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در آلمان غربی  (A. Albers)ي. آلبرس که به ا (Horst Fenner)ر ني نوشته شده توسط هورست ف نامه
 ارسال شد.

 1976ژانویه  2ترینیداد، 

 

 دوستان عزیز!

 (Marmore)تونید در کنار رودخانه مارمور  ام. شما می طی سفرم به درو دنیا حاال من در ترینیداد فرود آمده
که اینجا اي را اجاره کنید. سه روز است  در بولیوي کلبه (Llanos de Mojos)موخوس  ي النوس د در منطقه

هایم  ام. تا االن چندین صفحه در مورد تجارب و دیدگاه زهاي جالب زیادي را دیدههستم و در طی این مدت چی
 ام. تایپ کرده

کرد. در ابتدا گمان کردم که دچار توهم یا دیوانگی استوایی اي داشتم که مرا شوکه  اما دیروز، صبح زود تجربه
ام اما مطمئن بودم که کامال سالم هستم. ممکن است شما هم با خواندن این خطوط دچار چنین احساسی  شده

پس باید حرف مرا باور کنید دانید که من یک خیالپرداز نیستم  شناسید و می شوید. هرچند شما مرا خوب می
 انم که این کار سخت است.د هرچند می

گردم  وار است که حتی همین االن هم به دنبال وجود خللی در عقالنیتم می باور و دیوانه همه چیز آنقدر غیرقابل
نویسم  کنم که باید خواب دیده باشم. اما به هر حال همه چیز دقیقا همینطور که برایتان می و هنوز فکر می

توانم آن را بیان کنم. فکر نکنید که دیوانه یا  اي عظیم بود و طور دیگر هم نمی دیروز رخ داده که براي من تجربه
دانید آدم خیاالتی  ي شما سالم هستم و همانطور که می بیمار هستم چون هیچ کدام درست نیست. من به اندازه

 ي دیروزم را بگویم: نیستم. حاال بگذارید تجربه

دورتري را از ترینیداد  يحومهدم و خودم را آماده کردم تا آن روز ن پریصبح بود وقتیکه از تختخواب بیرو 5"
دقیقه پس از اینکه از تختخواب برخاستم، چیزي را در آسمان صبح دیدم که  10روي کنم. حدود  پیاده

ه آن ها خوانده و شنیده بودم اما هیچ گاه به آن فکر نکرده بودم یا ب باورکردنی نبود. من قبال درباره پشقاب پرنده
 باور نداشتم. 

کت و اي خیلی سا یک همچین بشقاب پرندهکردم این ادعاها همگی خیالپردازي هستند. اما حاال  همیشه فکر می
ها ناپدید شد. من فکر  به تدریج پایینتر رفت و در نهایت جایی پشت بته صدا روي ترینیداد در حال پرواز بود. بی

توانست واقعیت داشته  دیدم نمی بینم و چشمانم را مالیدم، چرا که آنچه را که می کردم حتما دارم خواب می
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د که روي گرد بزرگ بورسید که شبیه دو بشقاب نیم ظر میباشد. بشقاب پرنده از جایی که من ایستاده بودم به ن
 هم قرار گرفته بودند.

رساندم و خود را به یک پزشک  در ابتدا من نشستم و درباره آن اندیشیدم. شاید بهتر بود که خود را به تمدن می
تصمیمی را اجرا کنم، اول دادم. اما سپس به این نتیجه رسیدم که بهتر است که قبل از اینکه چنین  نشان می

کردم بشقاب  قطبنمایم را برداشتم و جهت دقیق جایی را که فکر می ،بنابراین ي موضوع تحقیق کنم. درباره
بارم را بستم و در جهت جایی که بر روي قطبنما  پرنده در آنجا فرود آمده است را تعیین کردم. سپس کوله

 تعیین کرده بودم، راه افتادم. 

