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  میلیونر اسرار امیز
  
.  شھر را ساخت۴٠ و ھزاران کیلومتر راه اھن احداث کرد.! ثروتی گرد اورد  باور نکردنی  " ارتور ستیل ول" 

خـانم و  .  قدمی برنداشت –مینامید  " دوستان نامرئی" ولی ھیچگاه بدون مشورت با افرادی که او انھا را            
پـدر و  .  زندگی زناشوئی خود را با پول انـدک شـروع کردنـد    ,مانند بیشتر زن و شوھرھا" ستیل ول   " اقای  
 با اینحال درامدشان کفاف , ولی قانعه و صرفه جو بودند–مزرعه دارانی فقیر  " ایندیانا" در " ستیل ول "مادر 

از اینکه به اولیای ھمسرش کمک میکرد و درامد ناچیزش را بـا  " ارتور ستیل ول . " زندگی انان را نمی داد      
نخستین کار او راندن یک واگن .  فعالیت را اغاز کرد ,یک تنه.  احساس مباھات میکرد –نھا تقسیم مینمود ا

چند ھفته بعد به سمت کارمند دفتری راه اھن ارتفاء یافت و در . باری بود   
 ,دوران دبیرستان را به زحمت به پایان رسـانده بـود  . ھمان جا ماندگار شد  

داشـت و بـه ھیچوجـه امیـدوار نبـود کـه اینـده ای        پول و پله ای در بساط ن    
ــوالی .  باشــد درخــشان در انتظــارش ــی شــبھای مت ــا,ول ــداھائی "  مرتب ن

گاھی صـداھا ھنگـام خـواب بـه سـراغش مـی امدنـد و زمـانی             . میشنید  
 این صداھا توجـه او را بـه    –ھنگامیکه زیر نور چراغ به مطالعه مشغول بود         

 ,انی که در ضمیرش طنین می انداختاین صداھای پنھ. خود جلب میکردند
 زیـرا از  ,بھیچوجه برایش تازگی نداشتند و او را به وحشت نمـی انداختنـد             

در دفتر خاطراتش به این . پانزده سالگی با اینگونه صداھا مانوس شده بود 
نداھای پنھانی اشاره کرده و نوشته بود کـه ایـن صـدا بـه او خـاطر نـشان        

ازدواج  " جنویـو وود " سـال بـا دختـری بنـام      ساخته بـود کـه در خـالل چھار        
ولـی بـه زودی   . در ان زمان کسی را به این نام نمیـشناخت          . خواھد کرد   

از ان . این پیشگوئی به حقیقت پیوست و با دختری با این نام ازدواج کـرد           
 .کامال به ایـن نـداھای غیبـی اعتقـاد پیـدا کـرد       " ستیل ول " تاریخ به بعد  

 زیرا از این بـیم داشـت کـه دیوانـه اش     , صداھا با کسی جز ھمسرش سخن نمی گفت ھیچگاه درباره این  
 این صداھای –ھنگامیکه پشت میز کارش نشسته بود . خطاب کنند و بگویند عقلش را از دست داده است 

  کـه در ان –به او نھیب میزدند و او را تشویق میکردند که به غرب برود و به سـاختن راه اھـن          " غیبی مرتبا 
"  و ھمـسرش  " ارتور " سرانجام .  مبادرت ورزد –زمان شاخه ھای فوالدین خود را به ھر سو می گستراند  

او کارش را رھا کرد و دار و ندار خود را درون ارابه ای کـه  . در برابر این نداھا سر تسلیم فرود اوردند " جنی  
در انجا در یک شرکت حق العمـل  " ارتور " . شدند  " کانزاس سیتی" به عاریه گرفته بود گذاشتند و راھی   

 او را - ولی صداھای ناشناخته دوباره به سراغش امدند و ھمانگونه که خـود میگویـد  ,کاری شغلی پیدا کرد 
 ولی این کارمند ساده که ھفته ای چھل دالر ,باور کردنش دشوار است.! تشویق به ساختن راه اھن کردند 

 . بانکداران او را میشناختند و بـه او اعتمـاد داشـتند   . راه اھن بسازد درامد داشت سرانجام موفق شد یک    
 وپیش از ,بی سر وصدا زمینش را خرید و دست بکار شد. بنابر این بدست اوردن سرمایه کار دشواری نبود 

خـط کمربنـدی کـانزاس    <  راه اھـن  ,دریابند چه اتفاقی در شرف وقـوع بـود  " نیویورک "انکه سرمایه گذاران    
 واقعه ای شگفت , در طول زندگی این شخصیت عجیب.را درست بغل گوش انھا راه انداخته بود > ی سیت

را بـه خلـیج مکزیـک متـصل     " کـانزاس  " انگیزتر از ان نبود که تصمیم گرفت راه اھنی بسازد که مزارع گندم       
ان را نادیـده گرفتـه    , این اقدامی چشمگیر و کامال منطقی بود که سالمندان با تجربـه ان زمـان           .میساخت  

 ساله ای که ادعا میکرد از سوی صداھای غیبی ھدایت میشود ٢۶سرمایه گذار " ارتور ستیل ول . " بودند 
 ھر بار که با مشگالت بزرگی روبرو می شد و . از فرصت استفاده کرد و برای انجام چنین کاری دل بدریا زد –

ــد    ــری کن ــاره گی ــار کن ــصمیم میگرفــت از ک ــوت–ت ــه  در خل  ب
استغاثه میپرداخـت و از مـشاوران نـامرئی خـود درخواسـت       

ھمــه موانــع یکــی پــس از . میکــرد تــا او را راھنمــائی کننــد 
"  مـایلی  ۵٠ تا انکه خط اھن او بـه   –دیگری از میان میرفت     

ــتن   ــال وس ــید " گ ــدا. رس ــاره از   " او بع ــه در اینب نوشــت ک
ه  به او گفته شد ک,مشاوران نامرئی اش کسب دستور کرد

 چـون در غیـر ایـن صـورت     –بی درنـگ کـار را متوقـف سـازد       
زیـرا سرنوشـت نـاگواری در    . زندگی اش تبـاه خواھـد شـد         

 و بھتر اسـت او شـھر را         .!است " گال وستن  "  شھر انتظار
 البتـه سـتیل ول از ایـن    .دور بزند و بـه راھـش ادامـه دھـد            

 با اینحال چاره ای جز ,موضوع دچار حیرت و سرگردانی شد     
ھمکارانش ایراد میگرفتنـد و سـخنان او را         . عت نداشت   اطا

ستیل ول  " . ولی او مجبور بود بی درنگ تغییر مسیر را صادر کند ,درباره راھنمائی غیرمتعارف باور نداشتند
ھمکارانش پیش از ھمه درباره این تصمیم پر . دندانھایش را بھم میفشرد و ھمه دشواریھا را تحمل میکرد " 

