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חברי . אדם הם יצורים החיים בקבוצות-בני

. הקבוצה תומכים זה בזה במובנים רבים

בתאים משפחתיים יש חלוקת נטל בין בני 

מערכת יחסים נבנית במשך שנים וקשה להפסיק אותה . הזוג

הליך פרידה ארוך זוגות נשואים שנפרדים עוברים ת. בפתאומיות

במקרים של מוות פתאומי ללא עת נוצרת . ולעתים מכאיב למדי

אנשים שהיו בקשר יומיומי צמוד וסמכו זה . בעיה פסיכולוגית קשה

שני הצדדים . על זה במשך שנים מוצאים את עצמם פתאום לבד

מעבר לטראומה . מתקשים לקבל את השינוי הפתאומי שהתרחש

מערכת יחסים שלא נסגרה כיאות , כלומר" חשבון פתוח"קיים 

כאשר כל צד משקם את עצמו במערכת . באמצעות פרידה מסודרת

הניתוק הפתאומי של , במקרה של מוות. יחסים אלטרנטיבית

מערכת היחסים ללא חוסר יכולת לעבור תהליך של פרידה מסודרת 

זו אחת הסיבות המניעה אנשים לחפש את . מהווה בעיה קשה

 . שנפטרו באמצעות מדיוםהקשר עם יקיריהם

 

 

 
ורצוי כדאי הדבר     ?האם

יצירת קשר יכול לסייע לאיחוי פצעים נפשיים בשני הצדדים 

יצירת קשר מסוג זה , יש מקרים שבהם". החשבון הפתוח"ולסגירת 

וחשיפה לנושא גלגול , אדם אבל רגיש מבחינה נפשית. אינה רצויה

הגביר אצלו הנשמות והאפשרות של תקשור עם הנפטרים עלולה ל

יש . מומלץ להמתין תקופה מסוימת. את ההתרגשות והבלבול

 . לשקול בזהירות כל מקרה לגופו
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הנפטרים שעוברים    תהליכים

 

  

, טיפולים רפואיים ונפשיים: כגון, הנפטרים עוברים תהליכים שונים

כל אלו הן פעילויות הבאות לעזור להם בתהליך . קורסים ובחינות

כל פרט עובר שלבים ורמות . צבם החדשהמעבר וההתאקלמות למ

המידע . כמו כן יש הבדלים בין הפרטים השונים .בתהליך זה

 . שלהלן נאסף בעת עיסוק בנושא
 

רשות   "לרדת"בקשת
כמו שלא כל אחד מורשה לנהוג במכונית ללא רשיון וכמו שלא כל 

כך גם הנפטרים נדרשים , אחד יכול לעבור מארץ לארץ ללא ויזה

. יש כאלו שרצוי שלא ירדו.  לרדת ולבקר בעולם החייםלבקש רשות

" לבקש רשות לרדת"לא פעם נתקלים בעובדה שנפטרים צריכים 

יש . קשר למפגשים עם קרובי המשפחה המעניינים ליצור איתם

יש ישויות שניתנת להם רשות קבע לרדת ויש . הבדל ברמות הרשות

 .שמורשים לרדת רק למטרות מוגדרות
 

הנפטר וסיבותיההופעת  ים
הנפטרים יכולים להופיע בצורתם הפגועה או בצורה שהיו לפני 

סופר לי על אירוע . על מנת שקרובי משפחתם יזהו אותם, המוות

אזכרה בבית קברות צבאי שבו נראו דמויות של נפטרים בעלי גוף 

באחד הטיפולים נכנסתי . )יד או עין חסרים, רגל(אתרי לא שלם 

. 10עצמי בגלגול שבו נפטרתי כילד בן למדיטציה וראיתי את 

במפולת נפלו עלי אבנים שקברו . מעדתי והתדרדרתי לבור עמוק

זכורה לי תמונה כיצד עמלתי קשות לשחרר את . אותי וגרמו למותי

זה כמו לקלף מעטפת לבנבנה גמישה  -הגוף האתרי מהפיזי 

 אני מניח שפגיעה אלימה בגוף הפיזי. שמחוברת בנפח הגוף הפיזי

 .תפגע גם בגוף האתרי המחובר אליו
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נפגעים גם הגופים האתריים , לעתים כאשר המוות אלים במיוחד

 ".למעלה"והם זקוקים לטיפולים ושיפוצים המבוצעים 
 

אמצעי בלתי קשר או מדיום באמצעות        תקשור

  

בדרך כלל מתאפשר מפגש בלתי אמצעי בפיקוח והדרכה של 

הכנסת המטופל למדיטציה . מדיום הבקיא ומנוסה בנושא זה/הילר

. יכולה לאפשר לו בצורה הדרגתית ליצור בעצמו קשר עם הנפטר

יצירת הקשר הישיר בין שני . טכניקה נוספת היא באמצעות הכתיבה

בצורה מהירה ואפקטיבית " לסגור חשבון"הצדדים מאפשרת להם 

 . ללא מעורבות צד שלישי
 

להם קוראים  ?כיצד
יש לציין את הפרטים . ם על נושא זההמדריכים של המדיום אמוני

הישויות . המזהים ואת הסיבות או המטרות של המפגש המבוקש

לעתים מגיע המטופל מלווה . ישתדלו בדרך כלל לענות בחיוב

 . בישות של קרוב המשפחה שניפטר
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אחרים.  9 מיקומים    חוצנים
 

פיע בביתה של חיה דמויות דהויות ומוזרות החלו להו

למרות שהיתה מורגלת לראות . 1994במהלך שנת 

היא נבהלה כאשר הופיעו לפניה יצורים שלא , ישויות

הם הסבירו באדיבות שהם . אדם-דמו כלל לבני

והם , )יקומיים-חוץ(חוצנים מיקום אחר שהוא מחוץ ליקום שלנו 

. אדם-חולים ולטפל בבני-מבקשים ממנה רשות לבנות אצלה בית

. חולים-חיה ענתה שהיא לא רופאה ולא מוסמכת לפתוח בית

החוצנים הסבירו שהם רופאים בעלי טכנולוגיה מתקדמת מאוד 

התחילו , לאחר שקיבלו אישור. ושבאפשרותם לרפא מחלות

שבמסגרתו הקימו כמה חדרים מעל מגרש החניה , במבצע בינוי

נראים החדרים כמו החוצנים עצמם בלתי . הצמוד לדירתה של חיה

אך הם , החוצנים והישויות שניהם בלתי נראים. האדם-למרבית בני

 .שונים זה מזה ומתקיימים במישורי קיום נפרדים

 

 

במהלך שבועות אחדים נשמעו בביתה של חיה דפיקות ורעשים 

לאחר ששככה . החוצנים הביאו ציוד רפואי והרכיבו אותו. משונים

חיה . צוות רפואיהתחלף צוות הבינוי של החוצנים ב, ההמולה

עברה סידרה ארוכה של , היתה שפן הניסיונות הראשון ולדבריה

בהמשך התחיל הטיפול גם באנשים . בדיקות וטיפולים רפואיים

 .אחרים
ישבתי על כיסא . זכור לי בבירור אחד הטיפולים הראשונים

ניסיתי . ולפתע התחלתי לחוש על פניי תחושות כשל קורי עכביש

אימצתי את הראייה . ל התחושות לא נעלמולנגב את הפנים אב

חושית והצלחתי לראות כמה דמויות דהויות שהתעסקו בראש -העל

אדם אבל היה בהם משהו שונה שלא -הם דמו לבני. שלי
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זמן רב עבר עד שהשתחררתי מההתרגשות שאחזה . יכולתי להגדירו

-הראייה העל. מלבדי ומלבד חיה לא היה אף אחד ממשי בחדר. בי

, ת היא בלתי ברורה ולא תמיד ניתן להסתמך על מה שרואיםחושי

התקשיתי להחליט . אולם התחושות הגופניות היו חזקות וברורות

למרות שהסיטואציה הזאת חזרה על עצמה . מה אמת ומה דמיון

 -תמיד כרסם בי הספק , בחודשים שלאחר מכן כמה וכמה פעמים

 .האם זו מציאות או פרי תעתועי דמיון
הם . מה שבועות והחוצנים שאצל חיה הכירו גם אותיעברו כ

 חיה זוכרת .הגיעו למסקנה שאני כנראה מתאים לעבודה איתם

וכך קרה שיום אחד . שהחוצנים תחקרו אותה ארוכות בקשר אלי

הבנתי שמישהו . ליד האוזן הימנית.." פיססט"שמעתי בביתי צליל 

והתחלתי רוצה לתקשר אתי ולכן מיהרתי להתיישב ליד המחשב 

שכיהנה באותה תקופה , היתה זו חוצנית ששמה אורנע. לתקשר

היא הסבירה . כפסיכולוגית בצוות הרפואי של החוצנים אצל חיה

האדם והם שואלים אם גם אני -שכוונת החוצנים היא לעזור לבני

לא עבר זמן רב והתהליך חזר על . עניתי בחיוב. מעוניין לעזור

ביתי וביקשו שאשב ואכנס הפעם קראו לי למרפסת . עצמו

עצמתי את עיניי ונכנסתי . עשיתי מה שביקשו. למדיטציה

לפתע הופיע מולי מסך לבן ועליו אותיות בכתב לא . למדיטציה

לאחר מכן הופיעה תמונה של כדורים סגולים הבאים . מוכר

הם הסבירו שכך נראות הנשמות שלנו כאשר אינן בגוף . מהחלל

לאחר מכן . דם ולחוצנים אותן נשמותהא-לבני, לדבריהם. הפיזי

החוצנים הסבירו שהם מעוניינים . של כיפה גדולה הופיעה תמונה

הם ביקשו . לבנות כיפה כזאת סביב הדירה שלי ולהקים בה מרפאה

. בימים שלאחר מכן הבחנתי בפעילויות משונות. וקיבלו את רשותי

. קירותדמויות לא ברורות עסקו בהתקנת ארונות בלתי נראים על ה

חושית ניתן היה -רק בראייה על. לכאורה לא קרה שום דבר ממשי

חשבתי שאני מדמיין . היה לי קשה להאמין. לראות שמשהו קורה
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בעלת , ידידה שלי רק לאחר כמה ימים כאשר הגיעה לביקור. הכל

