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 "راھب " 
 

 چاپ شده است، داستان راھب رانیدر ا" نی گوشه نشیفرزانه "لوبسانگ رامپا در کتاب راھب که با نام 

 نیپس از ا.  شده بودنای و شکنجه و نابری اسینی چیروھای توسط نی کند که در جوانی مفی را تعریریپ

.  برندی میی فضای نهی سفکیکنند، او را به  ی میمعرف" نی زمیباغبانان کره " که خود را یحوادث، افراد

 شود تا آنھا ی به او داده منی زمی آتی در سالھای و خطر انفجار ھسته انی زمی راجع به گذشته یاطالعات

 .  را مطلع سازدانی جھانزی رود منتقل کند تا او نیکه در اواخر عمرش نزد او م) رامپا (یرا به فرد

 :  چون یمطالب

 

 نی و بزرگتری و فرھنگی مرکز علمیآنجا نوع.  داردی و نارنجی به رنگ آبدی که دو خورشی اارهیس از داری د-

  ! ...استیمرکز دن

 مراقبت و محافظت کرده و قادرند اراتی سنی در فضا که آنھا به کمک آن، از دورتری از رصدخانه اداری د-

 . جنگ استدنی در حال تدارک دنی سرزمای ایبفھمند کدام دن

 و صالح ری عمرشان را وقف خ،ی قرون متمادی ھستند که طی مرداننیمند که داناترد مالقات نه مرد خر-

 . کرده اندگرانید

 اری ھوش بسیآنھا دارا.  کردندی پرواز مبای زی در باغفی ظراری بالدار و بسی که ارواحی اارهی از سداری د-

 . ھستندیادیز

 می عظواناتی و حخبندانیعصر ...  حضور موجودات زندهی برانیده زم و آماده شیری شکل گی نحوه اتی جزئ-

  آپولون،،زئوس.. .قاره آتالنتیس...  رنگی ارغوانی انسانھا با پوستی گونه نینخست... هی اولیالجثه 

 ...به وجود آمدن نژاد ژاپنی توسط ایزاناگی و ایزانامی و ... خدایان کوه المپ... آفرودیت

  وسی، کنفوس)بودا(تاما  محمد، گو،ی موس-

 

 .  شوندی کتاب مطرح منی ادر... و 

 

قرار {{ }}  از متن که داخل ییقسمتھا.  خالصه ای از مھمترین مطالب این کتاب است،فایل زیر

 ی کتاب حذف شده اند و از نسخه ی فارسی ھستند که در ترجمه ییگرفته اند، بخشھا

 . کتاب ترجمه کرده امیسیانگل

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 )The Hermit (فرزانه ی گوشه نشین : نام کتاب 

 لوبسانگ رامپا : نویسنده 

 فریده مھدوی دامغانی : مترجم

 بدیھه : انتشارات 

 ١٣٧٩:  چاپ اول 

 com.wordpress.ooust://http:  قسمتھای حذف شده در ترجمه ی فارسی کتاب  یترجمه
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سالھا پیش زمانی که ھنوز راھب جوانی بیش نبود، به اسارت دولت چین . راھب پیر ساکت و خاموش بود

م به این دلیل آنھا چشمان او را از حدقه درآورده و با بیرحمی تمام او را نابینا ساخته بودند، آن ھ. درآمده بود

او با چشمھای نابینا و . ا بازگو کندھ دولتی را که حتی در اختیار نداشته، به آنیکه حاضر نشده بود اسرار

المای جوان تصمیم گرفت از کوھھا صعود کند و با . بدنی مجروح موفق شده بود از دروازه ھای شھر دور شود

مثل این بود که . ماندمی ط مرتفع پیدا می کرد، زنده خوردن علفھا و گیاھان کمیاب و نادری که در آن نقا

 ...نیرویی درونی او را باالتر و باالتر می راند

 

تو را از :" راھب پیر گفت ..." استاد واالمقام، من نزد تو آمده ام تا مرا تعلیم دھی:" گفت ) رامپا(مرد جوان 

 و من باید تو را با ھر آنچه که می دانم آشنا این جھت نزد من فرستاده اند زیرا ھدف بزرگی در زندگی داری

 ..."کنم

 

نخستین چیزی که به خاطر می آورم این است که خود را روی بستری نرم :" راھب پیر شروع به صحبت کرد 

خیلی دوست داشتیم قوه ی بینایی ات را به تو بازگردانیم، اما :" آن صدا گفت ... و راحت احساس کردم

 " از حدقه درآورده اند و ما قادر به کاری نشدیمچشمھای تو را کامالً

 

ما باغبانھای زمین ھستیم و در سرتاسر کھکشانھای عالم به گردش و سفر می :" آن صدا به من گفت 

شما ما را رب النوعھای آسمان می نامید و از . شما زمینیھا، افسانه ھای زیادی درباره ی ما دارید. پردازیم

ما اکنون قصد داریم اطالعاتی درباره ی اصل و منشأ حیات و ھستی . خن می گوییدارابه ھای آتشین ما س

روی زمین به تو بدھیم تا آنکه تو نیز به نوبه ی خویش این اطالعات را به کسی منتقل کنی که بعدھا به 

 ."این شخص دور دنیا را خواھد گشت و این اطالعات را به ھمه بازگو خواھد کرد. دیدنت خواھد آمد

 

 ھوش و حافظه ی ما تو را به دلیل. این ما بودیم که با کمک علم و دانشمان، تو را به سمت خود کشاندیم" 

 آزمایشات ما نشان داده است که تو دارای حافظه ای بسیار استثنایی و خارق .بی نظیرت انتخاب کردیم

ما ھمه چیز را . تر از گذشته کنیم حافظه ای که قصد داریم آن را بھبود بخشیده و باز ھم بھ.العاده ھستی

 ."درباره ی تو می دانیم و به ھمین دلیل است که تو اینجا حضور داری

 

بعضی از صداھا بلند و تیز بودند مثل اینکه از . بحثی بسیار شدید به زبانی ناشناخته میان چند نفر درگرفت... 

م بم یا توخالی یا رسا بودند و یا به بعضی از صداھا ھ. حلق موجودات کوچکی مثل اجنه بیرون می آمد

 ...فریادی شبیه بودند که گاومیش نر از باالی ارتفاعات کوھستانی از خود بیرون می دھد

 

ما . دی به تو نخواھد رسیدھیچ آزار و گزن. شورای عمومی استاینجا نوعی . از چیزی نترس:" آن صدا گفت 

 ما در این مکان نه ... به تو آموزش ھای الزم را بدھیمه ھاھترین شیوا چگونه با بفقط در حال بحث ھستیم ت

بلکه افرادی ھم داریم که از دنیاھا و . تنھا از اشخاصی پذیرایی می کنیم که از نژادھایی متفاوت می آیند



http://ooust.wordpress.com 

 

 ٤ 

 برخی از آنھا شکلی دارند که تو را یاد کوتوله ھایی نحیف و ضعیف می اندازند در حالیکه. عوالم دیگر آمده اند

 ."برخی نیز مانند غولھایی واقعی به نظر می رسند

 

شخصی که ظاھراً دارای . یکی از راھنمایانم با لحنی سراپا آکنده از احترام با شخصی به گفتگو پرداخت

زبانی که آنھا به آن تکلم می کردند بسیار عجیب . ای من بودنمپست و مقامی به مراتب باالتر از مقام راھ

 .  ای از صدای جیک جیک و چه چه و سوت بودبود و انگار آمیزه

 

تو ضمناً خواھی دید به چه . قادر به دیدن آفرینش خواھی شد. اکنون قادر به دیدن گذشته خواھی شد" 

چشمھای تو را از حدقه درآورده اند اما عصب .. .دلیل ارابه ھایی از  آتش از آسمان بیکران عبور می کنند

عصب بینایی تو را به گونه  یش است و ما با کمک علم و دانشمان، می توانیمبینایی تو ھنوز ھم بر سر جا

چنانچه بینایی ات را برای ھمیشه .. ... .ن ھر آنچه که ما می خواھیم باشیای به کار اندازیم که قادر به دید

ان رھا کنیم در به تو بازگردانیم به این معناست که باید تو را با دستگاھی پیشرفته از لحاظ علمی در این جھ

 "...صورتیکه قلمروی علمی شما فعالً پیشرفت چشمگیری ندارد

 

دیدن آنھا . من قادر به دیدن بودم اما بینایی من در داخل کالبدم نبود زیرا قادر به دیدن خود نیز می شدم... 

نند کله قند و سرش ما. مردی نزدیک به سه متر و پنجاه قد داشت. مرا بی اندازه به حیرت و شگفتی انداخت

ھمه ی حاضران در آن اتاق ظاھراً پوشیده از پارچه ای به رنگ سبز . کامالً طاس بود. مخروطی شکل بود

یکی از زنھا دارای . دو تن از آن موجودات ظاھراً از جنس مؤنث بودند. بودند از گردن تا ساق پاھایشان

 گیسوانی زبر و مجعد و دیگری گیسوانی سفید یکی از آنھا. گیسوانی بسیار تیره و دیگری بسیار روشن بود

موجودی که دارای بدن یک کودک . کوتوله ای دیدم که دارای بدنی بسیار بسیار کوچک و ریز بود. و صاف بود

بینی . چانه اش کوچک و دھانش شبیه سوراخی مثلث شکل بود. پنج ساله بود اما سرش عظیم و طاس بود

ھمترین شخصیت در بین آنھا بود زیرا دیگران با نوعی احترام و تواضع به او ظاھراً او م. اش زیاد مشخص نبود

 .خیره شده بودند

 

دو موجود دیگر آنجا حضور . شخصی که با من سخن می گفت به نظر می رسید انسانی کامالً معمولی بود

  ...یکی از آنھا سفیدپوست و دیگری زردپوست بود. داشتند

 

را راھبی فاضل و عالم در نظر پنداری، در مقایسه با ما، تو در پست ترین سطح مھم نیست که تو خودت "... 

چیزھایی که برای ما به منزله . ذھنی قرار داری و از وحشی ترین موجودات ما نیز جاھل تر و نادان تر ھستی

خواھد چیزھای متفرقه ی روزمره به حساب می آید، برای تو به منزله ی تکراری از معجزات باورنکردنی 

 ..."بود

 

او در مقابل یک چیز مربع شکل که پر از سوراخھای کوچک و ریز قرار گرفت تا غباری درخشان و نورانی ... 

