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ليزبل!ؤلضفىكصتقصيم

فتشب،حتابتهكبيرةصنفجاعةالىمؤلفهاحتاج)1(كتاب!ذا-

ملخصا.ولو،قراًءتهعندالقارىءايهاايفاانت

ومروالشمكير،ادماغاتطورفيعلينامتقدم،راقءخلوقزارهل

،ارصتاشنخداورهاوكيفية،الكونفيالطبيعةقوىاسرارمعرفةفيثم

؟؟الانسانبماتاريرخنماقجبرفي،عل!"نعيشالى

فوااريك)الالمانيالكاتبالفهالذيالكأبموصوعهـوهذا

منالبحضنوعاوبدا،ضجةقلحدثا"5ل!س!75لأااولها5!للأداني!ن

واسبا.،جديابامنئالها!تفكيرالامه-،نف!نكاوءابل،بهيسبقلم

وواهعيا،امراالقمرالىاسوااصبحانقبل،4علإعالميةصفة

(.و؟زهـ.ج)او)!رنجول)مبتكراتمن،!4خياليلواية

مفكرمخلوغاتالكونفيثمةهل:كتابهءطلعفياًلمؤلفيتمىاءل

هـ-حأعلىجواباامامنا7.نهاالفليئاووقالمفايضعثم؟غيرناذكية

السؤالى.

ضئيدنقطةالاهيها،ارضضاتفماككطاسنمسةالمنطوء4ان

(ا)تباندربأاوبالم!-رةلديناالمعبرو!،الهافلالسديمقشرةفي

اورمديمبالاذرعمنهائدةذراع"نهابفينخعالفممصعيةو"نطومتنا

بعشر.عددهاماءالعليقدرافنيتلك،المجرةحولالملتةةالحلزوفية

بعباامحورهااو،المجرةمركزهـننبعدنونحى.اكثراوذراسا

الثابت!!النوريةالسنينمنالفاثلافينمنيقبرببمما،اصح

فراهاواقي!،الهائدةالمجرةه!!وما)ميل000186:اكورقي

نرىلاحيثالى،نرىلاح!منالس!ماءتقطعالصافهـيةالليا!جمط

بع-اكتشفتالهجممااالجلزونيةالسدماو،1المجراتالافمنواحدةالا

لاكشئصاباداار!يحثزالوور-ا،الاأكنروفيالشلسكوباقيكار

منها.المجهول

الانهائي.االكونفينتيهلالكعيامجرتناعلىابحثاوسنقضصر

يفه))النئههيرالعالمأ*الأالملاءاا-كيرييو1الدكتورقال

السياراعددافلكيوناويمقدر.((ملإارانجتلاثينمجرتنا/فيالىجومعدد

ف،ءيىاراعشربثمانية،الش!سيةالمئظوهـاتنطامفيتدخلالتي

كارف،،شموسهاحولتدورالتياهـجارةالنجومعددانقدرناما

وإم،كللميوناوثمانون!ةلدينا!تبقى،الهددهذامنبالم!ةايبدغ

اك،لكان،للحياةيه-لمحالعددهذامنايضابالمئةااناعتبرفا

-كنهءخلوؤالى،تجهذامنبرالمئةاان.واضقلالفوثماظئةمليوسا

هـ-منا!اعشرثمانيةالاخيرالنات!فببكون،انالاتطرازمن

.السيارةالنبوم

الكياعلمفيالعالم.؟أولام!اميار.ستور3الديقول

وتقمهظورتقد،تضطلبهوماالحهاةانالمم!نمنانه،الحياتبة

بمايقدر،ا!كواكبمنعددفي،ارضنافيعاليههيا!ا؟سرع

بالشواط-حضارنناسبقتقدالكواكبهذهعلىالحضارةوان،االف

.ملياراءثمروالاثطمطالثمانيةبينمايقدرالكونعهبران

الستن،ملايهنمنالاف!اربعهعمرهـاارضهاقشرةوان،امىنا

"لم!قبلارصاعلىوجد،انمم!انااصبححتى"طورادياالمخلوق

0*)3ولهـأ"هنفسهللانهاناحضارةاتاريخاما.السنينمن

دعالنمتفكىانهارتمرةمنم!3و.الستنمنالفاسبعينيت!عدىفلا

م!ففمن.احضارتناتاريخصلال،عقبعلىرألىأءعارففاوانقلبت

تدور!االشمسوان،مسطحةالارضاننضنقدكنا،الاجيال-

المخموطنوحدهاهيالارضيةكرتنااننعتقدزلناوما.الارض

!ااح"اه33مه7(يا!ح!3010((لهةالاباتا))(1)
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كوكبالاهبمماارصناانا!نلنائبتولقد.الكونكلليالاقل

انننطرباستطاعتناكانوما،نملاالاالعإلمهذافيولسنا،عاديسيار

!يالمستقنلالنظرمننتمكنانقبل،جر!ئةدقيقةذكلرةالماضيالى

واحتمالانه.