היא תיארה נפעמת את מה שהיא רואה , חושית מעולה-ראייה על

. התחלתי להירגע במקצת.  מוכרשלל צינורות ומכשור לא. בחדר

למרות אינספור עדויות של רואי נסתר שאישרו מה שראו , עד היום

  .עדיין אני מתקשה להאמין, אצלי בחדר הטיפולים
 

חוץ נראיםחוצנים בלתי   -  ממדיים

   

שני , מימד ראשון(החוצנים המתקיימים במרחב הפיזי התלת מימדי 

יש שפע של . ראים לעיןמים נ"הארץ כעב-מופיעים בכדור, )ושלישי

עובדה נוספת ידועה היא . מקרים מתועדים היטב ומצולמים

ההתעניינות של החוצנים בנושאים רפואיים הדבר ידוע מתוך 

חיים ואף על חטיפת אנשים לצורך ביצוע -עדויות על ניתוחי בעלי

אדם לחוצנים באופן -קשר מסודר בין בני. בדיקות רפואיות שונות

חוצנים , לעומת זאת.  בגלל המחסום הפסיכולוגיפיזי הוא בעייתי

הם , לדבריהם, ממדיים לא מתקיימים בחומר שלנו אלא-חוץ

מסיבה זו הם בלתי נראים . חמישי ושישי, מתקיימים בממדים רביעי

, האדם ולכן אין להם בעיה להסתובב בינינו בחופשיות-לרוב בני

כרבע , יםלדברי החוצנ. לחקור אותנו וליצור קשר טלפתי אתנו

חושית -הארץ הם בעלי יכולת ראייה על-מאוכלוסיית כדור

-אבל רוב בני. בפוטנציה ויכולים לראות חוצנים מממד מקביל

  .האדם אינם עושים שימוש ביכולת ראייה זו
 

העב סביב הציבורי  מים"הויכוח
כל גורם חברתי או . מים גורמת לויכוח ציבורי לא קטן"תופעת העב

, ברור כשמש. ויכוח לכיוון הנוח לוממסדי מושך את ה

הארץ איננה עדיין בשלה לקבל את -שהציביליזציה על פני כדור

מים בצורה "למרות הופעת עב". אנחנו לא לבד"העובדה ש
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שוללים הגורמים הממסדיים בתוקף , ובהיקף שאינם ניתנים לערעור

מים הם לעתים "ההסברים הממסדיים לתופעות העב. את התופעה

עד שהם שמים ללעג את הגורמים המפרסמים , רדייםכה אבסו

פסיכולוגים משקיפים על התופעה מספת הפסיכיאטר ורואים . אותם

אנשי הדת דבקים כל כך . בכל העניין ביטוי להיסטריה המונית

בכתבים המקודשים ובפירושיהם עד שאיבדו , במסורות העתיקות

כתב או מבחינתם הכל כבר נ. כל יכולת לבחון עובדות חדשות

קיומם של עולמות . לכן לא יתכן שיהיה חדש תחת השמש, פורש

אחרים וחוצנים מעמיד בסכנה את בניין הקלפים של האידיאולוגיה 

וכן מסכנת את , הדתית שבנו בעמל כה רב דורות של מפרשים

, אנשי המדע כבולים במסורות מדעיות. מעמדם הרם והסמכותי

והדבר מקנה , שלתייםהם כבולים בתקציבים ממ, וחמור מכך

לא , מדיניות ההכחשה הרשמית של הממסד עקב. לממסד שליטה

מים "אתפלא אם מדענים יתכחשו לתופעה גם אם ירד גשם של עב

מכאן מובן מדוע החליטו . מעל האוניברסיטאות ומכוני המחקר

החוצנים על מדיניות של יצירת קשר עם אנשים רגילים ולא עם 

ואינם , הנבחרים הם בעלי ראש פתוחהאנשים . גורמים רשמיים

  .מדעיות או פוליטיות, חברתיות, נעולים בסטיגמות דתיות
 

מדיומים עם טלפתי קשר יוצרים       החוצנים

תופעת המדיומים קיימת אלפי שנים וידועה כבר מההיסטוריה 

ך מוזכרים מקרים מפורסמים של העלאה באוב "אף בתנ. העתיקה

לא אתפלא גם אם . )ובעלת האובשאול המלך (ודרישה אל המתים 

תופעת הנביאים לא היתה סוג מסוים של תקשור עם מדריכים 

 .שלקחו על עצמם אחריות לעתיד העם כולו, רוחניים ברמה גבוהה
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התרגלו , המורגלים ליצור קשר עם נשמות נפטרים, המדיומים

עובדה . להתייחס לתופעה לא חומרית זו כאל משהו מוחשי בהחלט

. אדם-ממדיים על מנת ליצור קשר עם בני-חוצנים חוץזו ניצלו 

פתוחים יותר לתקשר , אנשים הרגילים לתקשר עם נשמות נפטרים

. רבים מהמדיומים נמנעים מזה, מניסיוני, אם כי. עם חוצנים

מדיומים מקבלים את עובדת קיום חיים לאחר המוות כמשהו 

ות האמונה בקיומם של עולמ. שמחוץ למסגרת החיים הרגילה

מקלה עליהם לקבל את העובדה שאולי " העולם הבא"כמו , נוספים

קל  ולכן,  כלומר קיום חוצנים-הארץ -קיימים גם חיים מחוץ לכדור

  .להם יותר לתקשר איתם
עובדה נוספת היא שמדיומים מתקשרים עם הרוחות באמצעות 

הסתבר שאצל החוצנים היכולת הטלפתית מפותחת . יכולת טלפתית

לא , לכן. א משמשת כתחליף טלפון או מכשיר קשרוהי, מאוד

-ששמעתי מחיה לוי המדיום, מפליא אותי כלל הסיפור הבא

עוד לפני שהיתה מודעת ליכולת התקשור , לפני שנים. הילרית

החוצנים  .הארץ-אשר התקרבו לכדור, קלטה שדר של חוצנים ,שלה

ה להם היא זוכרת ששידר. ביקשו הנחיות ניווט וביקשו רשות לנחות

כאן יש אנשים רעים ! הארץ-שלא תעזו לנחות בכדור: "בחזרה

לא ניסו ליצור קשר , הארץ-כשהגיעו לכדור, לכן!" שיפגעו בכם

אלא הם פשוט שידרו שדר , רדיו עם מגדל הפיקוח בשדה התעופה

 ...טלפתי לאוכלוסייה המקומית
למרות כל קשרי העבודה המשותפת שלי עם החוצנים בטיפולי 

הם , אם לוחצים עליהם.  הם מסרבים בדרך כלל להזדהותהילינג

3או רופא ראשי , YXהפיסיקאי , כגון, יפלטו שם שנראה לנו סתמי

X .מנתח: הם מעדיפים להגדיר את התפקיד שלהם כגון ,

הצוותים מתחלפים . 'ברכיים וכו-טכנאי, פיסיקאי, פסיכולוגית

כל . חותלעתים קרובות כך שהקשר אתם מקצועי יותר ואישי פ
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כשצוותים . אחד עושה את עבודתו ותחומי אחריותו מוגדרים

וכך , מתחלפים הם עושים חפיפה או נעזרים במידע מתועד במחשב

התחלופה הגדולה לא מאפשרת בדרך . נשמרת המשכיות מסוימת

חלק מהחוצנים שבכל זאת . לפתח קשרים אישיים ארוכי טווח, כלל

בחרו לעצמם במשך הזמן שמות , קשרים אישיים יותר נוצרו איתם

 למשל הרופא הראשי מסיריוס ששמו . אנושיים למען הנוחות שלנו
 X3 ביקש שיקראו לו דוב.  
 

רפואיים בטיפולים העוסקים החוצנים      תיאור

 הילרים אחרים ומטופלים, שראינו אני, הישויות והחוצנים
, אדם- דומים במבנה הכללי לבני)המסוגלים לראות בעין השלישית(

. אך כאן נגמר הדמיון. שתי רגליים וראש אחד, כלומר שתי ידיים

 4חלקם בגובה של עד , מ" ס-70חלק מהישויות הן בגובה של כ

חלקן בעלות עור חלק . צורות הפנים והעיניים שונות ומשונות. מטר

. וחלקן בעלות עור קשה ומחוספס או מכוסות שער עבות כשל דוב

ללבוש ,  מכנסיים קצרים וסנדליםכגון, הלבוש משתנה מלבוש קל

לעתים הוסבר לי שהלבוש המוזר הינו למעשה סוג . כבד ומסורבל

יש צוות . החוצנים עובדים בצוותים. של חליפות חלל שהם לובשים

נוסף לצוות הקבוע הם מזמינים . קבוע שמתחלף כל כמה חודשים

, כגון מומחה לבעיות לב. מומחים בהתאם לטיפולים הנדרשים

, עושה רושם שבגלל הניידות הגבוהה שלהם. 'ברכיים וכו-יטכנא

נוסף . עוברים המומחים שלהם מטיפול לטיפול בהתאם לצורך

תיירים וכל , סטודנטים, לצוות המטפל מופיעים לעתים משקיפים

 .מיני מפקחים וסקרנים למיניהם
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המטפל הצוות    היררכיית

 

