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  انسانھای دو سرتمدن 
 

 با تمام علم و معلوماتی که طی سالیان زیاد به ان دست ,براستی که انسان امروز با تمام دانش و تکنولوژی 
حتا این علم در بعضی از مواقع مسائلی را در برابر او قرار داده  . پیدا کرده چیز زیادی از گذشته زمین نمیداند         

میتوان به تاریخ یک پدیده و یک اثر دست پیدا  " ۴ –ن کرب" امروزه با . که ھرگز تصورش را ھم نمیتوانست بکند 
حتا دانشمندان ما سالیان سال است که بـه روی دسـتگاھی کـار میکننـد کـه میتوانـد صـدا را از داخـل            . کرد  

فرض کنید صدای ترانه گوزه گری که قرنھا پیش ھنگامی که داشت کـوزه       . برای انسان بازسازی کند     شیئی  
!! فرض کنیـد در میـان بناھـای تـاریخی صـدای سـازنده ان بنـاء بگـوش برسـد          . ود ای را میساخت شنیده ش    

؟ حـال فـرض کنیـد کـه بتـوانیم دردھـا و شـادیھای یـک نـسل از           .براستی من و شما چه حالی خواھیم شـد        
 ٢٣جمعـه  ( چند روز پیش؟ . ایا با تمام این دانسته ھا میتوانیم به عمق تاریخ برویم      ,پیشینیانمان را بشنویم    

در بخـش نظـرات   " خـاطره   " یکی از دوستان و عزیـزان ھمیـشگی وبـالک خـواھر عزیـزم               )   ١٣٨٤ارديبھشت
مطلبی را گذاشته بود که من انرا دوباره در بخش نظرات امروز قرار دادم     

) مطلـب را در ان قـسمت قـرار دادم         برای اینکه وبالک سنگین نـشود       ( 
حفاریھای که در قـسمت  مطلب از این قرار است که باستانشناسان در        

اسـکلت انـسان ھـای      انجـام دادنـد بـه         مازنـدران   در سـوادكوه » لفورك«
 بـاور نکردنـی و بـسیار حیـرت     سردرازی برخورد کرده اند که در نوع خـود   

 اما مطلبی را که من برای شما در نظـر گرفتـه ام یکـی از         !!انگیز است   
!! اسان میباشد  اکتشافات باستانشن و وحشتناکترین, باور نکردنی ترین

این اکتشاف عجیب باعث شد که باستانشناسان چندین کشور از جمله 
 امریکا و بخصوص المانیھا انرا بـاورنکردنی تـرین و          , انگلیستان   ,فرانسه  

کارگران یـک معـدن در     . وحشتناکترین یافته ھای باستانشناسی بدانند      
 نگزغـال سـ   بنگالدش ھنگامی که مـشغول حفـاری در یکـی از معـادن              

در . به اسکلت انسانی برخورد کردند که به شکل عجیبـی بـود             . بودند
 ھنگامیکه ایـن صـعنه را از   این معدن یک مھندس المانی به نام اشمیت     

نزدیک دید از انھا خواست که اسکلت را ھمانگونه بگذارند تا محققان انرا 
 رفتند و پس از برسی متوجـه شـدند ایـن   برسی کنند بالفاصله چند تیم از المان و فرانسه به محل مورد نظر         

بعد از اعالم این خبر  . استاسکلت مطعلق به انسانی است که دارای دو سر بھم چسبیده ولی مخالف ھم 
انھـا  !! رد نظر را برسی کردند  وارد منطقه شده و جمجمه مو از امریکا و انگلیسچند دانشمند انسان شناس   

و امکان دارد مثل انسانھای دیگر ناقص بدنیا . عتلق به انسانی دو سر است ھم تعید کردند که این جمجمه م
باستانشناسان کـشور  ) البته از نظر انسان شناسی (اما وحشتناکترین کشف تاریخ اتفاق افتاد        . باشدامده  

 در  اسکلت انسان دو سر١٤فرانسه و المان در نزدیکی معدن زغال سنگ قبرستانی را پیدا کردند که نزدیک       
 این اسکلت ھا متعلق به انسانھای کوتاه قدی بـود      !!ان دفن شده بود     

بالفاصله این اسکلتھا به البراتورھای . که چھره ھای مثل کودک داشتند 
امـا   . پیشرفته ارسال شدند تا برسـیھای دقیقتـری روی ان انجـام گیـرد         

 و بـدن  بـا د , ایـن افـراد دو سـر   . نتیجه باور نکردنی و تعجب برانگیز بـود         
 ھر دو بدن از ,  بدنیا امد بودند,  که بصورت متضاد از یکدیگر بودند    مجزاء  

ابتـدائی تولـد بـا     انھـا در ماھھـای  . یک مغز نصبتا بزرگ فرمان میگرفتنـد   
اما در ایـن میـان   !! عمل پیچیده ای از گلوی بدن دیگری جدا شده بودند  
 تـا  ٢٥نھای دو سر نکته دیگری ھم بود و ان اینکه حداکثر عمر این انسا           

 اسـکلت پیـدا   ١٥از  .  سال بود و انھا در سـنین جـوانی مـرده بودنـد            ٢٧
ھـر دو جمجمـه   .  ساله و باقی مرد بودند ١١ تا ٧ کودک ٣و  زن  ٤شده  

 , در میان افراد بومی منطقه !!ھا تا اخرین روز زنده و در حال رشد بودند 
ه نباشد و ان اینکه دیگر افسانافسانه ای وجود داشت که بنظر میرسید 

فرزنـدانی از شـیطان متولـد    در این افسانه نقل شده که در گذشته دور        
انھا وقتی بدنیا می امدند شیطان تصمیم . شده بودند که دوسر داشتند 

البته در ایـن حکایـت تعـداد ایـن موجـودات کـه فرزنـدان        . میگرفت که کدام تن زنده بماند و کدام قربانی شود        
باید زیاد باشد چرا که در این افسانه از شھری صـحبت میـشود کـه انھـا سـاکن ان       ه بودند   شیطان لقب گرفت  