من در کمال حیرت چھره ای را مشاھده کردم، سپس سر او نمایان شد در حالیکه رنگھایی . شکل گرفت

سپس .  بیگانه و عجیب به صحبت پرداخترباینده ی من برای مدتی طوالنی و به زبان. شاد ظاھر می شدند
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رباینده ی من . آن غبار به حالتی آشفته درآمد و انگار آشکارا در دیوار کشیده شده فرو رفت. نور ناپدید شد

من اکنون اجازه . بسیار خوب دوست من، تو ثابت کردی که دارای روحی شریف و مستقل ھستی:" گفت 

 ." ھرگز ھیچ یک از انسانھای دنیایت قادر به دیدن آنھا نبوده اندیافتم چیزھایی را به تو نشان دھم که

 

من قصد دارم پاسخ سؤال تو :" پاسخ داد " شما کی ھستید؟! باینده ی منآقای ر:" من ناگھان فریاد زدم .. .

ای اگر تو در الماکده ای باشی و یکی از کارھا یا وظیفه ات این باشد که به گله . را با سؤالی دیگر بدھم

" گاومیش رسیدگی کنی، چنانچه یکی از آن حیوانات از تو می پرسید کی ھستی چه پاسخی می دادی؟

... 

در حال حاضر تنھا چیزی که می توانم به تو بگویم این است که من شخصی ھستم که وظایفم تقریباً " 

ا به من سپرده اند مسئولیت رسیدگی به کالبد جسمانی تو ر. شبیه الماھای پزشک شما در چاکپوری است

 ."مخصوص را در ذھنت به خاطر سپاریتا تو را گونه ای آماده سازم که بتوانی یک سری اطالعات و دانش 

 

صندلی ھای آنجا توسط موجوداتی که . ما در غاری وسیع که حدود ھفتاد متر ارتفاع داشت حضور داشتیم... 

عی گوی بزرگ در مرکز این مکان در ھوا معلق بود نو. به خدایان و شیاطین شباھت داشتند اشغال شده بود

آن موجودات عجیب مرا نگاه می . که من به عنوان کره ی زمین شناختم و در برابر من آھسته می چرخید

ھاله ای از اخالص و پاکی و . موجوداتی که از لحاظ زیبایی درست مانند خدایان بودند. کردند و من نیز آنھا را

 موجوداتی نیز یافت می شدند که شکل و قیافه ای بشری داشتند اما.  ساطع می شدآرامش از وجود آنان

دستھایشان دارای حالتی . سرشان به گونه ای عجیب و باورنکردنی مانند سر پرنده و پوشیده از پر و بال بود

ونه ای موجوداتی بسیار عظیم که به گ. در آنجا غولھایی نیز وجود داشتند. پنجه ای و چنگال دار بود

آن غولھا بدون کوچکترین تردیدی انسان بودند اما قد و قامتشان از حد . نامشخص شبیه مجسمه بودند

 ...در آنجا موجوداتی ناشناخته از جنس نر و ماده حضور داشتند. تصورات بشری بزرگتر و عظیم تر بود

 

نی سخنان بر زبان رانده در این اکنون قصد دارم چیزی در گوشھایت نصب کنم تا بتوا:" رباینده ی من گفت 

من دیگر قادر به درک صحبتھای آنان بودم اما قابلیتھای درک و فھم من برای فھمیدن ... ." مکان را بفھمی

سرزمین "راھبی که به گفته ی آنھا از . من ھیچ چیز مگر راھبی بی نوا نبوم. آنچه می شنیدم کافی نبود

من قادر به :"گفتم " چه شده است؟:" ه ناراحتی من شد و پرسید  رباینده ی من متوج.آمده بود" وحشیھا

این دستگاه . تقصیر از مترجم خودکار ماست:" سرھنگ گفت ...."درک افکار و اندیشه ھایی چنین واال نیستم

پزشک جراح عمومی یا . ھمینطور با امواج مغزی تو آشنایی ندارد. برای متابولیسم بدن تو ساخته نشده

 .ات می نامی، تمام این کارھا را برای جلسه ی آینده آماده می کند" رباینده"که تو ھمان شخصی 

 

فریادی از تعجب کشیدم در ." ... ما قصد داریم مغز سرت را باز کنیم :" در اتاق جراحی رباینده ی من گفت ... 

او فریاد زد " چه خبر شده؟" :رباینده ام به سمتم آمد و پرسید . حالیکه پدربزرگ مادریم در برابرم نمایان شد

ما فقط سعی داریم بعضی از مراکز مغزی تو را تحریک کنیم تا بتوانی بھتر از پیش ! اینکه چیزی نیست ! آه:" 

ما مشاھده می کنیم که تو دارای قابلیتھای چشمگیری ھستی اما متأسفانه تو . اوضاع اطرافت را درک کنی

ما داریم . سوق داده و از ھمان آغاز تو را در خرافات پرورش داده اندرا از ھمان کودکی به جھالت و نادانی 
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رباینده ی من . آنھا سعی داشتند ضریب ھوشی من را باال ببرند." ذھن تو را به جھان اطرافت باز می کنیم

پس از این آزمایشات، من محکوم بودم در تمام عمر درازم، به صورت راھبی گوشه نشین به زندگی :" گفت 

او به من توضیح داد که ھیچکس . این به دلیل ھجوم حواسھای بیدار شده و دقیق تر من بود. امه دھماد

 ھرگز با من زندگی نخواھد کرد و کمی پیش از زمان مرگم، مرد جوانی به دیدنم خواھد آمد تا تمام این دانش 

 

را روزی برای جھانیان و مردمی او وظیفه داشت این اطالعات . و اطالعات را در ذھن خود به خاطر بسپارد

 . ناباور و بدبین فاش کند

 

من به . من از ھوش و حواس بیشتری برخوردار بودم. آنھا به راستی کارھایی با مغز سرم انجام داده بودند... 

عد کمی ب. یاد نخستین نگاھم افتادم یاد چھره ی مادرم. یاد تولدم افتادم و آن واقعه را به خوبی به یاد آوردم 

حافظه ام . یاد حالت نگران و دستپاچه ی چھره اش افتادم. پدرم نوزاد را که خود من بودم در آغوش گرفته بود

به سھولت قادر بودم تصاویری را به یاد بیاورم که در مجالت مختلف ھندی دیده . فناناپذیر و خارق العاده بود

 ...ه بودمتصاویری که اصالً یادم نبود آنھا را روزگاری دید. بودم

ما اکنون . تو داخل سفینه ی مادر از ناوگانھای حراستی و محافظتی ھستی:" دکتر یا ھمان رباینده ام گفت 

مکانی که سفینه ی ما روی آن قرار دارد در . در نقطه ای کوھستانی در مناطق مرتفع سرزمین تبت ھستیم

 عظیم و بسیار وسیعی وجود دارد که با در دل آن، تاالرھای. دوران قدیم، یک کوه آتشفشانی بوده است

 یکبار، انواع گوناگون ت مکان بسیار استفاده می کنیم و ھر چند وقنیما از ا. ایی بسیار طویل شده اندراھروھ

  ..".سفینه ھای فضایی به اینجا آمده و از این مکان استفاده می کنند

 

چرا سعی نمی کنید . ایی شما کامالً اطالع داریمآقای دکتر ما از وجود سفینه ھای فض:" من با ھیجان گفتم 

این جزو . ما باغبانھای کره ی زمین ھستیم:" او گفت . با مسئوالن عالیرتبه ی دولتی وارد مذاکره شوید

ما این کار را در . عادات ما نیست که با بومیان دنیاھایی که در آنھا سفر می کنیم دوستی و رفاقت کنیم

 دور گذشته انجام دادیم اما این وضع برای ھر دو طرف، ناخوشایند و فاجعه آمیز از آب دورانھای بسیار بسیار

 ."درآمد و باعث پدید آمدن افسانه ھایی بسیار عجیب و خارق العاده در دنیایتان شد

 

ی رانسانھا به ھیچ عنوان، فکر و نظ:" صدایی گفت . دوباره در راھروی سنگی برای شورای عمومی بودیم... 

سفینه ھای گشتی ما ھنگامی که . قعی و دقیق از ما که از فضای میان ستاره ای می آییم در ذھن ندارندوا

. به وسیله ی آنھا رؤیت می شوند به عنوان اشیایی آسمانی با ماھیتھایی متفاوت در نظر گرفته می شوند

ست و اینکه اشرف مخلوقات آنھا بر این پندارند که ھیچ شکلی از حیات و ھستی، برتر از موجود بشری نی

آنھا به درستی نمی دانند که دنیاھای مسکونی موجود در عالم ھستی به قدری زیاد و بیشمار . ھستند

 .ھستند که مانند دانه ھای شن و ماسه غیرقابل شمارشند

 

د، دوره ی حیات با این وجو. آنھا بر این باورند که آزادند تمام حیوانات روی زمین را بی دلیل به ھالکت برسانند

این موجودات در مقایسه با ما شبیه حشراتی ھستند که فقط یک روز عمر دارند و در طی چند ساعت، باید 

حال آنکه متوسط عمر ما . به دنیا بیایند، به سن بلوغ برسند، بزرگ شوند، تجدید مثل کنند و بعد ھم بمیرند
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رده اند تا نیم قرن دیگر، این بومیان، بعضی از اسرار در حال حاضر خردمندان ما اعالم ک. پنج ھزار سال است

آنگاه . در نتیجه می توانند دنیایشان را در یک چشم به ھم زدن منفجر کنند. را کشف خواھند کرد" اتم"

ما باید این  .تشعشعات خطرناکی ممکن است در فضا پخش شود و تھدیدی برای آلودگی فضا به شمار برود

چ کس مگر یک شخص واحد  کنیم که نتواند چیزھای آموخته شده را به ھییرنامه ریزبومی را به گونه ای ب

 ."منتقل کند

 

بھتر است وقتمان را بیھوده ھدر ندھیم . اما من به این اتالف وقت اعتراض دارم:" بیولوژیست ارشد آنجا گفت 

 ."و آنان را از ھمین حاال به ھالکت برسانیم پیش از آنکه فضا را آلوده سازند

 

به گونه بگویید ببینم بیولوژیست عزیز، آیا شما استدالل قابل قبولی در اختیار دارید که بتواند :" آدمیرال گفت 

بیولوژیست با صدایی خشن و " ای به ما توضیح دھد این موجودات در چه چیز عقب افتاده و معلول ھستند؟