, או מנתח ראשי, יש רופא. בכל טיפול יש חלוקה היררכית ברורה

, על ידו יש עוזרים. או אחראי על חדר הניתוחים המנהל את הכל

. 'סטודנטים לרפואה וכו, שרתים, טכנאים המפעילים את הציוד

בנוסף לזה ישנה חלוקה לבעלי מקצועות כגון פסיכולוגים 

 . או מקצועות ספציפיים, ופסיכיאטרים
 

משולבים  צוותים
- חוצנים שהגיעו מחוץ לכדוראת הטיפולים מנהלות משלחות של

. בטיפולים מסוימים הם משתפים ישויות מקומיות, לעתים. הארץ

השתתפה בטיפול ישות פנימית , בנוסף לחוצנים, באחד הטיפולים

של רופא צעיר אשר חי בארץ ומת בגלל מפרצת במוח מיד לאחר 

הוא שמח להמשיך לעסוק . שסיים את לימודי הרפואה שלו בחיפה

השתתפה ישות פנימית של אדם , בטיפול אחר. חר מותוברפואה לא

הרופא הסיני הופיע גם בטיפול בגבר . שטען שהיה בחייו רופא סיני

ניסיון רב  בתקשור איתו ציין שהוא נשמה עתיקה וכי צבר. מסוים

לכן הוא יורד לטפל באנשים והוא משמש לעתים ראש , ברפואה

הוא : פורמציה הבאהבסדרה של שאלות מסר את האינ. צוות רפואי

הוא יכול לנוע ממקום למקום כהרף עין וגם יכול , עשוי מאנרגיה

יכולת זו קיימת ברמות שונות של יעילות אצל כל . לנוע בזמן שלנו

-יכולת התנועה במרחב מוגבלת לכדור. הישויות שהיו פעם אנשים

, כגון, הארץ הוא נזקק לתחבורה-על מנת לצאת מכדור. הארץ

את שעות המנוחה שלו הוא עושה במקומות . צניםחללית של חו

שם הוא מצטרף לנשמות , הארץ-היסטוריים עתיקים על פני כדור

 .אחרות הגרות במקומות אלו
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מתלמדים   חוצנים

 

באחד הטיפולים ניהלתי שיחה . לעתים נוכחים בטיפולים מתלמדים

 :באמצעות אחד מידידי שתקשר

 ?מי נמצא אתנו :אדריאן
 .ושני מתלמדיםהרופא  :מיקל

 ?מה שמם של המתלמדים :אדריאן
 . עירית ואבי :מיקל

 .ספרו בבקשה על עצמכם. שמי אדריאן, נעים מאוד :אדריאן
כאן . שם עסקתי ברפואה משלימה, הגעתי מגלקסיה אחרת :עירית

 .)של החוצנים(אני מתלמדת ברפואה קונבנציונלית 
 . התעשייתיתוהייתי רופא בתקופת המהפכה. נולדתי בארץ :אבי

 .יש לך הרבה מה להשלים, אם כן :אדריאן
המכשור הרפואי התקדם אבל התנהגות , לא במיוחד :אבי

הרופאים והיחס לחולים נשארו כשהיו בתקופת המהפכה 

 .גם אז נשבעו הרופאים את שבועת היפוקרטס. התעשייתית
 ?היכן אתם עובדים :אדריאן
אבל אנחנו . לנואצלך זו מרפאת הבית ש. היכן שצריך :אבי

 .ניגשים לעזור גם במרפאות אחרות
 ?האם אתם גרים כאן במרפאת הבית :אדריאן
שם אנו גם פוגשים . יש לנו מגורים במקום אחר, לא :אבי

אצלך במרפאה אנחנו רק . רופאים מצוותים אחרים

 .מטפלים
 

מקומיים  אורחים
במספר טיפולים השתתפה אתי הילרית אשר דרך קבע מטפלת 

באחד הטיפולים . שהם המדריכים שלה, ת ישויות מקומיותבעזר
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, שנראו כמו שני רופאים אנושיים, הבחנו בשני המדריכים שלה

הם לבשו . והשני גבוה ושחרחר, י ובעל זקנקן'ינג'ג ,האחד נמוך

 )בתוך מין מסדרון(חלוקים לבנים של רופאים ועמדו בצד 
, אחר שעזבול. מסתכלים על מהלך הטיפול ומשוחחים ביניהם

הדלת נראתה דומה לדלת אוטומטית ואטומה . נסגרה דלת המסדרון

 .של אוטובוס
 

 הדרכות
הבחנתי לפתע בשלוש , באחד הטיפולים שביצעתי מחוץ לביתי

שורות מדורגות של ספסלים ועליהם יושבות כעשרים ישויות 

למעשה אפשר היה להבחין כמעט . בעלות עיניים גדולות וזוהרות

במהלך הטיפול עמדה אחת הישויות המטפלות . םרק בעיניי

לא קלטתי את דבריו אך מהתנועות . מה לקהל המוזר-והסבירה דבר

 .הבנתי שהיא מסבירה להם את מהלך הטיפול
 

החוצנים לצוות אישיות     שאלות

להלן סדרה של שאלות ותשובות מתוקשרות לצוות החוצנים 

 . המטפלים יחד אתי

 ?סביבהכמה זמן תישארו ב :אדריאן
. טרם נקבע תאריך לסיום המחקר שלנו. כמה וכמה שנים :חוצנים

העניין תלוי . נשאר יותר זמן, אם המחקר יהיה פרודוקטיבי

 .בכדאיות המחקר
 ?כלומר אתם צוות מחקר :אדריאן
. מונינו לחקור את הכוכב שלכם, אנחנו צוותי מחקר, כן :חוצנים

ומסיבות האדם בתחומים רבים -אנחנו חוקרים את בני

, כמובן, אנו. בין השאר מתוך סקרנות מדעית. רבות

 .מתקדמים יותר מכם
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 .אחרת היינו אנחנו  חוקרים אתכם :אדריאן
, אנחנו רוצים להבין אתכם טוב יותר. קלעת בול. זה נכון :חוצנים

לכן . כולל את המחלות הפסיכולוגיות והגופניות שלהם

חנו מבצעים הקמנו צוותים רפואיים בכמה מקומות ואנ

במרבית המקרים אנחנו . אדם-טיפולים רפואיים בבני

 .ותוך כדי כך לומדים, עוזרים כמיטב יכולתנו
 ?מה תעשו עם הידע שתצברו בעיקר בתחום הרפואי :אדריאן
בשלבים . הידע נצבר לצרכי לימוד ומחקר, ראשית :חוצנים

מאוחרים יותר יחליטו הדרגים המדיניים מה לעשות עם 

האם ליצור צוותי עזרה המוניים או . פואי שנצברהידע הר

כרגע התפקיד שלנו הוא ללמוד ולצבור ידע על הכוכב . לא

 .שלכם מבחינות רבות
 האם ביקשתם רשות ?מה בקשר לצדדים המוסריים :אדריאן

 ?ממישהו
שום גורם רשמי . כי אין ממי לבקש, לא ביקשנו רשות. לא :חוצנים

יש לנו . שות גם אם נפנה אליולא מכיר בנו ולא ייתן שום ר

מין ממשל גאלאקטי שדואג . פלנטרי-רשות מגורם על

על של פלנטות שלא -מין אפוטרופוס. לפלנטות מתפתחות

רשות זו . יכולות לעמוד בזכות עצמם מבחינה קוסמית

 .אחרת לא היו מרשים לנו לעבוד בחופשיות, קיבלנו
 ?האם התחייבתם לתת משהו בתמורה :אדריאן
הידע שנצבור יעמוד לרשות הארגון הגלקטי אם יהיה . כן :יםחוצנ

הידע שנצבר ישמש בעתיד . צורך בהתערבות כלשהי

המטרה של . אתה יכול להיות סמוך ובטוח. למטרות טובות

הארגון הגלקטי היא לעזור לפלנטות מתפתחות ולא לגרום 

זוהי . הידע שנצבר ישמש למטרות נעלות. להן נזק כלשהו

אנחנו לומדים איך לרפא אתכם . לאדרכנו ממי

 . לא?האם יש בזה רע. ממחלותיכם
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אנכי אור פס בצורת      חוצנים

  

הם . באחד הטיפולים הופיע סוג של חוצנים שקלטו כמה רואי נסתר

כמעט כמו קרש אנכי עם ברק של אור , התאפיינו במבנה דק מאוד

 הם נראו ממש כמו עמודים פלורסצנטיים אנכיים. מסנוור מסביב

לא ניתן היה להבחין בפרטים . מסנוורים בעלי פס כהה אנכי באמצע

שאחד האנשים שלהם נמצא כרגע מגולגל , החוצנים ציינו. נוספים

 .והם באו למעשה בשבילו, בגוף אנושי
 

הומופלוידים   נזילים–חוצנים
השתתפו כמה אנשים בעלי , באחד הטיפולים המעניינים שהתקיימו

ריבוי המשתתפים איפשר לחוצנים לבצע . יכולת ראייה ותקשור

הם עבדו במרץ על כמה בעיות רפואיות במקביל . עבודה רבה

לפתע כמה אנשים צעקו . ונראה כי הצוותים התחלפו במשמרות

, החלפנו חוויות והסתבר שכמה אנשים ראו" ?ראיתם את זה.. ואוו"

עם גוף , אדם-שתיים או שלוש דמויות דומות באופן כללי לבני

לפתע התחילו . ראש קטן ועיניים זעירות בצבע צהוב, ע כחלחלבצב

כאילו , נראה. הדמויות הכחלחלות להשתכפל לכמה דמויות זהות

התחושה היתה דומה במשהו לאקורדיון . דמות יוצאת מתוך דמות

. בזמן השכפול הדמויות נראו קצת כמו חומר גמיש ונזיל. שנפתח

ם צורה דומה לדמות קיבלו כל המשוכפלי, עם השלמת השכפול

כל השכפולים ניגשו . המשוכפלים נפרדו לגמרי זה מזה. המקורית

ביקשתי מאחד ההילרים שנכחו לתקשר בשבילנו . במרץ לעבודה

 . והתחלתי לשאול שאלות

 ?האם מה שראינו נכון :אדריאן
משתכפלים , על מנת להספיק לעשות את כל העבודה. כן :חוצנים

משוכפלים עובדים יחד החוצנים כמה פעמים וכל ה

 .כולם מפקח גורם מרכזי על. בהרמוניה
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או שזוהי יכולת , האם השכפול נעשה באמצעות מכונות :אדריאן

 ?טבעית של החוצנים
 .זאת יכולת טבעית שלנו :חוצנים
 ?האם כל החוצנים הם בעלי יכולת זו :אדריאן
 .לא :חוצנים
 ? מניין באתם :אדריאן
החיים בעיקר , אנחנו יצורים נוזליים. לא מהגלקסיה הזו :חוצנים