" گال وسـتن  " مردم . ھمچنان  سکوت میکرد " ستیل ول " ولی .  از او توضیح میخواستند –ده خرج و بیھو 
 بـا ایـن تغییـر مـسیر     -که به این راه اھن دلخوش کرده بودند و امیدوار بودند کار و کـسب شـان بھتـر شـود           

 جنـوب  اھـن   ھمچنـان در تـصمیم خـود پایـدار بـود و راه     " سـتیل ول  " اما . ناگھانی سخت به خشم امدند  
 نام گرفت " پورت ارتور" بندرگاه " ارتور ستیل ول " از نقطه ای دور افتاده ای که به افتخار  " کانزاس سیتی"

را نـابود  " گـال وسـتن   "  چندی بعد فاجعه اغاز گـشت و طوفـان سـھمگینی شـھر         .رساندبه خلیج مکزیک    
 دور از مرکز فاجعـه قـرار داشـت اسـیبی وارد     و تاسیسات راه اھن که" پورت ارتور "  لیکن به بندر   ,ساخت  

 اکنـون بخـاطره اقبـال بلنـدش او را     ,ھمکارانش که قبال او را به شدت مورد سرزنش قرار داده بودند .! نیامد  
 تنھا لبخندی میزد و –خوش اقبال میدادند " ستیل ول " که اکنون به او لقب " ستیل ول ." ستایش میکردند 

خوب میدانستند که مردم ھیچگـاه سـخنان انـان را دربـاره     " جنی  " او وھمسرش   . سخنی بر زبان نمیراند     
انھا در این پروژه بیش از یک میلیون دالر درامـد کـسب کـرده      . مشاوران نامرئی و اسرارامیز باور نمی کنند        

بـاور  مـردم چگونـه   : ھمیشه می گفت " ستیل ول . " ند و تمام این ثروت بخاطره مشاوران نامرئی بود         بود
؟ چگونـه  . چھار سال قبل از ازدواج نام او را میدانـستم –می کنند که من بدون انکه ھمسرم را دیده باشم         
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باور می کنند که ظرف مدت ھفت سال از یک کارمند ساده و فقیر به یک میلیـونر سـازنده راه اھـن تبـدیل                
 به ساختن "این مرد جمعا.! دانستم را می" گال وستن "  انھا چگونه باور می کنند من حادثه ناگوار        –شدم  

 شـھر بـزرگ و کوچـک    ۴٠ – را برای کشتی ھا احداث کـرد " پورت ارتور " بندر . ھفت راه اھن مبادرت نمود  
" اکالھمـا  " در " سـتیل ول  " در تکزاس و شـھر  " پورت ارتور "  یعنی –اخت که وجه تسمیه دو شھر ان        س

به ھر چه دست میزد تبدیل به . د ثروت چشمگیری گرد اورد  در طول زندگی شگفت انگیز خو     . بنام اوست   
 او به احضار ارواح اعتقادی نداشت و در دوران . بود پول میشد و تمام اینھا را مدیون مشاوران اسرار امیز خود

یکی از معروفترین کتابھای او .  جلد کتاب به رشته نگارش دراورد ٣٠زندگی پر مشغله خود فرصتی یافت تا 
در سال .  پر فروش ترین کتاب زمان خود بود ,نام داشت که تا مدتھا " شنائی که ھیچگاه خاموش نشدرو" 

 کتاب ١٩١۴در سال .  کتابی نوشت که در ان به تفضیل وقوع جنگ جھانی اول را پیشگوئی کرده بود ١٩١٠
 ,المان و متحـدین در این کتاب شکست . نام داشت "  جز المان  –ھمه جھان   " جالب دیگری نوشت که به      

 .را پیشگوئی کرده است " اسرائیل "  استقالل فنالند و لھستان و پیدایش ,سقوط رژیم سلطنتی در روسیه
"  ھمـسرش  –دو ھفته پـس از درگذشـت وی   .  دیده از جھان فرو بست     ١٩٢٨در سال    " ارتور ستیل ول  " 

 که سالھا – جان سپرد و به شوھرش "من ھتن " بر اثر سقوط از پنجره اسمانخراشی در " جنی ستیل ول 
شاید بین شـما دوسـتان    .قبل بنا به راھنمائی ان صداھای اسرا امیز او را بھھمسری برگزیده بود پیوست   

اینھم لینک . را از طریق اینترنت بخرد و بخواند " ارتور ستیل ویل " کسی باشد که بخواھد یکی از کتابھای  
   کتب او
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  رئیس جمھوردو 
  

ابراھام لیـنکلن  .قتل پرزيدنت لینکلن و جان فیتز جرالد کندي با يک رشته اتفاقات مشابه به ھم پیوسته است  
لینکلن به عنـوان شـانزدھمین   .  به اين مقام رسید  سال بعد  ١٠٠کندي درست   . به کنگره راه يافت      ١٨٤٦در  

 از مرگ ھر دو آنھا دو نفر از اھالي جنوب بعد. نوامبر ٨کندي در .  نوامبر به اين مقام رسید ٦رئیس جمھور در 
 جـان ويلکـي   ١٩٠٨ متولد شد لیندن جانسون در ١٨٠٨اندرو جانسون در .به نام جانسون جانشین آنھا شدند    
اھـل جنـوب    ھـر دو .  بـود ١٩٣٨لي ھاروي اسوالد متولـد . متولد شد ١٨٣٨بوث کسي که لینکلن را کشت در    

بوث در تئاتر اوسترام به لینکلن سوء قصد کرد و از آنجا . ه کشته شدند   بودند و ھر دو قبل از رسیدن به دادگا        
لینکلن .  انبار متروکي کشید و بعد به تئاتر پناه برد از پنجره به انبار علوفه اي پناه برد اسوالد ماشه تفنگش را
ند که قصد جان مي دانم کساني ھست: "کروت گفت. اچ. در روز سوء قصد به يکي از محافظانش به نام ويلیام

کندي به ." از آن نمي توان گريخت چنین است و ترديدي ندارم که اين کار را خواھند کرد اگر مقدر.مرا کرده اند
اگـر کـسي بخواھـد مـرا از يکـي از ايـن پنجـره        :"ھمسرش ژاکلین و مشاور شخصیش کن اودانل چنین گفـت        

حادثه بزودي بوقوع پیوست "  بايد نگران باشم؟ھیچکس نمي تواند کاري بکند بنابراين چرا   .ھدف قرار دھد   ھا
ھم کندي و ھم لینکلن ھر دو روز جمعه کشته شـدند وھـر دو ازپـشت سـر         . چند ساعت بعد او کشته شد     .