محققان تنھا توانستند یک بدن بی سـر را کـه در   صورت گرفت و   ١٣٨٢  سال این اکتشافات در دسامبر   . بودند  
؟ چگونه ممکن .دایا براستی این انسانھای دو سر ھمان فرزندان شیطان بودن. خمره ای قرار داشت پیدا کنند 

؟ در مطالب بعدی از پیدا شدن جمجمه ای با شما سخن خواھم گفـت  . سر از یک مغز دستور بگیرد    ٢است  
مطالب بعدی ما درباره غول ھاست ایا براستی غول وجود داشته . که متعلق به انسانی غول پیکر بوده است 

؟ این ..لیفرنیا و کوه ھای تبت وجود خارجی دارند ؟ ایا غولھای کا..؟ ایا شما نام ساچکواچ را شنیده اید.است 
انـرا  ..نظرات شما مرا دلگرم میکنـد ... به شما عزیزان خواھم داد  سئوالی است که جواب انرا در مطلب بعدی       

   .دریغ نکنید
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  عجیبپروازھای 
  

یکی "  اریک نورمن "پرفسور ""؟ . پروازھا حقیقت داردنهگوین ااتایروا ای؟ .د کنز واپرد انتومین  ساانایا براستی   
ھنوز انسان چیزی از علوم تمدنھای گذشته نمیدانـد بـه   : از باستان شناسان شھیر دانشگاه ھاروارد میگوید        

نور مصنوعی استفاده می کرده شاید برای شما غیر باور باشد که اعالم نمائیم مصریان از نوعی  ,عنوان مثال 
میگوئید من مطمئنم انھا با اسرار علمی " گونیم " یا پرفسور . انھا از وجود انرژی الکتریکی باخبر بوده اند . اند 

 غریبه نبوده اند و اشاره کرده است که اطاقھای سری در اعماق اھرام وجود دارند و ھمینطور انرژی الکتریکی
 وقتی ھـوای تـازه بـدرون انھـا     , قرن و پس از کشف و گشوده شدن مجدد ۴٠ از که بعد از سپری شدن بیش 

 و کـامال  , پوشیده شده بود از ھیروگلیف و رنگھا و نقش ھـای گونـاگون    دیوارھا و کف و سقف انجا    ,نفوذ کرد   
واضح است که ان نقاشی ھا با دقت و ظرافت بعد از نصب ان سنگھای عظیم به روی دیوارھا کشیده شـده           

با این حساب ھنرمندان ان عصر از چه چیـز بـه عنـوان            . است  
؟ کـار ھنـری بـه ان دقـت و     .منبع روشـنائی اسـتفاده میکردنـد    

چراغھـای  . ظرافت نیاز به روشنائی معادل روشـنائی روز دارد        
معمولی و مشعل نمیتوانسته کار سـاز باشـد و از طـرف دیگـر      

ه نـشده   واضع است که از این قبیل وسائل روشـنائی اسـتفاد          
در . زیرا ھیچگونه اثری از دود و دوده در انجا وجود ندارد . است 

شـاید  : میگویـد  " اریـک نـورمن   " این قـسمت دوبـاره پرفـسور      
عجیب و غیر باور باشد که اعالم نمائیم مـصریان از نـوعی نـور      

و حتی قبل از کشف عدسـی       . مصنوعی استفاده میکرده اند     
وعی عدسـی پیـدا شـد کـه تمـا      بعدھا در انجا ن( در ان اماکن  

 نظریه فرایند الکتروشیمی مطـرح  )محققان را دچار تعجب کرد    
در بعضی از .. از مطلب مورد نظر خود دور نشویم""...شده بود 

ــی       ــاور کردن ــه ب ــورد ک ــشم میخ ــالبی بچ ــا مط دستنوشــته ھ
ــست ــی    ..نی ــد عجیب ــصریان عقای ــورد م ــردم در م در گذشــته م
ند کـه چگونـه نیـروی جاذبـه را          مثال مصریان میدانست  . داشتند  

خنثی نمایند و یا بلد بودند که با استفاده از وسایل فوق صوتی 
انسانھای ماقبـل تـاریخ پـی بـه     " ھمانطور که کاروکس ادعا می کند . سنگھای عظیم را بریده و حمل نمایند  

تاب لئوناردو در مورد سحر و یا در ک"  ی بریدن سنگ چخماق استفاده میکرد نیروی ارتعاشات برده و از انھا برا 
کـاھن ھـای عـون میدانـستند چگونـه طوفانھـا را از خـود دور کننـد و یـا از          " جادوی کلدانیان چنین امده است   

 "سنگھای عظیم برای ساختن معابد خود استفاده کنند که نیروی ھزار مرد برای جابجایی انھا الزم بوده است 
 سنگھای عظیم , در طومارھای پاپیروس د کلمات سحر امیز مکتوب و مصریان با ور,یا طبق یک افسانه عربی 

ویس این افسانه را ژاک . به کار رفته در اھرام را در ھوا به پرواز در اورده و در محل مورد نظر پائین می اوردند 
تن یک وجھشان مقعـر و وجـه دیگرشـان    ۶٠٠قطعه سنگھای عظیم تا " بخاطر داشته که چنین نوشته است      

محدب است لذا در موقع کار گذاشتن کامال به ھمدیگر چفت و جور شده و یک بنای یکپارچه کاملی را به وجود 
ت که انھا در ھوا معلق نگه داشته و به ارامی در محل قرار دادن انھا بر روی ھم این اسو تنھا راه . می اوردند 

کاروکس میگوید که کاھنان مصر باستان به داشتن قدرت شناور شدن در ھوا شھرت داشـتند و   " خود بچینند   
بیان میکند که دینوکریتس که یک ) پدر ( یا پلینی . در این رابطه مثالھای جالبی از نویسندگان قدیم می اورد       