 . עמוק במים מתוקים אבל יכולים להתקיים גם ביבשה
 ?אדם-תמיד אתם נראים דומים באופן כללי לבני האם :אדריאן
סיגלנו לעצמנו צורה זו על מנת להקל את העבודה עם שאר  :חוצנים

האדם טובה דיה כדי -בן צורת. חברי הצוותים המטפלים

למעשה אנחנו יכולים לסגל .  רפואייםלבצע טיפולים

 .לעצמנו גם צורה אחרת
  ?האם אתם משתכפלים באותו סוג חומר :אדריאן
אבל אנחנו . לצורך הטיפול השתכפלנו לאותו סוג חומר :חוצנים

 .יכולים להשתכפל גם לסוגי חומר אחרים
  ?לכמה שכפולים אתם מסוגלים להתחלק ולכמה זמן :אדריאן
 .וי באנרגיה שיש לנוהדבר תל :חוצנים
 ?האם הוא פוגע בשלם,  אם אחד השכפולים נפגע :אדריאן
 .השלם יכול לשחזר את עצמו. לא :חוצנים
 האם תכונה זו של שכפול התפתחה מסיבה אבולוציונית  :אדריאן

 ?ואפשרה לכם יתר שרידות
 .נכון, כו :חוצנים
  ?הארץ-איך מוצא חן בעיניכם כדור :אדריאן
 .יש כאן שפע מים שאנחנו אוהבים, נחמד :חוצנים
 ?האם אתם מטיילים :אדריאן
 .גם :חוצנים
 ?הייתם בכינרת :אדריאן
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 .אבל לא התלהבנו, כן :חוצנים
 .שאלו גם אתם שאלות :אדריאן
כי אנחנו מתקשרים ישירות , אין לנו צורך לשאול שאלות :חוצנים

 .האדם-מודע של בני-עם התת
 .דע שלנו וסתם פטפטודברו קצת גם עם המו :אדריאן
 ?האם אתם מרוצים מהטיפולים שלנו :חוצנים
אתם פותרים בעיות שהרפואה הקונבנציונלית לא . בודאי :אדריאן

 .מצליחה לפתור
 ?האם אתם רוצים שנבוא לטפל :חוצנים
האם זאת הפעם הראשונה  .לא חסרות אצלנו מחלות ,ודאי :אדריאן

  ?שאתם מטפלים אצלי
בהתחלה היו רק נציגים שלנו . נה התחלנו לטפלרק לאחרו :חוצנים

 .בצוות המארגן
 ?האם אתם מרשים לי לכתוב עליכם בספרי :אדריאן
 .כן :חוצנים
המסה של המחולקים שווה למסה לפני , האם לאחר חלוקה :אדריאן

 ?החלוקה
דינמיקה , אנחנו עשויים מאור. הדבר מסובך יותר. לא :חוצנים

. יש לנו קו מחשבה משותף. םאין לנו שמות פרטיי. ומסה

אנחנו יכולים . אנחנו חיים כרגע באוקינוס האטלנטי

בתוך . להתקיים בצורה מחולקת כשש שעות מחוץ למים

המים אנחנו יכולים להתקיים בצורה מחולקת ללא מגבלת 

 . זמן
 

מסיריוס -    3Xמומחה
יום אחד צלצלתי לחיה ההילרית על מנת להתייעץ אתה ועם 

רופא מומחה חדש -היא סיפרה שהגיע חוצן. צניםהרופאים החו
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הוא . הסכמתי. והוא היה רוצה להכיר אותי ולתקשר אתי ישירות

הוא יגיע , חיה אמרה תמתין. אמרתי מיד, שאל מתי הוא יכול לבוא

 -7כעבור כ. ניגשתי למחשב בביתי והמתנתי.  דקות7אליך בתוך 

. ירור שום דבראם כי לא ראיתי בב, דקות קלטתי פעילות סביבי

 : התחלתי להקליד
 ?באמת הגעת מסיריוס :אדריאן

3X: בספינת מעבורת, כן. 
 ?מהי המומחיות שלך :אדריאן

3X: אני נמצא . אני מומחה בעולמי. כליות ואברים פנימיים

באתי לייעץ , מבחינתך. משהו משולב... במסע יעוץ ונופש

לצוות המקומי כתגבורת למאמץ הספציפי שלו בנושא 

 .ליותכ
 ?אתה קורא את הטקסט מהמסוף שלי :אדריאן

3X: אני קולט את מחשבותיך . אני לא יודע לקרוא עברית, לא

אני מבין שאתה מדפיס את . ומישהו מתרגם לי לשפה שלי

 ?דרך התקשור הכי טובה שלךזו . על המחשבהשיחה שלנו 
פה אבל לא -ביקשתי שתעזרו לי לתקשר בעל. בינתיים. כן :אדריאן

התקנתם לי קונכיה בראש אבל זה לא עובד . לחתםהצ

 ?בן כמה אתה. משום מה
3X: ארבע מאות חמישים ושמונה לפי . בן כמה מאות שנים

 .החישוב שלך
 ?כמה שנים אתם חיים בדרך כלל :אדריאן

3X: מעט -מתי. יש שמגיעים לאלפיים, מעל אלף שנה שלך

 .מבינינו
 ?אתם מתגלגלים :אדריאן

3X: אבל אנו מעבירים את המורשת שלנו בדרך , לא כמוכם

אבל . הדבר דומה לגלגול שלכם. חינוכית יותר, אחרת

 .שונה במקצת
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 ?חלק ממשיך לשרוד אחרי אלף שנים, כלומר :אדריאן
3X: אבל הדבר מוסדר . משהו ממשיך לשרוד ונולד מחדש. כן

חולים -העברה מסודרת מגוף לגוף מבוצעת בבית. מראש

יש העושים זאת עוד לפני תום . פת גופיםזוהי החל. מיוחד

מי . מסיבות אסתטיות, לפני ההזדקנות, כלומר. המועד

שיש לו האמצעים הדרושים או שיש לו סיבה רפואית או 

ניתן להחליף גופים בקלות יחסית בעזרת . סיבה אחרת

 .האמצעים הרפואיים שברשותנו
 ?כיצד אתם נראים :אדריאן

3X:  העיניים , הגוף.  אדם-דומים לבנימבחינה חיצונית אנחנו

. אבל שונים במבנה הפנימי, די דומים חיצונית' וכד

יש לנו . האיברים הפנימיים שלנו מאורגנים אחרת

אנו פגיעים פחות . מטבוליזם שונה ומערכת לימפתית שונה

זאת . אפשר לומר שהגוף שלנו סטרילי יותר. ממזהמים

לא נשחק הגוף שלנו . הסיבה שאנחנו עמידים יותר

-במלחמה הבלתי פוסקת במזהמים למיניהם כמו אצל בני

העמידות נוצרה בצורה אבולוציונית וחלקה . האדם

הגיינה . בהנדסה גנטית ובאמצעים רפואיים וסביבתיים

מקומות המגורים שלנו סטריליים מזיהומים וכן . סביבתית

למעשה רוב המקומות שאנו . מקומות העבודה והבילוי

. כך שאין סיכוי להדבקות. טריליים לגמרינמצאים בהם ס

עלינו להיזהר . הארץ ממש זוהמה ביולוגית-כאן בכדור

אנו לובשים חליפות סטריליות וגרים . כשאנו מגיעים לכאן

 . במקומות מוגנים היטב
  ?מה רמת האינטליגנציה שלכם :אדריאן

3X: כמובן שאנו מפותחים יותר . קשה להגדיר או להשוות

יש . אבל לא בכל המישורים באותה מידה, תמבחינה שכלי

לכם שטחים של יכולות שבהם אתם יותר מפותחים 
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אנחנו , באופן כללי כן. קשה לקבוע מדד יחיד. מאתנו

 . מפותחים יותר מבחינה שכלית
 ?אתם לובשים בגדים :אדריאן

3X: הן יעילות מאוד נגד . מין חליפות חלל גמישות ודקות, כן

כדי שלא נזהם את . היגיינה האישיתזיהומים ולשמירת ה

 . הסביבה שבה אנו חיים מהפרשות שונות של הגוף
 ?אתם מחזיקים חיות מחמד :אדריאן

3X: הם . רק בבתי גידול מיוחדים ותחת שמירה קפדנית מאוד

עלינו , סליחה. לא מסתובבים בינינו בחופשיות כמו אצלכם

 .שמחנו לשוחח אתך. יש לנו עבודה, ללכת
 .אשמח להמשיך בשיחה מתי שתתפנו. גם אני :אדריאן

3X: לא כל יום יוצא לנו לשוחח פנים אל פנים עם . גם אנחנו

 .רוב תודות והיה שלום. אדם חי

, כרגיל. התקשרתי לידידתי חיה ההילרית וסיפרתי לה על השיחה

 .התקשיתי להאמין שהדבר אמנם התרחש

הוא . שיחה החוצן אומר שלא המצאת את ה!הנה הוא מגיע :חיה

השיחה היתה . ונהנה להכיר אותך, באמת היה אצלך

 .מעניינת ופורייה והיא באמת התקיימה
 ?כיצד נראה החוצן :אדריאן
נמוך יותר משאר . אבל נמוך מאוד, אדם-הוא נראה כמו בן :חיה

 .יש לו עיניים גדולות ושער חלק. החוצנים אצלי
 ?ע נוסף עליהאם נוסף על השיחה אתי הוא קיבל מיד :אדריאן
לדעתו אתה .  שלנוההכרה-יש להם אפשרות לחדור לתת. כן :חיה

מאוד   מסובכיםכולנו. האדם-כל שאר בניכמו , מסובך מאוד

 .זאת בעיה שאין לבני סיריוס. מבחינה רגשית

, הרופא מסיריוס היה נוכח. למחרת נפגשתי עם חיה ושוחחנו שוב

 .שאלתי לשמו
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3X:  3שמיX .הכוכב שלי יפה מאוד . מו שלכםאין לנו שמות כ

אנו חיים בהרמוניה . ומתקדם מבחינה אבולוציונית ומדעית

אין אנו , אנחנו משתמשים בחומרים טבעיים. עם הטבע

, למשל. כי הוא המזהם העיקרי, משתמשים בפלסטיק

. כולנו כאילו גוף אחד. אנחנו עוטפים דברים בעלי בננות

וכמעט גם אותה . לכולנו אותו זיכרון ואותו קו מחשבה

כל מה שהאחד חושב או מרגיש חושב ומרגיש גם . צורה

 .מין שיתוף מחשבות טלפתי. השני

 אם קרא X3שאלתי את .  נפגשנו שוב אצל חיה1997 במרץ -31ב

 .ומה דעתו על ראיית הדברים שלי בעיני בשר ודם, את הספר שלי

3X: ראיית הדברים שלך בקנה המידה של. לדעתי הספר מצוין 

אבל בקנה המידה של , החוצנים היא מצומצמת ומעוותת

יש בספר שתי תיאוריות מעניינות . האדם הספר מצוין-בני

ותיאור פיסיקלי של , על צורת הניתוח ללא דם של החוצנים

אני ממליץ לך לתקשר עם הישות של אלברט . מבנה החומר

 .הוא יוכל להסביר לך דברים פיסיקליים נוספים. אינשטיין
אדם לוקח כמה - לבן?בתוך כמה זמן קראת את הספר שלי :יאןאדר

 . ימים לקרוא את הספר בצורה יסודית
3X: קראתי את הספר בחצי שעה פעמיים. 