کندي سوار بر ماشیني بـود  .لینکلن در تئاتر فورد تیر خورد  .  ھمراھشان بود     ھدف قرار گرفتند وھمسرانشان   
منشي داشت به نام کلن نام داشت و آخرين تقارن نامیمون آن بود که کندي که ساخت کمپاني فورد بود و لین

  . داشتقويا بر حذر مي الین لینکلن که او را از رفتن به شھر داالس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عجیبنفرین 
  

 ,مان حیات خویش نامزد احراز مقام ریاست جمھوری امریکا می گـشت  بود و اگر در ز     " رابرت" اسم کوچکش   
مثال در دوران  . ولی او در مقام دون پایه تری به مملکت خود خدمت کرد   .. مطمئنا میتوانست بدان دست یابد    

ریاست جمھوری دو رئیس جمھور وزیر جنگ و در دوران رئیس جمھوری دیگر سفیر کبیر امریکـا در انگلیـستان      
در زنـدگی خـصوصی یـک    .  شخصیت عجیب و نـادری بـود   , ھر چه که بود    .بود  

 پولمن" میرفت و دیری نگذشت که رئیس کارخانه  و موفق به شمار وکیل متحبر
در !!  با این اوصاف او بر این باور بود که نفرینی را با خود حمل می کند . شد " 

ابراھـام   "وی حین خدمتش در ارتش تنھا چند ساعت پـس از تیرانـدازی بـه سـ        
" وی در ان زمان یک سروان جوان بود و مرگ . در کنار بستر او حاضر بود  " لینکن

چنـدی بعـد او  بـه ایـستگاه قطـار شـھر            .  به چشم خود دید      را " ابراھام لینکن 
گویـد کـه نمیتوانـد تـا     ب "  گارفیلد"شتافت تا به رئیس جمھور وقت      " واشینگتن"

ولی به  محض ورودش  . شھر البرون واقع در ایالت نیوجرسی ھمسفر او باشد
در . تیـر خـورد و جـان خـود را از دسـت داد      " گارفیلد" به ایستگاه رئیس جمھور    

رئیس جمھـور وقـت از او   " مک کینلی" توسط ,دوران کسب و کار به عنوان تاجر      
ولـی  ..شـرکت کنـد   " بوفـالو "در شھر    " امریکنپان  " دعوت شد تا در نمایشگاه      

از ان . وقتی وارد شد دریافت که رئیس جمھور ترور شده و جان سـپرده اسـت         
ھرگز به خود اجازه نمی داد کـه بـه یـک رئـیس جمھـور نزدیـک شـود و تمـامی            > رابرت< روز به بعد بود که      

 ھرگـز مـرا نمـی    ,اگر انھا حقیقت را میدانستند: و اظھار میداشت که . دعوتنامه ھا را از کاخ سفید رد میکرد      
و ..  شرکت خواھد کرد یا نه , جمھور در ان باشدیکبار از او پرسیدند ایا در مراسمی که نایب رئیس.! پذیرفتند

اگر در مجلسی من و رئیس جمھور .  من نمی روم و انھا ھم بھتر است که مرا دعوت نکنند ,نه : او جواب داد 
او سالیان سال زنده بـود و توانـست دو رئـیس جمھـور     !!!! مطمئنا مرگ او را تھدید خواھد کرد ,با ھم باشیم    

سرانجام . وی ھمیشه معتقد بود که باعث مرگ سه رئیس جمھور مقتول امریکا شده است . دیگر را نیز ببیند 
و او .... ده شـد  نیز امد و در کنار یکی از رئـیس جمھورھـای مقتـول بـه خـاک سـپر          > رابرت  < مرگ به سراغ    

   "!! ابراھام لینکلن" کسی نبود بجز پدرش 
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  انگشت باستانیاثار 
  

 انھـا در جـستجوی   ,چون در واقع نوعی کار پلیسی است کـه در ان    . کار باستان شناسان شگفت اور است       
کنار ھم چیدن قطعات داستان نژاد بشر توسط بررسی تکه ھای پراکنده و خرد شده از مـدارکی کـه در طـی      

ھی مـی گـشت و کـامال    از زمانھای دور بشر در غارھا به جـستجوی پناگـا   .  ھستند ,اعصار و قرون بجا مانده    
طبیعی بود که غارھـا اثـار متعـددی از رفـت و امـد انھـا را در بـر داشـته                

تصاویر بیشماری بر دیوار غارھا نقش بسته است که با چوب و         . باشند  
اثـار بـسیاری از اینگونـه    . انگشت و شعله ھای اتش ساخته شـده انـد      

 خـوب از  بطرز شگفت اوری سالم مانده است بعضی ھا بسیار       نقاشیھا
ولی در این جستجوھا گاھگداری به مـواردی برخـوریم         . کار در امده اند     

ــد     ــر میکن ــان و باســتان شناســان را متحی ــه محقق ــاریخ  . ک  ٣٠مــن در ت
وحـشتناکترین  " مطلبی را در وبـالک قـرار دادم بـا نـام          ١٣٨۴اردیبھشت  

مربوط می شد به کشف انسانھای دو سر در که  " یافته باستانشناسان 
دش و امروز تصمیم دارم یکی دیگر از عجایب باستان شناسی را به بنگال

 ,در جنـوب فرانـسه     " گاراگـاس " غـار عظـیم     . شما عزیزان معرفی کنم     
باستان شناسان دیوارھای گلی یک غار زیرزمینی را یافتن که سـاکنین             

انھا دست . اولیه اثار دست خود را بر دیواره ھای ان به یادگار گذاشتند          
 در داخل گل رس میفشردند و نوعی تاالر انگـشت نگـاری ماقبـل      خود را 

 با گذشت زمان گل رس سـفت و سـخت   !!تاریخ را تاسیس کرده بودند      
 دو خصیـصه غیـر عـادی و جالـب     .می شده و اینک اثار ان انگشتان در سنگ نیمه سخت محفوظ مانده است    

ن و زنـان و کودکـان ھـستند کـه دستـشان را قبـل از       خیلی از انھا متعلق بـه مـردا  . درباره این اثار و جود دارد     
اثـار   .  در داخـل رنـگ ابـی و زرد قرمـز فـرو بـرده انـد         ,فشردن به گل نرم   

انگشت بجا مانده حاکی از ان است که انھا در اغاز دستان خویش را به   
د یک طرح کلی از دست گل میفشرده و بعدا ماده ای رنگی را برای ایجا   

" ولی اثـار نفـرت انگیـزی کـه بـه وفـور در       . به اطراف ان افزوده میکردند      
حتا , مبین این حقیقت است که اغلب اثار دست,یافت میشود" گاراگاس 

انھا که مطعلق به اطفال ھستند فاقد یک یا چند انگشت میباشند و در          
 انتھـای انگـشتان   فقـط ..!! برخی از انھا اصال انگشتی دیده نمـی شـود        

 این امر برای کسانی که عمری را صرف مطالعه !!کنده شده وجود دارد  
ولـی قـضیه تثبیـت شـده در     .  ناشناخته است   ,چنین مسائلی کرده اند   