ابان آنھا با آن چیزی که در آغاز برای آنان پیش ھاله ی ت. بله استدالل قابل قبولی دارم:" عبوس پاسخ داد 

."  من در این تجربه حضور نخواھم داشت و مرخص می شوم.بینی شده بود، مطابقت و ھماھنگی ندارد

 .ون آمدرصدای آھی از خرسندی از سینه ی تمام حاضران بی

 

لوژی ھستند که احتمال دارد مردمان این جھان در حال پیشبرد نوعی تکنو:" آدمیرال شروع به حرف زدن کرد 

در صورت بروز چنین احتمالی، این امکان وجود دارد که تمام فضای اطراف را به چنان . موجب نابودیشان شود

درجه ای از آلودگی برسانند که ھر دنیا و جھانی که تصادفاً در گروه کھکشانی آنھا قرار دارند، مانند آنھا دچار 

و آسیب رسانی دریافت کرد و متحمل خسارات فراوان بشوند و تنھا ما می  این آلودگی شده و نتایج منفی

حتی در دنیای حیوانات و جانوران نیز ما می توانیم حیواناتی اصیل و ھمین طور . توانیم مانع کار آنان باشیم

 گروه در این دنیا موجودات بشر در حال مبدل شدن به موجوداتی از. حیواناتی بی اصل و نسب به دست آوریم

این ما بودیم که این جھان را با تخم بشری کاشتیم و اکنون وظیفه ی ماست که طوری به . دوم ھستند

 . اوضاع رسیدگی کنیم که حیات و بقای موجودات دیگر زنده را در این دنیا تضمین کنیم

 

. جود ندارددر این سرزمین، خشونت و. موجود بومی مقابل ما از کشوری کوچک می آید که تبت نام دارد

در این سرزمین کسی حیوانات را به . ردازدپھیچکس برای تصاحب زمینھا و امالک دیگری به دعوا و نزاع نمی 

آنھا مردمانی . تنھا طبقات پست اجتماع دست به اجتماع دست به چنین کاری می زنند. ساندقتل نمی ر

ز ارتکاب به ھر نوع عمل وحشیانه و بسیار آرام و صلحجو ھستند و از نوعی ھستند که الزم است قبل ا

به ھمین دلیل بود که فکر کردیم در بین اھالی این . خشونت آمیزی، بسیار تحریک و خشمگین بشوند

حافظه ای که ما نیز در آن . سرزمین به دنبال فردی بگردیم که دارای حافظه ای خارق العاده و بی نظیر باشد

چنانچه این موجود به ھالکت برسد ما باید برای باری دیگر به . اداصالحات بیشتر و بھتری انجام خواھیم د

 ..."کاوش و جستجویی دقیق و طاقت فرسا مبادرت ورزیم تا شخص دیگری با این ویژگیھا پیدا کنیم

 

موجودات بشر دوران باستان طی چندین میلیون سال زمینی با کمک اطالعات و دانش علمی خارق العاده " 

به این ترتیب آنھا روشی را . یرویی درست کنند که به مراتب سریعتر از سرعت نور استشان موفق شدند ن
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به کار بردند که با کمک آن ھر شخصی می تواند مستقیماً خود را به سرچشمه و منبع اصلی یا ھمان اسناد 

ر در این روش، شخصی که داخل یک دستگاه مخصوص قرار بگیرد قاد. ثبت شده ی آکاشیک متصل سازد

به شرط آنکه ھواس ھایش او را نیمه . خواھد بود ھر آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است از نزدیک ببیند

این شخص ھمه ی صحنه ھای واقعی را خواھد دید و تمام صحبتھا و گفتگوھا را خواھد شنید . راه رھا نکنند

جازه را اتصالی مستقیم با مغزش این ا. ندو درست مثل این خواھد بود که انگار در ھمان دوران زندگی می ک

 .به یک یک ما خواھد داد تا به واسطه ی او، ما نیز در این تجربه ی بی نظیر شرکت کنیم

 

ما ھنوز علت . بیماری آنھا در ارتباط با ھاله ی تابان آنھاست. ما به خوبی می دانیم که این جھان بیمار است

 ".که این کار را به عھده خواھد گرفتشخصی خواھد آمد . آن را کشف نکرده ایم

 

صدای روشن شدن دگمه ای ." آغاز به کار کنید. اجازه صادر می شود:" صدای جدی آدمیرال به گوشم رسید 

انگار تمام زجرھا و شکنجه ... کالھکی روی سرم قرار داده شد که چند سیم فلزی داشت. به گوشم رسید

اس می کردم طوری ورم کرده ام که ھر لحظه امکان انفجار و احس. ھای جھنم در بدن من وارد شده بود

سپس احساس کردم در تونلی دراز و تاریک . در حال سقوط بودم و می چرخیدم... ترکیدن من می رفت

ھستم که روکشی از ماده ای شیمی و چسبناک داشت، در حالیکه در باالی این لوله یا تونل، نوری شفاف و 

چرخشھای وحشتناکم به پایان رسیده و اکنون سعی . آن نور، سرخ خونین بودرنگ . بیددرخشان می تا

فشاری وحشتنناک و اجتناب ناپذیر . داشتم به آھستگی از آن لوله صعود کرده و به سمت نور مورد نظر بروم

سرانجام پس از رسیدن به سرچشمه ی آن نور درخشان، دیگر قادر به  .مرا مجبور به باال رفتن می کرد

به دفعات احساس کردم در برابر ! نوعی پوست، نوعی عضو از بدنم مانع عبور من می شد. شروی نبودمپی

نیرویی مافوق بشری مرا به سمت این سد . درد و ترسی شدید در من اوج می گرفت. ماین سد قرار گرفت

با سرعتی ناگھان نعره ای به گوش رسید بعد ھم صدای از ھم دریده شدن چیزی و من . سوق می داد

 .سد راه ھنگام عبور من، محو و ناپدید گشت. بسیار زیاد، از میان این سد راه گذشتم

 

صدای آمرانه ای به گوشم می . حالت تھوع به من دست داد. احساس می کردم در حال سقوط ھستم

و خوردم و بلند سرانجام در عمق ناامیدی کوشیدم چشمھایم را باز کنم، تلو تل!" بیدار شو! بیدار شو:" رسید 

آن جھان چه بود، کجا بود؟ اشیا و مناظر اطرافم دارای رنگھایی برعکس ! من دیگر ھیچ کالبدی نداشتم. شدم

یکی از ! آسمان مایل به سبز بود، دو خورشید وجود داشت. علفھا، سرخ و صخره ھا زرد بودند. و عجیب بودند

ھیچ واژه . چه سایه ھایی وجود داشت! رنگ نارنجی بودآنھا به رنگ آبی مایل به سفید و دیگری متمایل به 

چیزی که از ھمه بدتر به نظر ! دو خورشید ساطع می شد وجود ندارد ای برای توصیف سایه ھایی که از آن

ستاره ھا از ! آنھم در وسط روز.  را مشاھده کندمی رسید این بود که انسان قادر بود ستاره ھای آسمان

این ستاره ھا مانند ستاره ھایی که عادت کرده .  آبی، سبز، کھربایی و حتی سفیدسرخ،: ھمه رنگ بودند 

آسمان به قدری پرستاره بود که انسان را . بودم در دوران کودکیم ببینم، از ھم فاصله نداشته و پراکنده نبودند

 !به یاد زمینی پر از قلوه سنگ می انداخت
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علیرغم کوششھای ذھنیم قادر به تشخیص اصوات . ی عجیباصوات... از نقطه ای دوردست صدایی می آمد

حرکت کن و به ھر کجا که . تکان بخور:" آن صدا دوباره با حالتی سرد و آمرانه به حرف آمد . موسیقی نبودم

با خود اندیشیدم که خیلی دوست دارم به مکانی بروم که این اصوات عجیب و جالب می " می خواھی برو

 و ارغوانی روی چمنی سرخ رنگ که با حاشیه ای از درختان .ر آن مکان حضور یافتمدر ھمان لحظه د. آمد

بعضی از آنھا به لباسھایی با رنگھایی . نارنجی مزین می شد، تعدادی جوان در حال رقصیدن بودند

باورنکردنی و عجیب ملبس بودند، در حالیکه دیگران ھیچ پوششی بر تن نداشتند و ھیچ اظھار نظر بدی ھم 

 از سویی، در گوشه ای دورتر از بقیه، جوانان دیگری حضور داشتند که روی . از سوی دیگران برنمی انگیختند

 

صندلیھایی با چھار پایه نشسته و سرگرم نواختن موسیقی با آالتی بودند که من به سختی می توانم آنھا را 

 ". برو به سمت آنھا:" آن صدا به من فرمان داد . توصیف کنم

 

چمن داغ بود و . وشیده از چمن بود فرود بیایمپده ام را متمرکز کردم و خواستم روی قطعه ای از زمین که ارا

 در ھمان لحظه زن! ترسیدم نکند پاھایم بسوزد، اما در ھمان لحظه به یاد آوردم که روحی فاقد جسم ھستم

. جیب به رنگھای تند پوشیده بود شروع به دویدن در پشت سر جوانی کرد که لباسی بسیار عجوان و عریانی

به نظر می رسید ھمه شاد و . آنھا از وسط کالبد من گذشتند بدون آنکه ھیچکس متوجه چیزی شده باشد

 . ..بانشاط ھستند

 

من علیرغم خواسته ام به ھوا بلند شدم و احساس کردم مانند بادکنکی کاغذی ھستم که بندش به وسیله 

 به این ترتیب باال و باالتر رفتم تا اینکه سرانجام برق و درخشش آبی را .ی کودکی نگه داشته شده باشد

سرانجام به این نتیجه رسیدم . آن آب به رنگ بنفش کمرنگ با تأللویی زرین بر روی امواج بود. مشاھده کردم

موش که آن تجربه آزمایشی، مرا به ھالکت رسانده و اکنون در عالم برزخ، در سرزمینی که به اشخاص فرا

اما آن صدای مقتدر با لحنی . در ھیچ دنیایی چنین رنگھایی وجود نداشت. شده تعلق دارد گام نھاده بودم

این آزمایش کامالً موفقیت آمیز بوده ! نه:" آمرانه و به گونه ای که انگار در مغز سرم طنین می افکند گفت 

 ."است

 