شت و شاخ و برگ انبوه طی کردم. به نظر دقیقا به سمت شرق بود. با تالش و عرق بسیار، راهم را از میان د
خواستم که بیخیال شوم و برگردم. بیش از سه ساعت  رسید که هیچوقت به مقصدم نخواهم رسید و دیگر می می

طبق بایست دچار توهم شده باشم چرا که  رفتم و هنوز چیزي پیدا نکرده بودم. بنابراین می بود که راه می
  داشت.  اي وجود می پرندهپرنده رسیده باشم اگر واقعا چنین بشقاببه بشقاببایست مدتها قبل  میمحاسباتم 

کشیدم و خیس عرق  هاي مانع به راه خود ادامه دادم در حالی که به سختی نفس می براي اطمینان، از میان بته
م چرا که نیرویی شده بودم این در حالی بود که همواره به فکر برگشت بودم. در عین حال به راه خود ادامه داد

شدم مثل کشش یک آهنربا که در برابر آن  اختیار به جلو کشیده می راند. مثل این بود که بی مرا به پیش می
 توانستم مقاومت کنم. نمی

ها  ناگهان از بین بتهام چرا که  سپس نیم ساعت دیگر نیز اینطور گذشت، سپس فکر کردم که قطعا دیوانه شده
درخششی فلزمانند را دیدم. در ابتدا در آنجا با ناباوري خشکم زد، اما سپس به خودم  یک جسم بسیار بزرگ با

بینیم چرا که در یک محیط باز یک دیسک  ي راه را به پیش رفتم. و سپس فکر کردم که خواب می آمدم و بقیه
 متر قطر داشت. 15یا  14معلق بود و خود دیسک حدود در هوا متر از زمین  1فلزي حدود 

آنچه غیرقابل باور بود آن بود که این دیسک هیچ گونه صدایی نداشت و همانطور در هوا معلق بود. من در حدود 
فهمیدم. دیگر قادر به فکر  متري آن شیء خشکم زده بود و با ناباوري به بشقاب پرنده خیره شده بودم و نمی 20

عجیب زیادي من عادت به دیدن چیزهاي  ،فر زیادتوانستم قدمی هم بردارم. به دلیل س کردن نبودم و دیگر نمی
توانست واقعیت داشته باشد چرا که چنین  چنین چیزي نمی ما آنچه در آنجا دیدم مرا مبهوت کرد.دارم و ا

 توانست وجود خارجی داشته باشد. چیزي نمی

و من  بازوي مرا گرفتدانم که ناگهان چیزي  خوردم. فقط می دانم چه مدت آنجا ایستاده بودم و تکان نمی نمی
تر کرد چرا که در کنار من  دیدم. آنچه دیدم مرا مبهوت بدون اینکه متوجه باشم برگشتم و انگار داشتم خواب می
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آورم که من در آن موقع با خود فکر کردم که چرا این دو نفر با  . به یاد میدو مرد با لباس غواصی ایستاده بودند
 زنند. زار قدم می لباس غواصی توي بته

ها خیلی سبک هستند و اصال شبیه  هاي زیادي شدم. واضح بود که لباس در آن موقع بود که متوجه تفاوت
اي بودند که شبیه هیچ کدام  ها به رنگ نقره همچنین لباس شناختم نبودند. هاي گل و کشاد غواصی که می لباس

کالهی بر سر نداشتند اما اسباب و ابزارهاي بور هیچ  نبودند. آن دو مرد شناختمکه می هاي غواصی از لباس
توانستم یک کلمه صحبت  هاي مختلف روي لباسشان داشتند. هنوز مبهوت بودم و نمی ها و شکل عجیبی با اندازه

رسیدند و حتی دوستانه  کنم هرچند آن دو مرد که به وضوح متعلق به آن بشقاب پرنده بودند بدجنس بنظر نمی
 خندیدند. می

ان یکی از آنها شروع به صحبت کردن کرد اما من حتی یک کلمه از آن را نفهمیدم. سپس دومی هم سپس ناگه
آمد اما  تالش کرد ولی با همان نتیجه، من حتی یک کلمه از آن را نفهمیدم. زبان آنها کامال عجیب به نظرم می

