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  .!! نابغه ای که دیوانه شد– "ولیام سیدس"
  

 در چھـل  –.!! ی یـک نابغـه شـد   ماجرای انسانی بـود کـه در چھـار سـالگ       " ویلیام سیدس   " شرح زندگانی   
" ویلیام  "–.!! سالگی این نبوغ از وجودش رخت بربست و عجیب تر اینکه او خود از این موضوع خشنود بود 

کوچک در دو سالگی قادر بود کتابھای دبیرستانی را بخواند و از شش 
این نابغـه کوچولـو در      .! ماھگی توانست حروف الفبا را تشخیص دھد      

 دو مقالـه پانـصد   – بنـا بـه دسـتور پـدرش         ,ز تولد خود  چھارمین سالرو 
کلمه ای را یکی به زبان فرانسه و دیگری را به زبان انگلیسی نوشت 

   ھنگامی که پدرش از نبوغ فرزندش بخود می بالیـد –یکسال بعد   .  
کوچولو در روز تولدش دست به کار خارق العاده " ویلیام سیدیس   " –

او اینبـار  . بوغ فکـری خـود را اشـکار سـاخت          و یکبار دیگر ن    ,دیگری زد 
" پدرش پرفسور . مقاله ای درباره علم تشریع به رشته نگارش دراورد 

بـرد تـا کـار    " ھـاروارد   " این رساله را بـه دانـشگاه        " بوریس سیدیس   
انان . بینظیر فرزند نابغه اش را به ھمکاران دانشمند خود نشان دھد      

ولـی ایـن کـودک    .!! استی حیرت کردند  بر,از اینھمه استعداد و نبوغ  
در زمانی که . ھنوز برای انھا و پدرش اعجاب دیگری در استین داشت 

 یک کتاب درسی بـه زبـان   – سال از عمرش سپری می شد    ١٠فقط  
" در یازده سـالگی بـه دانـشگاه         . یونانی درباره علم ھندسه نوشت      

ود به دانشگاه بـود  البته او دو سال پیش اماده ور. راه یافت " ھاروارد  
.  اما مقامات دانشگاه صالح دیدند پیش از ثبت نام مدتی صبر کنند          –

 در بیــست –شخــصی کــه در دو ســالگی یــک نابغــه بــشمار میرفــت 
روز ! ؟.چـه اتفـاقی افتـاده بـود    . سالگی طعم تلخ شکست را چـشید    

 لیکن –شمار رویدادھای زندگی او سر نخ ھایی در اختیار ما میگذارد 
در دانشگاه ھاروارد به تدریس روان شناسی در  " بوریس سیدیس   . " قانعه کننده ای به ما نمیدھد       پاسخ  
او نویسنده برجسته ای بود و بخاطره نگارش چند کتاب درباره . اشتغال داشت " حاالت غیر طبیعی " زمینه 

عنوان یکی از اعضای برجسته  و ھنوز از او ب– از شھرت زیادی برخوردار گردید بود –مبحثی که تدریس میکرد 
 تـصمیم مھـم و   –  دکتر سـیدیس انـدکی پـیش از انکـه پـسرش بـدنیا بیایـد          –دانشگاه ھاروارد یاد میکردند     

را روی " پیـشرفت ذھنـی   " او تصمیم گرفت پاره ای از تئوریھا و نظزات خود درباره پدیده  . خطرناکی گرفت   
ندش به عنوان یک خوکچه و در حقیقت از فرز   .!! فرزند خویش ازمایش نماید   

 زندگی فرزند خود را –ولی نمیدانست با این اقدام . ازمایشی استفاده کند 
 –او بر این باور بـود کـه مغـز یـک موجـود زنـده را       . ھی خواھد کشاند  ابه تب 

 میتوان درست مثل عضالت بدن پرورش داد و اینکـار را از نخـستین روزھـای         
کوچک قدم بـه ایـن جھـان    " ویلیام  "  ھنگامی که  .زندگی فرزندش اغاز کرد   

 –پـدر خـود خـواھش    .  اینده اش در لب تختخـواب او قـرار گرفـت    –گذاشت  
 و روز چنـد بـار ایـن    –حروف الفبا را روی میلـه ای بـاالی سـر او اویـزان کـرد        

 و –حروف را به طفل نوزادش نشان میداد و نام انھا را با صدای بلند میخواند 
 اینکار ساعتھا و روزھای متوالی ادامه –ان بچه کوچک ھم عینا تقلید میکرد 

 ھنگامی که فقـط شـش مـاه از    –کوچک " ویلیام  "   و شگفت اینکه–یافت  
 حاصـل کـار   – قـادر بـود ایـن حـروف را تـشخیص دھـد       –عمـرش میگذشـت   

 ھـر روز بـا متـون کتابھـای     – کودکانـه  مغز کوچک ویلیام بجای قصه و اشعار!!! ؟. اما بعد –موفقیت امیز بود  
 فیزیولوژی و زبان یونانی بخورد این – ھندسه – جغرافیا ,بجای قصه ھای شیرین . درسی بمباران می شد 

دنیـای او را بـازی   .!! اجازه نداشت خود را با ھیچگونه بازیچه ای سرگرم سـازد   . طفل بیچاره داده می شد      
 ایـن طفـل بـیش از     پیشرفت ذھنی باور نکردنی–ر ماه که میگذشت  ھ–ھای بی رحمانه پدر پر کرده بود       

 و بھـت و حیـرت مـادر بیچـاره اش را     - بطوری که موجبات شگفتی ھمکـاران پـدرش    ,بیش شکوفا می شد   
 نقطـه کـوری در ایـن نبـوغ     –ولـی بـا گذشـت زمـان         . فراھم سـاخت  

به سن ھشت سالگی   " ویلیام  " ھنگامیکه  . چشمگیر پدیدار گشت    
و در مواقعی با غامض تـرین       ! -خنده ھای بیموردی سر میداد     , رسید

این .  واکنشھای عصبی در او بروز میکرد –مسائل فکری روبرو میشد 
 بدبختی و مصیبت بشمار میرفت که پدرش از درک ان عـاجز  –نشانه  
 ھنگامیکـه بـه اوج رسـید کـه     –این برنامه تغذیه فکـری اجبـاری    .! بود

 در حــضور  در ان روز –ســالگی پــا گذاشــت ویلیــام بــه ســن چھــارده 
به سـخنرانی  " بعد چھارم "  درباره   ١٩١٢جمعی از دانشمندان سال     

پرداخت و درست در لحظه ای که انان را سـخت تحـت تـاثیر سـخنان       
 زیر خنده زد , ناگھان بی اراده و با حالتی عصبی –.! خود قرار داده بود

 پـس از انکـه   –.!!! تـرل کنـد  و از ھیچ روی قادر نبـود خنـده خـود را کن            
" نیــو ھمــشیر " واقــع در " پــورتس مــاث " مــدتی دراز در اسایــشگاه 

بازگـشت و بـا موفقیـت    " ھاروارد  "  دوباره به دانشگاه     –بستری شد   
 کـه یگانـه ارزویـش در      :او بـه خبرنگـاران گفـت      . فارغ التحصیل گردید    

ویلیـام  . " ست که مانند یک موجـود طبیعـی زنـدگی کنـد      ازندگی ان 
با خواسته پدرش به مقابله برخاست و کوشـید خـود را از          " سیدیس  

واقع در " رایس "  در اموزشگاه او  .بند تجربیات بیرحمانه او ازاد سازد 
به تدریس پرداخت و دریافت که از فوت و فـن سـازش بـا      " ھوستن  " 

 و مردم چه در داخل مدرسه و چه  –مردم کمترین سررشته ای ندارد      
   –رج از ان میگریختند و از او دوری میکردند در خا