 طاق اصلی معبد ارسینو را از سنگھای اھن ربا ساخت تـا اینکـه بـت ھـای     ,ر اسکندر کبیر بود معمار ھم عص 
و یا حکیم ریوفینوس اھل اکولیا که در قرن چھارم میالدی میزیسته در مورد  . انجا به صورت معلق در ھوا بمانند

ھـوا در معبـد عظـیم    استفاده از نیروی مغناطیس از مشاھدات شخصی خود از معلـق مانـدن یـک دیـسک در      
که به ) قرن دوم میالدی ( حکیم لوسیین .  که سنبل خورشید بود نام میبرد    ,سراپیس در نزدیکی اسکندریه     

در یکی از معابد سوریه کاھنان انجا تندیس  اشاره کرده است که ,شھرت دارد ) بدبینی ( خاطر سوفسطایی 
 موضوعات مربوط به شناور ماندن در ھوا را میتوان .بودند خود را در حال تعلیق در ھوا نگھداشته ) بت ( خدای 

کاسـیوس دوروس کـه یـک    :  از جملـه  ,در منابع مختلف مربوط بـه دورانھـا و مردمـان گونـاگون مـشاھده کـرد            
تندیس عشق که بصورت یک کـودک برھنـه   (  صحبت از کوپید ,سیاستمدار و نویسنده قرن پنجم میالدی بود    

ودر . می نماید که در معبد دایانا بین زمین و اسمان در ھوا قـرار گرفتـه بـود     ) ست دارد   بالدار که کمانی در د    
 در حال تعلیق در ھوا مشاھده ,  که یک مصلح بودرا" تسان کابا" تندیس ,تبت ھزاران نفر زوار صومعه خالدان 

 قرنھا بین زمین و اسمان ,ده  یک میله فلزی مشھور به میله پرن  ,و در کلیسای بیزان در ابیسینیا     . کرده بودند   
 میالدی به عنـوان منـشی   ١۵١۵که در سال " فرنسیسکو الوارز " این موضوع را پدر . در ھوا معلق مانده بود     

 که ھیچ کلکی در کار نبوده و ھیچ وسیله سفارتخانه پرتغال انجام وظیفه میکرده بیان نمود و تاکید کرده است
این موضوع را دو قرن بعد ژاک پاست نیز تعریف کرده است . نداشته است نامرعی برای حفظ ان در ھوا وجود 

و چون احتمال میداده است که شاید یک وسیله نامرعی انرا در ھوا نگھداشته است از متولی انجا خواسـته         
ائینش و مـن میلـه ای را در بـاالی ان و در پـ    " بود تا به او اجازه دھد وی انرا از نزدیک معاینه نماید و مینویسد      

ھمینطور در اطراف ان حرکت دادم و برایم مسلم شد که ھیچگونه تکیه گاه نامرعی ان را در ھوا نگاه نداشته 
در ھفته ھای گذشته برایم کامنت کرده عنـوان  "  باد -۴"   در اینجا باید مطلبی را که دوست عزیزمان "است  

بھـائی کـار گذاشـتن    از دیگر عجایـب شـیخ   : دند نوشته بو" شیخ بھائی" ایشان بعد از نگارش عجایب      . کنم  
ھنگامی که چھار گوشه اطاق را کندند مجسمه بر .  که بصورت معلق باقی مانده بود ,مجسمه ای در اطاقی 

محاسبه انرژی مغناتیسی این چھار  ھنوز ھیچ کامپیوتری قادر به ,زمین افتاد و ھرگز به حالت اولیه باز نگشت 
مـن ھرگـز مطالـب را ھـر چنـد کوچـک       ) با تشکر از ایـشان   . ( نیست برده بود از بین رازمین جاذبه قطب که 

ایـا اینھـا نمونـه ھـائی از خـواص      . باشند نادیده نمیگیرم و انھا را جمع میکنم چون میدانم یکروز بکار می ایـد           
که فھم انسان ؟ یا براستی اصراری وجود دارد .مغناطیسی است و یا مربوط به وسایل مافوق صوت میباشد  

ھنوز انسان چیزی از علوم : دقت کنید " اریک نورمن " دوباره  به گفته پرفسور  . امروزی از درک ان عاجز است
 یـک  ,عنوان کردن این جمله در عصری که دانش و فن اوری جھان را تسخیر کرده         !! تمدنھای گذشته نمیداند  
  . از علوم تمدنھای گذشته نمیداندیچ چیزاما من میگویم انسان امروز ھ..جمله کامال عجیب است
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وقتی انسان پرنـدگان را در اسـمانھا   .  ذھنش بود  یک رویا ملکه,از روزی که انسان پا به این کره خاکی نھاد       

البته در عصری که ما زندگی میکنیم دیگر این یـک   .  ارزو میکرد ای کاش میتوانست مثل انھا پرواز کند ,میدید  
بشر امروز به لطف دانش و تکنولوژی توانسته زمین را ترک کرده و پا به کره ھای دیگر چون . رویا و ارزو نیست 

ایا .  در برابر یک معمای بی جواب قرار گرفته اما تمام این دانش ھا و تمام این معلومات ھا. یخ بگذارد ماه و مر
 , نه شما اشتباه نکرده اید ؟.انسان میتواند به تکیه بر ذھن و مغز خود اثر جاذبه را از بین برده و به پرواز دربیاید

؟؟ در عصری که ھواپیماھای مافوق ..ین قدرتی دارد ایا براستی انسان چن  !! و سئوال من درست بیان شده       
 ,صوت فاصله ھای بـین قـاره ای را در کمتـرین مـدت مـی پیماینـد                

ــرای       ــایی ذاتــی ب ــک توان ــه انــسان دارای ی ــتن اینک پروازھــای گف
خودبخودی و بدون مساعدت از لوازم مصنوعی است کامال بیمـورد          

سیحی ھـا فقـط   مـ .  اما تاریخ حرفھـای دیگـری دارد         ..بنظر میرسد 
ــرای      ــی ب ــیچ اھمیت ــد و ھ ــی میدارن ــود را گرام ــده خ مقدســین پرن