 کند. رامم میرسید که آ داد و بنظر می اي تسلی می صدایی آهنگین داشت که مرا تا اندازه

شود، بازوهاي مرا گرفتند و مرا به  سانتی متر می 174هر دو آنها هم قد و همچنین هم قد من بودند که حدود 
متر جلوي  5العملی به آنها این اجازه را دادم. حدود  سمت بشقاب پرنده بردند که من هم بدون هیچ عکس

هاي عجیبی بود که درون آنها  ها و مبل یه چیزهاي عجیبی را برپا کردند که زیر آنها هم صندلی بشقاب پرنده
اي بگویم. با لبخندي دوستانه یکی از آنها دوباره با من صحبت کرد  توانستم کلمه نشستیم در حالی که هنوز نمی

من از کرختی خارج شده و آرام توانستم چیزي بفهمم. هرچند صحبت کردن او باعث شد که  اما هنوز من نمی
ی درباره این اتفاق که از آن سر متعجب بودم، به اسپانیولشوم. سپس ناگهان توانستم صحبت کنم. در حالی که 

 فهمند. آوردم سوال کردم. اما معلوم بود که آنها حرفهایم را نمی در نمی

فایده بود. ما  سپس به انگلیسی سوال کردم ولی باز نتیجه نداد. با زبان مادریم آلمانی با آنها صحبت کردم ولی بی
توانستیم ارتباط برقرار کنیم. سپس یکی از آنها با زبان آهنگین و شیرینش با من دوباره صحبت کرد در  نمی

کرد که این وسیله قطعا  ن آویزان بود را تنظیم میاي که از آ حالی که کمربندش را گرفته بود و داشت وسیله
هاي  کرد، ناگهان زبانش تغییر کرد و ناگهان واژه بزرگتر از یک جعبه سیگار نبود. در حالی که صحبت می
ناگهان از این موضوع با خوشحالی دانم چرا ولی  اسپانیولی و سپس فرانسوي و ناگهان آلمانی شنیدم. نمی

کنم آنها متوجه این موضوع شدند چون زبان آلمانی باقی ماند و در این موقع بود که  زده شدم و فکر هیجان
 ورم که در ابتدا چه گفتند:آکنند. هنوز به وضوح بیاد می متوجه شدم دیگر این دو نفر به زبان مادریم صحبت می

و نترس. ما اینجا به صلح هستیم و توانیم از طریق مبدل زبانمان ارتباط برقرار کنیم. سالم بر تو باد  االن ما می"
. و ترتیب دقیق آنها را مرك کندتوانستم هایی بودند که  اینها اولین واژه "کرد. با صلح نیز اینجا را ترك خواهیم
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ي من نفوذ کرد، شما باید  ها در اعماق حافظه ي واژه هرگز فراموش نخواهم کرد. چنان مرا منقلب کرد که همه
 ید.مرا صادقانه باور کن

پس از اینکه توانستیم ارتباط برقرار کنیم، از من پرسیدند که اگر چیزهاي مختلفی را بمن توضیح دهند، آیا 
همه آنها را در حافظه نگه دارم؟ من پاسخ مثبت دادم و توضیح دادم که در عین حال به صورت همزمان  متوان می

من یک جهانگرد بودم که خرجی خود را با نوشتن  کنم. چرا که تندنویسی استفاده میاز در صورت کسب اجازه، 
آوردم. آنها به من گفتند که خیلی خوب است اما خواستند بدانند تندنویسی  گزارشهایی از تجربیاتم به دست می

 چه چیزي است.