  
  نابغه شدنکتاب      

  
  سیدیسبوریس    

  
  ولیام سیدس
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 مـردم را  -علیـه جھـانی بـود کـه در ان میزیـست     برای ھمین دلش انباشته از تنفر و شورش علیه پدرش و          
 ماه زنـدان  ١٨ به – عاقبت به اتھام تحریک و برپاکردن اغتشاش  –کوچک و خود را برتر از دیگران میدانست         

بش زد و دیگر کسی از او خبری نداشت تا انکـه روزی یکـی از دوسـتان     پس از چندین ماه غی .محکوم شد   
 در فروشگاھی به کار اشتغال یافته –قدیمی پدرش به او اطالع داد که فرزند جوانش با نام مستعار دیگری 

رار در برابر اصـ " ویلیام سیدیس . "  به زیر سقوط کرد , او از اوج نبوغ  –.!!  دالر دریافت میدارد   ٢٣و ھفته ای    
 دربـاره امکـان زنـدگی در کـره مـریخ بـه       –  در حضور مـردم  از او خواسته بود    که –مداوم یک اشنای قدیمی     

 از ,اما ناگھـان .  به مدت یک ساعت ھمه شنوندگان را مجذوب سخنان خویش ساخت        –سخنرانی بپردازد   
 در ١٩۴۴ در تابـستان سـال   –.!!!! حرکت اتومبیل ھا در خیابان به خنده افتاد و ھمه رشته ھـا را پنبـه کـرد         

فرخانه ا کمتر کسی به مرگ انسان ژولیده ای که بر اثر بیماری ذات الریه در مس–گیرودار جنگ جھانی دوم 
 ھمچنان دست –ارثی که از پدرش به او رسیده بود .  توجه نشان نمیداد –در گذشته بود " بروکلین " ای در 

 حتی در دشوارترین روزھای پایان عمر خویش که دچاره مضیقه –نابغه " ویلیام سیدیس. "نخورده باقی ماند
 که مغـز و اندیـشه او را بـه نـابودی کـشانده بودنـد       – حاضر نشد به میراث پدر و مادری - بود مالی شدیدی 

ویلیـام  "  مدارک و مستنداتی را که در زمـان حیـات   –شاید بین شما افرادی باشد که بخواھد      . دست بزند   
. بچشم ببیند راانده باقی م" سیدیس 
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  دانـشمندان و محققـان بـسیاری در حـال     –مغز انسان یکی از شگفت انگیزترین اعضای بدن بشمار می رود     
بسیاری از واکنشھا و اتفاقات مغز توسط دستگاه ھای مختلف . مطالعه بر روی این عضو پیچیده بدن ھستند      

بـرای دانـشمندان ناشـناخته    ھنوز بسیاری از واکنـشھای مغـز   " رونی نیکسن "  اما به گفته ,به ثبت میرسند 
 حرکت دادن اشیاء به وسیله تمرکز مغـز و دیـدن اینـده در     – پیشگوئی و پیش بینی      –تله پاتی   . مانده است   

مطلب امروز ما اختصاص به یکـی از حـاالت   .  نمونه ھایی از این پدیده ھای شگفت انگیز مغز ھستند   ,خواب  
  .!! دیدن اینده در خواب–ناشناخته مغز دارد 

  
   "خوابی که دنیا را تکان داد" 
  

 ساعت اندکی از سه بامداد گذشته بود و ,نشان میداد " بوستون گلوب" بطوریکه ساعت دیواری دفتر روزنامه 
 از خواب بیدار شد و سرش را تکان ,که روی نیمکت خوابش برده بود " بایرون سام" خبرنگار کشیک شب بنام 

از اینکه می دید ھمـه ان حـوادث   .  از یاد ببرد –اب وحشتناکی که دیده بود داد تا حالش جا بیاید و خاطره خو       
ھنوز صدای فریاد کسانی را که .  کامال خوشحال بود –در عالم خواب اتفاق افتاده بود و حقیقت نداشت , ناگوار

ذاب و  او در خـواب دیـد کـه تـوده ھـای مـ      . مـی شـنید   -در اقیانوس جوشانی که غل غل میکرد و فرو میرفتند  
 را به ستونی از  دھکده و مردم ان جاری شده و انفجار عجیبی جزیره-  بسوی مزارع,گداخته ای از دامنه کوه 

 در نقطه ای که لحظه ای پیش جزیره در ان –ابھای خروشان دریا . اتش و دود و گل والی مبدل ساخت است 
ھمانجا تنھا روی نیمکت نشست " تن گلوب بوس"  خبرنگار نشریه . سر به طغیان گذاشته بودند –قرار داشت 

انگاه مدادی برداشت و جزئیات خوابی که دیده بود را روی کاغذ . و سرش را بین دو دست خود قرار داده بود        
 به توصیف جزئیات ماجرا پرداخت و نوشت که چگونه مردم وحشت زده جزیره ,او در این یاداشت. یاداشت کرد 

 ھمه –گرفتار توده ھای مذاب و دریای جوشان شدند و اتش فشان  " جاوه" زدیکی واقع در ن "  پرالیپ"کوچک 
پرالیپ " عاقبت واپسین انفجار جزیره  و, روی ھم میغلتیدند,کشتی ھا  در برابر دیواری از اب. چیز را از بین برد 

ود قرار گرفته بود که تمام  انچنان تحت تاثیر خواب خ–این خبرنگار امریکایی . را از روی صفحه زمین محو کرد " 
روز بعـد وقتـی   . جزء نوشت و سپس مطلـب را روی میـز گذاشـت     جزء به –اتفاقاتی را که در خواب دیده بود    

 تصور نمود خبری است که ظرف شب گذشته بوسیله تلگراف دریافـت   وسردبیر این یاداشت را مشاھده کرد    
او ھنگامیکـه مطلـب را خوانـد    .  میز او قرار داده اسـت  برای جلب توجه انرا روی " بایرون سام   " شده است و    

 او این مطلب را در دو ستون و در صـفحه اول روزنامـه   احساس کرد این خبر یک خبر مھم است و برای ھمین        
 -این خبر دست اول را چاپ نکـرده انـد   " بوستن" ھنگامیکه مشاھده کرد ھیچیک از روزنامه ھای        . چاپ کرد   

 " اسوشـییتد پـرس  " و با شادمانی این مطلب را بوسیله تلگـرام در اختیـار خبرگـزاری     –بسیار خوشحال شد   
 مھمترین ,ھر چند این مطلب. گذاشت و ان خبرگزاری نیز به نوبه خود سایر روزنامه ھای امریکا را تغذیه کرد          

ردسـر بزرگـی دچـار    بـه د " بوستن گلوب " اما سردبیر روزنامه .  انتشار یافت ١٨٨٣مطلبی بود که در روز اوت  
 در حالیکه او نمیتوانست پاسخ کافی و .زیرا تمام روزنامه ھا خواستار جزئیات مربوط به این فاجعه بودند . شد

امکان پذیر نبود و خبرنگاری ھم که این مطلب را نوشته " جاوه " ارتباط با . قانع کننده ای در اختیار انان بگذارد 
انرا در " بوستون کلوب "  بعد از کلی تالش سرانجام سردبیر روزنامه  . نرفته بودبعد از ترک روزنامه بخانه –بود 

اظھار داشت که این مطلب را بر اساس خوابی که دیده بود " بایرون سام " ولی . خانه یکی از اقوامش یافت 
 مسئول کتابخانه روزنامه نیـز  –بدتر از ھمه .! انرا روی میز جا گذاشته است  " برشته نگارش دراورده و تصادفا    

سردبیر . بلکه در ھیچ نقطه دیگر جھان وجود ندارد " جاوه " نه تنھا در " پرالیپ " اعالم کرد که جزیره ای بنام 
برای چاره جوئی و حفظ " اسوشیتدپرس " خبرگزاری . را بخاطره این اشتباه اخراج کرد " بایرون سام " روزنامه 