در روایـات  .  قائل نیستند    ,صوفیانی که دارای چنین قدرتی ھستند     
را دیـده انـد کـه بـه     " مسیح " بسیاری امده که مردم بارھا حضرت      

ولی ایا تنھـا ایـشان بـوده کـه          !! قدم میزده   " گارلی  " روی دریاچه   
 این است ,؟ چیزی که به یقین میتوان گفت.داشته چنین قدرتی را 

که پیرامون ما نوعی نیروی طبیعی وجود دارد که برای علم کنـونی    
ما مجھول بـوده و عـده ای بـا توسـل بـه ان میتواننـد از زمـین بلنـد           

ھر اندازه که ما از جھان بینی اروپائی معاصر دور میشویم و     . شوند
 شواھد بیـشتری را میـابیم   ,نیمدر زمان و فرھنگھای دیگر سیر میک 

که نشان میدھد این نیروی طبیعی از دیرباز تا امروز شناخته شـده   
حتـی  .. مختلـف مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت        بوده و طی قـرون    

 از ان استفاده ھای مفیـدی  ,میتوان ادعا کرد که در برخی از مواقع  
ی بـی  امار مربوط به پرواز در چھارچوبھـای مـذھب  ... نیز شده است 

 قـدیس   ٢٣٠در کتاب خویش به حکایـت       " اولیویه لروی   . " شمارند  
را نام " سنت ایگناتیوس لویوال " از جمله انھا میتوان . کاتولیک اشاره میکند که این استعداد ویژه را داشته اند 

ھم " سنت ادولفوس لیگوری . " ر از زمین بلند می شد  سانتیمت٣٠ حدود ,برد که ھر وقت در حال عبادت بود
یک . میالدی به ھوا بلند شد ١٧٧٧در سال " فوجیا " در پیش چشم ھمه شرکت کنندگان در مراسم کلیسای 

گـاھی تـا   " بـتلھم  " میباشد که در بـاغ صـومعه ای در شـھر    " خواھرماری"مورد دیگر مربوط به راھبه ای بنام     
!! دست خود را به شاخه ھای درختان میگرفت ,ن صعود میکرد و ھمانطور که باال میرفتارتفاع سرشاخه درختا

 شخص در یک حالـت خلـسه یـا نـشئه مـذھبی قـرار       ,تحقیقات مربوطه نشان میدھد که در تمامی این موارد 
البتـه ایـن   .  خود گسستگی فکری یـا مـسافرت معنـوی دارد    داشته و شناوری جسمانی یک مفھوم ثانویه از     

 و ھواروندگان مسلمانی نیز وجود داشته انـد کـه از جملـه انھـا      ,دیده فقط منحصر به قدیسان کاتولیک نبوده      پ
درویش ایرانی سده دوازدھم میالدی بود که در پرشھای ناگھانی به باالی درختان و یا سـقف منـازل        " حیدر  "

که فرد ساده )  میالدی ١۶۶٣ وفات – ١۶٠٣تولد " ( کاپرتینو " اھل شھر " سنت جوزف . " تبحر داشته است 
 دائـم توسـط مـافوق    , برای پرھیز از شھرتی که بخاطر صعودھای تماشائی اش کسب کـرده بـود    ,لوحی بود 

بخاطر اینکه در حین مراسم ... به دیگری پاس داده می شد"فرانسیس مقدس " ھایش از یک کلیسای فرقه 
 او را از نیایش در جمع ,کرد و باعث اختالل در مراسم می شدکلیسا ناگھان فریادی میکشید و به ھوا پرواز می

 ھمانطور که قبال .!!منع کرده بودند و وادار شده بود که این عبادت ھوائیش را به تنھائی و در خلوت انجام دھد
اما پروازھائی کـه در عـصر حاضـر صـورت     . امار مربوط به پرواز در چھارچوبھای مذھبی بیشمارند        ,اشاره کردم   

 از شـخص نـام   " یـا عجایـب عجیـب   S.J.S News "اگر یادتان باشد من در مطلبی با عنوان .. رفته کم نیستندگ
این . پدر قادر بود براحتی به پرواز دراید " نوح " و گفتم ایشان پدری داشته اند به ھمین نام " نوح " بردم بنام 

در سال ..پدر میباشد " نوح" یبینید مطعلق به عکسی را م..مرتاض ھندی اکثرا ھنگام خواب به پرواز درمیامد      
 این کـار باعـث شـد او    ..موفق شد در یک سالن عمومی به پرواز دراید" کالین اوز "  یک انگلیسی بنام  ١٩٣٨

تصویر یک نفر ١٩۴۵که یک نقاش فقیر بود در سال " جانتان ایتوان .. " برای مدتی تیتر اصلی روزنامه ھا بشود
امـا  ... این تابلو اکنون یکی از گرانترین اثار نقاشی بشمار میرود.. پرواز در امده بود را کشیدرا که در مکانی به  

 به گروه شیطانھای سیاه در امریکا این اخرین مدرکی که من توانستم از اینگونه پروازھا پیدا کنم مربوط میشود
سه تن از ..ود را از شیطان میگیرنداکثر مردم عقیده داشتند این گروه قدرت خ..تشکیل شد١٩۶٨گروه در سال 

 اما براستی این نیرو چگونـه در وجـود ادمـی     .. سانتیمتر از زمین فاصله میگرفتند     ١۵انھا براحتی چیزی حدود     
  پایان !!!!!؟ جواب ان با شماست.شکل میگیرد؟ ایا ذھن انسان انقدر نیرو دارد که ادمی را به پرواز دربیاورد 
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  ؟.ایا غول ھا یک افسانه اند
  
  
 مطرح نمودند که اگر یک قمـر بـه زمـین نزدیـک و نزدیکتـر       برای اولین بار این سئوال را     " بالمی  " و  " سورت  " 