شيئا(1يو،08لمدةلعالماحول)فرنجولقصةاصبحتلقد

فياصبحلفد.الحاضرا!وقت!ي،جهلاالنال!اكثردهشةيثيرلا

طويل،زمنيمرولن.دقيقة86بمدةالارضحولالسمفزالامكان

تسير،التيالجبارةبالفوتوناًلمسماةالفضاءمركباتالانسانيصنعحتى

م!االىالمدفوعتوصقد،الدفعفيقدرةلهانوويةبطاقة

به!ذايقولفمن،محضاخيالاليرذلكاًنالضوء..سرع!ةيقارب

ا!طاؤةاهذهوان.ا!سرعةهذهتحتملالحيةالكائاتاناثهـبتواعلمماء

اننتنبانستطيعالقياسهذاوعلى.القريبالزمنرحمفيالدافصة

الفل!ك،علميرلحرسونحيث،الكواكبالىسيسا!روناحفادن!ابان

جامعاتهم.مناهححسب،عملي!ةدراسة

ريسا!مناناذ،ايضاحللهاوجدقدالزمنقفلاان

سن!يهمن1،14كلستكون،الضوءسرعةهـنبالمئة99تبلغبسرعة

حسسبوذلك،الارضسطحعاىسنةلمأئةمعادلةمهافروهو

الزءص-ز)(ا2/سز/زا=ا)سا!تيالنسبيلرياضياالدستور

سرعة=س،الارضسطحعلىالزمنزا=،الكونيللسافرعند

السرعةبهذهيسافرفمن)الضوءسرعةا-س،الكونيةالمركبة

صفاقرانهانيجدتقريباسنة؟ابعدويعود،سنةعشرونوعمره

،خماوة"قريبا34ة"فتكونهواما،سنة012عمرهماصبحقدالعمو

.؟كذاكالشر،بهيحلمالانسانفتىءماًالذي،الخلودنحو

يفودغلغلنا،ل*ونيةاالسفينةهذهمثلفيسافرنااننافالنصور

نعهل،مااول!تكؤن،ماثمسميةمنطوهـفىالىووصلمنا،الكون

نريدالذيالكوكبنخهاران،المنطومةهذهءنمناسببعدعلىونحن

الدقي!قة،واذريةالالكترونيةباجهزتنانفحصهانبعمد،عليهالنزول

فءنيضالذيالوقودمادةمىنفيهوم،،لحياتاصلملاح!بتهمدىلنعلم

.وؤدالمكوكبهذاعلىتنزلثم.اكفوذعلىالوشيكوؤودشاعنبه

بمدةعناحضاريامت!خلفةانهاالا،تشبهنام!خلوقاتظهـرءعلىنجد

،)لنزولف؟اخترناهاالتي،البقعةفيونجد،سنةالافثمانية

دوروفي(.الحجريعصرهفبموهو،،المخلوقاهذاس!ةمجموهـة

تخب!م.التيالطبيصكأعناصرتاليه

النارية،الرا!دةمركبت!نايرونعندمارعباامىكاناهؤلاءسيهرب

عليهم،نزلتقدا!ل!ةانسقورون،السماءمنوسطومفيتئزل

يحولكيفروون.وفزعارهـبةيرتجفونوهمالاحجارفيوسيختثصن

)ويرطيرونتوراتالبروجه)يحملونهاصغيرةبشموسنهاراالليلالالهة

الصاروخهقى)بالاحزهـ-4)افراداشاءوامتىلوحدمالفضاءفي

(المتفجرات)الجبالتهزرعوداويحدثون

بوسازلمن!سا،نريدمالاستخراج،اعمالنطفينحنونمضبما

واجراها،اذكاهامتقدمواخيرا.المخلوقاتبرضلكم"بالاةدون.وادواتنا

ء"،!ض!ك،البرةلدىماا!نمنقرباناللالهةاقطم،زحفا

ءنذلك،عاجزونانن("فنجد،امرناحقيقةعنشيئانفهمهانونرغب

نمتطيعقدلكتاو.لأاعج":-ابوسائلناو،افايقابذكائناحهت

،ذك!اءالىولاخبرةالىتحتاج2لابامورالقيامة!ي!بهمالاسهمانة

وفطنةثهمااكثرهمعلب"منرئسانبعد،اءماكابعضفيفنسخرهم

علباو!صعب،1وبب!مبينناواسطةليكونوااكهنةاو،ملوكاأ

اتيااةا)حاالىوصلنا،حتىبهامررناالتيوالآسيالاخطارنفهمهمان

وس:مىتعبن،تقدء!مفيمناحظااسعديكونونلعهم،عليهالأنحن

ينتطبعقدبعضهمانالا،هيهاتولكن،وافلامصورمنلدينامابكل

احترامهمبحكم،لتؤس،ءاوخصوصا،عليهمفرضباهلفىياا&علوكعلى

سيح؟فطمون،الكونهةبسفتتنانفارؤهموعندما،1مناورهبتهملنا

ءف،نستفن!ىماوببعض،وسلولوتعاليم،ذكرىمن،تركناهبها

ويرهبون.واخلاصجدبكل،*لهيةالملحمةهذهللاجيالويروون

بخطوطالملحمةهذهينقشونوقد،اعاجيبمنلهمتركنابماا)كافرين

زارتنالوموقفنانفسسيكونمناموقف!مان.والخلاصةمعبرةصوراو

علت-!قدرلواما.تاريخنامنسنة0008قبلآخركوكبلمنبععة

،فستكوناكثراوسنةالافثمانيةعليناضنقدمكوكبظهرعلىالنزول

نسشقبلفسوف،9مة.حكاوووقفنلاوسيكون،شديدةاملناخيبة

الابتدالية.وادواتناناةمركبوعلىعلبصاالضحكمسوخهمجاستقبال

ودهشة.حيرةموقفالقدبرمةا!لاربعضامهـاماليومنقفاننا

اغهـازاتصميريحاو/لوناجب!الطيلةوالمؤرخونالعلماءاسضمرلقد

دون(اؤامتهاالابتدالبةبوسائل!الاقدموناستطاعكيف)ا!ثارهذه

،الاستفهامملا"اتمنالغايةهذهنزيلانا!نبناوجددر.جدوى

.والذرةالفضاءعصر!يوذحن

ساقنبس!،ا،المحيرةالا!ازهذهمنعشراتدانبكنقونيذكرو

هـنعدد)ريسييري)3كماالترالاميرالمخلفاتبنوجد:يليما

(،ومجموعتانسرايقابيطوب)متحففبىبعضهاحفظ،اخرائطا

حوضالبحرمنطقةتبينبر&ن!ط(لرسميةالحكومةهـكتبةفيمنها

البح!روراء،بعيدةمناطقالىونثسير،بدقةالمتوسطالابيض(

كلالخرالطهذهدرسلقد.منحرفمائلبشكلمرسومة،الاطلسي

وولتر()والمسصر(م"لبيهـ.ار!نكتون)يربراالامالاختصاصيمن

امليش!يتيالجزووالاب.الامهركيةالبحربلآفيالمسحدالرةريؤساءمن

اختص!الخرالطورسإم.اميبركا!بىاغربيةاطقةللمهالمسحدالرةمدير

يرهكنأهـلااخرااهذهاندلىماراو!واتفقت.الاميركيةالبحريةفي

،القاهرةفوقنقطةمن،الجوفيعلوكبيرمنصورتقدتكونانالا

هذامنتبدوانكمإ-الاميبركتينهيا،المنحرفةالبعبلهةالمناءئوان

الجهوجمطافطباقارةمنؤسماانذلككلءنوالاعجب،الشاه!العلو

يهكنلاوالتبم،مه؟شفةتتبران-بماد"واتى،دالمبجليدالمغط!اة

احديث!ةاالصدىاج!ةبغيرفيهاادال!مااالجلبدتحتالارضتحديد

بهاقامدراسةوآخر"،الخرائطهذهعلىامرسوءنجده،الحداثةكل

،ستراخان.و؟ضيلروا9"،11هـه4هابكودهـ.جارلسلبروفسورا

بواسطةالمأخوذةالتصاويرءع!بالمقارنة،جدامثيررايالىبهماادت

!ورتقداخرائطاهذهانظهر،الارةطلسطحالصاعه-قىالاؤمار

.تما*-ااقا!رةافوققلشا!عوعلمىفضائبهبةمركبةبواسطة

ي!توهي،عاممافنيعلىيزيدماالىترجعالرراًئطهذهان

استخساخ!بلم،كرراصولمناستنسختقدانهاالمحتملفمنلمالاصل

.جوابلا؟ذلكنفسرفكيف،مراتعدة

دينة5تقع،الانديزحبالفوق،الهإديالمحبط"نقلبلبعدوعلى

ارضرالواديهذاوفي6دلمباواديور!ااقيبوبابيروفى(نازكا)

فيهانتثر،ا-دوملوءرضهاميلا31طولهاي!ةمستومسىطحة

،وتعنيبمباالارضهذهالسكانويسصي،اصدىءاالحديدتمشبهقطع

.واح!ةنبتةولاتحويلاالارض"لمكانمء،المضبالسهـلبلغتهم

،تكوزومتقاطغةءتوازير"خطوطالارضهذهفيالجومنالمناظروتلهر

رقعت،ا.اتساعمع،دقةمرسوءفي.الهنسيادنحرفاثباهاشكال

.(بيروسكان)الانكااخت!هـر!هذهاناثهلارعاهـإءقالوقد

الطبرؤهذهكانتو)م؟ابرتائببئلاقدامكهـذهطرقفالدةماً!عج!ا!وا

اضوازيوالتظهـع،افيا!ندسببةاا!قةاهذهو)م،شيعلاالىتؤدي

!لك!تسخطبطاىاتشيرانهاوفنحديثاالخطوطهذهقي!تلقد

ؤلا:5ديرارةان،الانكايخقيرالخبور(مهمىنادنا)الاستاذيؤكدو

ه-ذ!اًن.وتوؤجت4الر"نولا،وحسابات4افاكبال!ساءلملاؤةلاالقوم

الجو.منا:ازلاالا"هبدلااخطوطا

،والفصولبرتدالينالاعببيسيمخقويضاابيبروفياكثفو!د

الار!ردوراناخذمعدورانهوحساب،ساعةكلفيالقمرءوقعءص!ع

ا!ئا،وببن.فعلاوجودهاولاالهقلي!ررقهلاامر.ضبارالاعتظر

هـزءائةم!"االواحدةتزنء.خورمناووةا!ما!لىيبروفىاحيرةا
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5مع!ى.ء!.-كالاولله!!ممم!07

ا-12سالصفخةعلئىالمئتنثؤرتت!هة- الال!4عرب!ا!