 با دستپاچگی تشکیل ,ی که این گزارش بی اساس را چاپ کرده بودندزنامه ھای بزرگاعتبار خویش در میان رو
 در صدد بر امد راھی برای رھائی –نیز که ابروی خود را در خطر می دید " بوستن کلوب " روزنامه . جلسه داد 

پ این گزارش غیر  از خوانندگانش بخاطره چا,سرانجام تصمیم گرفت در صفحه اول خود      . از این گرفتاری بیابد     
 ولی ھمانروز طبیعـت قـدم بـه میـدان     .مستند پوزش بخواھد و خنده ھای تحقیرامیز رقبای خود را تحمل کند   

در ھمان زمان خبر .  سواحل باختری امریکا را مورد تھدید قرار داده بودند ,امواج خروشان و سھمگین. گذاشت 
 خود را  ھزاران نفر جان–ق افتاده است و بر اثر طغیان اب رسید که فاجعه بزرگی در نزدیکی اقیانوس ھند اتفا

 –روزنامـه ھـا   .  و امواج سھمگین چندین فرونـد کـشتی را بـه کـام خـود فـرو بـرده اسـت         –از دست داده اند    
.  مربوط به این حادثه را چاپ کردند و منتظر ماندند تا گزارش کاملتری بدستشان برسد      قسمتھائی از گزارش  

 امریکـای  – مکزیـک  –خبر رسید که ھوا منقلب شـده و امـواج وحـشتناکی بـه سـواحل امریکـا        " ا  استرالی" از  
 چند روز بعـد  .چنان ھنگامه ای بر پا شده که نظیر ان در تاریخ بشر دیده نشده است      ....  جنوبی یورش برده  

باره اتش فشان جزیره  ھمراه خود اخبار ھولناکی در,کشتی ھائی که از این حادثه جان سالم بدر برده بودند         
جزیـره مـذکور   "سـوندا  " این گزارش حاکی بود که در گیرودار یک انفجار وحشناک در تنگـه  . اوردند   " کرآ کاتو "

 ,نوسانات مربوط به سنجش فشار ھوا به سراسر جھان گزارش شد و این نوسـانات     .! بکلی ناپدید شده بود     
 کره  سه بار,ت که در برابر شگفتی و حیرت دانشمندان موجبات پیدایش یک تالطم عظیم جوی را فراھم ساخ

بـه  . از نظر مطبوعات این فاجعه یکی از مھمترین حوادثی بود که تا ان زمان رخ داده بـود . زمین را دور زده بود   
" بـایرون سـام   "  چند روز بعد . اخبار مربوط به این حادثه را با تیترھای درشت منتشر ساختند         –ھمین جھت   

 بلکه عکس و تفضیالت او , نه تنھا به سرکار خود بازگشت,مان خبرنگاری که به اصطالح گاف داده بودیعنی ھ
البته ھیچکس نفھمید که چگونه این خبر از .  در صفحه ھای روزنامه ھای امریکا بچاپ رسید        ,با اب وتاب زیاد   

جزیره .! نگار امریکائی الھام شده بود یعنی در حدود نیمی از محیط کره زمین به این خبر–فاصله ای بسیار دور 
.  اوت بـه زیـر اب رفـت    ٢٩ دستخوش حادثه شد و روز بعد از ھـم پاشـید و در روز    اوت ٢٧در روز   " کارآ کاتوآ   " 

ولی او در یاداشت .  عمال صورت تحقق بخود گرفت ,در خواب دیده بود " بایرون سام " صحنه وحشتناکی که  
اتفاق افتاده " کارآ کاتوآ "  در حالیکه فاجعه اکنون در جزیره ای بنام –ذکر کرده بود " پرالیپ " خود نام جزیره را 

 تا اینکه انجمن تاریخی ھلند یک نقشه قدیمی برای او فرستاد  –سالھا این موضوع نا معلوم باقی ماند        . بود  
 در یکصد و پنجاه سال قبـل   ومعلوم شد که اھالی بومی–ذکر شده بود   " پرالیپ  "  نام این جزیره     –که در ان    

  .مینامیدند ولی از ان تاریخ به بعد دیگر به این نام خوانده نمی شد " پرالیپ " این جزیره را 
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  "دراکوال " مطلب مستند و تاریخی از  
  

 – "خون اشام"یا " دراکوال " اولین تصور ما از ,را شنیده باشید" دراکوال "-  یا -"خون اشام شاید تا امروز بارھا نام  
 طعمه خود را یافته و دندانھای ,  و در نیمه ھای شب –انسانی است شبیه گرگ یا خفاش که دندان تیزی دارد 

  قربـانی را بـه   – عالوه بر سیر کردن خـود  – و با مکیدن خون شکار بی گناه –در گرده قربانی فرو کرده تیزش را  
تا امروز صدھا فیلم مختلف از خون اشام و دراکوال ساخته شده و در تمـام انھـا   . خون اشامی دیگر تبدیل میکند    

متاسـفانه تـا امـروز در ھـیچ     . یدھـد  شکارچی خونخواریست که با مکیدن خون به حیات وحشتناک خود ادامه م         
  از این موضوع بعمل نیامده است برسی علمی و واقعی–سایت و وبالک فارسی و حتی کتاب و مجالت مختلف 

 تایپ کرده ام  – یاھو – گوگل –بارھا این نام را در موتورھای جستجو . یا حداقل من به چنین مطلبی برنخورده ام 
 ھمیشه از خود پرسیده ام  آیا – نبود در این زمینه در دسترس دوستان بان فارسی به زاما ھیچ اطالعات مفیدی

است و اصال چنین منطقـه  " ترانسیلوانیا " ایا ھمانطور که میگویند  زادگاه او      ! وجود خارجی داشته ؟   " دراکوال  " 
نه ھای ما سیمرغی است که ھم مثل افسا"  ترانسیلوانیا " و " دراکوال "  شاید -! ؟.در روی زمین یافت میشود 
 امـا کـار بـسیار سـختی     –برای ھمین تصمیم گرفتم مطلبی در این زمینه تعیه کـنم     . در کوه قاف زندگی میکند      

خیلی سعی کردم بگونه ای حوادث را بنویسم .!! شاید باور نکنید اما بسیاری از حوادث بازگو کردنی نیست       ,بود
 برای ھمین از دوستانی که روحیـه  .!!د نشکل زشتی بخود نگیر , که ھم اصل مطلب روشن شود و ھم کلمات  

 امـا  ,خیلی با خـود کلنجـار رفـتم کـه ایـن مطلـب را ننویـسم       .  میخواھم این مطلب را نخوانند     –حساسی دارند   
 یک حوادث تلخ تاریخی که اتفـاق  .کامال اشتباه است  " دراکوال  " دوستان بسیاری ھم ھستند که تصورشان از        

امیدوارم کمکی ھر چند ناچیز به مشتاقان .  و بسیاری دوست دارند با واقعیت موضوع اشنا شوند –ت افتاده اس
  .و عالقه مندان این موضوعات بنمایم 

  
   "خون اشام" 
  

 که امروزه تقریبا ھمگانی و میشود در ارتباط با موجودات خون اشام مطالبی گفته –در اکثر فرھنگھا و افسانه ھا 
 افسانه ھا و داستان ھایی از ,عالقه مندان به فولکلور و فرھنگ و اداب و رسوم ملل مختلف. ت  اس شدهجھانی

افسانه ھائی که در تاریخچه بابل قدیم در .  یافته بودند –ھیوالھای انسان نمایی که خون انسان را می مکیدند 
 در قلمـرو تمـدنھای نخـستین     ایـن داسـتانھا از وسـعت و تنـوع بـسیار زیـادی      –ھندوستان و چین دیده میـشود     