 .אני קראתי את הספר בשעה וחצי :מאיה
האדם רופא -אצל בני? כמה זמן לוקח להכשיר רופא חוצני :אדריאן

 . שנים7לומד 
3X:  ימודים כוללים ידע מורחב על הל.  שנה14חוצנים לומדים

רופא חוצני צריך . לימוד שפות זרות, כגון, תרבויות שונות

 .לדעת לטפל במגוון של צורות חיים מכוכבים שונים
 המשכתי לשאול אותו שאלות )1997אפריל (בהזדמנות אחרת 

 :נוספות
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 ?כמה תושבים חיים על סיריוס :אדריאן
:X3  מיליון תושבים10 - ל8בין . 
 .הארץ- זה מעט בהשוואה לכדור?זה הכל :אןאדרי

3X: שני . קטן יותר ושיעור גידול האוכלוסין קטן סיריוס. כן

. ויש משפחות ללא ילדים, ילדים למשפחה זה הרבה

אין בו . סיריוס הינו עולם סגור יחסית להשפעות חיצוניות

אין . האוכלוסיה הומוגנית. כמעט מהגרים מכוכבים אחרים

הארץ היא -ת הסיבות למלחמות על כדוראח. שם מלחמות

סיריוס הוא . ריבוי גזעים וחוסר הומוגניות של התושבים

לא כמו הזוהמה . מסודר ואפשר לומר סטרילי, כוכב נקי

בני סיריוס מגיעים לבשלות . הארץ-הביולוגית על כדור

 . בלבד300מינית בסביבות גיל 
 ? מה אורך החיים של בני סיריוס :אדריאן

X3 : תוחלת החיים בכדור. 900וגם בני , 600בני , 300 בני יש-

יש עוד כדור עם . הארץ היא בין הקצרות שישנן ביקום

בשאר . הארץ-דמויי אדם בעלי אורך חיים דומה לבני כדור

 .הציביליזציות החיים ארוכים יותר
 ?האם גם בני סיריוס מתגלגלים :אדריאן

X3: ם ושומרים אותן אחרי שהם מתים חונטים את גופותיה. כן

הנשמה . כנראה עניין של מנהג. בארגזים מיוחדים

בני סיריוס ידועים כבעלי . מתגלגלת לעולמות אחרים

 .כוחות נפשיים ואנרגטיים חזקים במיוחד

נתן דוגמה X 3. ובקשתי הסבר, לא היה לי ברור במה מדובר בדיוק

 ועובר מבוגר )כדרך כל הילדים(שאם שני ילדי סיריוס רבים 

 . הוא יכול לגרום להם להירגע בכוח המחשבה בלבד, מקוםב
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 ?כיצד הגעת לעבוד במשלחת הרפואית :אדריאן
3X:  פורסם מכרז בכל הכוכבים שבו חיפשו רופאים וטכנאים

מכיוון שתרמתי כבר מספיק כרופא . למשלחות רפואיות

. התקבלתי ואני מקבל משכורת. התאים לי הדבר, בסיריוס

 .ע הביתהמדי פעם אני נוס
 ?מי פירסם את המכרז :אדריאן

X3: על של קבוצת מוחות הכוללים פוליטיקאים-יש ארגון ,

. מדענים ואנשי צבא לשעבר והם מחליטים על מדיניות

 .כולל מחקר ועזרה הומניטרית
 ?האם יש תקציבים מספיקים :אדריאן

X3: כל פעם שאנו . לצרכי מחקר יש תקציבים בשפע, כן

צריך . אנחנו בדרך כלל נענים בחיוב, מבקשים ציוד חדש

 .רק לעבור אישור של ועדות מתאימות
 

רגישות    חוסר
עשו לי . 3Xלא פעם ולא פעמיים נתקלתי בחוסר רגישות מצד 

כתוצאה . טיפולים מסוימים ולא הסבירו במדויק מה הם עושים

. הגעתי למסקנות מוטעות שגרמו לי למתח נפשי לא קטן, מכך

, לו לחסוך ממני את המתח הנפשי בהסבר מתאיםכשהסתבר לי שיכ

הוא ציין .  לא הבין ממה אני מתרגש3Xהסתבר ש . התלוננתי על כך

הסתבר שמערכת הרגשות אצלו . שהם לא חייבים לספר לי הכל

הוא לא היה . מערכת העצבים שלו שונה. האדם-שונה משל בני

,  לילאחר שהסברתי לו מה מפריע. מסוגל להבין למה אני מתרגש

-הוא הודה שהוא לא מכיר את הצדדים הפסיכולוגיים של בני

 . האדם
 עבר קורס מזורז X3נודע לי ש , 1997,  באפריל-13ב

לאחר הקורס הוא הבין למה רופא צריך . אדם-בפסיכולוגיה של בני

 . להיות גם פסיכולוג
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 ?עכשיו לאחר שעברת את הקורס האם היית מתנהג אחרת :אדריאן
3X: ב שהייתי מסביר ומשתף יותר את המטופל במה אני חוש

 .שאנחנו עושים
לעתים מטופל עם מחלה קשה שמגיע לטיפול אצל הילר  :אדריאן

לרגע הבנתי שהשתמשתי בביטוי שאולי . לחוץ כמו טמפון

שאלתי אם החוצנים יודעים מה  . החוצנים לא מכירים אותו

 ?זה טמפון
 ...זה טמפוןאני שומעת את מאיה מסבירה להם מה  :חיה

 . לקרוא לו בשם דוב3Xביקש , 1997,  אפריל-19ב

 ?למה בחרת בשם דוב :אדריאן
3X: קונסטלציה של כוכבים בשמים. זה על שם הדובה הגדולה. 

 ?אתה יודע מה זה דוב: אדריאן
3X: לא. 

 .הצגתי לו תמונה של דוב מהעיתון

3X: זה נושך? 
 .ספר לי על החלליות שלכם. כן :אדריאן

3X: בינונית , קטנות: יש לנו שלושה גדלים של חלליות

נמצאת בו . החללית הגדולה היא מעין מחסן ענק. וגדולות

החללית . המרכזיה הבינלאומית ופונקציות נוספות

חולים והיא -הבינונית משמשת בין השאר כחללית בית

החלליות הקטנות . נמצאת אי שם בתוך האטמוספירה שלנו

 .נועהמשמשות אותנו בעיקר לת
 ?כמה חדרי ניתוח יש בחללית בית החולים :אדריאן

3X: אבל רק חדר ניתוח אחד עובד כרגע בחללית, יש שלושה .

הצוות שלי מתחלק . שני חדרי הניתוח האחרים בשיפוצים
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הכולל , בחדר הניתוח עם צוות אחר העורך מחקר גיאוגרפי

 STAR-TREK סידרת הטלויזיה. בין השאר חקירת חיות
. בעיקר את ריבוי הגזעים. ה את המציאות שלנומזכיר

 .כנראה שמחבר הסדרה שאב השראה מאתנו
 ?איפה אתם רואים את הסידרה :חיה

3X: האם אתם מעונינים לבקר . בטלוויזיה שלך, אצלך בבית

כי יש לנו סדרה של טיסות לשם ואנחנו , שוב בסיריוס

 .יכולים לקחת אתכם לטיול
 ? לנו רק את שדה התעופההאם שוב תראו. כן :אדריאן

X3:  אני רוצה לקחת אתכם למקום שהוא מקביל לגן חיות

 .הארץ-בכדור
 ?כיצד מתבצע הממשק שלכם עם המחשב :אדריאן

החוצנים חשבו תחילה שאני מבקש שיסבירו כיצד המחשב שלהם 

 .עובד ונבהלו קצת כי הנושא חסוי

 .מכונה-אני רק רוצה לדעת על ממשק אדם :אדריאן
3X: הוא מדבר בשפה סטנדרטית . אנחנו מדברים עם המחשב

מפעיל המחשב צריך להכיר שפה . המוכרת בכל העולמות

אחר , מניחים את הידיים על משהו ולוחצים על מקשים. זו

 .אדם-כך ניתן לשוחח עם המחשב כמו עם בן
 ?האם המחשב יודע שפות נוספות :אדריאן

3X: באמצעות , בריתכולל ע, אנחנו למעשה למדנו שפות. כן

 .המחשב
בהתחלה כשהגיעו החוצנים הם דיברו עברית של שבת עם  :חיה

. ל"מלים מצחיקות וטעויות לשון כמו מי שלמד עברית בחו

 .עכשיו הם כבר למדו להשתמש גם בסלנג

 ,מאיה, גדעון ,- X3נוכחים . טיפול אצל חיה, 1997,  באפריל26
 .השקוף והמשקיף, שמעיה, נתן
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אמר לי שסיריוס הוא , שהוא חובב אסטרונומיה, ר שליחב :אדריאן

סיריוס . אחד הכוכבים הקרובים למערכת השמש שלנו

 יוכל X3האם . נמצא במרחק של כמה שנות אור בלבד

 ?להגיד לי כמה זמן לוקח להם מסע לסיריוס
3X: בזמן של החוצנים זה לוקח שלושה ימים הלוך וחזור. 