. اشکالی عجیب و ترسناک.  شدید را در آسمان دیدماز دور درخشش تأللویی براق و. من باز ھم باالتر رفتم

به طور مبھم قادر به تشخیص لکه ھایی نورانی بودم که می افتادند، به باال می جھیدند و سپس از این 

 ...شکل به سمت شکل دیگر پرتاب می شدند

.  سرعتی بیشترتکانی ایجاد شد و من خود را با حالتی خشونت آمیز در حال حرکت مشاھده کردم، آن ھم با

ملک بسیار وسیعی با یک گستردگی که تماماً با . من بی اراده شروع به فرود آمدن کردم. از ارتفاع کم شد

عمق این آب زیاد نبود و می شد نیمکتھایی را مشاھده کرد که . آی پوشیده شده بود، مشاھده کردم

شت که ریشه ی ھر کدام از آنھا داخل آب مشبک بوده و در ھر سوراخ، گیاھانی عجیب و بسیار زیبا قرار دا

 . ..زیبایی و اندازه این گیاھان، به مراتب بزرگتر از تمام گیاھان ویژه ی زمین بود. بود
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شھری خیال انگیز و . در برابر دیدگان ناباورم شھری بسیار بزرگ قرار داشت. برای باری دیگر ارتفاع پیدا کردم

ھر یک از این پیکانھا دارای نوعی بالکن . داً ششصد متر ارتفاع داشتندپیکانھایی عظیم که حدو. افسانه ای

جاده ھایی باریک و ظریف که انگار به خودی خود در ھوا معلق ایستاده بودند از این بالکنھا . مارپیچی بودند

 و ند، به گونه ای که شبکه ای باز ھم دشوارتربرجھا را به یکدیگر متصل می ساختآغاز می شدند و این 

 در باال و پایین، پرندگانی مکانیکی که انسانھایی را داخل خود حمل .پیچیده تر از تار عنکبوت ایجاد می کردند

من در جلوی یکی از آنھا مردی را مشاھده کردم که بدون اینکه مرا ببیند و بی . می کردند در حال پرواز بودند

من ھنوز ھم تمام عواطف و احساسات . ر کردآنکه من کوچکترین احساس دردی بکنم از میان بدنم عبو

 .شخصی را تجربه می کردم که دارای کالبد جسمانی بود

 

 

 

بعضی . بعضی از آنان، غولھایی واقعی و برخی دیگر کوتوله بودند. مردم ھم برخالف مردم معمولی بودند... 

از طرفی، بعضی از . ای گوناگونھا ھم بدون کوچکترین تردید، موجودات بشری بودند و مابقی از انواع نژادھ

بدن آنھا دارای شکلی بشری بود، اما . موجودات آن دنیا، آمیزه ی جالب و عجیبی میان انسان و پرنده بودند

بعضی از آنھا . بعضی از آنان، سفید، بعضی سیاه، قرمز یا سبز بودند. قیافه ی مشخص نژاد پرندگان بودند

در گروھی دیگر . و بعضی ھم نه انگشت و دو شست داشتند و یک انگشت شست داشتند چھار انگشت

 ...متوجه شدم که سه انگشت بیشتر ندارند، شاخھایی ھم از روی شقیقه ھایشان بیرون آمده بود

 

در حالیکه به آنجا نزدیک می . در دوردست بیشه ای مشاھده کردم که فاقد ھرگونه ساختمان و بنایی بود

ا از شیشه بود و بر روی سطح آن سفینه ھایی عجیب و آھنی وجود شدم متوجه شدم تمام فضای آنج

بعضی از این سفینه ھا به شکل گرد بودند و بعضی دیگر شبیه دو کاسه ی آھنی بودند لبه ھایشان . داشت

متوجه شدم که پس از صعود و . سفینه ھای دیگری ھم بودند که شبیه نیزه بودند. را به ھم چسبانده باشند

 . ..ارتفاع، به صورت افقی به حرکت می پرداختندپیدا کردن 

 

سیاره ی شما درست . تو باید بفھمی که کره ی زمین، جای بسیار کوچکی است:" آن صدا به من گفت 

دنیاھای دیگر عالم .  شماست"رودخانه ی سعاتمند"مانند یکی از کوچکترین ذرات شن وماسه، در سواحل 

زمان آنگونه که در کره ی زمین وجود دارد، در ... اسه، بیشمار ھستندھستی به اندازه ی دانه ھای شن و م

مسافتھای زمینی فاقد ارزش و اھمیت . ضمیر آگاه زمان بندی کیھانی، مانند برق سریع و زودگذر است

تو در حال حاضر در دنیایی حضور داری که در کھکشانی بسیار متفاوت از سایر عوالم و کھکشانھا . ھستند

تو اکنون در سیاره ی اصلی . می آنچنان دور که حتی از قدرت تصور و تفکر تو نیز بیشتر استعال. است

در ھر یک از این دنیاھا، موجوداتی زندگی ! مجموعه ای از دنیاھا حضور داری که تعداد آن حدوداً ھزار دنیاست

 سفر ھستی، پیروی و تبعیت می کنند و باید از دستورات رئیس این دنیایی که تو اکنون در آن مشغول سیر و

 .کنند
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ھر دنیا، سیستم حکمرانی خود را دارد، اما ھدف ھمه آنھا از بین بردن بی عدالتی ھا و ظلم در حکومت 

خط مشی ویژه ای که ھدفش بھبود بخشیدن به . ھایی ست که بسیاری از این مردم در آن زندگی می کنند

 .دگی استشرایط زندگی و حیات تمام موجودات در حال زن

 

طبق معیارھای زمینی، بسیاری از . در ھر دنیا، اشخاص و گروه ھای متفاوتی از موجودات زندگی می کنند

این موجودات ممکن است به نظرتان نابھنجار و عجیب و خارق العاده برسند، در حالیکه برخی دیگر به نظرتان 

 و چیزھا اعتماد داشت، زیرا اھداف و نیات ھمه اما ھرگز نباید به ظاھر اوضاع. زیبا و حتی ملکوتی می رسند

. این اشخاص باید تحت اطاعت رئیس بزرگ این دنیا باشند. این موجودات به طور کلی خوب و مثبت است

تنھا ھدف و آرزویش برقراری و . رئیسی که ھیچ جاه طلبی و عالقه ای برای داشتن تصرفات مرزی ندارد

جا خبری از ارتش ھای بزرگ و نیرومند و جنگجویان نظامی خونخوار در این. پایداری صلح و آرامش است

 جھانگردانی که مأموریت دارند به در این دنیا، دانشمندان و تاجران و راھبان زیادی ھستند و ھمینطور . نیست

 

 

ری سرحدات مرزی دنیاھای بسیار دورافتاده برونند تا بتوانند بر شمار اشخاصی که به این تجمع عظیم براد

 . البته ھرگز ھیچ شخصی را به اجبار به این کار وادار نمی کنند. پیوسته اند، باز ھم بیفزاید

 

اینجا نوعی مرکز . دنیایی که در حال حاضر در آن حضور داری، مرکز این عالم بیشمار به شمار می رود

جدیدی برای مسافرت اختراع در اینجا شیوه ی ! از این دنیا وجود نداردمرکزی بزرگتر . فرھنگی و علمی است

 دانشمندان زمینی ھنوز قادر نیستند افکار و فرایافتھای خود را در بعد چھارم و پنجم ھستی پیاده ...کرده اند

 رنگھا در ھر دنیا، تغییر می کنند و به شرایط و اوضاع و نیازمندیھای اصلی ھر عالم ...کرده و به اجرا درآورند

ه را از یاد نبر، ما، انسانھای فضایی، به ھیچ عنوان کامل و بی نقص نیستیم،  فقط یک نکت...بستگی دارند

زیرا کمال تا زمانی که انسان در وضعیت و حالت مادی به سر ببرد، حال در ھر قسمت از عالم ھستی که 

 ما ھیچ میل . و فقط خدای بزرگ است که عاری از نقص می باشدباشد، به ھیچ وجه میسر و مقدور نیست

این وظیفه ی ماست که دقت کنیم کارھا و فعالیتھای بشر باعث . عالقه ای به تسخیر دنیای شما نداریمو 

 بعدھا دانشمندان شما ...آلودگی فضا نشود و به ھیچ عنوان بقا و راحتی دنیاھای دیگر را به خطر نیندازد

...  مافوق زمینی ھستندکشف خواھند کرد که قوانین مخصوص ریاضی، به وضوح حاکی از وجود موجوداتی

 ."به زودی با کمک اسناد ثبت شده ی آکاشیک قادر به مشاھده ی تولد سیاره ات از نزدیک خواھی شد

من اکنون، کم کم یاد گرفته بودم ساکنان آن دنیا را بشناسم و تشخیص دھم کدام اشخاص به عنوان ... 

در رفتار و برخورد بومیان آن سیاره، چیزی . دمسافران و مالقات کنندگان موقتی به آن سیاره سرزده بودن

به نظر می رسید به نژادی برتر . بسیار ظریف و نامحسوس وجود داشت که آنان را از دیگران متمایز می کرد

 ...تعلق داشتند

 

 و یارغوانصخره ھای کنار اقیانوس، به رنگ زرد، .  اقیانوسی بسیار زیبا به رنگ زعفرانی دیدم... باالتر رفتم...