 ھنگام صحبت –مثال در کتیبه ھای مصری از موجودات خون اشام . برخوردار است 
ــاگ ســامرز  . "از مردگــان بحــث شــده اســت   ــسیار  " مونت ــشمند انگلیــسی ب دان

 دو جلد کتـاب از دیـده   – که کارھای بسیار عجیبی از او دیده میشود –سرشناس  
 از میـان افـسانه ھـای اقـوام مختلـف      , خون اشـام ھا و شنیده ھا درباره موجودات  

 یونانیان باستان نیز به موجودات خون اشام: او میگوید. جھان گرداوری کرده است 
 و دیگر اینکـه بربرھـا ایـن قـسمت از تـاریخ فرھنگـی و اعتقـادی             –عقیده داشتند   

 –ھـن  در اعتقـادات ک . یونانیان را گرفته انـد و انـرا سراسـر اروپـا پخـش کـرده انـد                 
موجودات خون اشام ارواح خبیثی بودند که شبھا قبرھای خود را ترک میگفتند و در 

واره و گمـشده مـی   آ بـه جـستجوی افـراد       –یک نوع حالت خواب تـوام بـا خلـسه           
جـسد یـک   . گشتند تا حنجره انان را با دندان سوراخ نمایند و خون انـان را بمکنـد              

 سوزاندن جـسد و  –راه از بین بردن ان خون اشام ھمیشه تازه و سالم بود و تنھا    
در گزارشات و یادشتھای تاریخی بر جا مانـده از  .  است یا به چوب کشیدن ان بود 

ــا  ــشینانی وجــود دارد کــه   ,قــرون وســطی در اروپ ــادی از دھکــده ن  داســتانھای زی
گـه داشـتن انھـا در    اجسادی را نبش قبر میکردند و انھا را به حالت سرپائین به دار مـی اویختنـد تـا موفـق بـه ن            

 قانون سوراخ کردن قلب افرادی که دسـت بـه خودکـشی    – ١٨٢٣در انگلستان ھم تا سال      . قبرھایشان شوند   
 برای مبدل ,اعتقاد مردم بر این بود که اشخاصی که دست به خودکشی می زدند   .  کماکان برقرار بود     –میزدند  

 ,بـه غیـر از ایـن دسـته از مـردم      . میباشـند را دارا  استعداد و تمایل بیشتری     –شدن به خون اشامی ھراسناک      
 در دسته خون اشام ھا محسوب می شدند ,مجرمین قانون و حرامزاده ھا و افرادی که از کلیسا طرد شده بودند

 من اگر بخواھم تمام افسانه یا حکایتھای واقعی را درباره خون اشامی برای شما بگویم این مطلب بسیار زیاد      .
خون :  بودند که از این کالم تورات که با تاکید امده متاسفانه افرادی!!  ؟.ید بگوئید حکایت واقعی  شا,خواھد شد

سواستفاده کرده و دست به کارھای وحشتناکی میزدند انھا با استحمام خون و  ) ٢٣ ایه ١٢فصل ( حیات است 
 کـه  –اید نکته ای را بـرای شـما بـازگو کـنم      البته در اینجا ب–نوشیدن ان به تصور ابلھانه دنبال حیات ابدی بودند     

 که اصوال –افرادی ھم ھستند که موجوداتی را میبینند و از ان میھراسند که برای من و شما قابل رویت نیست       
" ھمـان  " خون اشام " ؟ ایا .وجود دارد" دراکوال " و " خون اشام " اما چه ارتباطی بین . به انھا جن زده میگویند   

  !!؟.ستا" دراکوال 
  
  "دراکوال " 
  

 " **  ترانسیلوانیا" در منطقه ای بنام ١۴۶٢ تا سال ١۴۵۵  از سال - "*ته پس"  یا پرنس  چھارم " والد" پرنس 
 و –از کـشتن و حـذف کـردن دشـمنان خـود      " والد . "  حکومت میکرد–که درقلمرو کشور رومانی فعلی میباشد    
 و باالخره -یی که به حد کافی زبان به تعریف و تمجید از او باز نمیکردندھمچنین از انتقادگران و درباریان تملق گو

گاھی از اوقات به چوب .  میبرد ی لذتی وافر,تمام ان اشخاصی که به طرز دلپسندی مورد توجه او قرار نمیگرفتند
روزی به یکی . د  برنامه ریزی میکر– در اطراف میز غذاخوریش –کشیدن افرادی را به عنوان تفریحات ھنگام شام 

مھمان بخـت برگـشته  بـا    ! ؟.ایا از این منظره بوی ناراحت کننده و زننده ای بمشام میرسد: از مھمانانش گفت   
من نمیتوانم اجازه : گفت " والد . "  حالت تھوع بھش دست داد و نتوانست جلوی خود را بگیرد -دیدن ان منظره 

  ولی میتوانم شما را در طبقه باالی ان منظره قرار دھم–نماید ندھم که بینی حساس شما این بو را استشمام 
 او –این اقا را از اینجا ببرید : تا ان بوی زننده به مشام شما نرسد و انگاه با عالمت سر به یک سرباز دستور داد 

 .!!  را در چوبه داری که بلندتر از بقیه است قرار دھید 
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ا از جایش بلند کردند و پاھایش را از ھم جدا نمودند و در وضعیت بازی ر" والد " بدشانس پرنس  مھمان بینوا و
 تا مردک بینوا با تمام وزنش بر روی ان قرار –سپس یک چوب نوک تیز را به درون بدن او فرو کردند . قرار دادند 

ش  و در جـای  سـپس ان چـوب را بلنـد کـرده    – درست مثل اینکه به روی ان چوب بلنـد نشـسته باشـد            –گیرد  
 – به گونه ای که ان مھمان بدبخت قادر بود از ان بـاال بـه دیگـر قربانیـانی کـه مثـل او بودنـد           –مستقر نمودند   
 به حالت ایستاده باقی , قربانیانی که مثل خودش بر چوب ھائی که در بدنشان فرو رفته بود–نگاھی بیندازد 

را با نام دیگـری  " والد " . مھمان بیچاره نمیرسید  دیگر بوی انھا بمشام این  – شاید در ان زمان      –مانده بودند   
 براستی یک  دراکوالی حقیقی و تاریخی وجـود داشـته   –بله ھمینطور است   " .!!  دراکوال  : " نیز میشناختند   

 شخصیتی بـسیار بـی ازار و اھلـی    , پرده سینما نمایان میشودبردراکوالئی که خون اشام خیالی که   .! است
 که ھیچ شباھتی به این خـون اشـام واقعـی         دراکوالیی –میسازد  

" چھــارم از ســرزمین " والد"  پــرنس , نداشــته اســت  ایــن دراکــوال
یعنـی  " دراکو " کلمه کھنسال رومی . نام داشته است   " واالسی  
 کلمات التین برای .به معنی پسر اژدھا میباشد " دراکوال " اژدھا و 

نبوده است و حتی اھالی رومانی در دوران قرون وسطی ناشناخته 
 برای محاوره –امروزه نیز از بعضی از کلماتی که ریشه التین دارند        

با اینکه رومانیایی  ھا به زبان اسلواکی صحبت . استفاده می کنند 
 ولی تعدادی کلمات بیگانه در زبانشان وجود دارد –و تکلم می کنند 

اتح رومانیایی ھـا ادعـا مـی کننـد کـه از  نوادگـان رومـی ھـای فـ              . 
"  و ان ایالـت را  –میباشند که به مدت دو قرن در انجا حـاکم بودنـد      

ــیا  ــد " داس ــار   –مینامیدن ــن اظھ ــابر ای ــه   – بن ــد ک ــرار دارن ــان اص  ان
کشورشان را رومانی بخوانند نه رومانیـا کـه در نقـشه ھـا و دایـره              