 ואת חיה לטיול לסיריוס והחזרתם אותי אבל בזמנו לקחתם :אדריאן

 ?איך זה מסתדר. אותנו באותו לילה
3X: אתה וחיה הייתם במצב מומר וזה אומר שבזמן של בני-

 .האדם עברו רק כמה שעות
. זה מסתדר עם נושא ההמרה של הזמן שאתם עושים :אדריאן

 .הסתבר שהזמן של החוצנים רץ מהר יותר מהזמן שלנו
3X: היה  ,אמצעי תחבורה כשל החוצנים האדם- אם היו לבני

 .לוקח לכם שלושה ימים להגיע לסיריוס
 ?מהי צורת השלטון בסיריוס :אדריאן

3X: כלומר מועצת . זה משהו דומה לסנאט ברומא העתיקה

הסמכות . יושבים שם הזקנים והחכמים ביותר. חכמים

ולא כתוצאה , שלהם נובעת מהחכמה והידע האישי

את חברי המועצה בוחרת . ליותמבחירות דמוקרטיות כל

דמוקרטיה . המועצה עצמה בבחירות דמוקרטיות פנימיות

בשלטון של . כל דבר יכול לקרות. כללית שקולה לאנרכיה

מכיוון שאין מלחמות . מועצת חכמים הדברים יציבים יותר

חפירות , כגון, נחמדים המועצה עסוקה בדברים, בסיריוס

, מחקר, נושאי אקולוגיהטיפול ב, ארכיאולוגיות של הכוכב

 .'רווחת התושבים וכו
האם , על סמך הניסיון שלכם עם ציביליזציות שונות :אדריאן

 ?במקביל להתקדמות הציביליזציה יורדת רמת המלחמות
3X: כל , בסיריוס למשל. זה תלוי בהומוגניות של האוכלוסיה

. ולכן אין מקום למלחמות, האוכלוסיה הומוגנית
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יש גזעים ועמים . הארץ היא לא הומוגנית-אוכלוסיית כדור

האדם יש יצר -חוץ מזה לבני. רבים וזה מקור לחיכוכים

 .האדם נלחמים אחד בשני-בני. מלחמתי
 .יצטרכו לעשות לנו בייביסיטר עוד זמן רב :אדריאן

3X: שנים תהיה מהפכה רצינית -10אבל בעוד כ. כנראה שכן 

נראה גם ינחתו ואז החוצנים כ, בתפיסת העולם של הציבור

 .בכמויות גדולות
בעיתון " Xתיקי "הכותב את מדור , מים"חוקר עב, דוד רונן :אדריאן

אבל יש בעיה של , רוצה לעשות כתבה עליכם, מעריב

 . וזה הצד החלש שלכם, הוכחות
3X: לעבוד . אלה ההנחיות שקיבלנו מהמועצה. לצערי זה נכון

גלות לציבור אבל לא להת, אדם-בצוותים רפואיים עם בני

 .הרחב ולא להשאיר שום הוכחות בשטח
 ?אם כך למה אתם מעונינים בפרסום :אדריאן

3X: וכי , המועצה מעוניינת בפרסום העובדה שהחוצנים קיימים

אדם -הם עובדים עם הילרים ומסוגלים לעזור לבני

. החשיפה צריכה להיות הדרגתית מאוד. בטיפולים רפואיים

. אלה ההנחיות שקיבלנו. טוףסוג של פסיכולוגיה בטיפ

האדם אינם בשלים עדיין לקבל את -המועצה אומרת שבני

יורים בכל דבר " האדם-היום בני. החוצנים באופן פיזי

 ". שזז
האם המודעות שאנחנו לא לבד לא תתרום לירידת מספר  :אדריאן

 ?המלחמות והעוינות בין העמים
3X: ני שהחוצנים לפ. אבל האנשים יתחילו להלחם בחוצנים, כן

פסיכולוגי ינחתו הם ישדרו קרניים טלפתיות שירגיעו באופן 

 .האדם על מנת ליצור אווירה עוינת פחות-את בני
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האם יש לכם כוונה להגיע במרפאות הקרקע לרמת הציוד  :אדריאן

 לטפל בה כמו על מנת שתוכלו ,שיש לכם על החללית

 ?בחללית
3X: שלנו היא להעמיד הכוונה . זה בדיוק מה שאנחנו עושים

אמצעים דומים לחדר הניתוח שעל החללית לרשות 

אנחנו עובדים על זה קשה . הצוותים הרפואיים על הקרקע

ציוד ומכשור חדר הניתוח מפותח ומיוצר בגלקסיה . מאוד

שם יש מצב . רחוקה והוא מותאם לתנאי העבודה בחללית

-כדי שציוד דומה יפעל על פני כדור. הקרוב לחוסר משקל

וזה מה שאנחנו עושים , הארץ יש לבצע התאמות שונות

כאן הוא נבדק ונשלחות . הציוד מותאם ונשלח לכאן. כרגע

הנושא . הכוונה לאפשר השתלות כליה. הערות תיקון ליצרן

הגורמים האחראים על חדרי  .הזה קיבל עדיפות ראשונה

אדם לחללית -הניתוח למעלה לא ששים לאשר העלאת בני

 . ה מחשש של הדבקות בזיהומיםכנרא, לטיפול
 ?מתי אתם צופים שתהיו מוכנים להשתלות כאן למטה :אדריאן

3X: בעוד שלושה חודשים. 
 ?האם החוצנים הם בעלי אותו מבנה אנטומי כמו שלנו :אדריאן

3X: יש הבדלים ניכרים למרות שיש דמיון כללי. לא. 
 ?האם אתם בנויים מאותן חומצות אמינו :אדריאן

3X: לא.  
 מבחינת אבני הבניין דומה -DNAהאם המבנה של ה :אדריאן

 ?דהינו ארבע אבני בניין, לשלנו
3X:  יש דמיון אבל יש גם .  ויותר אבני בניין12, 6לא יש עם

 . שוני ניכר
האם הרופאים החוצנים עוברים קורס ללימוד האנטומיה  :אדריאן

 ?האדם לפני שהם יורדים לטפל כאן-של בני
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3X : כגון,  חודשים נושאי רפואה6-4חנו לומדים בין אנ. כן ,

. שפות ותרבות, האדם-פיזיולוגיה ואנטומיה של בני

והצוותים הרפואיים שמגיעים לישראל לומדים עברית 

 .ותולדות עם ישראל
, אם רופא אנושי היה צריך ללמוד אותה כמות של החומר: אדריאן

 ?כמה זמן זה היה לוקח לו
3X :  וחצי של לימודים אינטנסיבייםבסביבות שנתיים. 

 ?כיצד צברתם את החומר לקורסים :אדריאן
3X:  כל צוות שבא לחקור תורם את הידע שלו וכך אנחנו

 .מרחיבים את מאגר הידע
 ?אדם-האם נעזרתם גם בספרות רפואית של בני :אדריאן

3X: כי השיטות הטיפוליות מיושנות , אבל באופן כללי, כן

ל מחלות שכיחות ומושגים בעיקר למדנו ע. מאוד

 .שמות תרופות וכדומה, מקובלים
האם גם מטופלים חוצנים מרגישים אותו דבר בזמן  :אדריאן

כלומר החוצנים מרגישים את הגוף שלהם שלם . ניתוחים

 ?בזמן הניתוח
3X: אבל יש שוני אצל בני, שיטות הטיפול אצלנו דומות-

ול בחוצנים טיפ. כי אנחנו עובדים בסוג חומר שונה, האדם

אדם שלא -בניגוד לטיפול בבני. מתבצע בהרדמה כללית

החוצנים כן רואים ולכן אנחנו מרדימים , רואים את הניתוח

קל יותר לעבוד עם חוצנים כי הגוף שלהם עמיד  .אותם

הגוף האנושי עדין מאוד ונמצא . האדם-יותר משל בני

ע בגוף של החוצנים אנחנו יכולים לבצ. תמיד במאזן קריטי

מניפולציות כירורגיות דרסטיות עם פחות סכנות של 

האדם מסובך ועדין -מבחינה זאת גופם של בני. סיבוכים

כנראה מפותח . הגוף של החוצנים פשוט ועמיד יותר. יותר

 .יותר מבחינה אבולוציונית
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 בדרך X3. חיה ציינה שלגדעון הרופא החוצן יש זיכרון פנומנלי

. כמוהו כפרופסור מפוזר. וכר הכלכלל רץ מטיפול לטיפול ולא ז

כשאני מתקשר החוצנים בדרך כלל רושמים את השיחה או את 

 .כשגדעון מקשיב הוא לא רושם אלא זוכר הכל. הדברים העיקריים

במהלך טיפול אצל חיה ניצלתי את ההזדמנות , 1997,  ביולי-3ב

 .3Xלשוחח שוב עם 

3X: אדם -לבניהם דומים . האדם-בני סיריוס די דומים לבני

במראה החיצוני וכנראה שהיו מעורבים פעמים רבות בעבר 

צוותים רבים של . ובעיקר בעבר של עם ישראל, האנושות

אדם במקומות שונים בעולם -חוצנים התעסקו עם בני

החוצנים אחראים גם לשינויים . במהלך ההיסטוריה

 .ושיפורים גנטיים רבים שבוצעו בגזע האנושי
 ?כוננים לבואמתי אתם מת :אדריאן

3X:  היא ,  שנים תהיה איזושהי תהפוכה עולמית3צפוי שבתוך

-ואז יעזבו צוותי החוצנים את כדור, תתחיל במזרח התיכון

הארץ ויחזרו רק לאחר שהכול יירגע על מנת לנחות במסות 

לפני הנחיתה ישדרו גלים טלפתיים מרגיעים על . גדולות

 .מנת להרגיל את האוכלוסיה לנוכחות שלהם
 ?מאיפה המידע הזה :אדריאן

3X: אלה תוכניות סודיות של . זאת הרכילות שאנחנו שומעים

 .אנחנו רק רופאים ששומעים רכילות, אני מתנצל. החוצנים
 ?אדם-למה החוצנים מסמנים בני :אדריאן