بميمح!واحيى
وفد،بنهال!تنحديمرلاب!ث،ومتداخلة"?.قوا،اكثراو

اشئشيصعطبفيهاارتف"ع،ؤدم00013ارنفاععلىا!ولرهذهلت

س!نتئبهلامخظفةواشكالورحمرفةملامحذاتجيارةتماثعلهـء

الرطوميقول،"بحاشن،ن!ثكلا"آصورةاتننماتيلوبن.الانكا

ب!ءربةذهب!ية،امىماءامنفدمتالت!ا)اريانا)الآاهةانه،4عئالسذج

ذلكغيراىا...الارضوعمرواانتنتسوايطناأت،البشربينإدتوو

ءطصورهـوهـ،ولكن،الجنوبيةاميرهـ"فيالموصودةالاعاجيبمن

الدهنئنة.الىوادعى،اءجبيكونوردالارضتعت

اررومريمنسبم،معروفةحض،رةاورمسبقتسنةالفيوفبل

لقد،هؤلاءاتىايطن"نن!رؤطلااولكشئ،والعلومالمعلوماتاعجب

ال!اميه!نعلىفرضوههـاعالي!كأبحضارة،مجهولةجهةمنجاكلوا

فييبنونهاعاليةبروجؤوقاللأهميرعبدونلانوالقد.1،ءجاانصاف

جدا.عاليهالفليئمعلوهـاتهموكانت.ؤننإمرتفعاتلاالتكه!االى.هـول

بالمعة4تتعدىلابدةةودورانهالقروروجوهتعمصبمهإبد!ماكانتلقد

معهافلئ،،سجلوهاالتيكأكامشملح!ةاًما.حساباتنلعنخط

منالفاكثربعدوجدوما،اخطف-وفي!مابزهـواولقد.آخرلفأن

هطرا،الموصلؤرب)نلقا!ونجق)،فيبانيبالاشورءكتقىفي،سنة

خصسمن!ونرقموهوع!،5!ا...،...،..؟،5ا!--رعلىا)رؤم

ال!يونانرياضيواسظ!اعوما،قواءتهعليماحتىويصعبءرأبةعنترة

المؤلفيمت"دثم!.اً...ةامددايتممواان،حضار""ماوجفياوهم

حبث-زفي،لا!ماايةرواضحهـاوااقواها،ال!نوراةمنينصوص

،الرادعال!!رمن،الخا!سايوماوفي،اثلائيناالسنةلمحي((يقول

ورظرت،،9سطءاانص-ت،جيبارن!رعهد،سرىالامعكنتبينما

ونيران،ءظيمةسحبفي"-ا،اثمالمنتيق"عاصفوثساهدت

اكهرهـصان،ابرلمونشيءظهروسهـالني!رانومن،بربقا،،وازفىجت

اربعةلرووسهم،بالانسانشبهل!م!6الخلفمناردعةظهطرومنه

برءقيبرقون،الثوركأفدامسميكةواقداً"هم،مسقيمةارجلومل،اوجه

ء-صآ-يةكونبة"ركبةبالدفةالنبيوصفلذطد"الملمعال!ذحاس

ةبطغرذطتالتبما،د،لبسىتهماملاحي!!ءعلشفاص-لار*ل،ثمالا

يوصف(-اهـوا)اسناليلبت؟لهآاننشذكراًنوعلمين!غ.الانعأنئا

بهركبة،اقدومهموجبؤل!.شبمءكلعبىقادربأنه،القدإبم/امهدؤكها

اراداذارأ-االشزوليستطيعانه.مصنوبزيخاصةجهةومن

خاصة.ه!ئةولافءدةدون4

ذاتعربةيركب،حيا2ءخلوقاوالقربرآيت))الروايةوتتاإبع

الزمرد،بلونالعجلم!تقون،الاربعةصوانبهاعلىتتحرك،)عرل!تاررع

اجهات،افيكلتعسير،كئيرة4مشماثلعيونوءلمي!ا،عاليةتهااطارا

((.اجنحةاردهـ4فوقهاوامن،عإيهابهنوتئخفضترتفع

فكهرالمستخدمالئوعءن.اميركيةءركبةعلىينطبقالوصفان

الحاجة.عذذبهاتطنرهيليوكب!نرمحركفيالزلقةالطتيةالاراضي

اصوتسىعانالى،رعبوجههواخفى،حؤقبالسجد!د

فكييصفثم.((لاكلمكقدميكعلىقفانالانسابن!ا))يخاطبه

البمقعةهذهاىااأبكلام-"مبيدونبانهمواعلموه،العربةالىاخذوه

ذان3،ويبصرونلاو!ميىونلهمب!نترءنعاي!،وم،،ترض."ملاالتي

قومه.الىأرسالةاالنبيوحمل.يمعونلاولكطم

!ثبهلاولدااولادهبينرأىعندما،ل!يمخقصةذلكمنواغرب

فقالتمدافعة،متهماالامفسالنوح،وهو،العشيرةابهاءولا،اولاده

"فماذاالسماءابناءاحدمنولا،جنديمنولا،اجنبيمناحملهلما

ابرء4الىليمخوذهب؟نتمماءلانحفامنا-طا؟المسماءبافي،ءمنت

ليقولوعاد،آمريهيشفرذهبالاالجدمنكانؤما،ض،كيامتوثألالح

نوحاالا،بالطودانبا!كعليهاحكموقد،فسدتقدالارضان

هـثا2أما.الطوفيانذلكبمدوهـان،الهية"طينةمنقهم،وئريته

السما،.الىصاعدانارمنوهربة!رفقد،ذلككلوقدر،نوحخلف

قطر"فيهي،ءا--اؤ،بلياتذي،ذكيبشرانتاجطرإفقىان

ارضئاعلىحدثمدهذاءتلانيمكناؤلملا،الانواأتكاملالبحث

.اخرىكواكبمنانت،عليامخلوفاتفكلمن،السنينالوففبل

ءرة،مناكثراعيدتؤدالتجبربةوان؟لها)جربةحقلالارضوجعلت

؟باأطوفان،مطاتجربةشطبتانبع!

!صطورةوجدتالتيكلكامهنئىملحمةمن،نصوصا(ؤلفيعرضو

مناكثرالىاصولهاترجعوالتي،بانيبالاشورمكتبةفيايلأ-جرعلى

"وغذطكأمنهان!خعلىءثروقد،دانيبالاشورفبلمضت-نةالف

.القدمفي

ملبمبيتفييس!نكان"السطءآلهانعلىالملحمة!فهتمى

الثلتاما،الهثلثاكلكلما!ث!وان،الالصوارعلىوحراس،لأاهراءفيه

واهـدنالاريلؤطابناءمنلرويتهيحجونمنوهـان.انفان!المجافبما

الكيدواما00فوتهوءظماصائه،دؤين!عندرهبةيرتعطونالاخرى

بالنتمهر،مغطىص".مهف!ان(ارورو)السطويةالال!4ولدنهالذي

ؤارز،ى)الهئلتالكيعولهلاخابى!!ةوفوته،2الوحوشبنوي!يش

اويسىل-15ذاتاءرأةيهبهسان،لاصلاحه"اوروكملككلكمت!