 بیـشتر خواھـد    یکی از تاثیرات ان این خواھد بود که قوء کشش ان به نسبت؟.ھدد چه اتفاقی روی مید   بشو
 و از تاثیرات ثانوی ,شدت جذر و مدھا زیادتر شده و سطح وسیع تری از سواحل را شستشو خواھد داد . شد 

طبق نظر این دو دانشمند این تنھا . که انسانھا و کلیه موجودات زنده بلند قدتر خواھند شد ان این خواھد بود 
 ۵دلیل ممکن برای توجیه علت پیدایش گیاھان و حیوانات عظیم الجثه و غول پیکر و انسانھایی به قد بیش از 

 و ھمینطـور بـاال رفـتن     و طبق این تئوری افـزایش قامـت انـسانھا   ,اند متر است که در روی زمین می زیسته        
 از اینگونه مباحث متشنج کننده درباره طبیعت و .ضریب ھوش ادمیان در اثر افزایش اشعه کیھانی بوده است 

این اشعه وجـود داشـته اسـت و در اینـده       
سالیان متـوالی  .  نیز وجود خواھد داشت    

برسـی و تحقیـق الزم اســت تـا بتـوان بــه     
ــسور . نتیجــه قطعــی دســت یافــت    " پرف

که در این رابطـه برتـر از       " عقوب ایوگستر   ی
: " ھمــه اســت اعــالم نمــوده اســت کــه   

اشـعه کیھـانی نیــز ماننـد اشـعه ایکــس و     
غیره ممکن است دارای دو نوع تاثیر باشد  

 یعنی ممکن است باعث تعقیرات وراثتی   ,
ــدن اســیب     ــه بافــت ھــای ب ــا ب ــشود و ی ب

 اگــر کــره زمــین دارای قمرھــای  "برســاند 
  که غیر از یکی بقیه نابود    ,  چندگانه بوده 

 و بـاز ھـم اگـر نتیجـه ان شـده             ,شده اند   
است که انسانھا در معرض تـابش شـدید         

 پس بطور حـتم    ,رادیو اکتیو قرار گرفته اند      
دلیل پیدایش موجـودات غـول پیگـر ھمـین        

برای اینکه این موضـوع      . پدیده بوده است  
" مارتینیک "  به نام  در جزیره ھند غربی١٩٠٢ی را که در سال  میتوانیم رویدادھائ,بھتر به تصویر کشیده شود 
سـنت  " نفر فقط در  شـھر    ٠٠٠/٢٠ بیش از  که منجر به کشته شدن ای حادثه,روی دادند را بخاطر بیاوریم     

درست قبل از اغاز فاجعه یک توده غلیظ ابر به رنگ بنفش تیره در باالی دھانه اتشفشان ظاھر . گردید " پامین 
 ان ابر بتدریج گسترده تر شد و باالی جزیره را پوشاند  , که عبارت بود از گازھای اشباح شده با بخار اب     , شد

 از دھانه اتش ناگھان ستون اتشینی.! مردمان ساکن انجا خبر نداشتند که چه فاجعه ای در انتظار انھاست . 
گازھـای  .  متر به اسمان فوران نمود و گازھـای موجـود در ابـر را شـعله ور کـرد          ۴٠٠٠فشان تا ارتفاع بیش از      

 تمـامی سـاکنان ان جزیـره زنـده زنـده      , درجه سانتیگراد در حال سوختن بود   ١٠٠٠مشتعل با حرارتی معادل     
شھر فاجعه زده دیگر بازسـازی  .  ت نجات پیدا کرد و تنھا یکنفر زندانی که در سیاھچال قرار داش  کباب شدند 

گیاھـان و حیوانـات در صـحنه انجـا     .  اما زندگی خیلی زودتر از انچه انتظار میرفت در ان جزیره اغاز شد   ,نشد  
 , سگھا) حیواناتی که به انجا رفته بودند (   اما ھمگی از اندازه ھای خارق العاده برخوردار شدند ,ظاھر شدند 

الک پشتھا و حتی حشرات خیلی درشت ھیکل تر از ان بودند که تا ان موقع مشاھده       ,  مارمولکھا , اگربه ھ 
دولت فرانسه برای تحقیق در این . و ضمنا ھر نسل جدید نسبت به نسل قبل خود بزرگتر شده بود  شده بود

د از تحقیقات الزم اعالم نمودند مورد تیمی از دانشمندان را در نزدیکی کوه اتشفشان انجا مستقر کرد و انھا بع
که جھش ناگھانی زندگی گیاھی و حیوانی موجود در انجا به دلیل تشعشعاتی بوده که از مواد معدنی پرتاپ 

 , ان تشعـشعات روی انـسانھا نیـز مـوثر بـود     . شده به اسمان در حین فعالیت اتشفشانی ساطع شـده بـود    
روئن "  سانتیمتر و ھمکار دیگرش دکتر ٧طی ان مدت به اندازه در " گراویور ژورل"سرپرست تیم تحقیقات دکتر

برای ازمایش دقیقتر بعضی از شاخه ھای تازه جوانه  .  سانتیمتر به قدشان اضافه شده بود۵ ساله حدود ۵٩" 
را  دیگر ان گیاه زده گیاھان را طوری پوشاندند که اشعه مورد نظر به انھا نتابد و شاخه ھای ھم قد و ھم اندازه

 طولی نکشید که مشاھده کردند شـاخه ھـای اشـعه دیـده بـه مراتـب       , در معرض تابش ان اشعه قرار دادند     
بزرگتر از شاخه ھای محروم از اشعه رشد کرده اند و روی ھم رفته در عرض شش مـاه بـه ھمـان انـدازه ای              

سیدند و اندازه انھا نیز میوه ھا خیلی سریع ر .  سال طول می کشیده است٢رشد نمودند که در مواقع عادی 
 حیوانات رده پائین , تنه ھای گیاھان کاکتوس نیز قطورتر و دو برابر گردید ,خیلی درشت تر از حد معمول گردید