بنابراین دنبال  من از این سوال متعجب شدم ولی به آن به درستی پاسخ دادم که آنها هم از من تشکر کردند.
فترچه یادداشت و مدادم گشتم و شروع کردم کلمه به کلمه هر حرفی که بینمان رد و بدل شد را یادداشت د

ي من در حیرت  ي صحبتمان را برایت نقل کنم که قطعا تو را هم به اندازه توانم کلمه به کلمه کردم. بنابراین می
 فرو خواهد برد. بنابراین گفتگوها به این صورت پیش رفت:

 هستم. (Kohun)آن دو مرد گفت: من کوهون  یکی از

 هستم. (Athar)دیگري خودش را معرفی کرد و گفت: من اتهار 

 است. (Horst Fenner)من هم توضیح دادم که اسم من هورست فنر 

 کنی؟ اتهار پرسید: آیا تو در این سرزمین وحشی زندگی می

 چرا که اهل آلمان هستم. ،نه، من فقط یک توریست هستم در اینجا

 چیست؟ "توریست"تهار پرسید: ا

 مالقات کننده.پاسخ دادم: یک 

 کوهون گفت: پس اتهار و من توریست هستیم!

 ونه باید این موضوع را درك کنم؟گمن پرسیدم: چ

 نامید نیستیم. کوهون: ما از این کره که شما زمین می

 من با تعجب پرسیدم: یعنی چه؟

 آییم و موجودات روي زمین نیستیم. ها می ارهکوهون: ما از ست
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 گویند. کنید؟ گمان کردم جوك می پرسیدم، حتما دارید دست به سرم می

 آییم. نامید، می ، آنگونه که شما آنرا می(Proxima Centauri)ي پروکسیما قنطورس  کوهون: نه ما از ستاره

ترلیون کیلومتر  50ي شما حدود  حاسبهي م طبق شیوه –ي شمسی به زمین است  که نزدیکترین منظومه
 ) سال نوري از اینجا فاصله دارد.29/5(

 هورست: چنین چیزي ممکن نیست. خیلی اوتوپیایی است.

 گوییم. کوهون: ما جوك نمی

 ها هستید؟ هایی از ستاره هورست: پس شما آدم

 خواهی اینطور ما را بنامی، بله همینطور است. اگر میکوهون: 

 کنم. باور نمیهورست: منکه 

 کوهون: حقیقت دارد.

 کنید؟ هورست: باورنکردنی است. پس اینجا چکار می

کنیم.  کنیم و پیشرفت انسان را مشاهده می آییم. ما اتفاقات اینجا را دنبال می کوهون: ما زیاد به زمین می
مردم اند.  ی عقب افتادههاي سیاسی از رشد و توسعه خیل شمکشکهاي مذهبی و  متاسفانه آنها به دلیل فریبکاري

تالش براي بدست آوردن قدرت بوجود آورده و نادرست و  ست دردسر بزرگی را به دلیل توسعهزمین ممکن ا
گر  هاي شمسی دورتر شوند. به همین منظور ما به زمین آمده و نظاره باعث ایجاد تاثیر منفی بر روي منظومه

 گیریم.هستیم تا بتوانیم جلوي وخیمترین اتفاقها را ب

 هورست: بسیار غیرقابل باور است.

 گوییم. اتهار: ما به تو حقیقت را می

 توانید بکنید؟ گویید، اگر مشکلی پیش بیاید، شما دو نفر مثال چه کار می هورست: اگر راست می

از  هاي دیگر فرازمینی بر روي زمین هستند که ها نسل کوهون: فکر نکن ما تنها هستیم. به غیر از ما قنطورسی
 آیند. هایی دورتر از ما به اینجا می منظومه
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توانید انجام دهید؟ شما که  ي زمین چه کاري می رسد. ولی شما علیه توسعه هورست: خیلی خیالی بنظر می
هاي فرازمینی از  ي نسل توانید متوسل به زور شوید چرا که مطمئنا منجر به جنگ جهانی خواهد شد. و بقیه نمی

 آیند؟ کجا می

خواهیم که اقدامی علیه زمین  همچنین ما نمی خیالی نیست.گوییم بنابراین  قت را میون: گفتم که ما حقیکوه
باشد. بنابراین نگران جنگ از  نین حقی نداریم مخصوصا اگر با زور باشد که براي ما ممنوع میچانجام دهیم. ما 