المحهةاتروىثم.ايهاباجاايامستقىافيلمومعووققضى.مقسس

والزوابع،والرعودابروقامنوسهـعاصفةالنذصمسالالهنزلكيف

هاللىقى.بسرعةبهماوطاررمخالبه(الا-لهةفريبي)الاثنينماخذ

كالرصاعى.صاروائهصخرمنكجل!داصبحتفلهانكلم!شويقول

بسرعةطاراذاالانسانانكلكهيشتعلما-نمننتساءلانإناوهل

هـ-،اهموهذا؟كالرصاص"صبححتى،ثقلهيزداد،مرتفععلكبيرة

سألتالا-لهةاًن.ذاكمناكثروثمة؟افضاءاروادالآنلهيحتاط

والثحىركالجبل،الاواىالمرةفيفرآها.الارضيرىكيف،انكيدو

آهـاروبعدها،كالسوافيقبحارواكالحديقشةوبعدها،بحيرة

كانمتئالةالاسهـزرهان.ررو-ندماءكحوضوالبحارمرقفيكثريد

اسطوريخميال7الىنطاء-ةمياننعا!ولا.ارتفاعاالآلهزادكل!،تتكرر

يصلالىصى،الجوفيالارتفاععندالعل!ةالدقمةهذهمثليبلغان

الاف،نالىان.الانا!ض،ليةالمركبلتاو،الص:اعيةالاؤهارتصلهما

لا"صااىات!نندمسطحةالارضانركل"هـ!هـ،نقرونبض!"فبلما

الارضانيقولانعلىزادلماوالار.لفاعالطيرانتخيلفلىو.ا"نهاية

نهاية.لامااىاوتمتدومسط!لآمسطحطقى

صءكلكامينرخشي،ا)م!فرةتلكب.د،انكيدوماتانوب!د

طافايحملان!يىنوصلحتى.الا-ا!ةفاصداقساؤرالمصيونفس

لاننط"،بالدخوللهسمحاجبارانيحرسهما،اثعهرابوابةسماها

اجتهسعحىت،وا-مةبحارعبوربع!داًوووالاورأى،الهثلث

شي!-"يثطهاانهؤوير!)اأثوراةفينوح)البمئراًب!!بشتملبأوتنا

.ا!وفلنقص"تفاصيلمئهوسمعلابر-ءالولد

بهـ-ا،جاءمههاتاسلوامتةاولاناىاالاشكيمواساطنروتثير

.المتجمدةالاصلقاعهذهالىنحاسمناجنحةله،مبنئحاله

خل!الذيهوالرعدطيرانفتقولالحمرالهئوداساكلبراما

اوالسطهئطود)المايااولطيروتنحدث.الفاكهةواوجدالنار

الجهاتواحدث،كرةالارضخلق(قوهبوبول)الاولبئن(امركا

1ودطاقبلكرويطةالارضانالهمج3!ولاعلملع!ريؤجميف.الاربع

مدهتنة.يمتقاواتركوفقشد،قهقولايجرماياالماثاراًفبماو؟إسضينا

2(0بطالارضميةلىضتناوؤدروا،يوما548الزهرةسئ!ةانءلموافقد

وس!،تلنلبكلالاناور-ءقيصلنااًلذيالصجحوالتقدير.365-

هـ-تهمزوهؤلاءقغاراتالهكانناؤنن2236،؟رههـوالحديعة

.واذمسكونةالكواكبانتقولديانتهمانذلكمنوالاءجب؟الدقة

عنهمنشتولم.العرياميهانمىالتيا!نجوممجهوءنط"ناتتا!أسة

علىىاجمعوافكلهم،والباريلونل!والمحريون،والاثوريونالسمومريون

الاقم!يصبانجدلاسلمنا.واذابعدباتالنجوممنقدمتا!لهةان
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يرطلقىونوانهم،السماءفيال!نهمان،بداهة،يتصورونكاشوا

ءهصاالكثيرن!دات-االا،حو)هاالخرافاتلخاقلخيالهمالعنلن

.الاعتبارهذاعنيشذ6ا!ل!"هذهعن*إروونه

ى1اقاريخهايرجع،الض!مايرةافا)را"اباهاالماها)ملمحهةان

ض--وءعلىيقراانيستحقماالنص-وصهـنفيهاسنة0005قبل

ىفنقرأحينى،،(اهـفلةاالفدوسئدهش.احديثةامعلوماتنا

عطيفة،تارتفاععلىتطير(!الطائرةا!لة!نيو)الفيماناانناالمرامايا

المساف-،تتطويوانها،شديدةرياحوتدفعها،ازئيقابواورطة

.اءهاتاكلؤكبمااطهرانااتشطيعوانها.الببرقبسرعةةالشاسع

الفاخرةالعربةصعدتراءابمامر))الهقدسالكتابهذامنؤصاواليك

((.هائلبطنينالسحابمنجبلعلى

كاثمس.ساطعاكان،عظيمش!اععلىبرلمجيمانت4طاربهـء15))

."العاصفةفيالرعدكصوتصوتاواخرج

صاروخ-ركة"طارقالنتيالاوصافهذهالىاراويادع!الذيفما

كونية؟عربةيحمل

اللا،ابن!زرهالموتي،3))انالمهار"اراتامنجزءفياولوجاء

وخوفا،كارسمسيشعغلاءطوولدت،منهصملتولكئ!ا،وحسب

النهـر،فيواردصل!ا،صفيرةسلةفيالطفلوضمت،الفض!بحةمن

؟لماء،منا)سلةاصطادالصالحين(السوتا)رجالمن((ادهيرتا))وان

"!موسىبقص!4ذلكاشبهوم"((ا!فلوربى

كزميا4اهةاًلاف،ءعداًسافر(الماهابهاراتا)بطل(يواناار)ان

فيه."!ويمضي،،ويةالس!معربتهإمعها،وركبا!لهةفقابل،كلكاميش

المحاربادركءاقاذا،معدنجس!م!فوقمنكليقتلغرإباسلاحا

اىواسرما،ددوعهجسمهعن،نفضالاوان!اتقبل،الخفيالخطر

يجعل.ووالاظافرالشعريسقطاسلاحاهذاوان،جيداسلليغتالماء

لاالتيالاوصافهذهالىويضيف..يموتحتىيلوىالانسان

منارسلالالهانفيذكر،يكملهاما،النوويالاشعاععلىالاتصدلى

وهـاج،ابيضدخانمنهافتصاعد،المدينةعلىصاروخافيمانته

4تحة-سالمدينةواحال،وبصعديصعداخذ،سظوع!االشمسيفوق

.رمادالى

وسميتايضاالتيبتاساكلرفياطالرةاالعرباتذكروجاء

.السماءلىء7

القديمقيالمصريةالمدينةفيظهوراعريباالسرعنالمؤافويتساءل

المزيشةيعةالبداثوارعذات،الزاهيةبمدنها،الئيلواديفيف!ة

،حضارةالمجبرةواهرامالهاالهائلةومعابدهاالجانبينعلىبالتماثيل

.اـقداقدمهافخامةاكثرهاوان،عايهايدلتطوراومقدهـ؟تبرون

خار!ةبقوىاو.متالهائلةاثارهانا؟لىتشيرنقوشادقو!"اكتشفت

معمارباومهندساوكاتباوطبيباكاهناكانامحوتبواًن.للطبيعة

تصنعالسحيقالزمنذلكفيالبناءالواتكانتلقد.معاوفيلسوفا

استطشهإعفكيف.الصوانيثلملاوكلاهما،للنحاساوالخشبمن

روردهجاءم"!ئدصاييسثطعلمالذيالمدرجستارةهرماقا)مةامحوتب

0175وطوله!لهمما33ارتفاعهبسورالهرماحاطوقد.هـء4يضطان

بعىدفي"لأنفسههووضعوقدالابدب4داركلهالبناء.وسمى،قدعا

وتو!ه.لتلالىا!لهةمنتظرا،موته

ديصواوالملكعهدالىيرجعمصرفيقديمقبرؤبماكثفولقد

هذاا!اينفمن.ذهبيةقلادةمعمعرولىغيرلحيوانعظميهيكل

الزمنذلكفيالحسابفيالعشريا&!عاموجودنفسروكيف؟؟لحيوان

؟فجاةعئدهمالكتابةظهرتولم،السحيق

ظهرتانها،3القدبمةوحض،رؤ"ممردخماريخالمختعونويذى

خمسوناقامهاالحضارةتلكوان6اوؤىعلمقصهايئلاكاملىكأفجل!