والد " حال برگردیم بر سر  . المعارف ھا به این گونه نوشته میشود
"  را " تـه پــس  " چھـارم یـا ھمـان    " والد"ه چـه دلیـل    بـ –چھـارم  " 

 مجمع اتحادیه – این نظام .ملحق شده بود " نظام اژدھا"سوم به " والد"؟ برای انکه پدرش .میخوانند" دراکوال 
 که از قدرت در حال صعود امپراطوری عثمانی به شدت ,تعدادی شاه و شاھزاده از منطقه اروپای مرکزی بود       

 وتمام وسائلی که سمبل –عالمت اژدھا را بر روی سکه ھا و درفش و بیرق ھای سوم " والد  . " متنفر بودند
 –مینامید که ھمان اژدھا معنی میدھد " دراکول " واز این روی خود را – منعکس ساخت ,مبارزه و نبرد خود بود

احساس سربلندی " دراکوال  "  کنتبپسر او نیز به ھمان اندازه از لق. او از این لقب بسیار خرسند و رازی بود 
 اما با ,سوم توسط سلطان مراد عثمانی اسیر گشت" والد "  دراکول یا ھمان   ١۴۴۴ در سال    .و افتخار میکرد    

در نوجـوانی سـالھای زیـادی در    " ته پس " یاھمان " دراکوال . " ازاد شد دادن پسر نوجوانش به عنوان گروگان   
 به عنوان قـسمتی از یـک   ١۴۵۴در سال " دراکوال "   عاقبت – زندانی بود رد و بیشتر عمرش را  اسارت بسر ب  

 کـه در بیرحمـی و   -او پس از ازادی چنان انتقامی از دشمنانش گرقـت .  آزاد و از بند رھا شد   –عھدنامه صلح   
 ,ھر بار که ترکھا به ملک او نزدیک میشدند. شقاوت تا ھنگام به قدرت رسیدن ھیتلر و استالین بی سابقه بود 

 او . چوبھای بلند میخکوب میکرد او با لشکر سواره نظام خود انھا را محاصره مینمود و بعد سر فرصت انھا را به
در یکی از نبردھا ترک ھا . جنگھای خشونت امیز بسیاری را ترتیب داد تا بتواند ترک ھای بیشتری را اسیر کند 

این فرستاده با پیمانی به نزد او امده بود که امنیت جانی او  –فرستادند " دراکوال" قاصدی را برای مذاکره نزد 
 اما این قانون تاثیری –)  از امنیت جانی کافی برخوردار بودند  طول تاریخ قاصدھا و پیک ھادر( را تضمین میکرد 

او بـا  .!!  بالفاصله وسایل شکنجه او را فـراھم نمـود و دسـت بکـار شـد      " دراکوال  " –بحال این مرد بینوا نکرد  
 بطوری که زندانی اش ھمیشه ھوش و حواس خود ,دقتی فراوان عمل میکرد

 شایع است که این فرستاده بیچاره چندین روز طول کشید تا – میکرد را حفظ
 باعـث  – انجام میداد   "دراکوال"کشتارھای وحشتناک و ھمگانی که      .!! بمیرد  

کـه  " ارلـو  " بـه گفتـه اسـقف    . را بـه او بدھنـد   " ته پـس  " شد تا مردم لقب  
 زمان محسوب احتماال یکی از فاضلترین و قابل اطمینان ترین تاریخ نویسان ان

 که در حدود -دستور کشتن صدھا ھزار نفر انسان راچھارم " والد  " –میشود 
 را در کمال خونسردی و بیرحمی –بودند " براسوف " بیست ھزار نفر انھا در   

اکثر این مـردم یـا تـرک    .  البته این قتل عام در یکروز صورت گرفت    –صادر کرد   
شـاید   . بودنـد  هور به انجا مھاجرت کـرد بودند و یا بیگانگانی که در سالھای د      

 تاریخ انسانھای خونخـوار    طول  در –شما عزیزان با خواندن این مطلب بگوئید        
 ھم بودند که , تیمور لنگ و افراد بسیار دیگر–وحشی چون اسکندر مقدونی    

 امـا  –من ھـم بـا شـما مـوافقم     . دست به کشتار وحشتناک انسانھا میزدند  
این موجود دیوانه در این است که انھا برای تسخیر شھر تفاوت کشتار انھا با 

  مـثال  -برای تفریح و لـذت "دراکوال " یا کشوری دست به این جنایت میزدند و   
 بارھـا اشـاره   , اسـت تیمور لنگ در خاطراتی که بقلـم خـودش نوشـته شـده           

 از و اصفھان را بعـد از ان میکند که شھرھای که در برابرش مقاومت میکردند از جمله نیشابور و سبزوار و شیر       
 حتا در سبزوار از سرھای قربانیان خود  مناره ای ساخت – فرمان داد که زن و مرد را بکشند –که تسخیر کرد 

 من در این مطلب بسیار سـعی  – فقط برای تفریح نبود ھاان کشتاراما . که از نود ھزار سر تشکیل شده بود   
دسـتوری  " دراکـوال "مثال در یـک مھمـانی   . رم اور است خوداری کنم کرده ام تا از عنوان کردن مسائلی که ش 

در یـک میھمـانی کـه فرمانـداران و      . خواھـد کـرد   که تـصورش ھـم انـسان را مغمـوم و شـگفتزده       صادر میکند 
 نزد او اعضای خانوادهبھمراه تمام : به فرمانداری میگوید   , در ان شرکت داشتند    بستگانشانبھمراه  لشکریان  

 باید در حـضور  ,اگر میخواھی خود و فرزندانت زنده بمانید:  انگاه به فرماندار میگوید     –کنارش بنشینند    و   بروند
 " یدراکوال"  این نمونه کوچکی از جنایات – سینه زنت را از بیخ ببری و انرا بخوری -تمام مھمانان و فرزندانت   

 به ماتحت انسانھا بود  و بلندردن چوبھای تیز فرو ک–تفریح و سرگرمی مورد عالقه اش .!! واقعی تاریخ است 
 کـه بنـا بـه سـن و رتبـه و جنـسیت و یـا        –او این طرز شکنجه را با شکلھا و مدل ھای متنوعی انجام میداد         –

 او عادت داشت که قربانی ھای خود را که پیوسته در حال فریاد و ضجه کشیدن ,شرایط مخصوص فرق میکرد
 طراف و اغلب انھا را در ا.!!  در اشگال ھندسی متنوعی صف ارائی نماید  با دقت و وسواس عجیبی-بودند

  
  والدپرنس 
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 بطوریکه اھالی شھر در کوچه و بازار به ھر سو که – بصورت دایره ای بسته بر زمین میخکوب میکرد         –شھر   
 از شکنجه "دراکوال " با اینحال روزھایی وجود داشت که .!  با مناظر این قربانیان روبرو می شدند ,نگاه میکردند

روزی دستور داد که فقرا و . دادن مردم نیز خسته میشد و به ھمین دلیل به دنبال تفریحات دیگری می گشت 
 انھا را به حمام برده امر کرد   قبل از ھمه به مالزمان -را به کاخ بیاورند و انھا را سیر کنند " واالسی " گدایان 

 کـه مـسکینان و    و ھنگامی–میز شام به ھر کدام کیسه ای زر داد   بر سر -و لباسھای فاخر بر تن انھا کنند     
 در بـاغ تعـدای دیـگ بـزرگ     , اشکار شـد  او چھره واقعی -خرسند شده بودند" دراکوال"فقرا از دست و دلبازی     

بـه حادثـه نویـسی    " دراکـوال   ".!! ھر کدام از گدایان را درون دیگی کرد و روی اتش گذاشـت      –اماده طبخ بود    
 , انسانھا و دشمنانش اتفاق می افتد –داده بود که تمام حوادث و وقایع ھایی را که از شکنجه کردن     دستور  