آمیز براي  باشیم که به صورت صلح در ارتباط می طرف ما نباشید. ما دوستان زیادي بر روي زمین داریم که با آنها
کنند. شما  وجود ما و ماموریتمان را منتشر میکنند. آنها دانش درباره  پیشرفت بشر طبق دستورات ما عمل می

کنند در نتیجه با دشمنی  نامید. آنها از طرف ما کار می می (contact person)این افراد را افراد داراي ارتباط 
توانند از خود شوند که متاسفانه در برابر این اتهامات نمیآنها متهم به دروغگویی و جعل میشود.  با آنها رفتار می

عل و دروغگو هرچند متاسفانه در میان این افراد داراي ارتباط حقیقی، افرادي نیز وجود دارند که جا دفاع کنند.
شوند. مخصوصا اینکه مهمترین فرد داراي ارتباط در معرض هستند و باعث به خطر افتادن این ماموریت می

بیشترین دشمنی و تهدید جانی قرار دارد. او مردي بسیار ارزشمند است که به عنوان پیامبر عصر جدید 
(Prophet of the New Age) فه را بر گردن دارد چرا که به یآموزش داده شده است. وي مهمترین وظ

دوباره تعلیمات حقیقی را آموزش دهد. اینها همان تعلیماتی بایست میمیان مردم عنوان پیامبر عصر جدید 
نامید. این تعلیمات از اعالترین می (teachings of the spirit)هستند که شما آنها را تعلیمات روحانی 

هاي و ستاره (Lyra constellation)هاي فضایی از صورت فلکی چنگ لهاي روحانی که در ارتباط با نسحوزه
 هستند، به وي منتقل شده است. (DAL universe)پروین و جهان دال 

کنند. اما هاي فضایی هستند که بر روي زمین ساکن هستند یا مرتبا به آن سفر میاما عالوه بر اینها، دیگر نسل
گیرد چرا که نوادگان آیند انجام میي پروین میهایی که از خوشهسط نسلمهمترین و بزرگترین این وظایف تو

هاي پذیرد. این نسلهاي زمینی هستند. به همین دلیل وظایف بزرگ توسط آنها انجام میدور اجداد انسان
ها فردي بنام کواتزال ي این ایستگاهي همهکه فرمانده فضایی سه ایستگاه مختلف بر روي زمین دارند

(Quetzal) سال سن دارد. نام او سمیازه  350ي او زنی است که و نماینده(Semjase)  است و وي دختر
باشد. فرد زمینی داراي ارتباط با نسل پروینی، مردي با حدود ي ناوگان فضایی پروین میقدرتمندترین فرمانده

 (Billy)ند. ما وي را با نام بیلی کنامید زندگی میسال سن است که در کشوري که شما آن را سوییس می 40
 شناسیم.می

زهره و مریخ ایستگاه دارند اما در این دو  یعنی کال شش نسل فضایی مختلف بر روي زمین و کرات همسایه
هایشان بسیار کوچک است. تعداد ساکنان روي زهره و مریخ بسیار محدود و ایستگاه آنها تعداد ،همسایه يسیاره
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ي سیارات این منظومه حدود پنجاه نفر است چرا که این سیارات مطلقا غیرقابل سکنه هستند و مانند همه
دانی زندگی را به غیرقابل زندگی کردن هستند بجز سیاره زمین که قابل سکنه است و در واقع همانطور که می

نه به زودي آن را تایید کند و  گیرد. این واقعیتی است که علوم شما بایدصورت مادي و روحی در بر می
 دروغگویانی که ادعاي ارتباط با ما را دارند.

