ماشین ھوایی می نامیدند آن را

ما . فرد پھن و فرد سخنگو به ھمراه ما داخل شدیم.  لغزید و داخل را دیدیمیقسمت پالستیکی شفاف به کنار

صندلی ھای بسیار راحت، آرام گرفتیم و بعد دوباره ندایی از سر شگفتی سر دادیم چون با وجود سرعت  روی آن

ساختمانھای اطراف ما با سرعت حرکت ما، . ودیم، ھیچ چیز احساس نمی کردیمترسناکی که در حال حرکت ب

نترس، برادر من، :" فرد پھن با مھربانی به من لبخند زد و گفت . محو شدند و من کامالً ترسیده بودم مات و

االر به زودی به مقصدمان می رسیم، ت. این ماشین از دور کنترل می شود. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد

  .دانش

 

  اینبرادر من، به. جاییکه به پیشوازتان خواھند آمد و گذشته، حال و آینده ی زمین را به شما نشان خواھند داد

 که انسان مسیر خودش را می سازد، اما در واقع احتماالت، چیزھای بسیار نیرومندی ھستند و در صورتیخاطر 

 ".تی که در تاالر دانش خواھید دید، به وقوع می پیوندندکه انسان راه خود را تغییر ندھد، این احتماال

 

وسایل نقلیه در اطراف ما . به اطراف نگاھی انداختم و متوجه شدم که شاید حدود شش فوت باالی زمین بودیم

 فکر می. عبور می کردند و به نظر می رسید می خواھند به سمت ما یورش بیاورند، این واقعاً من را می ترساند

 .چون ھیچ حسی از حرکت و سرعت نداشتیم. ساختمانھا در حال حرکتند نه ماکردم 

 

آنجا یک ساختمان بسیار بزرگ عمومی بود که . به تدریج از سرعتمان کاسته شد و به ساختمان عظیمی رفتیم

 پله ھایی عریض به سمت آن می رفتند، روی پله ھا، گروه ھایی از. روی ستونھایی درخشان محکم شده بود

ماشین . افرادی جوان حضور داشتند که به نظر می رسید فقط منتظر دیدن ما ھستند، مالقات کنندگانی از تبت

  . باالیی رفت، و بعد درھای اصلی آن ساختمان باشکوه به کنار رفتند آرامی به باال و ھم سطح پله ھایبه

 

 .ده شدن به ما کمک کردندمالزمان شتابان به دیدار ما آمدند، درھای ماشین را باز و در پیا

 

در یک طرف، یک میز سبزپوش بود و اطراف آن چیزھایی بود که به نظر . با شیفتگی محض به اطرافم نگاه کردم

شد،  ارتباط تله پاتیکی با گروه برقرار.  و یک گروه از افراد واال مقام نشسته بودندندتختھای پادشاھی می رسید

حاال برادرھای :" یکی از آن مردان در ذھن ما گفت . الیت آن سیاره ی ویژهشاھان سیاره ی زھره، مسئوالن فع

شرایط  ما دورنمایی از دنیایتان را نشان خواھیم داد، منظره ای از. من، ما اطالعات جالبی را رد و بدل کردیم

 ".کنونی دنیایتان در تمامی کشورھای آن، و جریان احتمالی آینده دنیایتان را نشان خواھیم داد
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نھا به سمت یک راھرو راھنمایی کردند و بعد ما تبتی ھا، ناآگاھانه متوقف آ. او بلند شد، و دیگران ھم ھمینطور

در مقابل ما، تاریکی شب پدیدار شد و آن چیز معلق که . شدیم و از سر شگفتی محض، نفسمان را حبس کردیم

، مناطقی متمایل به قھوه ای، نوارھایی سبز خاکستری قاره ھا-آبی. کندی می چرخید، زمین خودمان بود به

 .غبار مایل به آبی جو زمین را دیدیم. رنگ و سفیدی ابرھا را دیدیم

 

نترس، برادر من، چون اینھا فقط تصاویر "دوست بزرگ من، فرد پھن، من را لمس کرد و نجوا کرد، به زبان تبتی، 

انش زمین، اما از چیزی که در پیش است نترس، چون این مثالی ھستند، اینجا تاالر خاطره ھاست، تاالر تمامی د