3X: הסימונים מיועדים לתקופה שבה ינחתו החוצנים על כדור-

סומנים האדם מ-חלק מבני. הארץ במסות גדולות

כמתאימים לעבוד עם החוצנים שיבואו וחלק מסומנים 

 .להעברה לכוכבים אחרים בהתאם להחלטת המועצה
 ?אדם לעולמות אחרים-בשביל מה להעביר בני :אדריאן
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3X: זה כדי לשפר ולגוון את האוכלוסיה בעולמות אלו . 
 ?האם ההסבר שקיבלתי בתקשור לגבי מהות הנשמה נכון :אדריאן

 היא צורת חיים שמתגלגלת בגופים אחרים האם הנשמה

  ?בסימביוזה וחיה איתם
3X: הנשמה היא צורת חיים עתיקה . ההסבר נכון בעיקרו

מין . יש כוכבים שיש שם רק ישויות. ממישור קיום אחר

ישויות . גם לחוצנים יש נשמות וישויות. ספר לישויות-בית

-ניהחוצנים בדרך כלל אינן מתערבבות עם הישויות של ב

אבל יש פריטים שעוברים להתגלגל בכוכבים . האדם

 .אחרים
 ?האם הישויות מהוות ציביליזציה בפני עצמה :אדריאן

3X:  ציביליזציה אינה בדיוק המושג שמתאר את הישויות אבל

 .זה דומה
ניתן לדמות את הרשימות האקשיות או את הספרייה , אם כן :אדריאן

, ציה של ישויותהקוסמית למשהו השייך לאותה ציביליז

-מקבילה למרשם האוכלוסין של משרד הפנים בכדור

 . הארץ
3X: ניתן לראות זאת גם מנקודת ראות כזאת. נכון. 

 ?האם קיימות צורות חיים שלא מתחברות עם נשמות :אדריאן
3X: אמא שלי מתעסקת בנושא של נשמות . הנושא מפחיד אותי

 לכל צורת עד כמה שידוע לי. אני עצמי לא יודע. חוצנים

-הקוסמוס מופלא הרבה יותר ממה שבני. חיים יש נשמה

יש צורות חיים רבות ומגוונות במישורי . חושבים האדם

קיימת חללית מחקר ענקית בגודל של עיר . קיום שונים

החללית מיועדת למחקר .  שנים-10פעם ב אשר נוחתת רק

היא אוספת דוגמאות של צורות חיים . צורות החיים

 .כוכבים שוניםומחצבים מ
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החוצנים של    החללית
תקשרתי בעל פה עם המרכזיה בנושא , 1998,  בפברואר-25ב

 .החללית של החוצנים

 ?מה ההרגשה בתוך החללית :אדריאן
. אדם זה יראה כמו להסתובב בתוך צנרת ענקית-בעיני בני :מרכזיה

באופן כללי . בכל מקום עוברים דרך מנעלי אוויר וצינורות

 .וקומפקטיהכל צפוף 
 ?מה הגרביטציה בחללית :אדריאן
 G0.8ברוב החללית יש גרביטציה מלאכותית תקנית של  :מרכזיה

המיועדים למגורים של צורות , מלבד באזורים מיוחדים

 .חיים שחייבות גרביטציה שונה

טופלתי אצל חיה ועשיתי הצלבה עם צוות , 1997,  במרץ-1ב

 .הרופאים

 ?יתמה הגרביטציה בחלל :אדריאן
3X: אני לא יודע את הערך . דומה לגרביטציה שעל כדור הארץ

. מדובר בגרביטציה מלאכותית. זה די דומה. המדויק

יש אזורים בחללית עם . הטכנאים של החללית דואגים לזה

יש . יש אזורי מחקר ואזורי מגורים. גרביטציה שונה

יש . בחללית גרביטציה כדי שהדברים לא ירחפו באוויר

 טכנאים שדואגים לכל -102צוות טכני של כבחללית 

 .הדברים האלו
 ? מה המשקל של מאיה למשל?האם אתם שוקלים כמונו :אדריאן

3X:  ג" ק80בסביבות. 
 .רק בממד אחר, האדם-זה די דומה למשקל של בני :אדריאן

3X: בדיוק. 
 ?מה ההרגשה בתוך החללית :אדריאן
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3X: עם חומר כמו יש הרבה מסדרונות עם חיבורים ביניהם 

הסיבה לכך . זה ניראה כמו צינורות מחוברים. הרמוניקה

. הכל בגוונים בהירים נעימים לעין. היא שמירת הסטריליות

 .הבעיה שחדרי הניתוח צפופים וקטנים מדי

 . יצרתי קשר עם המרכזיה להמשך בירור1997,  למרץ-2ב

, 3אן כאן אדרי. תקשור למרכזיה הבינלאומית של החוצנים :אדריאן

 ?האם קולטים אותי
 ?מה רצונך. אתה בקליטה, כן אדריאן :מרכזיה
אני רוצה קצת מידע כללי על החללית , את הרשומות שלכם :אדריאן

 .אם אפשר
 .נעביר אותך למרכז הפיקוד, תמתין :מרכזיה
 .אנחנו מקשיבים, כן אדריאן :פיקוד
  ?G0.8האם נכון שבחללית יש גרביטציה מלאכותית של  :אדריאן
ברוב חלקי החללית יש גרביטציה דומה לזו . כן זה נכון :פיקוד

 . זה ערך מקורבG0.8. שעל כדור הארץ
האם אתם מייצרים את הגרביטציה הזאת בצורה  :אדריאן

 ?י סיבוב או תנועה קבועה"כלומר ע, צנטריפוגלית
יש מחוללי שדה קבועים . זה מסורבל, אין בכך צורך. לא :פיקוד

תקבל שאנחנו . ה מעבר לידע שאתה מכירז. בשביל זה

כל החללית נמצאת . מסוגלים ליצר כבידה לפי הזמנה

זו . זה חלק ממערכת ההינע של החללית. בכבידה מדומה

הדבר משמש ליצירת . תוצאת לוואי של המנועים הראשיים

כל חפץ או גרגר בסביבה של החללית . כבידה מלאכותית

 .ברדיוס מסוים ירגיש כבידה זו
 ?כלומר זאת השפעה רחבת טווח :דריאןא

אבל אנחנו יכולים לבודד חדרים או אזורים , באופן כללי כן :פיקוד

 .וליצור באופן נקודתי כבידה שונה בהתאם לצורך
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 ?האם ערכי הכבידה האלו נשמרים קבועים במהלך טיסות :אדריאן
אחרת הדברים היו עפים מהמקום בזמן תנועת . תמיד, כן :פיקוד

הפנים של החללית והסביבה הקרובה נמצאים . יתהחלל

כאילו שזה היה על פני . בכבידה קבועה ובלתי משתנה

 .הקרקע ולא ברכב חלל
 ?אתם שומרים על גרביטציה קבועה, כלומר :אדריאן
 .חייבים, כן :פיקוד
,  האם זה כדור?מה הצורה הגיאומטרית של החללית :אדריאן

תר לכם לתאר לי את  האם מו?מבנה אווירודינמי, קומות

 ?מראה החללית
לא . צורת החללית עגולה, כן. אנחנו מבררים, תמתין :פיקוד

צריחים וחלקים , עם הרבה פתחים. בקירוב זה כדור, לגמרי

אבל יש ספינות . הצורה הכללית היא כדורית. בולטים

 .הנה תמונה. בגדלים וצורות שונות ומשונות
האם .  מורכב מכמה קומות.זה ענק. אני רואה חלונות :אדריאן

 ?החלוקה הפנימית היא כמו של בנין עם קומות
 .יש שכבות. כן : פיקוד
 ?כמה קומות פנימיות יש בתוך החללית :אדריאן
.  הן קומות ממש10אך למעשה רק ,  קומות בסך הכל12 :פיקוד

אפשר . שתי הקומות הקיצוניות הן חדרים קטנים מאוד

 .  קומות10לומר בגדול שהחללית בגובה 
 ?האם החללית הזאת נוחתת אי פעם על כוכב מוצק :אדריאן
יש חלליות שלא מיועדות לעגינה . אנחנו מבררים. תמתין :פיקוד

החללית . על פלנטות והן לעולם לא נוחתות על כוכבים

פשוט . שלנו הינה מסוג שמסוגל לנחות על קרקע מוצקה

וצע אבל זה לא ב. המחשב ענה שכן. לא היינו בטוחים

בדרך כלל החללית עוגנת בחלל בקרבת כוכב . מזמן
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המטרה ומשתמשים בחלליות קטנות יותר להעביר ציוד 

 .ואנשים
  ?כלומר החללית כוללת מוסך עגינה לחלליות קטנות יותר :אדריאן
כן יש נקודות התחברות חיצוניות רבות אבל אין מוסך  :פיקוד

. שביל זהיש חללית משא ב. זאת לא חללית משא. פנימי

. יש בה רק כלי רכב קטנים למילוט. זאת חללית מחקר

אנחנו לא מגיעים , תבין. משתמשים בהם רק בשעת חירום

צריך . החוצנים מגיעים בצי של חלליות. בחללית אחת

קשר ומכלול של דברים שנפתרים , לוגיסטיקה, אספקה

 .בצורה קבוצתית ומאורגנת
 .ונקציותזאת פריסה של הרבה פ. הבנתי :אדריאן
 . לא מדובר בחללית בודדת. נכון :פיקוד
שיכולים , אילו דברים מעניינים נוספים יש לכם על החללית :אדריאן

 ?לפי דעתכם לעניין את הקוראים של הספר שלי
, לנו הכל נראה בנאלי. אנחנו לא יודעים במה להתחיל :פיקוד

ההרגשה בתוך החללית . בעינכם הכל יראה בלתי יאמן

רק שהכל . רגשה בתוך נושאת מטוסים מתקדמתדומה לה

תיתקל בפרצופים , ואם תסתובב בחללית, יותר נקי וסטרילי

 ?האם הבנת. שיגרמו לכך שלא תוכל לישון בלילה
 .כן :אדריאן
 ?האם יש לכם מעליות בין הקומות :אדריאן
. אבל זה לא מעליות, אתה יכול לקרוא לזה מעליות, תמתין :פיקוד