 سانتیمتر ٢٠مثال نوعی مارمولک سمی که در حالت عادی به طول حدودا . نیز تاثیرات ان اشعه را بروز دادند 
 سانتیمتر رسـید و شـکل اژدھـای    ۵٠ ان اشعه قرار گرفت طول ان به حدود  بعد از اینکه در معرض تابش  ,بود  

 امـا  . حاال دو برابر سمی تر از مار کبرا شده بود ,کشنده بود  ان که قبال کمتر سم زھر  کوچکی را پیدا کرد و      
ر عـادی را نـشان   خارج و دور نمودند دیگر ان رشد غی" مارتینک " بعد از اینکه ان گیاھان و جانوران را از جزیره          

در خود جزیره ھم وقتی تابش اشعه مورد بحث به پایان رسید ان غولھای کوچولو به حال اولیـه خـود     . ند  نداد
ایـا زمـین در سـالیان دور تجربـه اینگونــه     !!  ایـن حادثـه یـک معمـا را در برابـر دانــشمندان قـرار داد       .برگـشتند  

 در افسانه ھای زیادی از غول ؟.عه ھای مرموز چقدر بودهعمر این اش و اگر بوده ؟ . استتشعشعات را داشته
؟ ایا براستی اسکلتھای انسان پـنج متـری یافتـه    . ایا این افسانه ھا تنھا یک داستان ھستند ,نام برده شده    

ھمانطور که در مطلب قبل دیدیم دانشمندانی بودند که نظریه فاجعه ؟  . یا باز اینھم یک افسانه است ,شده 
 باز ھم ,وباز ان تعداد از دانشمندانی که نظریه فاجعه اقماری را رد می کنند . اقمار زمین را مطرحه کرده بودند 

وده است که در گیاھان و حیوانات این عقیده را قبول دارند که اشعه کیھانی عامل غول سازی در روی زمین ب  
خورشید به طور حتم در مراحل اولیه خود مقدار متنابھی اشعه کیھانی را به . ماقبل تاریخ نمود پیدا کرده بود   

منظـور  ( حتی در عصر حاضر نیز ھر موقع طوفانھای خورشـیدی  . سوی سیارات پیرامون خود انتشار داده بود     
   . تشعشعات کیھانی افزایش پیدا میکند,  بیابدشدت) انفجارات سطح خورشید است 
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در چنین صورتی غول سازی می بایست از اغاز شروع زندگی نبـاتی و حیـوانی در روی زمـین وجـود داشـته                 

 از ,که زمـان زنـدگی دایناسـورھا بـوده اسـت      )  میلیون سال قبل ١٨۵حدود (باشد نه فقط در دوره تریاسیک     
 ولی حتما , کیھانی از طریق جو زمین فیلتر شده و به زمین می رسد طرف دیگر درست است است که اشعه

حتی امروزه نیز تابش ان تغییرات غیرقابـل انکـاری را در بـدن انـسانھا     . در ان ایام شدت ان بیشتر بوده است       
 , واحد در دقیقه باشد      ٠٠٠/۶۵٠اگر شدت ان    . باعث میشود   

 نماید متر عبور١٢٠٠میتواند از دیوارھای سرب و از اب به عمق 
پس تا اینجا نتیجه گرفتیم اشعه کیھانی خورشید میتواند در        . 

 امـا ایـا در    .رشد و نمود گیاھان و حیوانات تاثیر داشته باشـد     
باتر "  پرفسور ؟ .روی زمین نشانه ھای دیگری ھم وجود دارد 

کــه در حــال حاضــر " لــوئیس لیکــی " پــسر پرفــسور " لیکــی 
 در ان زمـان کـه پـدرش بقایـای     ,اشـد  سرپرست موزه کنیا میب   

انسانھای ماقبل تاریخ را کشف نمود پسر کوچکی بـیش نبـود     
 در ان موقـع روزی وی از سـر   اما کمک پدر محسوب مـی شـد   

که در نزدیکی دریاچه ویکتوریا     " اولدووای  " باالئی مقابل تنگه    
خـود را از دسـت داده و   قرار دارد مشغول سعود بود که تعادل       

 و در ھمـان حـال کـه    , بـه تـه دره سـقوط نمایـد        بود کم مانده 
بطرف پائین خم شده بود ناگھان یک تکه استخوان درشتی را       

 او ,مشاھده کرد که قسمتی از ان سر از خاک بیرون زده بود        
شروع به فریاد زدن کرد و ھمراھان او را باال کشیدند او انچه را 

 کنکـاش در  ع بـه که دیده بود به پدر گفت و انھا بالفاصله شرو      
 انھا اسکلت و جمجمه ای را از زیر خاک بیـرون      , کردندمنطقه  

 این اسکلت مطعلـق بـه انـسانی       , اوردند که باور کردنی نبود    
بود که نزدیک به پنج متر قد داشت و حدود نیم میلیـون سـال          

ــرد    ــدگی میک ــاطق زن ــل در ان من ــه   ,قب ــین یافت ــن اول ــه ای  البت
ولی یکی از بینظیرترین یافته ھای انسانھای غـول پیکـر محـسوب مـی      ,نبود دانشمندان و باستان شناسان    

من اگر بخواھم تمام یافتـه ھـای دانـشمندانی کـه تـا امـروز       . معروف شد " غول اولدووای   "شد که بعدھا به     
م یک جمجمه و اسکلتھای انسانھای عظیم الجثه را یافته اند را بگویم ھمانطور که در مقدمه مطالب عرض کرد

 ھندوستان  و قاره افریقا و امریکای ,کتاب مثنوی میشود ولی ھمینقدر اشاره می کنم که در کشورھای چین 
 نشان میدھد که  یافته ھااین... جنوبی و قسمتی از اروپا اسکلتھای انسانھای عظیم الجثه یافت شده است 

بسیار درشـت تـر از نـسل امـروز بـشر بـوده        که از نظر اندازه و ھیکل در روی زمین انسانھای زندگی میکردند  
فلیپـین انجـام گرفـت اسـکلت انـسانی بـه قـد پـنج متـر ھفتـاد           " گارگایـان  " در یکی از حفاریھا که در   . است