 هورست: باورنکردنی است. آیا حقیقت دارد؟

 گوییم.اتهار: ما حقیقت را می

 آید.اش به نظر یک اوتوپیاي ترسناك میتوانم باور کنم. همههورست: منکه نمی

 گوید.میکوهون: در هر حال اطالعات ما حقیقت را 

ي شما به تنهایی به من اثبات کنم باید آن را باور کنم، چه بخواهم چه نخواهم. بشقاب پرندههورست: فکر می
 گویید.کند که شما راست میمی

 گوییم.می (beam ships)هاي نور ي خود کشتیاتهار: ما به ابزار پرنده

 تم رانش آن بدانم؟سي سیتوانم دربارههورست: می

 ي دادن اطالعات درباره این موضوعات را نداریم.: ما اجازهکوهون

 هورست: حیف!

 کردي خیلی مفید بود.اتهار: اگر بما کمک می

 توان به شما بکنم؟هورست: با کمال میل. من چه کمکی می

 اي را در مورد وجودمان بر عهده تو بگذاریم.خواهیم وظیفهاتهار: ما می

 ید بنویسم؟هورست: چیزي در مورد شما با

 کوهون: اگه بنویسی براي کا ما خیلی مفید خواهد بود.

توان این کار را بکنم. دیوانه که نیستم. هیچکس حرفم را باور نخواهد کرد و خواهند گفت که هورست: من نمی
 قبول کنم. متواندیوانه هستم. نمی

 ین االن ما را ترك کنی.فایده بود. تو باید همکوهون: هر طور که مایل باشی. پس تالشمان بی
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 هورست: صبر کنید. منظورم این نبود. شاید در صورتی که ناشناس باقی بمانم بتوانم کمکی بکنم.

 اتهار: یعنی چه؟

 هورست: یعنی اسمم مشخص نشود.

 خورد.کوهون: به درد نمی

 هورست: پس چکار باید بکنم؟

 ان مردم بروي.کوهون: تو باید به عنوان شخص داراي ارتباط با ما به می

 توانم این کار را بکنم. آنقدر دیوانه نیستم.هورست: من نمی

 اتهار: پس صحبتمان تمام است.

 هورست: خیلی متاسفم ولی شما باید من را درك کنید.

 کوهون: اگر تصمیم آخر تو این است پس صحبت ما تمام است.

توانی پرسش دیگري را پاسخ توانم همینجا تمام کنم حداقل میفکر کنم همینطور باشد ولی من نمی هورست:
 دهی؟

 کوهون: اگر مربوط به تجهیزات و لوازم پرواز ما نباشد، مشکلی نیست.

ست. نامند در حالی که واقعا اینطور نیهورست: تو درباره افرادي صحبت کردي که خود را افراد داراي ارتباط می
یا یک همچین چیزي نام  "آدامی"ام ماند. یکی از آنها زمانی چندین اسم را در این ارتباط خواندم که در حافظه

 توانی چیزي درباره آنها بگویی؟. می(Michalek)و دیگري میشالک  (Genovesa)داشت و دیگري گنووسا 

 چیزي بگویی؟خواهی درباره این موضوع خورد وقتی نمیاتهار: به چه دردت می

آیید و من هم ها میهورست: فقط یه سوال است. و اینکه به هر حال شما مرا مجاب کردید که از ستاره
خواهید به میان مردم بروم و حقیقت را توانم آنطور که شما میخواهم چیزي از شما یاد بگیرم. من نمیمی

 دمی هستم که بتوانم این کار را بکنم.کند و نه من چنین آبگویم. چرا که نه کسی حرف مرا باور می

که اشاره کردي براي ما  ايممکن است درست بگویی. همچنین حق توست که حقیقت را بدانی. اسامیکوهون: 
است و دومی  (Adamski)به خوبی شناخته شده هستند، اما تو آنها را به درستی تلفظ نکردي: اولی آدامسکی 

نیستند بلکه همگی  ی. اینها افراد داراي ارتباط حقیق(Michalek) و سومی میشالک (Genovese)گنووسه 
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دانیم تا به حال اند. تا جایی که ما میکذاب هستند. هیچ کدام آنها با ما یا هیچ نسل فرازمینی ارتباط نداشته
د. اگر بعدا راین افراد وجود دانیستند. خیلی از  افراد دروغگواند. اینها تنها هاي ما را هم ندیدهحتی سفینه

یا  (Castillo)، کستیلو (Nelson)، نلسون (Miller)، میلر (Menger)، منگر (Zilar)ون زیالر چ اياسامی
 را شنیدي، قطعا بدان که اسامی افراد کذاب هستند. (Siracusa)سیراکوزا 

 هورست: آه! یعنی اینقدر زیادند؟!