 امروزه نیز وجود دارد و انسان معاصر را بعد از , دیواره ھای غارسنگ نرم
توضـیح  "" .ھزاران سال بـرای کـشف معمـای ان بـه مبـارزه مـی خوانـد            

من سعی کردم از این اثار انگشت تصاویری را بدست اورم و          : نویسنده
خوشبختانه چند تصویر ھم پیدا کردم اما ھر چه فکر کـردم توضـیح قـانع         

 ایا انھا انگشتان خـود را در جنـگ بـا حیوانـات و یـا      ,کننده ای پیدا نکردم  
 اایـ !!  کودکان نیز در این مجموع به وفور دیـده میـشود    اما اثر انگشتان ؟.جنگ با قبائل دیگر از دست داده اند     

  . از دوستان خواھش میکنم نظرات خود را بیان کننداعتقادات خاصی داشته اند ؟
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اما مردم کاری به . در تمام تمدنھا و فرھنگھا گاھی انسان به مسائلی برمیخورد که با منطق سازگار نیست         
مثال ھمین سال پیش بود که دولت چین اعالم کرد زاد و ولد در این کشور روال طبیعی خود را     . منطق ندارند   

یا در ایران خودمان از دیر .  به دنیا بیاید طی نمیکند چرا که اکثر مردم دوست دارند فرزندشان در سال اژده ھا 
اما وقتی متوجـه   و در اکثر ملل دنیا این عدد را عدد خوبی نمیدانند !  فروردین را نعس میدانستن      ١٣باز روزه   

 انگاه دیگر ,میشویم پاپ رھبر کاتولیک ھای جھان حاضر نمی شود حتا با ھواپیما از فضای یک شھر رد شود        
  ؟.ااما براستی چر. ده نیست این یک اتفاق سا

  
  "قبرستان استول"
  

؟ مطمعن باشید انھا نام استول .اگر شما از ساکنین ایاالت کانزاس بپرسید دوزخی ترین نقطه زمین کجاست 
ممکن است این پاسخ بر پایه یک سری از دانسته ھای بومی و محلی ارایه شود ! را اولین گزینه خود میدانند

شـھر کـوچکی بـه نـام     . ول وجود دارد که قبرستانی با ھمین نام در ان واقع شده اسـت        مکانی به نام است   . 
 شکل گرفته است و نام رئیس پستخانه ان سیلوستر استول بر روی ان ١٨۶٢استول از ایالت کانزاس در سال 

 قبـر یـک   در اولین نگاه این قبرستان بسیار ساده به نظر میرسد در ایـن مکـان تقریبـا صـد           . نھاده شده است    
. درخت قدیمی و یک کلیسای متروکه و فرسوده که منظره زیبایی را در انجا به وجود اورده است دیده میشود 

در جواب .  داشت ١٩٩۵در مصاحبه ای که با روزنامه تایم در سال )رھبر کاتولیک ھای جھان (پاپ ژان پل دوم 
 به این نکته اشاره کرد که ھیچگونـه تمـایلی    ؟این سوال که علت پرواز وی از اطراف کانزاس چه بوده است            

با کد )  مرکز ایالت کانزاس(قبرستان استول در شھر توبیکا . برای پرواز در اطراف یک مکان غیر مقدس را ندارد 
 جاده ای به قبرستان ختم می شده بـه نـام ابلـیس کـه امـروز          ١٩٠۵در سال     . واقع شده است     ۶۶۶پستی
 روزنامه کانزاس از یک دانشکده در رابطه بـا قبرسـتان   ١٩٧۴ در گزارشی که در سال .اثری از ان نیست   دیگر

بزرگان این شھر کوچک معتقدند . استول تھیه کرده به وجود یک افسانه متعلق به صد سال قبل اشاره میکند 
ھـد کـه بـه    که قبرستان استول یکی از مدعیان ھفت در ورود به دوزخ میباشد و به شیطان ایـن اجـازه را مید             

این افسانه از یک سری اعتقـادات  . واسطه یک در اعجاز امیز و فوق العاده عمل کند       عنوان مدعی اشکار به     
این که پسر ناپاک شیطان در داخـل    موضوع جالب توجھی که در اینجا قابل ذکر است  . محلی نشات میگیرد    

 شـب  دیوارھای این قبرستان دفن شده است و سپس در اعتدالی ازشب و روز فصل بھار و در نیمه ھایی از           
محل دقیقی از در ورودی به . ھالووین شاھزاده ای از تاریکی به زمین می اید تا ارامگاه پسرش را نظاره کند        

واقـع در قبرسـتان      در اطراف ان کلیسای متروکـه   دوزخ شناخته نشده است اما بیشتر این بحث و جدال ھا     
توسط اتشی مرموز از بین ١٩٠٠ایل سال  ساخته شده است و در او    ١٨۶١سال    این کلیسا در  . تمرکز میابد   

عده ای بر این باورند کـه جماعـت مـذھبی بـرای ایـن کـه       . رفته و در حال حاضر متروکه ای از ان باقی مانده         
نشان دھند که این کلیسا از درھای ورودی دوزخ نیست این کلیسا را خراب کرده اند و این عمل با یک تالش            

از مردم اعتقاد دارند کـه در ھمـان زمـان کشیـشی کـه در کلیـسا خـدمت           ھمگانی صورت گرفته اما بسیاری      
ھر شب خواب میدیده که فرشتگان از او میخواھند این کلیسا را خراب کند و گرنـه انھـا            میکرده مدت یکھفته  

شب بارانی ھنگامی که کشیش در خانه یکی از مزرعه داران بزرگ مھمـان    دریک..خودشان اینکار را میکنند  
ھنگامی که مردم برای خاموش کردن اتش ! ناگھان فریاد مردم را میشنود که میگویند کلیسا اتش گرفته  بوده

ان باران سیل اسا اصال به قبرستان نمیبارد و اطراف ان !! بطرف کلیسا میروند متوجه صحنه عجیبی میشوند   
اما . ا اتش کلیسا را ویران کند مردمی که جریان خواب کشیش را میدانند اجازه میدھند ت. کامال خشک است 

گفته میشود که سالھا قبل تعدادی ساحره از این درخت در طول فـصل     .این تنھا حکایت این قبرستان نیست       
انسانھایی که اولین نفراتی بودن که این شھر را بنا کرده اند به مالقات سـاحره  . بھار به دار اویخته شده اند     

این عمل تا سال . ساحره ھا که در انجا دفن شده اند سر تعظیم فرود اورند    ازھا میرفتند تا در برابر ان عده    
یعنی زمانی که محافظ ھای ان قبرستان درخت کاجی را که سمبل ساحره ھای به دار . صورت میگرفت ١٩٩٨

تان اشـعاری کـه در پـائین ذکـر میـشود بـرای قبرسـ       . اویخته شده را قطع کرده و به محل دیگری انتقال دادند   
 مـایلی شـھر کـانزاس در حومـه یـک جـاده ای       ۴٠در ____سروده شده است " بندارج اورکیل  "استول توسط   