نگاھی به آسمان انداختم، یکی از . در حالیکه پیش از این آب را به رنگ دیگری دیده بودم. انواع رنگھا بودند

در نتیجه ھمه ! خورشیدھا غروب کرده بود در حالیکه خورشید دوم در حال طلوع بود، یعنی سه تا خورشید
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من به چمنی خیری شد که از رنگ سرخ قبلی نگاه حیرتزده ی . رنگ ھا حتی آسمان و ھوا نیز تغییر کرده بود

نیرویی که مرا به جلو می راند، ناگھان با حالتی شدید و خشونت ...  می گرایید و بعد ھم به زردیارغوانیبه 

در زیر بدنم، ملکی . آمیز متوقف شد و انگار داخل گردبادی شدید وارد شدم و به صورت مارپیچی چرخیدم

در میان جنگلی . نظیرترین و خارق العاده ترین مکانی که انسان بتواند تجسم کندبی . بسیار زیبا قرار داشت

یکی از پرستشگاه ھا و زیارتگاه . اینجا محل اقامت استاد است: "صدا گفت ... پردرخت، قلعه ای قدیمی بود

 اینجا زیارتگاھی است که تمام عالقه مندان به صلح و آرامش .ی قدیمھای بسیار محبوب و معروف این دنیا

 در واقع . و ھیچکس معنای تاریکی و ظلمت را نمی دانداینجا پنج خورشید ھست.. .به آن روی می آورند

 ما نیازی به ساعات تاریکی نداریم تا .متابولیسم ما با متابولیسم شما انسانھای زمینی بسیار متفاوت است

 ."  راحتی بخوابیمبتوانیم به

 

او چطور قادر بود . بسیار عجله داشتم استادی که چنان احترام و عشقی در دل ساکنان آن دنیا داشت ببینم

:" اما مرا مانند بادکنکی به عقب کشیدند و صدا گفت ... با سپری شدن قرن ھای بیشمار ھنوز زنده بماند

 ..."ادان نیستاینجا برای موجودات جاھل و ن. این مکان مقدس است

 

سرانجام . من به ھوا برخاستم و از جو آن سیاره نیز خارج شدم و به جایی رسیدم که ھوایی وجود نداشت

شھری از آھن در . در میدان دیدم، ساختمانی ظاھر گشت که شبیه آن را تا به حال در ھیچ کجا ندیده بودم

ر روی پایه ای آھنین قرار داشت و قسمت آن شھ. ھوا معلق مانده بود و به گونه ای جالب شناور بود

در زیر این پوشش من قادر به مشاھده اشخاصی بودم . فوقانیش پوشیده از ماده ای شفاف تر از شیشه بود

به سمت یکی از ساختمانھا که ظاھراً از بقیه . که در خیابانھای این شھر، مشغول رفت و آمد و گردش بودند

البته نه با وسایل مخصوص رصد بلکه .  یک رصدخانه ی بزرگ استنای:" صدا گفت . مھمتر بود کشیده شدم

در اینجا ما به . به کمک تراوشات تشعشعاتی مخصوص که اصل و ماھیت آن از قوه ی درک تو فراتر است

ھیچ مسافتی، ھر قدر ھم . به مراقبت و محافظت از دورترین سیارات می پردازیم. کشف اسرار می پردازیم

می توانیم داخل پرستشگاه ھای گوناگون، خانه ھا . شد، ھیچ سد راھی برای ما به شمار نمی آیدکه زیاد با

 .و ھر کجا را که بخواھیم نگاه کنیم

 

" ماھواره" که آن صدا نامش را بود شدم و موفق شدم بر سطح آن جھانوارد این ماده ای که شبیه شیشه 

 ،ند که از ماده ای ناشناخته درست شده بود دیوارھایی عجیباحساس کردم از میان...  قدم بگذارمنھاده بود،

نوعی . علیرغم روح بودنم، باز ھم ھنگام عبور با کمی سختی و مشکل مواجه شدم. مردکپیدا به داخل نفوذ 

غلغلک در تمام وجودم تجربه کردم و برای مدتی احساس کردم که در نوعی زمین باتالقی که بیش از اندازه 

.  حال موفق شدم با حرکاتی مارپیچی از آن ماده ی عجیب عبور کنمنیبا ا. لیظ بود فرو رفته امود و غگل آل

 ..."ز موفق نمی شودگرد شد، برای لحظه ای فکر کردم که ھر:" صدا به اشخاصی دیگر می گفت 

ار داخل محوطه ای وسیع و سرپوشیده حضور داشتم که از عظمت و وسعتی به راستی خیره کننده برخورد

موجودات به ظاھر بشری  .ی به راستی بی نظیر و جالب دیده می شدیدر آنجا دستگاه ھا و ماشینھا. بود

آن نیرو باز ھم مرا به جلو راند تا آنکه با ... فعالیت بودند ار وھایت کوچک و ریز و به شدت مشغول کآنجا، بین

. این دیوار، سد راه مرگ نام دارد:" فت آن صدا گ. سد راھی دشوارتر از قبلی مواجه شدم و از آن گذشتم
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در اینجا ما به تماشا و . ھیچ موجودی تا زمانیکه در حالت جسمانی و مادی باشد، قادر نیست از آن عبور کند

بررسی تمام جھانھا می پردازیم و بی درنگ قادریم بفھمیم کدام دنیا یا سرزمین در حال تدارک دیدن جنگ و 

یکی از آنھا . که مرا احاطه کرده بودند، به مستطیل ھایی تقسیم بندی شده بودند دیوارھایی ...نزاع است

 ...زمین را نشان می داد

 

من برای لحظه ای . در آنجا روی نه صفحه، تصویر نه پیرمرد را می شد مشاھده کرد. وارد اتاقی عجیب شدم

پیرمرد ھمه شبیه ھم بودند و نه . کامالً مات و متحیر ماندم، سپس دستخوش خنده ای جنون آمیز شدم

تو افتخار ! ساکت، ای انسان نابخرد:" آن صدا سراسر آکنده از توبیخ و مالمت گفت . ظاھری جدی داشتند

آنان، عاقلترین و داناترین مردانی ! تماشای خردمندانی را یافته ای که فعالً بر سرنوشت تو تسلط دارند

ھدف ما نجات سیاره . خیر و صالح و خوبی دیگران کرده اندمتمادی، عمرشان را وقف ھستند که طی قرون 

دنیای تو به زودی چیزھای جدیدی کشف خواھد کرد و سالحھای جنگی جدیدی اختراع خواھد . ی شماست

 اکنون ...این ھمان بخش مورد توجه ماست.  خواھد گذاشتاز حاال تا صد سال آینده، بشر قدم به فضا. شد

الزم است ... تو خواھی دید که عالم شما نخست چگونه خلق شد... تو نشان دھیمداریم گذشته را به قصد 

 ".این وقایع را یک میلیون بار بیشتر سرعت بخشیم

 

شھابی بسیار بزرگ را مشاھده کردم که دارای دمی آتشین بود و با سرعتی شدید به طرف نقطه ای ... 

 ...نیاھای دیگری را ھمراه خود آوردشھاب از تصویر گذشت و د. مرکزی نامرئی در حرکت بود

 

در آنجا . باغی به راستی زیبا و دل انگیز در تصویر ظاھر شد! ارواحی بالدار. ارواحی در برابر خود می دیدم... 

اما شکل آنھا . اینکه آنھا مرد بودند یا زن به ھیچ وجه مشخص نبود. ندموجوداتی بالدار به وفور دیده می شد

آنھا قادر به ترک کردن سیاره شان . آنھا فقط قادرند پرواز کنند:" صدا گفت . ی بودبی ھیچ تردیدی بشر

نیستند چون بی اندازه ظریف و شکننده ھستند، با این حال دارای ھوش و ذکاوتی بسیار زیاد می باشند که 

 ."نظیر ندارد

 

د تا از امکان ھرگونه به مدت چند قرن، مراقبت و محافظتی بسیار شدید اعمال ش:" آن صدا گفت ... 

ی که ممکن بود از این منظومه ی جدید که در حال شکل گیری بود به اطراف ساطع تشعشعات خطرناک

میلیونھا سال سپری شد که به منزله ی تنھا چند دقیقه در زندگی یک موجود بشری .  کند جلوگیریشود،

تحقیقات بیشتر به آن دنیاھا اعزام کنیم و اکنون به این نتیجه رسیدیم که باید مأمورانی را برای انجام .. .است

  ...میلیونھا سال است که به این کار مشغولیم

 

آنھا مجھز به جدیدترین و پیشرفته ترین . سرانجام گروھی اعزامی از قلب قلمروی حکومتی مان به راه افتادند

 نامی بر زبان راند من ھرگز قادر به او (بازگشت.... به وقتی دومین گروه اعزامی ... دستگاھھا و وسایل بودند

، دانشمندان ما به مطالعه و بررسی )بنامم" امپراتوری بزرگ"تلفظ آن نخواھم بود و ترجیح می دھم آن را 

آنھا رقم احتمالی قرنھایی را تخمین .  پرداختند که از سوی آنھا تحویل داده شده بود و نمونه ھاییگزارشات

ما فھمیدیم که . پذیرش موجودات زنده باشدد تا دنیا سرانجام آماده ی زدند که می بایست سپری می ش
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الزم است قبل از ھر چیز حیواناتی بسیار سنگین وزن و حجیم و گیاھانی که دارای شاخ و برگ فراوان 

جو و ھوای یک سیاره ی تازه متولد شده، به ھیچ وجه برای انسانھا قابل تنفس ... باشند، پدید بیایند

سیستم جدید ستاره ای، به مدت ...  راه برطرف کردن این مشکل، کاشتن گیاھان مناسب است...نیست

از حرارت و درخشش خورشید تا اندازه ای ... بادھای شدید، طوفانھای عظیم ادامه یافت. زمانی دراز رھا شد

ین اشکال دنیایی که زمین نام گرفت، آماده ی پذیرش نخست. سپس آن منظومه نظم گرفت... کاسته شد

... پس از سپری شدن زمانی نسبتاً طوالنی، سومین گروه اعزامی ھم آماده ی عزیمت شد... حیاتی شد

سفینه ھای کوچک به سفینه ی مادر مراجعت کردند، دنیای جدید را دور زدند و اشیایی را به داخل آبھای 

از شکنندگی و ظرافت در زیر آبھا چند قرن گذشت و گیاھانی زمخت و عاری ... دریاھای مختلف می انداختند

سرخسھای عظیم و غول پیکر سر به فلک کشیدند و تمام گازھای . و روی خشکی شروع به روییدن کردند

مدتھا . مضر و فاسد را در خود جذب کرده و در طول روز اکسیژن و در طول شب ازت از خود بیرون می دادند

.  و از آن، موجوداتی به راستی سنگین وزن بیرون آمدندبعد، سفینه ای از فضا روی ساحل شنی فرود آمد

 ...موجودات وحشتناک دیگری نیز شروع به پرواز در آسمانھا کردند

 

سفینه ی غول پیکر دوباره به ھوا بلند شد و در بعضی از نقاط از پیش تعیین شده، موجوداتی عجیب را در 

 ، مراقب  از جھانھای دور و آن خردمندان سالخوردهمیلیونھا سال سپری شد... اعماق اقیانوسھا می انداخت

 

. ز تزلزل در آن مشاھده می شدکره ی زمین در مدار خود در نوسان بود و درجه ی خطرناکی ا. اوضاع بودند

ناگھان . مندان به این نتیجه رسیدند که حضور توده ای واحد از خشکی در کره ی زمین کافی نبوددانش