چند مجـسمه  .!! ی میدانست که دیگران از فھم ان عاجزند  ھنر را  او جنایات وحشیانه خود    –ضبط و ثبت کند     
 -امـروزه از ان اثـار ھولنـاک    .!! د  تابلو و مجسمه بیافرینن– که از خلق ھنرش ,ساز و نقاش را مجبور کرده بود      

یکبـار   .تنھا مجسمه ھای ویران شده ای باقی مانده کـه یادگـاری از جنایـت ایـن موجـود پلیـد و بیمـار اسـت          
 انھا بنا به سنت و رسم خود لباسھایی محلی و کاله ھای – به نزد او امدند تعدادی از سیاستمداران عثمانی

بـرای انکـه بـه انھـا     " دراکوال  " –ادای احترام کردند " دراکوال " ت در مقابله     و با این حال    –بلندی بسر داشتند    
دستور داد کاله ھای این ترک  ,نشان دھد که ترجیح میدھد مالقات کنندگانش بی کاله به نزد او حاضر شوند   

 خوششان –دند   او از چاپلوسان و کسانی که از او تعریف و تمجید میکر–.!! ھا را بر سرھایشان میخکوب کنند
 وبـا غـرور   , به نـزد خـود پـذیرفت   –دو راھب را که از صومعه دور دستی امده بودند    " دراکوال  " روزی  . می امد   

 و صفوفی از انسانھای به چوب کشیده را که در محوطه حیاط بودند به -سربلندی زیادی انھا را بیرون کاخ برد     
شما از جانب خداوند انتخـاب  : کننده سرش را تکان داد و گفت یکی از راھبان با حالتی تائید      . انھا نشان داد    

 اما رفیق و ھمراه ان راھب را که با جسارت و شجاعت تمام –شده اید که شروران و بدکاران را مجازات نمائید 
ر از سئوال کردن مھمانانش لذتی واف" دراکوال . "  به چوب کشید , ناراحتی و نارضایتی خود را بیان کرده بود  –

 از کـشتن انھـا   – و چنانچه به این نتیجه میرسید که پاسخ خوب و مناسبی بـه سـئوالش داده شـده        –میبرد  
" بندیکت دو بوتیور " یک اشراف زاده لھستانی بنام " دراکوال " یک جشن که  مھمان در . چشم پوشی میکرد 

خـل اطـاق پـذیرائی اوردنـد و انـرا       تعدادی مستخدم ناگھان یک نیزه طالئی را بـه دا   ,  پس از صرف شام     –بود  
" دراکوال . " که با احتیاط مشغول تماشا کردن این برنامه بود بر زمین فرو کردند " دو بو تیور " مستقیم در برابر 
 شاھزاده لھستانی پاسخ داد -!؟.بمن بگوئید برای چه دستور دادم این نیزه را اینجا بیاورند : لبخند زنان گفت 

با لبخند گفت " دراکوال " . س میزنم که یک اشراف زاده توجه شما را بخود جلب کرده است حد! عالی جناب: 
 مخـصوصا در ایـن تـاالر    – شما نماینده کشور بزرگی ھستید و من این نیزه را به احترام شـما          –خوب گفتید   : 

 وبـه  ,گاھی داشـت در ارتباط با این شوخی ھای مھلک ا" دراکوال "مرد لھستانی از شھرت شوم . جای دادم  
او بـه سـرعت شـروع بـه     . ھمان فرو کردن چـوب در بـدنش بـود    " این احترام " این نتیجه رسید که منظور از      

 از ,چنانچه من برای انجام کاری مسئول بوده ام که مجازاتش مـرگ اسـت  ! عالی جناب: صحبت نمود و گفت  
 زیـرا شـما خـود بھتـرین قاضـی      –ظـر نمائیـد   شما تقاضا نخواھم کرد که مرا عفو کنید و از کشتن من صـرف ن   

" دراکـوال  . "  بلکه تنھا خـودم مـسئول خـواھم بـود     – بنابر این شما مسئول مرگ من نخواھید بود     –میباشید  
 بطور حتم یقین شـما را بـه ایـن نیـزه     –چنانچه اینگونه بمن پاسخ نداده بودید : شروع به خندیدن کرد وگفت      

 انجـام داد " واالسـی  " در مرکز " ته پس  " معروف به  چھارم "والد " تاری که جنایت و کش  . میخکوب میکردم   
واقعی انرا جوالنگاه " دراکوالی "  که ,سرزمینی است" ترانسیلوانیا " . برای ھمیشه در تاریخ ثبت شده است 

ی پـس از   امـا رومـان  , سال جزء سرزمین مجارستان قلمداد می شد١٠٠٠این منطقه بیش از   . خود کرده بود    
 چیز – البته در عصر حاضر جز چند مجسمه ویران و قله ای مخروبه . انرا به تصرف خود دراورد  اولجنگ جھانی

 در ھـیچ روایـت و   –نکته دیگـر کـه بایـد توضـیح دھـم        . است   باقی نمانده " دراکوال  "و  " ترانسیلوانیا"زیادی از   
" اولین بار نویسنده ای بنـام  . شاره نشده است ا" ته پس " اسنادی به خون اشامی و نوشیدن خون توسط     

است " ترانسیلوانیا "  خون اشامی که زادگاھش ,را خلق کرد" دراکوال " شخصیت افسانه ای " برام استوکر  
 خون -اما ھمانگونه که در باال اشاره کردم . ھا و تاترھای مختلفی ساخته شد   فیلم–  بعدھا از این داستان–

در اینـده نزدیـک   .  براستی موجود بـی ازار و کـوچکی اسـت    –واقعی " دراکوالی " کر در برابر  اشام برام استو  
 امیـدوارم ایـن مطلـب    – در وبـالک قـرار خـواھم داد    -و خون اشامی در عصر جدید   " خون اشام "مطلبی درباره   

  .  به شما عرضه کند -واقعی تاریخ " دراکوال"توانسته باشد مستنداتی را درباره 
  

  .کسی که انسان ھا را به چوب می کشاندبه معنای " ته پس " * 
 . به معنای سرزمینی که در فراسوی جنگل است–" ترانسیلوانیا "  **
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  " یا ھیوالھای ناشناخته حیوانات ناشناخته"
  

برای انجمن جانور شناسی بریتانیا "  والدو -مید"  سال پیش توسط شخصی بنام ٩٠چندی قبل نامه ای که 
ھمه حواس < : در بخشی از نامه چنین امده است . فرستاده شده بود به دست یکی از دانشمندان افتاد 

 که گاھی سر از اب بیرون می اورد و رنگ این جانور غول اسای دریائی بودمن متوجه باله بزرگ و قھوه ای 
 متر طول ۵رنگ باله این جانور سبز امیخته به قھوه ای تیره بود و بالغ بر   . دیگر بار از نظر پنھان می گشت        

شت که ھر سر و گردن بزرگی دا. کالبد غول اسای این ھیوال دریائی را میتوانستم در زیر اب ببینم . داشت 
 اندکی پیش از باله این جـانور از زیـر اب          ,بار  

چنان وحشتناک بود که مو را . بیرون می امد 
بر بدن سیخ میکرد و تا ان زمـان جـانوری بـه         
ان شکل و قیافه ندیده بودم کله ای به شکل 
الک پشت و گردنش بـی اغـراق بـه کلفتـی          

در حـدود ھفـت الـی        . یک انسان بزرگ بـود    
ــا از اب  ــود  ھــشت پ ــده ب ــرون ام ــام .  بی ھنگ

ــردنش را از    ــه ای ترســناک گ ــه گون حرکــت ب
ایــن > ...سـوی بـه سـوی دیگـر تکـان میـداد      