 ھمگی جامه سیاه به - ھمانند یک روح تنھا میبینم شارون را من میبینم جک را ان روح من است و رومی ھا         
  ...استنترس نترس ان بزرگ  من را در قبرستان دفن کند !! تن کرده اند بگو عروسم 
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   فسیلھای زنده
  

؟ علم میگوید چنین چیزی امکان .ایا ممکن است در میان سنگ سخت موجودات زنده ای وجود داشته باشند       
 " جو مالینو" مردی بنام ١٨٨١ اوریل ٢٢در تاریخ .! اما شواھد نشان میدھد که این امر امکان پذیر است . ندارد 
 او دیلم –سرگرم کار بود " نوادا "در نزدیکی تپه یاقوت واقع در ایالت " وایدوست"فاع بیست متری معدن در ارت

وقتـی  . خود را زیر قطعه ای از سنگ معدن که از دیواره تونل معدن بیـرون زده بـود انـداخت و ان را شـل کـرد            
مـل بقـدری خـشمگین شـد کـه بـا پتـک        افتاد و او از این ع" جو مالینو "  روی پای    ,سنگ به زمین سقوط کرد    
 در دل امـا او از مـشاھده سـوراخ کـوچکی    .  ضربه ای به سنگ زد و انرا خورد کرد ,مخصوص شکستن سنگھا 

جو . " این سوراخ انباشته از کرمھای سفید رنگ بود .  سخت حیرت کرد ,سنگ که به اندازه مشت انسان بود
ا از کرمھا  ولی پس از نیمساعت چندت,ز حیات در انھا مشھود نبود  ابتدا اثاری ا   –انھا را بدست گرفت     " مالینو  

شروع به حرکت کردند و در خالل یکساعت کـه سـایر کـارگران معـدن بـا دیـدگان از حدقـه درامـده بـه تماشـا             
مـدیران معـدن ان سـنگ را بـه ھمـراه      .  کرمھا به ارامی در اطراف تونـل روی زمـین میخزیدنـد             ,ایستاده بودند 

کرمھا را برای اداره معادن امریکا فرستادند و چند ھفته بعـد نامـه ای دریافـت داشـتند کـه طـی ان         تعدادی از   
 زیرا انچه معدن چیان از چگـونگی واقعـه گـزارش     .از انچه فرستاده اید چیزی فھمیده نشد  : نوشته شده بود    

 نیز در ١٨٩٢ در سال .ر کند  به ھیچوجه با عقل جور در نمی امد و ھیچکس نمیتوانست ان را باو–داده بودند 
از میان یک قطعه سنگ اھن سوسکی " اریزونا " واقع در ایالت " کلیفتن"در نزدیکی  " النگ فلو"معدن معروف 

وقتی این سنگ اھن شکسته شـد وایـن سوسـک از درون تـابوت     . به رنگ خاکستری مایل به قرمز پیدا شد  
او انرا . تحویل دادند " الپاسو " در  "  وایت– ت –ز " رفسور  انرا به زمین شناسی بنام پ,اھنی اش بدست امد

روی تکه کاغذی قرار داد و سپس درون جعبه مخصوص نگھـداری انـواع فـسیل ھـا کـه در کتابخانـه دانـشگاه             
در حدود یـک ھفتـه پـس از انکـه     . الپاسو بود گذاشت    

 جنبـشی  ,این پدیده عجیب از معدن بدست امـده بـود       
پرفــسور وایــت و . ھده کــرد درون ایــن سوســک مــشا

ــتیارانش  ــه مطالعــه ان پرداختنــد و     دس بــا ذره بــین ب
مشاھده کردند که یک سوسک کوچـک از درون کالبـد          

ایـن خبـر بـاور نکردنـی        . این حشره عجیب خارج شـد       
بالفاصله توسط رسـانه ھـا در سراسـر امریکـا منتـشر          
شد و محققان و زیست شناسان بـسیاری را متعجـب           

و چند از دانشگاه اورلین  "  السکر–وال " پرفسور . کرد 
تن از محققان دیگر برای مشاھده و تحقیق این فسیل   
زنده به دانـشگاه الپاسـو امدنـد تـا شـاھد ایـن زایـش               

 قرار دادند و این جانور مدت ھفت ماه در انجـا زنـدگی   سوسک جوان را درون یک اطاق بلورین  . عجیب باشند   
ز درون ان خـارج شـده بـود بـه      یعنی ھم سوسک اصلی و ھـم حـشره ای کـه ا        ,سرانجام ھر دو نمونه   . کرد  

 در .واقع در واشنگتن تحویل داده شد تا به دیگر نمونه ھای شگفت انگیز ملحق شود          " *اسمیتس" انسیتو  
" سانفرانسیسکو"در نزدیکی  "  دایبلو"واقع در کوھستان  "  الماس سیاه"  در معادن زغال سنگ ١٨٧٣سال 

 که در میان الیه ای از سـنگ  ,معدن یک غورباغه بزرگ کشف کردندکارگران  .  واقعه دیگری نظیر این رخ داد        –
.  جای بدن حیوان روی سنگ نقش بـسته بـود   –در حقیقت وقتی انرا با دقت بیرون اوردند . اھک قرار داشت  

این جـانور  .  به سطح زمین اوردند و قورباغه تقریبا یکروز زندگی کرد    را  مربوطه ھم قورباغه و ھم سنگ اھک     
ھنگامیکـه ایـن جـانور درگذشـت ان را     . نابینا بود و فقط قادر بود یک پای خود را به ارامی حرکـت دھـد      ظاھرا  

بھمراه مقبره اش به اکادمی علوم واقع در سانفرانسیسکو اھـدا کردنـد و ایـن پاسـخ دنـدان شـکنی بـود بـه           
زنـده معمـوال در عجیبتـرین     فـسیل ھـای   .انھائی که معتقد بودند چنین چیزی ھیچگاه نمیتواند اتفاق بیفتتـد      

" در  " ھال سامیل" و  " بران"  ھنگامیکه دو برادر به نامھای ١٨٩٣مثال در اکتبر سال . مکانھا بدست می ایند 
 , تا انرا به قطعات کوچکتر تقسیم کنند–سرگرم اره کردن یک درخت کاج تناور بودند  "  انتاریو"واقع در   " اکتون

 انھا دست از کـار کـشیدند و بـه دقـت بـه      , لکه سیاھرنگی را مشاھده کردند -ت  ناگھان در در وسط تنه درخ     
نقطه سیاه رنگ نگریستند و دریافتند که تکه ای فلز در میان چوب قرار گرفته و به دنده ھای اره گرانبھای انھا 

و در کمـال تعجـب    یک ورقه نازک از چوب را بریدند –انھا بجای در اوردن ان فلز . نیز اسیب وارد ساخته است      
 بدن این جانور بـا  – واگر اندکی بی احتیاطی بخرج داده بودند ,دیدند که سروکله یک قورباغه کوچک پیدا شد      