نافيد3لمونالعالمي!ونالمؤرفوناما.يومذاكمصرسك،نمنملبوت(

ي!نجاوزكانمالعامسئ"0003قبلالىالمعروفالعالمذفوسعدد

تحتاجالضخمةوالمعاب،الهاللةالاهراماتان40مليوناالصمر،صن

هـ-ن.الالوف،ومئات،صوسنانين،وحجارينومهنلأس!يننحاؤبنالى

وطبف-ة،كثيفةجهوشءع،لاقالتهمالمزارعينمنبنالملا،والعبيد

الداتاكاؤتفهـل.4وحاشيتفرعونمنهاواكبرا)كهان"نض!مة

هؤلاء؟كللاطعامكافيةالمنيلجانبيعلى4اضيفاوالارض،يومذاك

تكات-الاهرامبهابنتأضيئااالة.كأمةالاحجارمكعباتانون9يقو

يرضلملا)ذياتخيلاجذوعهـيهذهفهل،الفبمنجذوععلىتدصرج

اه!لتهـ)ءاءاً"ناجهسااتمربإماصاحرؤصةالشمساز-بىهااتكبماا،لارضا

الجذوعهذهاستوردواانهمام؟طعاماثمرهـاهـني-ضغنىلاوالتبم

هـسنيحصىلاوعدد،هاللاسطولالى)بيحتاجذاكان؟الخارحمن

ذاكشي?ناحقبةاتلكفيءمرلدىكانوما،وا)خهولالعربات

.االثرقشيركما

!دلة،فيعليهـ-،الاجابةفيحائراعقلنازالماالغازاثمةان

احدثعلى،صعبردقةا)،رمقاعدة!-ويتلقد،الاكبرخوفوهرم

اضخ---رامنالجلامبدتلىلث!هقلتوود.بهتقومانالمعاصرةا!لات

تتعدىلابردؤ-ةبعض،-اؤوقورصفت.متساويةمتم،ثلة؟شكال

برس--ومزيئتوهمراتانفاقإلهرمداخلكلءقتثم،خطالبوصلة

"يؤفي،ان!الوابهاءو،نقيهابروازمنايرذهبام،دؤيقةصةرائهملونة

ولا،المشاعللعخاماثرلااذ؟والفنانوناًلعاءلمونضاءاًسمصابيح

هذاكلتركنلماواًذا.وغهرهاخنشبااحراًقيبتركمماكاربرونذرة

ا!هم،هذاارتفاعانالصدفهـنهل:نتس،،لانلفافهلجا؟:،

نصةطداثرةوان؟اتثم-ىاعنالارضدهدانتج،مليونبالفضرباذا

اهـىيابسوءاءءنؤخ!،.ما،-ةالارضالكرةؤف"ءا،رمباارة4االنهار

الارتةاعفهفعلىافاعدةامساحةقسمناو)و؟ويينءضماقسمهن

علىزيادةهذا،ا،3؟16المعروفةالثابتةالهندسب"اضمبةالوجدنا

.الارضوزنعلىيدلرقموبود

،رةالحضمهندسيكلوضخامت4برهبتهيتحدىالهرمهذاان

سنة.0005قهلالعالممههدسيبلهنفسهـاالحا!ية

نايمكنالتي،يومذاكالبشريةالامكافياتكلالمؤافقدروقد

سنة،664منباقلتنجزهانيمكنلاانهاؤوجدالهرملبناءتسخر

إ..فيهالملكلدفناعداهرماانالمفروضانمع

فبىاخقوؤد)،موديالمستاريخفيصاءبنصالمؤلفويستشهد

ا-ىيهيروويعرفمنوهوبغدادفيمولودعربرىافهوقبطيااطتباره

،باولكسورانقيهيقول،اكسؤردمكتبةفيمخطوطاالمحفو!(العرب

علوهـهم.كليدونوااناك!ةامنطلبوانهالاكبرا!رمابنىالذيهو

،.،كعادتهذلكا-عوديااؤتبسلقد.الهرمذلكفيلتحفطوحهمتهما

.الطوفانكان،قبلذالمثكلوانالاقباطكهنةعناؤاةالمتالاحادرثمن

الف-وىضدوحتىوالحريقافرقاضدلمناعها!،رمهذافيوان

ففد،لانغسهمادعوهملوكاسمأءءصعليهنقشىمااماإ؟؟إالنووية

العابر.فيالزمن،لحدوثاكثصبرذلككان

،انمنتاريخهاثافياالكتابفيإ،اليوناني)!وودوتسويرقول

رئيمى،يمثله،جيلاي!ثل!هاواحدءلتمعالا1(3أروهطيبةكهنة

.حسلبعدصيلاضبطتقدحساباتهموان.قرنةفيللكهـانةاعلى

ك!،س:ة0065لامضتسنة0(113كاهناولتاريخإكونوبذلك

الحنذلكمنذامسلىتا،"ههانالكهنةويقول.الانن!ننقدرها

..ظهـرانيهمبيصنتعبش؟اكقبلكانتوقد،السماءءنا)نزولعن

هـننعاجزي،اسبابهفهمفيحائر،-نزلنامااذياحئيطوالت

احياةابعودة،"ومناالاجسادسلامةيرومكانالمحنطان؟!تقليده

ملولماذا،الجسديبرالبعثالخاصةالعنايةتلك"اذاولكن.اليها

ؤبل"ماان!انوحتى؟آخرشكلايعاىاو؟ا)روحيبالبهثيكتفوا

انا!ا،ةالاثربكأاتصوصاوتقول.الاجهادببعثيؤمنكانال!ناريخ

ن15إاًنابظهـرو.جيداصفطالحفوظةاالاجسادالىالحياةباعادةوعت

رذلواانهمحتى،الاجسادفيالجباةبعثبامكانتاهـ"كانالا؟دمين

وطصام،حلىء-ن.اليهتحتاجماالجثةلدىوتركوا،الطائلهالاموال

اصراهؤ-دعلممياقحصاانتعلممبندهشةوسضقؤ.الخدموحتى

صهـحدءنؤطعةعلى،اميركافياوكلاهوماجا"عةؤي!الحي!اةعلماء
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اقط!قىاتلكانسجةاحب،ءاممكانفيهثبت،مبنالةالمصرالاميرةموعياء

إ..ا-:يناا!فؤبلماتتالامببرةهذهان"ع

علىالروسشاهد65!اسنةفي:الانالعلميقولهماالىودنظر

ا-!دةحمدااندعد،ويمرحانيلعبانكلبينالتلفزيونلهاشة

،فيتجرب--4!فئةبارةال!بةايه!اااعبدتثم(ما"ااي)اسبوع

...علصكأ

ف-يتدفنلنالبشريةالاجسامباناتكرالبروقسورويتنبا

دركاتمنفيءجمدةتحفظبى،تحرقاو،الدودليأكل!أالمستقبل

ازالةعلىا!ادراد!لم3فيهصبحالذياليومان؟كلارفيا،شديدةالبرودة

إد.منجدلحباةالىاتعودو،ا"اتهاهماوتىض،فتدفا،سببالوفاة

(.فكوركان)بعرفؤبراالرولسبمرودينكوالعا)ماكتشفلقد

صخريتلبشكل،الخارجيةمنفوليىامنميسللاخمس!-نبعدعلى

حتىغدا،دائصيبثلجملعتؤدغرفوفيه،بالخشبالداخلمنمبطن

رجلجثمانالعرف!احدىوفي،التجميدعميقةثلاجةبشكلالقبر

،وكلالحياةاىاءودء4بعد،الميتاليه.إحتاجءابكلم!!زانوامرأة

منقوشةءربعاتاربعةاقبرافيووجد،سالمابالتجميدمحفوظذلك

14ولكن،المجنحل-وركساتف4واث*كالرموزفيها،صخرةعلى

ؤنسورواكمتشةت.نجالطيبراني!ممنوضعفياوهو،حلزونيةؤرون

ؤ-يابىإحاوفي،ا!جنافي،.ختلفةبطرقمشطةلاجساداخرى

لستنتجو.وغيرهافيالروسانتر!تفيغوبيصحراءوفيأ6فلسهـطين

رآهم!اانالافاقتبىهارصا،الحياةالىالعودةفكرةانالمؤلف

باواضىذلكتفعلالنجوممن4القاد*ا!ل!ة3أنتحينمل،4بعينب

.الارضسكانمن

التواثس-حلوحودسرعن،كتابههنفصلفيالكاتبويتساءل

طنا،.عمنهـ،الواهـديزنتماثيل.الايشبرجزيرةفيالجبارة

ؤطسعمعاطان1.الواحدةترنؤبعاتذات،ؤعما66وارتفاعها

ا،عيطفيالجزيرة،وهذه.مجهولةباخةنقوشعليها،خثمبية

يسكبهـا،صفيرةبركانيةجزيررة،المعمورةمنسحيقبصدعلىالهادي

تمعالصنعتستوجبلاالطخرمنا"حافينسمة"..02منيقربما

البركانسفوحعلىانؤفاجبارةاالتهـاثلمنوجدوقد.شبرطوله

-عروافوباية؟اقاعهاومن؟التماثيلهذهءمإعفهن،كاسهوفي

موداهـا:الطورةيتناقلونالسكانان؟ريؤوسهاعلىالقبعاتوضعت

تمثالالىإمش!برونوذلككلوصع،الجزبرةعلىنزلطائبراالهاان

فيتسمىاءزيرةاهذهان.محملقةعسونذاطالراءخلوؤايمثل

.النجوملدرال!ةموؤعاحسنو!با،ام!العالرةالسكاناساءي!ر

فيطالمحبعبرجميلا3125بعدعلىن!دهاالتماثيلهذهونفس

عئد،ببروالاسبافيبهزارواقنتحويوم6بيروفي(تياهواناكو)