اولین سند مکتوب از رویـت چنـین جـانورانی          
اما افراد  . توسط یک زیست شناس میباشد      

بسیاری از زمانھای دور تاکنون نظایر اینگونـه        
ــد   ــا ھــیچکس  . موجــودات را بچــشم دیدن ام

راد را باور نمیکرد و بیـشتر مـردم         حرف این اف  
اظھارات انھا را به حساب خواب و خیالپردازی و توھمات گذاشته اند کـه معمـوال دریـانوردان پـس از اقامـت               

النـگ  "  که اصطالحا بـه ان  اگر دفاتر مربوط به ثبت وقایع کشتی ھا را      . طوالنی در دریاھا دچار ان میشوند     
 مـدارک و گزارشـات   ,ھمانگونه که گفـتم . شھای بیشماری روبرو میشویم    میگویند ورق بزنیم با گزار    " بوک  

در سواحل مکزیـک الشـه یـک     ١٩٧۵ تابستان سالدر . بسیاری از دیده شدن اینگونه موجودات وجود دارد        
ایـن  . جانور دریائی پیدا شد کـه بـسیار عجیـب بـود        

موجود یک ماھی غول پیکر بود کـه میتوانـست یـک           
رگترین کوسه جھان که بیشترین     بز( کوسه ببری را    

در عرض چند ثانیه شکار ) حمله را به انسان داشته 
ــد  ــیچ   . کن ــا امــروز در ھ ــدانھای وحــشتناک او را ت دن

حیــوان ابــزی مــشاھده نکــردم ایــن ســخن یکــی از   
" حتمـا شـما نـام       . زیست شناسان دریـائی اسـت       

ھنرپیشه معروف و تھیه کننده قـدیمی       " کرنل وایلد   
شاید با شنیدن نام او بـه یـاد       . یده اید   سینما را شن  
ایـــن ھنرمنـــد . او بیفتیـــد " کرنلـــی " مـــدل مـــوی 

" ساحل سرخ " ھنگامیکه مشغول فیلمبرداری فیلم 
 با موجـود عجیبـی روبـرو شـد و اگـر             ,در فیلیپین بود  

 میتوانستند ,ھمکاران او قدری سرعت عمل داشتند 
ودات یک نمونه افسانه ای از دیده شدن اینگونه موج

" ھرالد اگزمینر " ماجرا را اینگونه برای خبرنگار مجله " ھریسون کارول " یکی از افراد گروه بنام . را ثبت کنند 
 واقـع در مجمـع الجزایـر فیلیپـین    " بوانـگ  " ان روز ما در ابھای مجاور جزیـره      : چاپ لوس انجلس تعریف کرد      

ھمـه حاضـران نفـس ھـای خـود را در       .  اب انجام شـود  قرار بود انفجاری در زیر    . سرگرم فیلمبرداری بودیم    
با اشاره کارگردان مسئول انفجار دسته مخصوص را فشار داد و انفجار با موفقیت . سینه حبس کرده بودند     

ناگھان یک ھیوالی غول اسای دریائی که قیافه کریه و ترسـناکی داشـت در نزدیکـی قـایق          . صورت گرفت   
ھمه بازیگران و اکیپ    . ھای ما سر از اب بیرون اورد        

فیلمبرداری از مشاھده ایـن منظـره ھـاج واج مانـده            
زیرا تا ان زمان جانوری بـا ان شـکل و عظمـت             ,بودند

نمیدانـستند کـه ایـن جزئـی از تروکـاژ           . ندیده بودند   
فیلمبرداری است یا اینکه این جانور دریائی حقیقـت       

 وارد صـــحنه ,دارد و خـــارج از برنامـــه تنظـــیم شـــده
 بـا غرشـه جـانور افـراد بـا      فیلمبرداری شـده اسـت؟    

انگونه که شاھدان . شتاب از منطقه دور می شدند 
ایـن جـانور    . برای خبرنگار فوق تعریـف کردنـد        عینی  

 منتھی به مراتـب بزرگتـر       ,عجیب کله ای شبیه مار      
داشت و بدنش شبیه اژدھای بود که در افسانه ھـا    

 حادثـه دیگـر کـه در یکـی از     در. از ان یاد مـی کننـد        
ــه   ــای مجلـ ــماره ھـ ــال  " فیـــت"شـ ــه سـ ــوط بـ مربـ

چھار جوان دانشجو ادعا کردند که در سـواحل فلوریـدا موجـودی را دیـده انـد کـه قیافـه ای               . میباشد  ١٩۶۵
 یـک زیـست   ١٩٨۵این گزارشات گاه گاھی در مجـالت مختلـف بچـشم میخـورد در سـال        . ترسناک داشت   

 ,او با مصاحبه ھای مختلف از افرادی که چنـین ادعـای داشـتند   . ا را حل کند شناس تصمیم گرفت این معم    
 سـال موفـق   ٣او بعد از . محدوده ای را در نظر گرفت و دوربین ھای خودکار را در مناطق مختلف نصب کرد        

ر را دیده ادعای افرادی که این جانو. این تصاویر ثابت کرد . شد چندین تصویر از این ھیوالی دریائی را بگیرد 
   . بودند صحت دارد
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خـوبم احـسان از   که دوست " ھیوالی دریاچه الک نس " اما اخرین نمونه از این ھیوالھا مربوط میشود به         
شاید باورش سخت باشد که یکی از محله ھای توریستی اسکاتلند دریاچه الک نس . من سئوال کرده بود 

اری نام این ھیـوال از  . را ببینند " نسی " محل می ایند تا میباشد افراد بسیاری از نقاط مختلف دنیا به این     
امـا امـروز   .  که قرنھاست که شایعه دیدن این موجود را با خود به یدک مـی کـشد         ,دریاچه ای گرفته شده   

انجاست و بسیاری او را دیده اند و تـصاویر زیـادی از او گرفتـه    " نسی"تمام مردم اسکاتلند عقیده دارند که   
 بعد از مـیالد  ۵۶۵ نخستین بار در سال "النگ نس "  ھیوالی دریاچه  ,اسناد و مدارک تاریخی     طبق  . شده  

 دیگـر بـار   ,تا انکه پس از گذشت قـرن ھـا   .  ولی بعدھا جنبه افسانه به خود گرفت ,مسیح دیده شده بود   
النگ نس " ی ھیوالی تحقیقات نشان داد که ماجرا. بر سر زبانھا افتاد " النگ نس " افسانه ھیوالی دریاچه 

دفتر پژوھشی پدیده النگ "یکی از تکنسین ھای . بلکه به واقعیت نزدیکتر است . تنھا یک افسانه نیست " 
.  ادعا میکند که این ھیوال را بیشتر از ھر کس دیگر مشاھده کرده است " کلم لیستر اسکلتون" بنام " نس

د که مرتبا به ان دریاچه چشم بدوزد تا شاید این ھیوال زیرا بر حسب وظیفه ای که بر عھده داشت ناگریز بو
 در حقیقت ,گفت که این موجود عظیم الچثه" اسوشیتدپرس " وی در مصاحبه ای با  . سر از اب بیرون اورد  
در کتـابی بـه ھمـین نـام     " ھرمن ملویل " یا ھمان نھنگ سفیدی بود که     " مابی دیک "برایش به منزله یک     
 مایل طول و در حـدود یـک مایـل    ٢۴ا مشخصات این دریاچه پر رمز و راز  این دریاچه      ام. توصیف کرده است    

 متر است که اب ان از طریق رودخانه نس به دریای شـمال میریـزد پـنج      ١٣٠عمق این دریاچه    . عرض دارد   
ر اب ایـن دریاچـه ھیچگـاه یـخ نمیزنـد و د     .  جویبار کوھستانی به ایـن دریاچـه سـرازیر اسـت        ۵٠رودخانه و   