حفره ای که این حیوان در ان قرار داشت کامال نرم و صاف بود و بیشتر به یک نیمکره . اره به دو نیم می شد  
درخت کھنسالی که انھـا  . ه درون ان به تقال پرداخته بود  که این قورباغشباھت داشت و چنین بنظر میرسید   

 متری زمین قرار گرفته ١٨ در حدود دویست سال قدمت داشت و نقطه مورد نظر در ارتفاع تقریبا     ,بریده بودند 
 این فلز و این جانور چگونه در ان – بود  سانتیمتر محصور٧۵بود و این قورباغه در میان چوب سختی به ضخامت 

تاکنون گزارش ھای متعددی درباره پیدا شدن قورباغه ھای زنده در !! ؟.رفتند سئوال بی جواب ما استجای گ
یکـی از  .  ولی واقعی بودن پاره ای جای بحث دارد ,مکانھای عجیب از جمله در میان سیمان ثبت شده است  

نگ خارا است کـه در   مربوط به بلوکھای عظیم سنگی از جنس س ,موارد مستند و در عین حال بسیار عجیب       
ھنگامیکه میخواستند . واقع در انگلستان بیرون کشیده شد " لیورپول "  از زیر ابھای لنگرگاھی در ١٨٢٩سال 

ایـن  .  ناگھان قورباغه کوچکی در میان ان پیـدا شـد   ,یکی از این سنگھا را بریده و از ان پلکان جدیدی بسازند           
. نی کوشید باال بیاید و سرانجام برای ھمیشه به زیر اب فرو رفـت  جانور مدت چند ساعت زنده ماند و با ناتوا       

 انھـا تنھـا   - مـورد مطالعـه قـرار دادنـد    –دانشمندان انگلیسی این قورباغه و حفره ای را که در ان قرار داشـت             
  . انھا چاره ای جز این نداشتند –سرھای خود را تکان دادند و از ھر گونه اظھار نظری عاجز ماندند 

یکی از بزرگترین انسیتوھای تحقیقاتی و یکی از معتبرترین دانـشگاه ھـای جھـان در زمینـه       = ساسمیت
  . مورد از فسیلھای زنده در این مکان نگھداری میشود ٨۵بیش از . فسیل و فسیل شناسی میباشد 
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  شماره سیزدهپرونده 

  
خودمان ھـم   حتا در کشور.را عدد نحصی میدانستن  ) ١٣( دیرباز مردم کشورھای گوناگون عدد سیزده  از

در . عدد را نحس و شوم نمداننـد   اما در ھیچ جای دنیا مثل انگلیس و امریکا این. مردم این عقیده را دارند 
در فرودگاھھا بلیطی . وداری میکنند نوشتن کلمه سیزده خ ھتلھا از.  نمی بینید ١٣امریکا شما پالکی بنام 

در گذشته وقتی مجرمی را میخواستن دار بزنند او باید سیزده پله را طی  . با شماره سیزده صادر نمیشود
عـدد   جایگاه برسد بسیاری از مردم امریکا سعی میکنند که نام فرزندانـشان کمتـر یـا بیـشتر از     میکرد تا به

عقاید درباره ایـن عـدد در    از اینگونه.  بیرحم نامشان سیزده رقمی است سیزده باشد اکثر جانیان و قاتالن
برای شما در نظر گرفتم چه ارتباطی با این  اما مطلبی که من. تمدن تازه تاسیس شده امریکا بسیار است 

بطور خالصه تقدیم شما عزیزان کنم چراکه مطلب کاملش خود  من سعی کرده ام این مطلب را. عدد دارد 
ای تشکیل شد که بعدھا بـه پرونـده شـماره     در دادگاه نیوجرسی پرونده 1982  اکتبر در. بالک است یک و

سـال بـد    چھـار  .  سـال درشـھرک لیمـان زنـدگی میکـرد      ١٧نزدیک " کریس بوتمن . " سیزده مشھور شد 
و کـم  او بسیار گوشه گیر  .  باعث شد که روحیات کریس دگرگون شود و ھمین  ھمسرش را از دست داد

پارکی بود که او  تنھا جائی که او را تسکین می داد کلیسا و  حرف شده بود به ندرت از منزل بیرون می امد
ھنگـامی کـه در حاشـیه پـارک      در یکی از روزھای ماه اگوسـت کـریس  . سابقا با ھمسرش به انجا میرفته 

ناگھـان چیـزی   . مـی انـدازد   دریاچـه پـارک    نوستن قدم میزد متوجه شد مـردی دارد بـسته بزرگـی را درون   
سـرمایه داران بـزرگ نیوجرسـی کـه چنـدین       یکـی از  " ايـستوود  جیمیـز . " بسرش خورد و از ھـوش رفـت   

او مردی است که در اکثر مراکز مھـم دولتـی دارای   . دارد  فروشگاه زنجیره ای در ایالت ھای مختلف امریکا
 اش یکی از بزرگترین باندھای مواد مخدر و فروش عقیده دارند او و دارودسته بسیاری از مردم. نفوذ است 

به " استوارد "  او بسیاری از خانواده ھا از پسر بزرگ. اسلحه را در سراسر قاره امریکا در دست دارند  انواع
 . دخترانـشان در دادگـاه شـکایت کردنـد امـا بخـاطره نفـوذ پـدرش نتوانـستن کـاری کننـد            خاطره تجاوز بـه 

 " به قتـل رسـاندن   ز کامال به ھوش نیامده بود که خود را در اداره پلیس دید جرم اوکریس بوتمن ھنو...اما
دانـشجوی رشـته دندانپزشـکی کـه ایـن اواخـر اعتیـاد شـدیدی بـه            ساله٢٣ھیالری . بود " ھیالری جویز 

 چاقو به قتل  ضربه١٧او به وسیله   پلیس جنازه او را در دریاچه پارک نوستن پیدا کرد . کوکائین پیدا کرده بود
تمام . کرده بود  پلیس در خانه کریس بوتمن الت قتل و تار موھای مقتول را در رختخواب او پیدا. بود  رسیده

او را  روزیکـه قـرار بـود   .  سـاله اسـت   ٢٣قاتل ھـیالری    ساله٤٦مدارک درست بود و نشان می داد کریس 
بودند ھنگـامی کـه    کنش بود اجتماع کردهمحاکمه کنند جمعیت زیادی از مردم شھرک لیمان که کریس سا

ناگھان  را به عنوان قاتل معرفی کرد" ايستوود   استوارد " کریس انچه را که دیده بود تعریف کرد و وقتی نام
مجبور شد دادگاه را تعطیل  مردم با پرتاب کردن اشیاء نظم دادگاه را بھم زدن و قاضی. دادگاه متشنج شد 