التماثيلهذهعن(الانكا)السكانسال،الجإوبيةاميركااكثاف

وؤد.القدمنرخرالبكانتبانهافاجابوه،المد/خةخرالبابين

الدينيةالانكا،اساطببرفيجاءوؤد.لبشرياا(تاريخليلفيانشئت

خاقالخاردالازلىقةاخلصارب2(!راكوخاأانالقممفيالموغلة

،ولكنهاحباءجبابرةالصخورقد"منثم،لسانداالظلامكانيوم،الارض

يثرف،،اناقمروالمثمساامرئم،بطوفانفاغرؤهم،عنهميرضلم

ذلكوبعد(الاسطورةبقيةالىالقارىءاو)يىتبه(فتجكاكالأ)بحيرةعلى

تياهواناكو،فيما،احيوانواالانسانهيئةعلىالطينمنمخلوؤاتصئع

ثم.والفنالبباسوصنعالة*.!الانسانعلمثم،احياةافيهاونفخ

هـ-صو،شرع-ئم.ليعمروهااًلارض!انحاءفيالخلبمةتلكوزع

وكان.الخليققىتلكنتائح!يروا،الغرسهذايتفقدون،لهومعاونان

غيراستقبالااستقبلماوكثيرا،عجوزرجلبزييتنكرفيراكوخا

تلتهتموداتناراواطلق،فغضب()كاخابل!ةفيحدرركما،لاءلق

ثمصارتالمعابد.الجاهدونلهت!قزعانبعدالايطغئهاوام،الجبل

البحار،،فوقالإلهيةمركبتهفيواختفىالناسودع(ثم،انىحللهتقام

-.ير!ؤدبرانووعد

ارافدين،ابلادفيفحأةالومربةالحمض،رةظ!ورا!نو):تتكر

والبنحارالاند!جبالوصفعلىينطب!مماكلكاء.شملعمة!ك!وها

ارافدينبلادااس،طيرفيالواردةاطوفلنااسطورةوكذاك،الواسعة

.التوراةفيوبعدها

.ةا*ء-ء.:عنهـداهلزيدلاركاا؟.اريخعننعبرفء،كلان

يصدقهى!لااشياءوجدت)قد.رهيبظلامفيلفهفي!اءاغرائباء،

في"غيرتوجدلاكريممةاحجارعلىعثركواتيمالامعابدففي،عقلنا

اىانقلهايهكنلا،ذكرناهاا)تي،الهالالةالتما؟-لاًن.اصءنا

المجهد؟العبنهذافام،9"مجهوبهض!اومحا-و،ا!نختىالمةاحف

نصبومن؟جبارةصخورمنانكلتبرافيهينجستوندالرةاؤاممن

؟ؤبوراللملوكاة*ون؟الاهراء-اتتلكلثيدتو)م؟الا.بشرجزيرةتماثهل

ا!ذلكيأبىالمنطقان

لاثارا3،ويوكاتانلأكواتيمالافيالوسطى3-ااجمبرغاباتفيان

جنوب)حواولا)هرمفقاعدة،اقدماءاالمصريونركه"هـن"قل

ثمال(تيوتيهـوكابئأهرموميدانخوفوهرمؤاعدةمناكبر،المكسيك

اجتمعتا!ا!ةانا)قوماًسلطيروتقول.مربعةاميال8نفمسهاالمدينة

..يخلقان،ؤبلالانسانشهوونفي!لنظر،(ا!كانذلكؤك!

اؤيمتؤد)ءوبان)(وقيكال)وآثار(يتزاابيمثءن)اهرامان

ومعاوماتهمقةالدق!بمقةااعبيبةاإمهـمتقاوو،الماياشعوبدندسصةحمبمب

صنعت-بل!،الملوكلدفنالاهرامتلكتضءولم.المحببرةالفالمجة

منمعيئعدداسنة205كلافاموالقد.الزمنمروريبينكتقوإبم

تنت!؟هـدةيسجلون"فكأنهم.محكمةخطةحسب،الاهبرامدرجات

.مبعدقم06.!ؤبلفجأةالمنسئاتبةللىكاهجرواولكنهم.البناءباتمام

.قرونواص،ل،خلالازث!ماواماوكلالمديتلآهجروا،اهراماتهمكملتان

الهجرةهذهتفسيرفياورخوناوذهب،للغاد،تطعم"وتركوها

ناقالواةال!ئليمالمنطقاماماحدهايصدلاشتىتفاسيرإفريبةا

المثركاتواا؟لقدبعدهميبقلمرمو؟اطواهذا"ن.ءزاهمعدوا

مناخيةكارثة،هيآخرونوقال.بمبراحلبهمالمحيطينال!مجمنحضطرة

لم"انهمالعلق!مع؟ألبقعةكلالكارثةتلكثمللملمعجبافيا

ناالىالبعضوذهب.بات)الفلمداخل!!لا022مناكثريبتعدوا

يبقلملم؟الجديدأجيلاهذافأبن.القديمعلىقضىجديداجيلا

القديم؟محلفي

.ل!ببا،،الاسبابهذهالىاضيفانليهلدانبكنفونويقول

فبنحقب!المايا"شعوبزارلقد.باضعفهاهوفليس،اقواهايكنلماذ

هـا.كوكبمن،فضاءروادالاكانواماء،اهةآالقدمفيسحهقة

كهنسكأوحرصا.معينزءنبعد،بالرجوعوعدواانبع!دذهبواثم

جبلاارنينيعدونومضوا.يموتقاوعلوممنهـؤلاءتركماعلىالمايا

.الافراحوبالاعيم!اد--تمشقبل"،حيثا!ل"ءلعودة+انتطاراجليبعد

التقاويمحسب،ا!ل!ةايابموعدوحال،جداالطويلةالمدةوانقضت

الضحاياوؤدمت.الاالهة-تحملالراعدةالعربةتظهراندون،الدؤيقة

،؟!فساصامتةاسماءالقد+بقيت،.جدوىدونوالهداياوالقرابين

هلترىإ!والحساباتعبافيالاجياللصياعويا،المرةالامللخيبة

يمهمتقاو3ان؟احرىبقعةفنيا!لههنزاتامال!ابفياخطاوهم

ثمةان!،والعجب.بتقاويمنا.مق3111سنةاًلىوتشهر،مضبوهـ"

الماياوهحرة،ا)إهليواديفيالحضمارةقيامببنبمىيطاافرؤ

يقة.العر-لحضارتهم

ا!لةصورةيكونؤدحجرةعاىنقشعلىعثر:3!ا؟ةسنةوفئيا-

قبمعزبته،المختلفة-البقعفننيسفى؟كما(لكانكوءو)او)كوكوماثر)

"ئةث،المقدممدببةزجاجةبشكلمقفلاحجبر!يمثلاًلنقش.ا!ل!ببة

ذلكووسط،-معقدةوالواتانابهباخلهاوب،اقاعدت!منالنلر

-اماهـ4اًنافر،/وكباسات.محركاتءعلىؤدميهواضعاانسانيعتلبما

وحول،العنقممتوحةو!رةقصيراالاسبرويرتدي،دقبقةلات7الى

بما!-يشيرالتكهنبالامكانكانوما.هحكمةاطواقورجليهيدلم"
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النقشىوضعتلوفانكا-ومااها.اكتنئمافهلىدا/!نقثمىذلكاليه