 درجـه  ۴٣درجـه حـرارت ان نـسبتا ثابـت اسـت و در تابـستان و زمـستان از             . سواحل ان بندرت برف میبارد      
را یک افسانه و افرادی " النگ نس "  افراد بسیاری ھیوالی دریاچه ١٩٨٢تا سال . فارنھایت تجاوز نمی کند 

تـا امـروز بـیش از    . گرفته شـد  "  نسی " به مدد تکنولوژی تصاویر زیبائی از    تا اینکه . انرا واقعی میدانستند    
  .  ھیوالی مختلف در ابھای جھان گزارش شده ١٣٠
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  اشیطان دری 
  

.  واقعیـت  تـا بـه   تمام تمدنھا و فرھنگھا گاھی از موجوداتی حرف زده میشود که بیشتر به افسانه میمانـد  در  
یا در فرھنگ .  میبارد اتش جانور بزرگی که از دھانش. میگویند " اژده ھا " مثال در افسانه ھای شرق اسیا از 

در یونـان   .   "سیمرغ" خودمان از پرنده ای بنام      
ــاندر روم در مــص ــا در می پوســتان و  ســرخ ر حت
  ,در تمام این تمدنھا و فرھنگھا.. سیاه پوستان 

در  تـاریخ  امـا در طـول    . اسطوره ای وجـود دارد      
میــان ملوانـــان و کـــشتی رانـــان بـــه خـــصوص  
 مالحانی که در اقیـانوس اطلـس سـفر میکننـد          

غـول  " از غـولی حـرف میزننـد کـه بـه        ھمیشه
. شته اسـت   معروف گ " شیطان دریا   " یا  " دریا  
؟ .وجــود دارد  " شــیطان دریــا   "  براســتی  ایــا 

بگذارید کمی در تاریخ بـا ھـم بگـردیم و ببینـیم         
مــا دربـاره ایـن موجـود چــه     قبـل از  نـسل ھـای  

دریانوردان یونـانی عقیـده داشـتن در        . میگویند  
وجود دارد که میتواند گردا گرد       دریاھا شیطانی 

.  کند کشتی انھا بپیچد و با اشاره ای انرا خورد
نوردان رومـی ھـم تقریبـا ھمـین عقیـده را          دریا

ساکنان بومی کـه نزدیـک    از  در استرلیا. جنگیدن " غول دریا "  دارند و حتا در یکی از روایت ھا میگویند که با           
" غول دریا " کشتی کوچک مورد ھجوم  ساحل زندگی میکردند نقاشیھای یافت شده که نشان میدھد چندین

وجود دارد و ایـن  " دریا  شیطان یا غول"   گرفت که موجودی بنام  تمام این روایتھا میتوان نتیجه    از..قرار گرفته   
اقیانوس اطلس و گاھی ھم در اقیانوس ارام و  نشان میدھد که این موجود سرعت زیادی دارد و محل جوالن او

ر سـند و مـدرکی نداشـته باشـد     اما تمام مطالب عنوان شده اگ. اند  یک مورد ھم او را در اقیانوس ھند دیده     
   .دمیشوتنھا تصورات عده ای محسوب  فاقد اعتبار بوده و

  
  غول دریا

  
اقیانوس  چند کشتی باری در  ١٩۴٨در شش اگوست   

اطلس در حال طردد بودن ناخدا فرمان داد که بادبانھا را 
ناگھان فریاد ملوانان بگوش رسـید و بـا          .پائین بکشیم   

 دست نقطه ای را نشان میدادند موجـودی دراز شـبیه        
طول ان . مار عظیمی به سرعت بین انھا حرکت میکرد 

ان .  بـود   متـر ۵ ت ان چیزی حدود متر وضخام۴٠حدود  
حرکـت میکـرد و سـرعتش بـاور         موجود مثل مـار در اب       

بدنی تیره برنگ قھوه ای کـه گـاھی بـه           . نکردنی بود   
زیر دھانش زرد رنگ که ھر چه بـه پـائین     سرخی میزد 

بـود و   سرش را باال گرفته . تر میرفت روشنتر می شد      
 اب رفت و ناگھان به زیر. باقی بدنش در اب شناور بود 

یــک از ملوانـان عکــسی از او   .دیگـر کــسی او را ندیـد   
   .در کرگرفت و ھمین عکس او را مشھو

  
  

  
****  

روبرت سئریک که عکاس یک روزنامه بود تصمیم گرفت ١٩۶۴دسامبر  ١٢در 
ھنوز مدتی نگذشته بود که دریازدگی . برود  برای استراحت به استرلیا

یکی از ملوانان که فرانسوی بود نزد  , حالش خراب شده بود , بسراغش امد
 این پس از مدتی خوب میشوی و دوستی:  او امد و داروی به او داد و گفت

وقت میکرد به عرشه می امد و  , روبرت ھر وقت. دو از ھمینجا شروع شد 
یکروز که او به ھمراه . می انداخت  اقیانوس را نگاه میکرد و گاھی ھم عکس

امدن و از ان باال به  ملوانی که با ھم دوست شده بودند به پھلوی کشتی
زیبائی عکس  روبرت تصمیم داشت از اینھمه. ابھای خروشان نگاه میکردند 

 او اولین. که ناکھان دید جسم سیاه رنگی دارد به روی اب می اید . بکیرد 
عکس را گرفت اما ناگھان به کشتی چنان ضربه ای خورد که او و چند نفری 

نگامی که بلند شدن یک نوار سیاه بودن به زمین خوردن و ھ که روی عرشه
وقتی برای اولین بار مردم عکسی را که او در .  بود که در افق ناپدید می شد

  .وجود دارد " شیطان دریا " اوردند که  روزنامه چاپ کرده بود دیدند ایمان
  

  
****  

" شناس امریکائی بنام  یک زیست. بارھا دیده شده " غول یا شیطان دریا " امروز که این مطلب را میخوانید  تا
 ١۵را حل کند او به ھمراه یک تیم "  شیطان دریا"  تصمیم گرفت معمای ١٩٧٩در سال " ویالیام گیتمامن 

مشاھده این موجود را داده  بیشترین خبر ماه در مناطقی که دریانوردان ٨او مدت  , نفری راھی اقیانوس شد
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موجودی دراز شبیه . متری دید ۵٠٠امده بود از فاصله  بودند بسر برد او یکبار این موجود را که کامال به روی اب
" زیباترین عکس ھا را .   این موجود زیبا اصال شبیه شیطان یا غول نبود . کوھان در پشتش بود ٣مار که 

فراز اب  موتوره از٢او یکبار به صورت اتفاقی ھنگامی که با یک ھواپیمای. ز این موجود گرفته ا "ویالیام گیتمامن 
دریانوردان تصمیم گرفتند تا این  بسیاری از. ھا میگذشت این موجود را دید و توانست چند عکس از او بگیرد 

 دریائی را شکار کردند به تصور انواع اختاپوس و جانوران انھا ماھیھای عظیم الجثه و. موجود را شکار کنند 
 دانشمندان بسیاری در این زمینه١٩٨٢   در سال. اما انھا ھرگز موفق نشدند .  ھستند "غول دریا " اینکه انھا 

مشاھدات و مدارک  انھا میگویند ھنوز معلوم نیست عمر این موجود چقدر ھست اما از. مقاله و کتاب نوشتند 
این سئوالی است . ابھای اقیانوس است  ایا او تنھا غول. ل عمر داشته باشد  سا٨٠٠موجود او باید بیش از 

 . است هنداد که ھنوز کسی به ان جواب
   

  
   
  

 
  
  

  
  

   یک کشتی ماھیگیری این موجود عجیب را صید کرد١٩٨٢در سال 
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