 از سفینه ی مادر خارج شد و چندین کیلومتر باالتر از سطح سیاره، در آسمان سفینه ای کوچک و نورانی

 لحاظ بهمیت تر قاره زمین شروع به لرزیدن و چاک خوردن کرد و به توده ھایی متعدد و کم اھ. معلق ماند

 را یافت زمین مدار خود. نددریاھای عظیم و وسیع اولیه، به چند دریای متعدد تقسیم شد... اندازه تبدیل شد

 .و ثبات پیدا کرد

 

  .به سمت زمین به راه افتادند" امپراتوری بزرگ"بار دیگر گروھی اعزامی از . میلیونھا سال دیگر سپری شد

موجوداتی عجیب و ارغوانی رنگ، زنھا .  این دنیا آوردندتین موجودات شبه انسانی را بهاین بار آنھا، نخس {{

 که به گونه ای چھار گوش روی شانه ھا قرار گرفته نددبوا دارای سری ھشت پستان داشتند و مردھا و زنھ

زیر زانوھا پاھا کوتاه بودند و دستھایی دراز که تا .  باید کل بدن می چرخیدود در نتیجه برای دیدن یک طرف،ب

تان آنھا در غارھا و در شاخه ھای درخ. از آتش یا جنگ افزارھا نمی دانستندھیچ چیز آنھا . می رسیدند

ی زمین را  برای غذا، میوه ھایی گوشتالو و بی ھسته و سبزه ھا و حشرات خزنده. کردندمی تنومند زندگی 

 راضی نبودند، چون اینھا موجوداتی فاقد عقل و خرد بودند که نمی توانستند از عھده ی ناظراناما  .داشتند

 . خودشان برآیند و ھیچ عالمتی از تکامل نشان ندادند

 

رحله، سفینه ھای آن امپراتوری بزرگ پیوسته در جھانھایی که دارای منظومه ی شمسی بودند، به در این م

دنیاھای سیاره ای دیگر، بسیار بیشتر . سایر دنیاھای اینجا نیز رو به رشد بودند. گشت کیھانی می پرداختند

آنھا . د و در آن فرود آمدسفینه ای گشتی به سمت زمین اعزام ش. و سریعتر از زمین در حال پیشرفت بودند
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تصمیم بر این شد که تمامی آن نژاد باید  رنگ ساکن آن ربودند، به معاینه ی آنان پرداختند و ارغوانیاز بومیان 

 نوعی بیماری مھلک بر آنان نازل شد و .نابود شوند درست مانند باغبانی که علف ھرزھا را از بین می برد

در آینده، خود مردم زمین شما، از این روش برای ریشه :" آن صدا گفت . ندھمه ی آن شبه انسانھا از بین رفت

بیماری ھمه گیر استفاده می کنند نوعی کن کردن طاعون خرگوشھا استفاده خواھند کرد، اما مردم شما از 

 ."که با درد زیادی ھمراه است، ما این کار را به گونه ای بی درد انجام می دھیم

 

آنھا در سراسر . یگری آمد و حیواناتی متفاوت و شبه انسانھایی بسیار متفاوت را آورداز آسمانھا، کشتی د

سرزمینھا پخش شدند، گونه ای متفاوت و شاید رنگی متفاوت انتخاب شد تا با شرایط ھر منطقه سازگار 

  }}. زمین ھنوز ھم در غرش و لرزه شدید بود. باشد

 

مسافران سفینه تصمیم گرفتند به گردش دور دنیا بپردازند ...  یافتجو زمین تغییر دوباره. زمان سپری شد... 

یکی از ساکنان فاسد زمینی، موفق شد زنی را متقاعد سازد که یکی از . و از شھرھای مختلف دیدن کنند

مأموران اعزامی ما را در گرو عشق خود اسیر کند و او را وادار ساخت که یک سری از اسرار بسیار مھم و 

در حالیکه از . بعضی از اعضای این جامعه تصمیم به ساخت سالحھای اتمی گرفتند... ا فاش سازدمکتوم ر

توطئه ای چیده . طرح و مدل یکی از سالحھایی استفاده می کردند که از آن مرد فضایی به سرقت برده بودند

 در . آنان شرکت جویند در مراسم شکرگزاری فضایی دعوت شد به معبدی بیایند وشد و از برخی از مسافران 

 

دس، این اشخاص را مسموم کردند، وسایل و لوازم آنھا را ربودند و بر علیه آنھا حمله قکان، در زمینی ممآن 

در طول جنگ، یکی از اعضای زمینی، باعث انفجار بمب اتمی یکی از سفینه ھای . ای بیرحمانه صورت دادند

 در امواج خروشان آبھا آتالنتیس،درآمد و آن قاره ی عظیم نیا به لرزه دکل . فضایی مستقر روی زمین شد

به استثنای چند انسان . حیات بشری تقریباً تماماً از روی صفحه ی دنیا محو و ناپدید شد. غرق شد

 .وحشتزده که ناله کنان و ترسان به اعماق غارھای دورافتاده پناه بردند

در طول سالیان دراز، ھیچ موجودی از دنیای .  خود ادامه دادان دراز، زمین به لرزه ھای پی در پییدر طول سال

تشعشعات ناشی از انفجار به قدری شدید بود و بازماندگان آنچنان . ما به بازرسی از این دنیا، مبادرت نورزید

جو زمین . دستخوش ترس و اضطراب شده بودند که نسل بعدی آنھا بچه ھایی با دگرگونی ھای کلی بودند

مدتھا بعد از این وقایع . ابرھایی به رنگ سرخ و کم ارتفاع شروع به تیره ساختن آسمان کردند. پایین آمد

گر به زمین، مشخصاً اعالم شد  فاجعه آمیز، خردمندان قانونی تصویب کردند که در آن لزوم اعزام گروھی دی

می از انسانھا، حیوانات کشتی عظی. ھتک حرمت شده شان ببرد" باغ"تا گونه ھای جانوری جدیدی را به {{ 

  }}.و گیاھان در دوردستھای فضا به پیش رفت

 

سفینه ای که شاید پوتاال و تمامی شھر لھاسا به . آن کشتی در تصویر مقابلم ظاھر شد، پھناور و ثقیل

چنان عظیم که انسانھایی که از داخل آن بیرون می آمدند، درست . راحتی می توانستند در آن جای بگیرند

.  حیواناتی سترگ و گروه ھایی از انسانھای جدید وارد شدند{{. مورچه ھایی بودند در شن و ماسهشکل 

مردانی که چیزھایی عجیب بر دوششان داشتند مانند پرندگان در . ھمگی به نظر گیج و خنگ می رسیدند
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ه ھایی فلزی سیخونک می اطراف پرواز می کردند و حیوانات و انسانھا را گله رانی می کردند و آنھا را با میل

 }}. زدند

 

تا حیواناتی از گونه ھای مختلف را {{  سفینه ی فضایی در اطراف دنیا به پرواز درآمد در چندین نقطه فرود آمد

 ... برخی از آن موجودات بشری سفیدپوست، برخی نیز سیاه و برخی ھم زردپوست بودند }}.بر جای بگذارد

 و درون آنھا مردمانی حضور داشتند که  در حال پرواز بودندکوچک ی، سفینه ھای پیوسته در آسمان{{

آنھا گله ھای بزرگ را به گونه ای ھمه جا پخش کردند که مطمئن شوند . ساکنان جدید سیاره زمین بودند

انسان کماکان قادر به روشن . قرنھا سپری شد }}. حیوانات و انسانھا در سراسر زمین پراکنده شده باشند

آن مردان خردمند طی  {{ . نبود ی سنگیش و یا شکل دادن به انواع وسایل و ابزار زمخت و اولیهکردن آت

 با وارد کردن چند انسانی که باھوشتر بودند و می دانستند چطور آتش روشن کنند جلسه ای تصمیم گرفتند

  }} .را ارتقاء دھند" گونه"و با سنگ چخماق کار کنند، آن 

 

ه تدریج به مرحله ای پیشرفت کرد که قادر به ساختن ابزار و وسایل سنگی و حتی روشن کردن بشریت ب

مسافران ما، دائماً بین موجودات بشری .  به تدریج خانه ھا و سپس شھرھایی ساخته شد.آتش شد

اند، در نظر مشغول رفت و آمد بودند و سرانجام انسانھا، آنان را مانند موجوداتی که از آسمانھا فرود آمده 

 .پنداشتند

 

 

 

از عالمی دیگر، موجوداتی آمدند که بسیار خشن و بیرحم با این وجود، . امپراتوری بزرگ بسیار قدرتمند بود

 آنھا شبه انسان بودند و روی سرشان در .آنان سعی داشتند امالک و تصاحبات ما را به زور بگیرند. بودند

این موجودات دارای طبعی خونخوار و .  دم نیز داشتندآنھا .قسمت شقیقه ھا، شاخھایی رشد کرده بود

گذاشتند و به سفینه ھای سیاه آنان قدم به این عالم . جنگجو بودند و در بیرحمی و شقاوت ھمتا نداشتند

 بعضی از  }}.که ما به تازگی بذرھای موجودات را در آن کاشته بودیم{{   پرداختندتصاحب و غارت دنیایی

بعضی از دنیاھا در انواع انفجارات و آتش سوزیھا نابود و منھدم .  ویران شده و متروک باقی ماندنددنیاھا کامالً

این باعث شد قطعات خرد شده ی آنھا در تمام جاده ھا و مسیرھای فضایی پخش و پراکنده شوند و . شدند

دنیاھایی . ی نامیم وجود داردم" کمربند اجرام آسمانی و ستاره ھا"ھنوز ھم تا به امروز، به شکلی که آن را 

که تا پیش از این فجایع، دارای زمینھای حاصلخیز و پربرکت بودند، به دلیل انفجارات پی در پی فاقد جو شدند 

دنیایی ھم به دنیایی دیگر سوق داده شد . و تمام موجوداتی که در آنھا زندگی می کردند به ھالکت رسیدند

آن سیاره باعث شد تا کره ی زمین به لرزه بیفتد و از مدار خود بیرون . دو آن را به سمت کره ی زمین ھل دا

در طول این تصادم شدید، . آمده و در مدار دیگری قرار بگیرد و باعث طوالنی شدن روزھای زمینی شد

سیلھای . تشعشعات، انفجارات الکتریکی و تخلیه ی شدید بار الکتریسیته در ھر دو جھان صورت گرفت