 " اسکلت دیگر به قد سه متر در منطقه جنوب شرقی چین یافت شد و طبق اظھار نظر. سانتیمتر یافت شد   
 سـال پـیش در ان منطقـه زنـدگی     ٠٠٠/٣٠٠این انسانھا حداقل در  ,انسان شناس چینی   "  چانگ   –پنی ون   
 در منطقه سیـستان و بلوچـستان   ١٣۴٧تا ١٣۴۶یکی از بستگان نزدیک بنده ھنگامیکه در سالھای  ( میکردند  

در ان سالھا زلزله ای در منطقه امده بود و بعضی از افراد بومی امدند و گفتن در : مشغول خدمت بود میگفت 
اسکلتھای بیرون زده وقتی چند کارشناس به ان منطقه امدند تشخیص دادند که انجـا قبرسـتانی           منطقه ای   

.  دوست من میگفت اسکلتھا مطعلق به انسانھائی بود که بیش از سه متر قـد داشـتند         , متروک بوده است  
لنـدش در  این جای تعجب دارد چرا که فردوسی حماسه سرای بزرگ ایـران بارھـا از سیـستان و مـردان قـد ب                

 البته )در اینده مطلبی درباره بعضی از افسانه ھا و داستانھای کتابھای مقدس دارم . شاھنامه صحبت میکند 
 اختالف درباره زمان زندگی انسانھای غول پیکر"  چانگ –پنی ون " انسان شناسان دیگری ھم ھستند که با 

مـراکش نیـز   " اقادیر "  یافته ھای به عمل امده در این موضوع در مورد . نظر دارند و بسیاری ھم با ان موافقند       
انبـار و ذخـائر و لـوازم شـکاری را     " الفانچریـک  " در انجا یک افسر ارتش فرانسه به نام سروان         . صادق است   

 کـه وزن ھـر کـدام انھـا     مشاھده می شـد کشف نمود که در میان سالحھای موجود پانصد عدد تبرزین دولبه            
 کـه بـا    بدسـت امـد   کیلـو گـرم  ۶٠ین تبرھـایی بـرای قطـع درختـان بـه وزن حـدود       کیلو گـرم و ھمچنـ  ١١حدود  

 ,و عالوه بر سنگینی وزن  .  است تبر و تبرزین ھای امروزی برابر٣٠ تا   ٢۵استانداردھای امروزی چیزی حدود     
رومند بوده غول پیکر و نیطول و قطر دسته ھای ان نیز نشان از این دارد که استفاده کننده ھای ان باید بسیار 

 حکایتھا و ھمچنین افسانھایی است که در ,مطلب دیگری که محققان این رشته را دچاره حیرت کرده  . باشند
مثال در افـسانه ھـای یونـان باسـتان از غـول سـه چـشمی نـام بـرده          . میان اقوام مختلف وجود داشته است  

 در امریکـای جنـوبی نیـز دیـده     وام وحشیاق تقریبا مشابه ھمین افسانه نیز در میان سرخپوستان و   ,میشود  
در گوشه و کنار این کره خاکی مجسمه ھائی وجود دارد که پیام مرموزی را در خود نگه داری میکنند . میشود 

تمـام اینھـا نـشانه     . تونلھای بسیار عریضی که یک کالسکه چھار اسب به راحتی میتواند در ان طـردد کنـد           . 
اما یک . چثه یا ھمان غولھای کتابھای داستانی که در کودکی انرا میخواندیم ھائی است از انسانھای عظیم ال

  !!! شاید ...جواب این است " ؟.ایا در عصر ما ھم غولی وجود دارد . " سئوال مرموز باقی می ماند 
  

گزارشی را منتـشر کـرد کـه    " اورگون " واقع در ایالت " پورتلند "  روزنامه شھر ١٩۶٣ ژوئیه سال ٣٠در مورخه   
!! مخلوق عجیب باز ھـم در شـمال غربـی دیـده شـد      : گردید " اورگون " باعث تعجب و وحشت مردم ایالت         

پی به این امر برد که این گزارش یک مورد دیگر از سلسله " ارتین کالرک م" نویسنده مقاالت روزنامه به اسم 
در ایـن مـورد   . ی عجیـب نقـل شـده اسـت     گزارشھایی است که از شاھدین معتبـر دربـاره غولھـای پـشمالو           

و دو زن بومی که نسبتی با ھم نداشتن و بنا به " پرتلندی " از شاھدین به عنوان یک مرد " کالرک " بخصوص 
حادثه در یک قسمت دور افتاده از  .ست ایشان اسمشان در ان شماره از روزنامه چاپ نشده بود نام برد درخوا

 ژوئیه ٢٨ بامداد روز یکشنبه مورخه ۵/١در حدود ساعت " تاپینش " و شھر " ساتوس " یک جاده بین گذرگاه    
انم  مسافرش بودند و او تازه از یک ان مرد در حال راندن اتومبیلی بود که ان دو خ       .  روی داده بود   ١٩۶٣سال  

  اتومبیل دیگر سبقت گرفته بود که ناگھان چراغھای جلویش روی یک موجود عظیم الجثه که در چند فوتی پائین 
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اول فکر کردم که یک تنه :  وی خطاب به خبرنگار فوق گفت . افتاد ,تر از جاده و در قسمت چپ ان قرار داشت 

لی بعد دریافتم که ھیچ کنده درختی در ان ناحیه وجود ندارد سپس دیدم که  و,کنده درخت سفید رنگ است 
 متر ۴ تا ٣سه سرنشین اتومبیل تصدیق کردند که ان موجود یک مخلوق ادم نما به قد ! ان دارد حرکت میکند 

و پوشیده از موی درازی بود که در نور جلـوی اتومبیـل خاکـستری جلـوه          
 موجـود از داخـل گـودالی کـه در مجـاورت          انھا فکر کردند که این    . میکرد  