دیگـری را نیـز بـه     قتل ھای مطالب کرد و خ گذشت روزنامه محلی شروع به نوشتنسه ماه از ان تاری.کند 
گذاشت و ھر روز مطلبـی   " ١٣پرونده شماره " روزنامه نام این پرونده را  این. کریس بوتمن انداخت   گردن

ه معرفی دادگا شاھد به 8 " ايستوود جیمیز " خانواده. عاقبت روز دادگاه فرارسید . مینوشت  درباره کریس
سه روز تمام با انھا بوده ) ایستوود  پسر بزرگ خانواده جمیز" (استوارد "کرد و انھا ھمگی شھادت دادند که 

 ساله ۴۶کریس بوتمن   عاقبت دادگاه .  پدرش می رسیده و اصال لحظه قتل او در شھر دیگری به کارھای
ید از جا برخاست و با چشمان پر از اشک کریس ھنگامی که رای صادره را شن. کرد  را به حبس ابد محکوم

به بازی  شما امروز کتاب مقدس را: و به شاھدان گفت ) کتاب انجیل ( مقدس را با دست نشان داد  کتاب
شیطانی ترین انسانھای  گرفته اید ولی مطمعن باشید اینده زود میاید و شما تقاص پس خواھید داد شما

 Roger Avary راجر اواری " -١: راست میگفت " کریس بوتمن "داد که اینده نشان  .  ھستید که من دیده ام
 Herry Mason ھری میسون  - ٢رفتن  ماه بعد دریک تصادف به اتفاق خانواده اش از بین٢یکی از شاھدان  "
 ماه بعد جنازه اش را که ھدف تیر قرار گرفته بود در زیر پلی پیـدا کـردن پلـیس در    ۴یکی دیگر از شاھدان  

 ماه بعد در سن ١او . نامزد استوارد  Maria Sunderland ماریا ساندرلند  - ٣قیقاتش به نتیجه ای نرسید تح
  Vincent Valentine  وینـسنت ولتـاین  -۴او ھم یکی از شـاھدان بـود     سالگی سکته مغزی کرد و مرد٢٨

شش  Steve Alien استیو الین  - ۵شرایطی که وضع مالی خوبی داشت خودکشی کرد  ھفت ماه بعد در
یکسال بعد در سانحه ھوائی جان  Jake Waren وارن   جک– ۶ماه بعد در یک نزاع جان خود را از دست داد 

ھنگامی که نشسته بود و مسابقه اتومبیل رانی را در  Leon Belmont لیان بلمونت  - ٧خود را از دست داد 
کشت   دست داد و میان تماشاگران افتاد و عده ای رامیکرد ناگھان اتومبیلی کنترل خود را از جایگاه تماشا

بـه اتفـاق    Slater اسلیتر اقای.  اما اخرین نفر داستان دیگری داشت -٨. او ھم یکی از کشته شدگان بود 
دادگـاه   بـود بـه   "ايستوود جیمیز"که منشی یکی از فروشگاھھای خانواده  Fiona Belli ھمسرش فیونابلی

به انھا مبلغ پانصد ھزار دالر پرداخت   "استوارد"  ماه اعتراف کردن که پدر اقای١۵از انھا پس . مراجعه کردند
اقـای  . خطـر بـود    تا انھا شھادت دروغ بدھند و انھا مجبور بودن که اینکار را بکنند چرا کـه جانـشان در   کرده

ت دھـد و ھمیـشه   خـود را از دسـ   اسلیتر بسیار ھیجانزده بود او گفت تا امـروز سـه بـار نزدیـک بـوده جـان      
کریس بوتمن بعد . ھر شب کابوس میدیدن  انھا به مرز جنون رسیده بودن و. ھمسرش نیز ھمراھش بوده 

 شب قبـل بخـاطره   ١٠تقریبا . گردید اما این پایان ماجرا نبود   ماه بی گناه شناخته شد و از زندان ازاد١۵از 
  متعلق به ایشان بود برگزار می شد  مکانھای کهکه در یکی از" ايستوود جیمیز  " جشن نامزدی دختر اقای

 پـسر بـزرگش   در این حادثه اقای جیمیز ایستوود به ھمراه. عظیمی جشن انھا را به عزاء تبدیل کرد  اتش
بـا   در میان کشته شده گان خبرنگـار روزنامـه محلـی کـه    . چند نفر دیگر به خاکستر تبدیل شدن  استوارد و

کـشته شـدگان     بوتمن را گناھکار جلوه دھد بھمراه دو پلـیس دیگـر جـزء   دروغ پراکنی سعی داشت کریس
پرونـده شـماره   . ازادی کریس بوتمن تیتر روزنامه محلی بسیار تماشـائی بـود     پس از بی گناھی و. بودن 

   .بسته شد سیزده
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  او تیتر روزنامه را در خواب دید
  

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

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

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

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

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

. گزارشي از يک سقوط ھواپیما نرسیده است  ه او بگويد کهاسلیک تلفن زد دفتر شرکت فقط مي توانست ب
 بوده یواقع در قسمت شرقي کشور ودر حال حمل يک محموله بار ھواپیمايي که جان خلبان ان بود در جايي

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

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

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

شرکت ھـوايي کـه     ديگر طاقتش طاق شد و دوباره به دفتر١٩٦٣ صبح يکشنبه سوم فوريهبیقرار تر مي شد
نکرده است ودر حقیقت ھواپیماي  شوھرش در ان کار میکرد زنگ زد به وي اطمینان داده شد که مشکلي بروز

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

فقط از جانب خلیج مي توان نزديک شد و وي در رويايش ديده بود که ھواپیمـا قبـل از    المللي سان فرانسیکو
فرانسیسکو زنگ زد ولي  ت ھوايي در سانايا اتفاقي افتاده بود او به دفتر شرک. به اب برخورد میکند  سقوط

شعله ور شد پنج تن از خدمه کشته  در ھمان موقع که روي خط بود ھواپیماي شوھرش سقوط کرد ودر اتش
ولي يک تفاوت عمده میان سانحه . . سالم به در بردند  شدند و چھار نفر ديگر از جمله شوھرش از حادثه جان

 در رويايش بوضوح ديده بود که ھواپیما در کناره فرود گاه به دريـا برخـورد   او  او وجود داشتیواقع شده و رويا
النـگ بـیچ مـي      بلکه در لبه باند فرود دچار سانحه شد و اتش گرفت در اينجـا بـه نقـل از روزنامـه    .بود ننموده

 وقـوع در  خـانم پـنج روز زودتـر از    نآ اين ھمان حادثه ھـوايي بـود کـه    : پردازيم که درباره سانحه چنین نوشت
   .رويايش ديده بود
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  یونس عصر جدید 
  

سـینه  " فالکلنـد " در ابھای اقیانوس اطلس جنوبی و در حوالی جزایر  " ستاره شرق" کشتی صید نھنگ بنام  
قبل از !! نھنگ نھنگ : ناگھان فریاد یکی از ملوانان بگوش رسید . ابھا را می شکافت و ھمچنان پیش میرفت 