تعدادشان کم است. هنوز هم  یداراي ارتباط حقیقافراد اتهار: خیلی بیشتر از اینها هم هستند اما در برابر 
 خواهی براي ما کار کنی؟نمی

این کار را بکنم. شاید بعدا، اول دوست دارم که درباره این چیزها با  متوانهورست: اغواکننده است ولی واقعا نمی
 توانی کسی را معرفی کنی؟اطالعات کامل دارد به طور عمیق صحبت کنم. میکسی که 

توانی بعدا کاري کنی چرا که همین االن باید تصمیمت کوهون: مستقیما پیش مهمترین شخص برو. اما تو نمی
دهیم. باید در این باره گیري یا اینکه بدون تو ماموریتمان را انجام میرا بگیري. یا مسئولیت را به عهده می

 سختگیر باشیم.

توانم االن تصمیمی بگیرم. خیلی بد شد. من همه چیز را نمی شوم چرا کههورست: پس من از این موضوع رد می
 کنم و حداقل شاید این تجربه با شما را منتشر کردم.بررسی می

اتهار: باعث خرسندي ما خواهد بود و همچنین سودمند خواهد بود. ولی تو اکنون باید بروي چرا که ما کارهاي 
 خودي اینجا کشاندیم. با آرامش برو و نترس.را بی که تو دیگري داریم که باید انجام بدهیم. خیلی بد شد

دوستان عزیزم، تا اینجا توانستم که مکالمه را واژه به واژه بنویسم و در آخر چیز جالبی وجود نداشت. بعد از 
روي کردم و کمی ، خداحافظی کردیم و من چندین ساعت راه برگشت را به ترینیداد پیادهکمی خوش و بش

چیز فکر کردم. فکر کردم که کمی احمقانه رفتار وب آنجا رسیدم. کل شب را بیدار ماندم و درباره همهقبل از غر
توانستم با یک قول دروغین چیزهاي بیشتري را از اتهار و کوهون بیاموزم. اما آنقدر در اثر این کردم چرا که می

کردم که اگر این موضوع را عمومی کنم میاش فکر تجربه گیج شده بودم که حتی فکري درباره آن نکردم. همه
 بینم؟!دانم چه فکري درباره این موضوع بکنم و یا آیا خواب میبرچسب دیوانه به من خواهند زد. نمی

نویسم و مشتاقانه منتظر پاسخی از سوي شما خواهم بود. شاید اشتباه کرده باشم به همین دلیل براي شما می
ا به پدرم و کشیش بگویید و نظر آنها را بپرسید و جوابشان را بمن بگویید. و از یا کار درستی کرده باشم. لطف

 اي را که ثبت کردم منتشر کنم یا نه؟کشیش بپرسید که مکالمه
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بمن بگویید لطفا. در این صورت هیچ آدرسی از خودم یا شما منتشر نخواهم کرد کند که منتشر کنم اگر فکر می
برگشت به خانه مورد اذیت و آزار قرار بگیرم. اگر آدرستان را بگویید در نتیجه مرا خواهم در صورت چرا که نمی

خواهم اینطور شود. من شدیدا منتظر پاسخ یا نظر شما هستم. حدود یک ماه نمی  پیدا خواهند کرد که من اصال
تا آن وقت همگی به توانید مرا در آدرس همیشگیم بیابید. خواهم بود و شما می (La Paz)دیگر در ال پاتز 

 سالمت.

 دوست جهانگرد شما،

 هورست
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شانطراحی هورست فنر از اتهار و کوهون و سفینه

 