تمام سطح کره ی زمین پدید آمدند و مأموران ما سوار بر سفینه ھای خود شدند تا آن تعداد از شدیدی در 

نسانھایی را که زنده مانده بودند، به سمت نقاطی امن تر که در ارتفاعات باال و کوھستانی بودند، حیوانات و ا

 و غلط در چھار گوشه ی جھان مدتھای بسیار طوالنی بعد از این حوادث، انواع افسانه ھای نادرست. ببرند
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نیروھای امپراتوری، اشغالگران سیاه دل و شرور را شکست دادند و حتی تعداد بیشماری از آنھا . شدندپیدا 

 . را اسیر کردند

 

پادشاه متجاوزان، شاھزاده ابلیس، برای نجات جانش گفت که او چیزھای زیادی برای آموختن به مردمان  {{ 

زندگی او و برخی از رھبرانش . اینکه او ھمیشه برای خوبی دیگران تالش خواھد کرد. دارد امپراتوری بزرگ

 مدتی اسارت، او خودش را مشتاق ھمکاری در بازسازی منظومه ی شمسی که پیش  ازپس. بخشیده شد

ه افرادی با آدمیرالھا و ژنرالھای امپراتوری از آنجایی ک. از این بسیار مورد بی حرمتی قرار داده بود، نشان داد

آنھا پیشنھادشان را .  را در دیگران تصور کنندرو و شرکارانه خیانتی نیت وجودنیت پاک بودند نمی توانستند

 }}.افسرانش وظایفی را محول کردندشاھزاده ابلیس و تحت سرپرستی افراد امپراتوری، به پذیرفتند و 

 

. اری جدید، آب و ھوا نیز دستخوش تغییراتی شدپس از تغییر وضعیت کامل زمین و قرار گرفتن آن در مد... 

اکنون نوعی نوار یا کمربند استوایی گرم به وجود آمده بود در حالیکه در دو انتھای کره ی زمین، در مناطق 

. بشر موفق شد نوعی تمدن برای خود اختراع کند... قطبی، یخ و سرما در حال تشکیل شدن به حد وفور بود

  ه اذیت و آزار ھمنوعان به ویژهانسانھا شروع ب.  بیش از اندازه تندخو و جنگجو شده بوداما به ھمان نسبت نیز

طبق معمول، باغبانان زمین، گونه ھای افراد جدیدی را آوردند تا گونه ی اصلی را بھبود {{  .ضعیف ترھا کردند

اما باغبانان راضی .  آمدندتکامل انسان پیشرفت کرد و گونه ی بھتری از مخلوقات به تدریج به وجود. بخشند

   }}.باغبانان و خانواده ھایشان. تصمیم گرفته شد که باغبانان بیشتری باید روی زمین زندگی کنند. نبودند

 

 

 

مرد و زنی . ھا و اماکن مرتفع برای استقرار پایگاه ھایمان استفاده کردیم  کوه یبرای رفاه و راحتی، ما از قله

 .د روی قله ی کوھی زیبا در یکی از زمینھای شرقی فرود آمدندسوار بر سفینه ی فضایی خو

 

برای باری دیگر انواع افسانه .  حامیان و پایه گذاران نژاد ژاپنی شدند)Izanami ( و ایزانامی)Izanagi (ایزاناگی

 درست از مسیری آمده ایزاناگی و ایزانامیاز آنجا که . ھای عجیب و غیرممکن توسط زمینیھا ساخته شد

 پنداشتند که آمده اند با  رب النوع و الھه ی خورشیدآنھابودند که خورشید طلوع می کرد، بومیان این سیاره 

 .آنھا زندگی کنند

 

بومیان که پوستی زرد داشتند بر زمین سجده زدند و . در صفحه ی تصویر مقابلم، سفینه بر زمین فرود آمد

 یافت و کوھستان دیگری دیدم که در سرزمینی دوردست تصویر تغییر... غرق در ترس و وحشتی عظیم شدند

صدا با . و در یک صف نظامی در دامنه ی کوھی فرود آمدندسفینه ھایی در آسمان ظاھر شدند . قرار داشت

 خدایانی که گفته می شود رنج و {{! این ھم خدایان کوه المپ:" ز گفت لحنی آکنده از تمسخر و طن

این افراد، ھمراه با شاھزاده ابلیس سابق، آمدند تا روی زمین . وان آوردندسختی بسیاری به این دنیای ج

، این مردان و ابلیسو تحریکات   احساس ماللت و کدورت.مستقر شوند، اما مرکز امپراتوری بسیار دور بود

 }}.افرادی که این مأموریت زمین به آنھا داده شده بود تا تجربه کسب کنند. زنان جوان را گمراه کرد



http://ooust.wordpress.com 

 

 ١٨ 

 

پیام آور .  زئوس آپولون، تزه، آفرودیت، دختران کادموس و بسیاری دیگر، در ھمین گروه اعزامی حضور داشتند

رسانی و  م می رفت و پیا در سراسر این دنیاگر دی به سفینه ای نام داشت که از سفینه اییرکورآنان ھم م

زنان سعی می . ردان دیگر شدندمردان غرق در شھوت نسبت به ھمسران م .شایعه پراکنی می کرد{{ 

در آسمانھای این دنیا، تعقیب و گریزھایی دیوانه وار در .  به دام اندازند، که می خواستند راکردند مردانی

و بومیان جاھل این دنیا، به . سفینه ھای تیزرو در می گرفت، زنان و مردان به دنبال ھمسران فراریشان

ایی که خدایان می پنداشتند، مشغول بودند، تصور کردند این تماشای رابطه ی عجیب و غریب بین آنھ

  }}.طریقی است که آنھا باید زندگی کنند

 

 چند بومی حیله گر که {{. به ھمین دلیل بود که عصری سراپا آکنده از رسوایی و تباھی از راه رسید

وانمود کردند که صدای خدایان  جا زدند و )کشیش-کاھن(روحانی  بودند، خود را به عنوان دیگرانھوشیارتر از 

اما این عیاشی .  که حتی از این موضوع خبردار ھم نشدند بودند عیاشی مشغولچنان" خدایان"آن . ھستند

 .ھا منجر به افراط گریھای دیگری ھم شد، قتل و کشتارھایی در مقیاسی که سرانجام امپراتوری باخبر شد

 و جاھایی  خدایان ھستند، ھر آنچه اتفاق افتاده بود را نوشتندیه  که وانمود کردند نمایندکاھناما آن بومیان 

 حتی به اندازه ی نیمی از رویدادھای  ھا اکثر افسانه}}. قدرت خودشان را افزایش دھندتارا تغییر دادند 

ھوروس، ازیریس، انوبیس، نریس و بسیاری دیگر از . صحنه تغییر کرد. واقعی درست نبوده و صحت نداشتند

 عیاشی ھای بسیاری صورت می {{ .حضور داشتنددر صحنه ی مقابلم ان الھه ھای دوران باستان خدای

. یک دستیار سابق شاھزاده ابلیس در تالش بود تا مانع برقراری نیکی در این دنیای کوچک شود. گرفت

مینی موفق شدند  بعضی از بومیان ز...}}. نادرستشان بودند وان نیز مشغول تاریخ نگاری ھای بی پایانکاھن

  اطالعات و دانشی دست پیدا کنند که دانستن آنھا  بهاعتماد و اطمینان مأموران اعزامی ما را جلب کنند و

 

این بومیان انجمنی محرمانه . این به صالح خود زمینیھا بود نه برای ھدفی دیگر. برای بومیان ممنوع بود

آنھا می .  ی دیگری بود که در دست مأموران ما بودکه ھدفش دستیابی به اطالعات محرمانهتشکیل دادند 

 . خواستند قدرت را از دست ما گرفته و خود بر رأس حکومت قرار گیرند

  

" گمورا"و " سدوم" دو شھر ، مرکز اصلی گناه را در}}چند تن از باغبانان تحت فرمان شاھزاده ابلیس {{ 

  .وأم با گناه و فساد را صفاتی برجسته می پنداشتندشھرھایی که تمامی کارھای پلید و ت. بنیان گذاردند

حاکم امپراتوری رسماً به ابلیس اخطار داد که دست از این کارھا بردارد و آنجا را ترک کند، اما او به {{ 

 از برخی از ساکنان آبرومند و شریف شھرھای سودوم و گومورا درخواست شد در اسرع  }}.تمسخر پرداخت

یک سفینه ی تک، در ھوا به {{ سپس در ساعتی که از پیش تعیین شده بود، .  کنندوقت آن شھر را ترک

شھرھای مورد نظر از صفحه ی روزگار محو  }}.سرعت حرکت کرد و یک بسته ی کوچک را به پایین انداخت

 ابرھایی غول پیکر و عظیم به شکل کالھک قارچ به آسمانی مرتعش صعود کردند در حالیکه روی زمین. شدند

آن شب، تمام آن منطقه با . چیزی مگر ویرانی وجود نداشت و از خانه ھای انسانھا چیزی باقی نمانده بود

 روشن شد و ساکنان بسیار معدودی از این بالی آسمانی جان سالم به در کمرنگ ارغوانی ی به رنگنور

از روی زمین برده شوند و به دنبال این اخطار سودبخش، تصمیم گرفته شد که تمامی باغبانان {{ . بردند
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دیگر ھیچ ارتباطی با بومیان برقرار نشود و با این بومیان به گونه ای رفتار کنند که انگار افرادی از کھکشانھای 

.  و بر آن دنیا و بومیانش نظارت می شدھنوز ھم سفینه ھای گشتی وارد جو می شدند. دوردست ھستند

در عوض تصمیم بر این شد که بومیانی بر روی زمین داشته . ی شداما ھیچ ارتباط رسمی با آنھا برقرار نم

به .  و به جایی فرستاده شوند که افرادی شایسته بتوانند آنھا را بیابندببینندباشند که به طور ویژه آموزش 

یک زن بومی مناسب از زمین برداشته . عنوان مثال، مردی که بعدھا به عنوان حضرت موسی شناخته شد

آن بچه زمانیکه ھنوز در شکم مادرش بود، تحت . تخمی که ویژگی ھای الزمه را داشت، بارور شدشد و با 

او به .  به او داده شد- در مقایسه با یک بومی–آموزش تله پاتیکی قرار گرفت و دانش و اطالعات عظیمی 

 .گونه ای ھیپنوتیزم شده بود که دانشش را تا زمان مناسب آشکار نکند

 