 اسپرم " چیزی از اعماق ابھا بلند شد و پوزه یک نھنگ ,اینکه سایر خدمه ھا بخود بیایند و اماده شکار شوند 
طبق دستور ناخدا بادبانھای کشتی .! و این سراغاز یکی از معجزات دریائی عصر جدید بود...به چشم خورد" 

 متـری را نـشان   ٢٠ تمام یک نھنـگ  انھا به مدت نیم ساعت..گشوده شد و ملوانھا به تعقیب نھنگ پرداختند     
نھنگ بیچاره از نفس . ه اب انداخته شد  یک جفت قایق شش نفره ب,کرده بودند و زمانیکه بدان نزدیک شدند

افتاده بود و بسیار خسته نشان می داد و دیری نگذشت که انھا خود را به نھنگ درمانده رسانده و بـا زوبـین       
نھنگ غول پیکر به خود پیچید و شروع به پیچ . ھای مخصوص صید نھنگ پھلوی ان نھنگ غول پیکر را شکافتند 

 قایق دومی را واژگون ساخته و خدمه ,امواج حاصله از تقالی ان موجود . ه ابھا زدو تاب کرد و با دمش بر سین
 و منتظـر بودنـد تـا    به بدنه قایق واژگون شـده چـسبیده بودنـد   ملوانان وحشت زده . ان جملگی به اب افتادند  

 اما ,ند سرنشینان قایق ھای کوچک به عرشه کشتی پا نھاد. نھنگ اخرین نفس ھایش را بکشد و ارام شود 
نـام   " جیمیـز بـارتلی  "  یکی از انھا مطمئنا غرق شده بود ولـی از سرنوشـت دیگـری کـه            ,نفر خبری نبود  ٢از  

 سال سن داشت و مالحی انگلیسی بود که اولین سفرش را با سـتاره  ٢١ وی .در دست نبود  داشت خبری   
 ,در دفتر وقایع کشتی یاداشت کردبر طبق وظیفه اش اسامی ھر دو را " ودرمن " ناخدا . شرق تجربه میکرد 

 موضوع ملوان نگونبخت فورا کنار .گرچه در موقع حادثه کسی به چشم خویش متوجه غرق شدن او نشده بود 
نھنگ صید شده را به کشتی بستند و با استفاده از دشنه    ! چون کارھای زیادی در پیش بود       ... گذاشته شد 

کار در نیمه شب متوقـف شـد و خدمـه ھـای خـسته و       . دندکر سالخی حیوان شروع بهھای تیز و مخصوص     
در سحرگاھان به سر کار خود بازگشتند و الشه نھنگ ..  تا کمی استراحت کنندکوفته به کابین ھایشان رفتند

ملوانـان اول  !! در داخل شکم نھنگ یک برامدگی بزرگ مشاھده مـی شـد    . را به روی عرشه کشتی اوردند       
 ولی ناگھـان دیدنـد ان تـوده    ,مدگی چربی مخصوص است که برای تولید عطر کاربرد دارد گمان میکردند ان برا   

احضار شد و " ودرمن " ناخدا .!!  انگار که در حال نفس کشیدن باشد..شروع به یک سری حرکات خفیف نمود
ھنگ صید شده در داخل شکم ن. یک کفش و بعد پای یک ادمیزاد پدیدار شد ..دستور داد تا پھلوی انرا بشکافند

تنھا یک نشانه خارجی از عذابی که !!  ولی زنده بود,مغروق قرار داشت که گرچه بیھوش بود" جیمیز بارتلی " 
 در او دیده می شد وان این بود که پوستش بر اثر شیره ھای گوارشی نھنگ مثل گچ سفید         ,تحمل کرده بود  

بعد جیغی ... ولی عقلش سرجایش نیامد,وش اوردیک حمام با چند چلیک اب سرد دریا او را به ھ    . شده بود   
 و او به مدت  ناخدا منتقل کردنداطاقرا به " بارتلی. "کشید و تلو تلو خوران به دیوار خورد و دوباره از حال رفت 

ولی بتدریج حواسش .  ھذیان می گفت و فریاد می کشید ,دو ھفته تمام در حالیکه به تخت بسته شده بود  
انچه را کـه در ان روز فوریـه   " جیمیز بارتلی . "  در عرض یک ماه به سر کارش بازگشت    سر جایش برگشت و   

و سـپس بـرای یـک کمیتـه تحقیـق اعزامـی از جانـب شـرکت         " ودرمـن  "  رخ داده بود برای ناخدا       ١٨٩١سال  
. رو رفته بود او بیاد می اورد که به اقیانوس پرتاب شده و در تاریکی مطلق ف. کشتیرانی انگلیستان بازگو کرد 

تنھا چیزھائی را که بخاطر داشـت ایـن          
بود که در یک معبر لغزنده به طرف جلـو      
سر میخورد و دستانش به یک ماده لزج     

او میتوانست نفس  ,و نرم برخورد میکرد  
ــی     ــت فرســا م ــا طاق ــی گرم بکــشد ول

انگونـه کـه دانـشمندان از مـدتھا       ...نمود
پیش کـشف کـرده بودنـد درجـه حـرارت         

 درجه فارنھایت   ١٠۴بیش از   خون نھنگ   
 بنـــابر ایـــن چگـــونگی نفـــس ,میباشـــد

" جیمیز بـارتلی    " کشیدن و دوام اوردن     
در ان لحظـــه بیـــشتر بـــه یـــک معجـــزه 
!! شباھت داشت تا یک مقاومت و نجات

 را بخـاطر نداشـت و     او دیگر بیش از این    
تنھــا بیــاد مــی اورد کــه در اتــاق ناخــدا   

وقتی کـشتی سـتاره   . بھوش امده بود    
از " بارتلی  " رق به بندرگاه بازگشت     ش

ــار گذاشــت    ــد مالحــی را کن ــه بع   .ان ب
بعد از  " جیمیز بارتلی   " نکته دیگر اینکه    

مـدتی تمـام موھـای بـدنش شـروع بــه      
ریختن کرد و پوست تمـام بـدنش بطـرز          
باور نکردنـی ای مثـل پنبـه سـپید رنـگ            

یونس عـصر جدیـد بعـد از انکـه       . گشت
ن یک پینه دوز ھیجده سال تمام به عنوا
" گالســــستر " در شــــھر زادگــــاھش   

" عاقبـت او بـا زنـدگی وداع کـرد     "یکی از روزنامه ھای انروز مطلبی را با عنـوان  .  درگذشت  ,مشغول بکار بود  
ایا باور می کنید در وسط تابستان و در ھوای صاف ...اما در اخر میخواھم از شما سئوالی کنم... .بچاپ رسانید

  .نه چنان باران ببارد که ناودانھا طاقت این حجم اب را نداشتتنھا بر بام یک خا
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