 ".خواھی دید و آنچه خواھی دید، حقیقت خواھد بود. فقط علم است، علم خیالی و آن فقط دنیای وھم است

 

ھمانطور که نزدیکتر می . بعد به نظر رسید به آرامی به پایین می رویم. ما نشستیم و به زمین خیره شدیم

ابتدا یک چیز کاسه شکل و مذاب بود، بعد در مقابل . ه آنجا زمینی بسیار متفاوت بودشدیم، می دیدیم ک

متعجب ما، کاسه ی مذاب، سفت و جامد شد، ترک ھایی ظاھر شدند، توده ھای آتش با فشار به  چشمھای

طقی زیر آب زمین ھایی از آب سردرآوردند و منا. بیرون پرت می شدند، آب آمد و سراسر چھره ی زمین را پوشاند

ما دگرگونی زمین را دیدیم گویی تازه در حال متولد شدن بود، ما . رفتند، کشورھا و ھمینطور دریاھا شکل گرفتند

 ، لموریا و)خدای دریاھا(پوسایدون . مردمی عجیب و باورنکردنی را دیدیم که اولین انسانھای روی زمین بودند

  .آتالنتیس را دیدیم

 

دی را دیدیم که ھزاران سال پیش از پوسایدون، پیش از آتالنتیس و لموریا، شکوفا شده ھمچنین تمدنھای قدرتمن

 به ھمین خاطر، اینکه زمین پیرتر می شد و. اکنون می توانستیم ھر چیزی را بدون ذره ای تعجب بپذیریم. ندبود

دیگر توانایی . بود نه بیشترقومھایی از بین می رفتند و ملل دیگری جای آنھا را می گرفتند، فقط برای ما جالب 

 .سپس به زمان خودمان رسیدیم. متعجب شدن را نداشتیم

 

ساختمانھای پوتاال و . که پایه گذار مذھب ما برای نخستین بار در آن کشور پدیدار شددیدیم تبت را در زمانی 

 آن گذشتیم و در آینده پیشما به زمان حال رسیدیم، از . قلعه ھایی قدیمی را پیش از پادشاه خونخوار تبت دیدیم

مثل این بود روی زمین بودیم، می . چیزھایی که دیدیم و شنیدیم، شگفت انگیز بودند. ٣٠٠٠رفتیم، به سال 

 . و اندی رسیدیم٣٠٠٠به سال . توانستیم ھمه چیز را ببینیم و بشنویم اما نمی توانستیم چیزی را لمس کنیم

 

ید، برادر من، که چرا ما از زمین نگھبانی و مراقبت می کنیم، به این خاطر حاال دید:" فرد پھن تکانی خورد و گفت 

انسان  که اگر به بی خردی انسان اجازه ی پیشروی داده شود، اتفاقات وحشتناک و غیرقابل کنترلی برای نسل

ا مقابله قدرتھایی روی زمین ھستند، قدرتھای انسانی، که با نیت و اندیشه ی سفینه ھای م. روی خواھند داد

ھایی از  گتر از انسان روی زمین وجود ندارد در نتیجه آنھا نمی توانند سفینهرمی کنند، که می گویند ھیچ چیز بز

شما، برادران من، دیدید و شنیدید، و تجربه کردید بنابراین شما از طریق دانش تله پاتیکی . دنیاھایی دیگر باشند

 ".رار کرده و در نتیجه می توانید تأثیر گذار باشیدکه دارید می توانید با دیگران رابطه برق
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نمی دانیم چه مدت در آن سیاره بودیم، شاید چند روز، شاید ھم ھفته ھا، ما تقریباً از شکوه و درخشش 

 ما مردم تبتآرزوی ، ھمانطور که است  و آرامشمردم تنھا صلحآرزوی . چیزھایی که دیدیم، کور شده بودیم

ازگشت به زمین بود، که حاال برای ما مکانی پر زرق و برق و مبتذل بود، و در مقابل شکوه ب سرانجام وقت. است

با ناراحتی سوار سفینه ی فضایی شدیم، و به دره ی پنھان . سیاره ی زھره، اھمیتش را از دست داده بود

اه می کردم، چون این چقدر اشتب. کردم، دیگر ھرگز چنین چیزھای شگفتی را نخواھم دید بازگشتیم، با خود فکر

 .فقط اولین سفر از سفرھای بسیارم بود
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