عهـىاو،السينماؤ!ط،مركبتهفيفضاءرالدصهور!رأىطةلا!ام

مركبته.فيفض(ءرالدءـذا:الفورعلىلقال،الضلمفزيونشاشة

التيواساطيرهـ،ا!غبريبةا)ننحوبهذهعنالمعلدء،تب!ةولنترك

برطول-نبلتهوقممحط،ملوناق!ارزرعواانعامتهـمالاا!ةان"دقول

جديد.فمكل"لاىاوانضةل،1،نالانسفامة

اىانيويوركمنمرةلاولطاريوم،ايهدنبركانالمؤافيقول

افة)المس!لمكايقطعاناضا!راوهال،الحربينبنفي!ما،مسباري

ي!!ثانرمكنذاكانسر!نانالاالطا؟رء!ردلم،اوحدهطيار

الىيثيرونقانها،ا!نففاءروادالة.رإرتادوحين.خطرردون

ا)كواكب.الىواورمر،ا)فضاءارتيادامكان

يف،ا!لماءيقدركما،اسكانباسصزدحمالارض!يةكرتناان

وهـم،لساكنبق!ةولا،لاكلفوتابركلاازدحا*صا،قريبوقت

افيه-المخزونةالطاقةانكها،ا)كارثة!فهيواج!ون!لفحا!ون

لضقلإلاضووبةاب،لاساحةبعضادمض!ميرحياف!ل.از!لي!ت

الاوجدوا!-ا،فهاوالو.*فتكحل؟أكاناواغصضابامصكانا

.؟المؤفاين.اانوويالازرء،عبكعل،-تسكنولانفتلايتاباارضا

ف!بماان؟لدمكنتص!صحلااز،1اًتقول...اقيري!بةاالكواكب

-كماالنع!الوس!إثليص!عاناررمنن!هلفياوالان،انالانسلستطاعة

فيالا-يمو-كانمناء"هبذ)كوليس.هناكا!شامنتهكنه

.الفضاءابحاثعلىبرصرفلمااللومنكفانوعإءا.هثلامصر

قه،تمديمكنلا،ا!علوممجطلاتنفضىفياصهانايكتض!فماان

ذاتبسرءةت---رالانا!فارةاًن..اكتثافهمنالمعبوعؤيل

،**

.)الساو!الجسىم3"سعة1الدوامعلى(السرعةمضاعفة)تعجيل

يدغدف?وشوع،(!خاطرا،جد/دفصلفي،اكات!اإج!او

اجهولى.ااطإئرةاتالمرئييعنبمامامر!!ر(57!%الا"-ركانيس!4،

.خاصةابحاثدالرةاميركافياهاافهمواكك!ا

ؤ!يمختالفةاسماءعا-هااطاقافني،الاشباءهذهرو/!لقد

فكيوهم،ارواياتاكل-من8!%انولنقل،تقريبلام!العابقاعكل

اها،اغفا/هكنلاالالاتش!-(دةوا*ن.النطرفيخطاو،1اهكرا

4ال!وراقوةافي.ركانالاماور،ر!نف!ادةوكذاك.الراداركشاثقى

4ا:مربالقواهمرو--صامتحانب!دالمختارين،المتحدةلاولايات

هـسنواضى،!خطىءلاالضيالد!ب!قةأ!مطالراواصهزة،ا!ص:!ةوا

في،الرغيدوعيص"،اضخمادراقييخاطرانكلإراي"صلحة

قل.51اا!دقلامارواية

يمكنلاااضيارواإاتاثسات"!المؤلفاختارهءماو!.أسرد

.:يليمايبهاتنى

شاشةعلىطالرلج-ءمدش:حاضقطا53!ا-نةزوفص:ر23في

اطي-اراوكان.ءنبلمكانفي،اجويةاليزوسىقاعدةفي،الرادار

68-فطرازهـ-نطائرةمتنعلىتمرينفي،ولسونر.الملازم

تفاشةعلمىارؤيباومضى.اجه!ولااالالربرهطاردةلهفممممح

اً!ا؟-رةشبحاندمجوؤجأة.يىلملا016لمس،قةالمطماردةيتابعالرادار

وام.الابداىاوررنكلالرةراديوسكتثم،المج،ولاًلطا؟رث-جمح

الذيادقهقااًلتفتيمئىرف!مل،قائدهاعلىولا،الطالرةعلىيعثر

ص-ى!!كلمالتي،الحادثةتطثتفسروام!.كلهاالمنطقهـةفياجري

زيتها.منوبقعة،اطا!ةاحديدمنقطضولو

يوجينالسرحنتاثمرهـيارأى6591سنةسبضمبر13وفي

اهـ-كايؤديطريئهنعطففيا،ارتهاورمهمقودوراءامهـأة،ررتزان

فرحا،ترتجفكانت.المتحدةالولاياتفي"بمئا*لربوهافيا،اكسن

حتى،اميالعشرةمسافةتبعها،طازهمتوهجةهاذاةكرةانوندء!

المسراةاناكسطبطفطن،(4ا!اكأؤكااضمتثم،101رف!،الص"ق

هـن،سميارتهراديوعإىالاقدةنفسلىمعانلبثما،لكنمخبولة

"عودتيفب،الشرطةمردشزمننداءتلقىفم،اخرشرطيسيارة

الحكاية.نفسيرويشابافادةاسماع

ف!يواصعة"فنيشبدورية،ذلككلبعد،المقياماضطروقد

كل-سهاربةخبولستةراى،سحاعغنبعدبالعودةهمولما،المنطقة

قداحمروهجاابلحطةتلكوابصر،صوابهاافزعاافقدهاوقدحقل

بصمتتطوفوهي،هائلةناريةكرةزميلهمعوابمر،السماءاضاء

اهـتقفسيارةكابحهدررسم!ماوخرق،الاشجلرفوقوهدوء

لعنة".داخاهامن،2دايف"ةون،الشر!وصاح،فجأةبنب!ما

فدانكمافطنئت،بارفيراديوعاىكماحوارالتقطتلقد.الله

((.هنالكانظرااًللعنة.جننمتمط

بنهم،الحادثذلكبح!-قةشاهداوثمانونخمسةادلىوقد

مىنوكلهم،السواحلوحرس،/الجويةالانواءمراقبةفيموظفون

طالرة،ة"وءاواصنا!ااوالقمراهياوكلبرواالبا)ونبينجيدايفرق

افىلك.تفسيرااحديجدولم

طازشزهابرأ"اشهدواالناسان،مرةصوقياصحفونمثرت

ابلغاريوناراى،المضاءافي"طير،/الشمسقرصرمناكبرمتوهجه

عقى.اش"كالاقىوهجةالاقراصتلكاتخذتثم،المجردةبالعينذلك

بف،بالانواءاختصاصطعاد-م!راقبهاوقد،نفاذ.ةاشفتهاوكانت

وان!-ا،ذاتنبمحركتسيركانتبانهاوافاد،تبتعدو!ي،بلفاريا

.الارضسطحعنكم(1ارتسفاععلىتطيركانت

تلكفيللب!ث6791-مةانعقدالذيالمج!اءااالمؤ!وفي-

الارحاثاسهمطذ4يسمىمنوهو،اوبرث!رمانالا**ضأذفالالظواهـر

وسيرت!صاصتمتها،!ةكوفيشناالاليستهذهان،4فيالفص

وا-واننا،تصورهيمكن!الاذكاءذات،دمراخلتفوق!:اخلوقات

.كالعادةال!خريةبص!ررأيهوقوبل.اكتوالتعلمنابهااتصلنا

ول!-ن،/الرواياتتلكءنيرسخرون،وحههم،اروساوبقي

صاءالالفعنالمؤ!مةالتقار!يبحثلجنةانسمعانا!مالملبثما

ال!ويرمةالقوةف-!ه!اازع-م!ابرلا!ة-تنكلتقد،الطائرة؟لم!!ولة

.)فاياكوو!ليطوازا)قيةفإلسوا

،ؤشياسم-،ءاء-نهائلجسمسقوطخبرالهالميشىولم

ول!--ن.كهيرنجيزكانهوظن8.!اسنةسب!ريافيالضايكا!طقة

البركسقو!كلحلفي،ابحثواالقصيبعدالسوفياتالعلماء

النطقة،!!كفيالبحثكررت،برهثاتبعدهارسلموا،وحواد"

تقر*:ا،يطابقالزمنوان،،فيرلا!ووياانفجاراكانذلكاناهمكنبت

الرواب،تزالتوهـ-!ا.الارضمنمسافةافربعلىالمريخوجود

.الحادثحولقدورالوفياتبةامثميةاوالقهءص

اكدواانبعد،المريخعاىالجباةوجودالانز!اقداهلماءاان

موجودةغي!سالحياةمتطلإا!تيعتبروناًلهـم.مضىفيماوجودهـا

،؟شيئاتهـانهدلملام!عتلفةحيواتمتطلباتوجود-هكنفهلا.ههـناك

فصد-كانهوان؟تغيرتقدالجويةالمربخأةحاتكونانيمكنوهلا

!--لافاوبردوا01عاليةكنيةومتقدمعلممنعندهمء!الىالت!وا

اًلفلإعلطءزالوول.اوحسب،احضمالهذاانحيانهـ؟لمشكالة

توصلء،واخر،حور4دورانهـممااثناءالمريخؤمريللوك!طاحائرين

ارودهياا-موا!ا(*"اطانكارل)الاميركصيافلكيامنكلايها

سنشةنث!رالذي(لألكونفيذكيةحيماةأكتابهمافي(لفلموفسكي)

نايمكنإلاذهـ-كوان،مجوؤدةكتلة)فوبوس)غاراقمران6691

وجوفوه،القكلرهـ-ءاالمريخاهلاص!عفهل.صتإعيىالايكون

هـن؟للسكنء.،لحفي:!ركوكبهماصبحانبمد؟داخلهليعيشوا

ذلك.سيكففوحدهاًلمممتقبل؟.يمري

بنيمحاولاتدحثاىاكبهمنفصلاخرفيالمؤافولضتلآل

منهـمواعلىادقىهوماوجودمن،تهريبما،تاكدوااندهد،البشر

،االعل!المحلوقاتبهذهللاتصال،الاخرىاكواكبفي،بمراحل

بالسنينتقاسالتنالهائلةالمسافات.ذلكثونهائلةعقباتوفامت
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فسالتفاهملغةثم،اًرضناسطحعلىالصيرةوحعياتنا،النورية