و ھنگامی کـه نـور ماشـین  بـه ان         . جاده قرار داشت بیرون امده است       
ایـن  .  خورد خیلی سریع از جاده فاصله گرفت و در تـاریکی ناپدیـد شـد     

منجملـه یـک   . گزارش سریعا با سایر گزارشھای متعاقب ان دنبـال شـد        
به روزنامه داده شده " نریش مارتین ھ" گزارشی بود که توسط خانواده     

چنـد موجـود    . این خانواده کشاورز ھنگامیکه در مزرعه خود بودنـد          . بود  
اقـای  . غول پیکر را دیدنـد کـه کنـار حوضـچه اب مزرعـه ایـستاده بودنـد              

ھنریش تصور کرد که به چند خرس برخورد کرده اما در ان منطقه خرسی 
 ازاری بـه کـسی برسـانند       انھا بدون اینکـه   . به ان بزرگی وجود نداشت      

شروع به خوردن اب کردند و بعد از انجا دور شدند چیزی که باعث تعجب 
بود اینکـه انھـا اب را در میـان دسـتان خـود میگـرفتن و بعـد میخوردنـد و              

دیگـر پلـیس نمتوانـست بـی تفـاوت      . حرکت انھا دقیقا مثل انـسان بـود    
 گل الـود  ,  حوضچه و چون کنار انھا به سرعت وارد منطقه شدند   ,باشد  

جای پای انھـا دقیقـا شـبیه    . بود به راحتی جای پای انھا دیده می شد    
 تنھا چیزی که می شد عنوان کرد ایـن بـود   , از رد پاھای انھا قالبھائی تھیه شد ,انسان بود اما بسیار بزرگتر  

و اطالعات زیادی از . گفتند می" ساچ کواچ " سرخپوستان به این موجودات . که انھا میمونھای انسان نم بودند 
 ١٩۵۴ تا اینکه در سال , سالھا گذشت و دیگر خبری از میمونھای انسان نما نبود. این موجودات در دست نبود 

سنت " که مشغول کار به روی یک حفره کوچک پر منفعت در دامنه شرقی کوه   نفره از معدنچیان     ۶یک گروه   
النگ ویـو دیلـی   " به استناد خبر جریده . مورد حمله یک دسته نعره کش غول پیکر قرار گرفتند . بودند " ھلن  
نچیان معد. این موجودات با پرتاب کردن سنگ و چوب به طرف معدنچیان باعث وحشت و فرار انھا شدند " نیوز 

ماریون اسمیت " یکی از معدنچیان بنام . بسرعت خود را به کلبه ای که برای استراحت ساخته بودند رساندند 
من پنچ تیر از فاصـله نزدیـک بـه یکـی از     :   میگوید ,داده است " کولیتز کانتی  " در گزارشی که به کالنتری      " 

 ایـن جـانوران بـزرگ در اطـراف     چیان در تمام طول شب به گفته معدن   ,وحشیان زدم اما نتوانستم او را بیندازم        
 گاھی این سنگھا بقدری بزرگ بود کـه نزدیـک بـود    ,کلبه انھا نعره می کشیدند و انرا سنگ باران می کردند          

 ولی ھمینطور که ,با دمیدن صبح معدنچیان از کلبه در ھم ریخته اشان پا به فرار گذاشتند . کلبه را ویران کند 
 خود را رودر روی یـک موجـود پـشمالوی عظـیم       ,می گریختند   

 متر و شکل ظاھری ان   ۴الچثه که به تخمین انھا قدش باالی        
 ,شبیه یک میمون با موھای بلند سیاه یـا قھـوه ای تیـره بـود            

طبـق گـزارش واصـله یکـی از معـدنچیان بـه طــرف ان       . دیدنـد  
موجود شلیک کرد و انھا دیدند کـه وی بـه داخـل یـک شـکاف              

 پرتـاب  ,معـروف گردیـد   " دره میمـون  "  از ان زمان بـه   بزرگ که 
 ارسـال یـک گـروه      گزارش معدنچیان وحشت زده موجب    . شد  

: در گزارش این گـروه امـده   . جستجو از طرف دفتر کالنتر شد      
ــران شــده    بنظــر میرســد بعــد از خــروج  ,کلبــه بطــور کامــل وی

 معــدنچیان انھــا دســت از خــراب کــردن کلبــه برنداشــته انــد 
ھای بسیار بزرگی به طرف کلبه پرتاب شـده کـه نـشان              سنگ,

جای پاھای این ..میدھد این موجودات بسیار قدرتمند ھستند   
موجودات در اطراف کلبه به چشم میخورد که بسیار شبیه پای 

در دره اثار خون بچشم میخورد اما اینگونه بنظر میرسد که انھا . انسان است اما اندازه ان بسیار بزرگتر است 
من بـرای اینکـه ایـن مطلـب بـه درازا نکـشد بـه ایـن نکتـه اکتفـا مـی کـنم               . موجود زخمی را با خود برده اند        

یـک گـروه فـیلم    ١٩۶٧تا اینکه در سـال  . گزارشات زیادی از دیدن این موجود در جراید مختلف به چاپ رسید        ..
بعدھا (مثل انسان راه میرود تعیه کند توانست یک فیلم کوتاه از این موجود عجیب که " دون فرد " برداری بنام 

 نسل این موجودات بسرعت منقرض شـد بـا سـاخت و سـازھای          )فیلمھای بسیار توسط ھالیود ساخته شد     
البته در سالھای گذشـته خبـر از دیـده شـدن ایـن      ..انجام گرفته دیگر جائی برای اخرین غول ھا نمانده است  

ایا اینھا . و ھمچنین جنگلھای اموزون بگوش میرسد " ی پی می سی س" موجود غول پیکر در اطراف رودخانه 
اما غولھا دیگر . ؟ در اینده نه چندان دور از غولھای تبت با شما خواھم گفت .نیاکان غولھای داستان ما ھستند

  ....  انھا وجود داشته و شاید ھم وجود دارند ..یک داستان نیستند
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