بعد کودک در جعبه ای .  صورت گرفتینوزاد به دنیا آمد و تعلیمات و شرطی سازیھای بیشتر ضیدر موقع مقت

مناسب قرار داده شد و تحت لوای تاریکی به گونه ای امن، در بستری از نی جای گرفت و به جایی سپرده 

در .  با ما بودتبدیل به مردی جوان می شد، در ارتباطی دائم ھمانطور کهاو  .شد که به سرعت پیدا شود

 یا ابرھایی که خود ما ایجاد زمان مقتضی، یک کشتی کوچک به کوھی می آمد و توسط ابرھایی طبیعی

سپس موسی بر فراز کوه می رفت و سوار کشتی می شد، با عصای جادویی . کرده بودیم، پنھان می شد

ماده کرده ایم، آنجا را ترک می و آیا لوحھای حاوی فرمانھا که به شیوه ای خاص تدوین شده اند و ما برای ا

 . درک

 

در سرزمینی که اکنون .  سایر کشورھا پیش می رفتیمدری باید با جریانی مشابه م. اما این ھم کافی نبود

شاھزاده ی بسیار قدرتمند را تحت کنترل  پسربچه ی یکھندوستان نامیده می شود، ما به طریقی خاص، 

 بومیان را وادار به تبعیت از خود کند و به }}ه این قدرت و شھرت می توانددریافتیم ک. گرفته و تعلیم دادیم

 گوتاما عقاید {{  . بودبومیاننوعی انضباط برسند که در جھت بھبود بخشیدن به وضعیت روحانی و معنوی 

 

دیسیپلین خودش را داشت، با این حال، ما به جای آنکه او را کنار بگذاریم، اجازه دادیم شیوه ی خودش را در 

 آموزه ھای - عموماً برای منفعت خودشان-روحانیونیک بار دیگر متوجه شدیم که پیروان، یا . معنوی ایجاد کند

  }}...یشان را تحریف کردندنوشتارھا

 

 -{{ کنفوسیوس  ،}} محمّد{{  بنیان نھادند مانندرا مردان دیگری ھم آمدند و فرقه ھای مذھبی جدیدی 

اما تک تک این افراد تحت فرماندھی ما بودند، یا توسط ما تعلیم دیده بودند با . ر زیادنداسامی قابل ذکر بسیا

یک نیت اصلی که برقراری یک باور جھانی بود، رھبران آن مذھب سپس باید پیروانشان را به سمت شیوه ی 

ن رفتار کنند که می ھدف ما این بود که ھمه ی انسانھا به گونه ای با دیگرا. نیکوی زندگی ھدایت می کردند

 پیشرفته نبود تا خودخواھی و خودپسندی خود را کنار اما این بشریت آنقدر... }} .خواھند با آنھا رفتار شود

 . گذارد

 

بعد از تأمالت صورت گرفته، برنامه ی جدیدی .  آن مردان خردمند، از روند پیشرفت بسیار ناخرسند بودند{{

به متعلق ھار کرد تمامی افرادی که تاکنون به زمین فرستاده شده اند، یکی از مردان خردمند اظ. مطرح شد
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ھمانطور که او به درستی مطرح کرد، بسیاری از مردمان طبقات پایین تر به . ده اندبوخانواده ھای ثروتمندتر 

مک اسناد در نتیجه، جستجویی آغاز شد، ابتدا با ک. طور خودکار سخنان فردی از طبقه ی باالتر را نمی پذیرند

 شایسته و متعلق خانواده ییک زنی مناسب از . آکاشیک، زنی مناسب برای حمل یک نوزاد پسر یافت شد

 جامعه و در کشوری که تشخیص داده شد، یک مذھب یا آیینی جدید قادر به رشد و  طبقه ی پایینبه

ت نسبتاً زیادی احتماال. محققان با سخت کوشی خود را وقف این کار مشکل کردند. شکوفایی است

سه مرد و سه زن مخفیانه روی زمین فرود آمدند تا بتوانند تحقیقاتشان را برای انتخاب . شناسایی شدند

طبق آراء عمومی، زن جوانی که با فردی شاغل به یکی از قدیمی ترین . مناسب ترین خانواده پی گیرند

مردان خردمند اینطور . داشت، انتخاب شدحرفه ھای روی زمین، نجاری، بود ازدواج کرده بود و فرزندی ن

تمایل بیشتری برای پیروی از فردی دارند که از طبقه ی استدالل کردند که اکثریت مردم از این طبقه بودند و 

د، به او گفته شد ه شفرشته پنداشتا آن زن جوان مالقات کرد و او سپس، یکی از زنان ما ب. خودشان باشد

 جدید را بنیان می یاینکه قرار بود پسری را باردار شود که مذھب.  نصیبش شودکه افتخار بزرگی قرار بود

  }}.وقت مقرر، آن زن باردار شددر . گذاشت

 در وند  ی خود فرار کن از خانه و کاشانه محلی مجبور شدندبرای فرار از آزار و اذیت پادشاهآن زن و شوھر 

ما تمام مشقات این زوج را از .  شدند تا طفل به دنیا آیدیک کاروانسرا مستقراصطبل شھری در خاورمیانه در 

سه تن از اعضای سفینه ی مراقب به  {{. دور تماشا می کردیم و منتظر بودیم در ھنگام لزوم مداخله کنیم

  دیدهآنھا با ترس و نگرانی متوجه شدند که سفینه ی آنھا. روی زمین آمدند و به سمت اصطبل به راه افتادند

 .ان ستاره ای در شرق وصف شدو به عنو

 

 دریافت می راتعلیماتی  }} به شیوه ی تله پاتی،پیوستهربچه ای شد که و تبدیل به پسشد کودک بزرگ 

 شھرھا و کشورھای متعددی در ازدر جوانی .  از امکانات و قابلیتھای بسیار خوبی بھره مند بود وکرد

او برای مدتی در معبد لھاسا اقامت . زمین تبت ھدایت کردیمما او را تا سر. خاورمیانه و خاور دور دیدن کرد

  به او اندرزھای الزم .ش نگه داری می شودتا به امروز نیز نقش به جا مانده از دستھایجایی که حتی  .کرد

 

سا، تحت مداوایی در طول اقامتش در لھا.  مردمان مغرب زمین داده شدمناسببرای بنیانگذاری مذھبی 

که از طریق آن، کالبد اختری انسان زمینی رھا شد و به وجودی دیگر برده شد و به {{  رفتمخصوص قرار گ

او فردی با تجربه ای بسیار زیاد در زمینه ی . جای آن، کالبد اختری فردی که انتخاب کرده بودیم قرار گرفت

این شیوه ی . ی باشد تجاربی بسیار عظیم تر از آنچه که تحت شرایط زمینی قابل دستیاب-امور معنوی بود

. تعویض بدن روشی است که ما ھمیشه در سر و کار داشتن با نژادھای عقب مانده به کار می گیریم

 }}.گرفتسر را به سمت زادگاھش یھمه چیز آماده بود و او سفر درازسرانجام 

 

ه می پس از مراجعه به وطن او موفق شد شماری اشخاص آگاه و فاضل را در اطراف خود جمع کند ک

 .توانستند در ترویج مذھب جدید به او کمک کنند

 

 خصومت عمیقی با روحانیون ایجاد کرده بود و آن روحانیون با صحنه سازی }}ساکن اول آن کالبد{{  بدبختانه

ما به نجات او فکر کردیم اما به این نتیجه رسیدیم که تأثیر کلی آن {{  .سعی در دستگیری و توقیف او کردند
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 این شکل جدید انضباط روحانی ھوادارانی پیدا ...}}.موم مردم و برای مذھب جدید، بد خواھد بوددر بین ع

برای باری دیگر، اشخاصی از راه رسیدند که تعالیم مرد برگزیده را تغییر دادند تا به منافع شخصی خود . کرد

رگی در یکی از شھرھای  تقریباً شصت سال پس از استقرار این مذھب در دنیا، مجمع بسیار بز.برسند

بسیاری از آنھا، مردان منحرف جنسی بودند که به دگرجنس  {{ .خاورمیانه به نام قسطنطنیه برپا شد

 با رأی اکثریت، آموزه ھای اصلی تغییر داده شدند و زنان را }}.خواھان به چشم افرادی ناپاک می نگریستند

 که – کامالً اشتباه و نادرست –ھا این را آموزش می دادند حاال آن{{ . تبدیل به موجوداتی ناپاک و نجس کردند

سپس آنھا تصمیم گرفتند کتابی منتشر کنند و رویدادھای شصت }} .تمامی فرزندان در گناه متولد شده اند

نویسنده ھایی گمارده شدند تا کتابھایی تدوین کنند و تا جایی که امکان {{ . سال پیش را در آن نقل کنند

. استفاده کنند )با ھمه ی نادرستیشان (ستانھا و افسانه ھایی که دھان به دھان نقل شده اند دا ازدارد

.  به ویرایش، حذف و تغییر عباراتی پرداختند که خوشایند آنھا نبود،برای سالھا، کمیته ھای بررسی مختلف

 ابزاری برای تبلیغ و ترویج سرانجام کتابی نوشته شد که باور و ایمانی حقیقی را تعلیم نمی داد، بلکه عمالً

 که باید به رشد – )ھر دینی(روحانیون در سراسر قرنھای بعد آن، .  را افزایش دھدروحانیونبود تا قدرت 

ما، مردم امپراتوری، مجبور خواھیم شد دنیای زمین را .  قویاً سد راه آن شدند–انسانیت کمک می کردند 

 از غیر در این مدت، .خطاکار، راھشان را تغییر دھندروحانیون ه ویژه ، مگر آنکه مردم زمین، و ببرعھده بگیریم

 از این دست، ما دستور داریم که با انسان گفتگو نکنیم، و برای ھیچ دولتی روی زمین، ی ضروریموارد

  }}.پیشقدم نشویم

 

ت راه اندازی  نھر آبی کوچک نیز برایوراھب، ما تو را در غاری راحت مستقر می کنیم :" دکتر گفت ... 

ھنگامیکه آن شخص مورد نظر از راه برسد، تو ...  و خوراک خواھند آوردمردم ھم برایت غذا. خواھیم کرد

  ...."تو باید اطالعاتت را به این شخص و فقط ھم به او منتقل کنی. خودت خواھی فھمید

 

 

 

com.wordpress.ooust://http 