الضوءسرعةت!دبرسرعةاشاراتارسالالىبحاجةاننا،تكون

هذهولعل.نفاثةطائرةسرعة،الىالسلحفاةكممرعةاليهابالئسبة

اًن.كلامالىمعهايفتاجلادرجةالىالرقيمنوصلتقدالمخلوقات

!القارىءايهاذلكاتستبعد.رأساالافكاربنتسخاطبيركونقدكلامهم

افناقي!القصقىالىفاسضمعازن

الولاياتلمحياكنتكيفبمابسيطمزارعابن(رايسادكار)كان

قي!بماانهومع،خارقةعقليةقابلياتذوبانهقطيعلملم،المتحدة

تلكتفسميرفيحالرينزالوامااًلنفسوعلماءالاط!باءفان5،91سنة

في.رخيصاوفاتهقبلالبيةالجمعيةمنحتهلقد.القابليات

فيطبياكتابايقرألمانهمع،الهلاجووصف،الامراضتشخيص

مجهولمرضقريسةسقطشابهـاكانحينانهوقصنته.حياته

فيوتكلم،وعيهافقدته،شديدةحمىتابتهواجسممه!تشنح

دهشةفشارت،الشافيالدواءووصف،مرضه!شخصغيهـبوبته

ؤكادةوصفهاًلذيبالدواءمعالجتهبعد،الشابوتماثل،الاطباء

ناالى،ا)كرةاعادةالشابرفضانبعدخصوص(،ينسىاحادثا

داللاتينيةالوصفةادكارقدمعندماالاطباءوحار،لهصديقمرض

ا)كرة،يعيدانلادكاروسمح.المريضوشفي،حرفامنهايعلملاالت!

شخصينمصالجةاىاالشابواستجابشديدةمراقبةتحتووضعوه

يعيلمدواءثريلرجل،فوصف.اجردون،اكثر،لايومكل

يطلب،العالميةالاعلانوسانلالىالمريضفالتخا،ءوجودا41الاطباء

تلكصنعقدكاناباهبانيعلمه،باريسمنطبيباليهفكتبالدواء

هسيالوصفةوكانت.اهاالتممافبىيستمرلمواكنه،اوصفةا

المخضبرا-موذكربل،الدواءيوصفمرةذاتيكتفولم.اثافية

وا!ا،ادكاريرهالمب!دةمديرضةفيالمختبرذلكوكان،يجهزهالذي

الوصمةانالاطباءواجاب،المختربهت،المختبرالاطباءبذاناتصل

حتى)!ااسمايضعواوام،تجهزلماولكنها،دستورهاوضعقد

اللحطة.تلكحتى!"يرخرجلمالذيالمختبرسرذلكوان،الان

يقرالمبان!هوتأكدوا،1ادكارحياةفيودققوا،الاطباءوبحث

،ر-"يت!باهىولا،يفعلمايئسىكانانهكماحياتهفيطبياكتابا

نفسههـويفسركي!ف:وس!مالوهالاكلباءمعهحققوقد،منهيتكسبولا

4بئت،يعتقدانهبرهـاطة"دكلالشابفاحاب،؟الخارقةالقدرةتلك

دماغمنالمرضحقيقةفحام،بشريدماغبكلالا.لص"ليستطيع

صاحبه،دهـصاغمناجسمابحالةاعرفهومنثمةوايس،المريض

.،اًلمنلسبالمواء،الاخرىالبرادمغةءنايرضاادكاردماغويعلم

واذى.ادواءاويصف،المرضىثخصهكذا.زمنالىحاجةبمون

((.جميعاالنلسادمغةمنجزءالادماغهما"بقولهكلامه

اليءتوصلبماذهـكيفسان(دانيكنفون)السيدو"حاول

دءاف،)ايجنارا(كومبيوتر)انثلنفترض:فيقولالانحتىالعلم

فيا!علمايىتوصلمابكلوجهزنيويوركفينصبقد(إكترونياا

"اءمثاواقي!،فوراالطمهذافيسؤالكلعلىفهيحيب،الفيزياء

اعالم،ايعرفهاالهصيالفلكمعلوماثبكلجهزولكنه،زوريخفه!ا

كليضمالهاهرةفيواخر،الح!ياةعلومبركلجهزموورفيواخر

قد،اوتوءابكيالاسلكياارتباطاانولنفترض.ا)طباليهتوصلماا

كلختافهـحمااقي!اقبماالاثمغةمنغيرهامع،الاد!ةهذهوعل

سوالاالقي:امافاذا.الاخرىالعلومبكلوجهزت،العالمحواضر

كانالفور،-اذاعلىاجابك،(الس!ؤالكانم!ما،الادءغةهذهاحدعلى

،الجواب4فيافالادحغةببقيةذافااتصلاو،اختصاص4من

دماغكاناقد.بة.الثابةيتعدىلاقدبزمن،ا،1كينقلو،لاسلكها

الطريقة.بهذهيعملرايسادكار

اصوسيسحدثالذيما))الخطرا-ؤالابهذاإولفاويواجلاا

ا،--اكان،عايىاهـراًناالمتمرنبعكلهـ"او،اليشريةالادمفةجكليمان

حتىلكع!ضلمالعلماذ؟ببعفيبطضهااتصالعلعالقدرةهذهمثل

اننا،وقابلياته،النشريالمحاغعملاسرارعنالليلالا،الان

شانفما،الانسانحياةلادارةتعملالدماغاقشرةعثراننعلم

الباقهية؟التسعةالاعشار

قد،مس!نعه.يةافراضحالاتبعضاناطبااءةرفلقد

اطلاقعلىقدرةالناسهؤلاءلامثالولعلاصحابهاارادةبقوةشفيت

ةالفعا&اوسيلةاوجدتاووماذا،اد"غتهمقشرةفيثانعشرقدرة

اننساثكلا؟كلصسااعئرةاالاعشارلانلاق،فزيولوجيمااونفسيا

نافستطيععندئذولعلنا،يصدقلاهما،العجاببالعجبسناتي

صةمعرفنستطيعفمتى.امثا!نامنالكونفياهممنبكلنتصل

كلها؟!ولنالاس!تعمال،)!ح!مالمحركهذامالاسته

2***

لعلماءعاميامرجصا؟هعلىكتابهوضعفيلؤلفااعتمدلقد

نوبل،جالزةعلىحازممنوبعضهملا،العلومءكتلففيلهممشهود

عشر!قضى.عامةقراءةوتاريخياودينياادبياكتا؟14قراانهكما

الذين،اعلماءوابرالبحاثوالاجتماع،والتقصيالتحري!طسهين

،ال!ء،بلهذاوثالقيافلمارأيهـتلقد.كتابهتاليففيمنهماستفاد

افيلماوكان،الكتابعليهاقامالتيالثواهداوضحت،1ف!بنافي

!-نامشرامناةلالايضملاا!رضهذاان،مفيداءمت!عامثيبرا

،الكتابهذاعليهبنياذيا،المتماسكوالمنطقوالبراهيناإشواهد

ذكرته.ممااهمير*ونقدتركتهوما

المتمسكينلتهـينينااناقولانالاالنهايةفبىايسهعنيولا

فاذا،يضعفهلاالايمانهذايقويماالكتابفيسي!جدونبايمانهم

بس"يؤمنماان؟اقالخااحلؤما،المخلوقمقدرةتلككانت

ال!بديهي!اتمنتكونقد،الالهيةوالخوارقالمعجزاتمنالروحانيون

؟كاالمستقبليخبئهالذيء،ترى.العجالبب!رزهقورنتمااذا

حياتهم6تلشولان،الشيخوخةابوابعلىهملمنحتى،يتاحقد

ا-وازاما،العالميةالىاسةسخفاءو)كن.كونهةبسفرةيستمتعواو

اذياةما،الصب!ب!انيةالمهاتراتعلى،جهودووماثارتسعةيصرفون

اني؟والتكنيةالعلملتقعمالبشريةالطاقةكلس!خرتلو،سيحدث

بعضا4بعضابمثراينيان،الحربيكبرهونممنغيريمع،لاخشى

عقولنل،في(الكير)نطلقاناذنفلنحاول.سياس!يةنزقفورةفي

!ؤلاء-.آذانيرفركانيستطيع)علحه،هئااعلىكونيابجارنتصل5

((...حدهمعندووقفهم،احمقىا

لاوحدةهـحبماالوفيينالصبفلاصغةنظريةالانلاتذكرواني

بهضهم:وقول،الوجود

يدز!احالنادرحاننحنا.!ااهوىو"سناهوىمنانا

ابصرتنصااصئيواذاابصرتف!يابرصرتهف!ذا

ايوبا!ئونذوفببنا

مميه!!

حديثاصدر
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