. מדובר בתאים עם בקרת תנועה.  במעליותבחלל אין צורך

הם נעים לאורך מסילות בין הקומות כאשר יש צורך 

בדרך כלל אנחנו מסתובבים רגלי או . להעביר ציוד כבד

רוב הציוד קומפקטי וקטן . עושים שימוש בעגלות מיוחדות

 .כך שניתן לטלטל אותו בקלות
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 .תודה לכם בינתיים, טוב :אדריאן
 .נהנינו לשוחח אתך ושלום, שלום אדריאן, רעל לא דב :פיקוד
 

ואחיו   גדעון

העוזר הראשי של .  החלטתי לתחקר קצת את גדעון1997 ביוני -13ב

3X .שערו בהיר , הוא רזה. אדם-גדעון הוא חוצן הנראה דומה לבן

גדעון ממעיט בדיבור ונמצא בדרך כלל ברקע כאשר . ועיניו כחולות

X3 )את הטיפול ומדווח לנו על מנהל , )שהוא הרופא הבכיר

. גדעון נכנס לפעולה כשצריך לטפל בנושאים משניים. ההתקדמות

והתגלה כחוצן סימפטי מאוד , אחיו של גדעון נראה דומה לו

הוא משתלם ברפואה ומגיע לעתים קרובות לצפות . שאוהב לפטפט

ניצלתי את העובדה שנכח בטיפול וביקשתי שיספר קצת . בטיפולים

 .לועל הפלנטה ש

 7שכן מאז שמלאו לי , איני זוכר הרבה מהפלנטה שלי: גדעון. א

אמי . שנים אני חי יחד עם הורי ואחי גדעון בחללית אם

חוקרת טכנולוגית ואבי חוקר כוכבים חדשים בדומה 

תפקידו של אבי למצוא . הארץ-למגלי ארצות בכדור

 .כוכבים שאפשר להתיישב עליהם
כבים באמצעות יצירת סביבה האם אתם מתיישבים בכו :אדריאן

 ?מלאכותית או מחפשים סביבה טבעית
עקב עבודתם של . מחפשים סביבה טבעית מתאימה :גדעון.א

 .הורינו אנחנו טסים בחלל כבר עשרות שנים
 .ספר לי איך אתם חיים בחללית :אדריאן

שטחה בסביבות .  לכל משפחה יש דירה קטנה בחללית :גדעון.א

הדירה מצוידת . דירות זהותכל ה.  מטר מרובע-40כ

בלחיצת כפתור נפתחת מיטה , למשל. במכשור אוטומטי

את האוכל והשתייה . או יוצא שולחן עבודה
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אנחנו מקבלים ממתקן הדומה בעיקרו למכשירים 

אנחנו . האוטומטיים לממכר שתייה קלה וכריכים

צריכים רק ללחוץ על כפתור ולבחור בין כמה תפריטים 

ב שהאוכל מגיע ממטבח מרכזי אי שם אני חוש. קבועים

אני ואחי אוכלים . אמי צמחונית ואבי טבעוני. בחללית

 .הכל
 ?מה עם כביסה :אדריאן

. את הכביסה אנחנו מכניסים למכונה בעלת תוף עגול :גדעון. א

אני לא רואה . משם הכביסה יוצאת נקייה ויבשה

אני חושב שגם לא . שמכניסים פנימה אבקת כביסה

מכונת הכביסה עושה שימוש באדים . במיםמשתמשים 

בחללית . משהו דומה לניקוי יבש. ובואקום לסירוגין

 .ואקום זה משאב זול
ולכן אני זוכר , 17 אני עזבתי את כוכב הבית כשמלאו לי  :גדעון

פני . אנחנו מכוכב קטן בשם איזק במערכת בתולה. יותר

הכוכב מכוסים בגבישים ובמערות רבות ובמעט מאוד 

הבית שלנו היה . כילדים נהגנו לשחק במערות. דמהא

מסביב . בנוי חציו בתוך האדמה וחציו מעל האדמה

האדמה עשויה . לבית היתה גינת נוי וגינת ירק קטנה

זכורים לי . הארץ-מאבקה עדינה הדומה לחמרה בכדור

פרח צהוב גדול . שני סוגי פרחים שגדלו מסביב לבית

ופרח בעל גביע אדום שדומה בצורתו הכללית לחמנית 

כמשחק נהגנו להכניס את הפרח הצהוב לתוך . גדול

 בגינה גידלנו משהו שנראה. הגביע של הפרח האדום
עץ נמוך נוסף צימח פרי שדמה בטעמו . כמו חציל

נהגנו לאכול את הפרי עם . י'לשילוב של אגוזים עם ליצ

אני לא מבין . כפית מתוך הקליפה
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 אותנו לא ?עניינים אתכםלמה החיים הפרטיים שלנו מ

 .האדם-מעניינים החיים הפרטיים של בני
בני כמה הם ההורים . חלק מקוראי הספר בודאי יתעניינו :אדריאן

  ?שלכם
שני ההורים נראים . 800 שנה בעוד אבי בן 700אמי בת  :גדעון

תוחלת החיים של בני מיני עולה על . עדיין צעירים

 30אחי בן .  כלשהויש לנו גם סבא במקום.  שנה1,500

 .40ואני בן 
 -30ילדים שמנה כ-היה שם בית. אני גדלתי בחללית :גדעון.א

כולל , הילדים דיברו בבליל שפות. ילדים מגזעים שונים

הם שיחקו במשחקים שונים כולל . שפה סטנדרטית אחת

המחשבים שלנו משוכללים יותר . משחקי מחשב

ואחורה במחשב אפשר לנוע קדימה . מהמחשבים שלכם

המחשב שימש ללימוד כתיבה וקריאה ולדברים . בזמן

וההורים עשו . המחשב הראה לנו סרטים. רבים נוספים

אביב באחד -יצא לי לבקר בתל. לנו הצגות

נכנסתי ונעמדתי . אני לא יודע מה שמו, מהתיאטראות

נהניתי " הגיבן מנוטרדם"ליד הקיר וצפיתי בהצגת 

 .מאוד
 

של    ושמ3Xהעוזרים  עיה נתן
במהלך הטפולים אצל חיה הופיעו תמיד ברקע שני יצורים שטיפלו 

 ואמרה שהם 3Xחיה כינתה אותם העוזרים של . בציוד הרפואי

את רוב ". חבר מכוכב אחר"מהסרט , טי. נראים דומים קצת ל אי

וכמעט אף , גדעון ומאיה X3 השיחות במהלך הטיפולים ניהלנו עם

בסביבות . מור על פרופיל נמוךשהעדיפו לש, פעם לא עם העוזרים

ישבתי לתקשר .  הגיעו אלי החוצנים לבדוק אותי בבית1997מרץ 
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בפעם הראשונה הזדהו ואמרו שהם , ואז, ליד המחשב איתם

האחד ענה ששמו נתן . שאלתי איך קוראים להם. 3Xהעוזרים של 

 .והשני ענה ששמו שמעיה
 .נושייםסוף בחרו לעצמם שמות א-סוף: חוצן אחר צחק ברקע

בהזדמנות הראשונה שהייתי בטיפול אצל חיה החלטתי לחקור 

 .אותם

 ?מאיזה כוכב הגעתם :אדריאן
בערך כרבע . זהו כוכב קטן. 4שם הכוכב שלנו מיליון  :נתן

אין על הכוכב . השמש שלו חלשה. הארץ-מגודלו של כדור

לקח לנו זמן להבין . (מים נוזלים אלא רק בצורת מוצק

 .)קרח וכי הכוכב שלו כנראה קר מאודשהוא מתכוון ל
הכוכב ברובו לא מיושב ויש עליו . כל כך קר שהקרח שקוף :נתן

 .מעט מאוד בעלי חיים
האם יש על הכוכב אמצעי מחיה טבעיים כגון צמחייה  :אדריאן

 ?למזון
האוכל מיובא מכוכבים אחרים או מיוצר על הכוכב . לא :נתן

 .באמצעים טכנולוגיים מתקדמים
האם זהו כוכב המולדת שלכם ובו התפתחתם כגזע, אם כך :אןאדרי

?  
כוכב . אנחנו היגרנו אליו לפני כמה מאות שנים. לא :נתן

המולדת שלנו אבד והגזע שלנו מפוזר בכמה כוכבים 

 .אנחנו למעשה פליטים. אחרים
 ?כיצד הגעתם למשלחת הרפואית :אדריאן

 .טתי להצטרףחיפשו רופאים וטכנאים והחל. פורסם מכרז :נתן
 ?האם יש לך אישה וילדים :אדריאן

 .זה חסוי :נתן
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הם נולדים . הסתבר שנגעתי בנקודה רגישה. שמעיה צחק

המושג . במסגרת של הנדסה גנטית ולא במסגרת של משפחה

 .הם יצורי מבחנה. משפחה איננו קיים אצלם
,  סיפרה חיה שנתן ושמעיה נסעו הביתה1997 ביוני -3ב

חיה .  שניים אחרים מאותו כוכב והם די דומים להםובמקומם הגיעו

טרם בחרו להם , המיוצרים בהנדסה גנטית, אמרה שחוצנים אלו

חיה . לפתע אמרה שלאחד מהם יש פה גדול. שמות אנושיים

התרשמה שהוא נעלב ושאל אם יש לה בעיה עם זה שהוא מיוצר 

. וחיה התנצלה ואמרה שלא התכוונה להעליב אות. בהנדסה גנטית

. לאחר תקופת מה חזרו נתן ושמעיה לתפקידם. הוא אמר שלא נעלב

נשארו נתן , כאשר הצוות הרפואי שהה רוב הזמן למעלה בחללית

שאלתי אותם למה אינם עולים . ושמעיה למטה לשמור על הציוד

רק הרופאים מורשים . ונתן אמר שאין להם רשות לעלות. למעלה

. ה חופשית למרכזיה הטלפתיתכמו כן אין להם גיש. לעלות לחללית

הם מורשים להתקשר רק עם הצוות הרפואי שהם עובדים איתו ורק 

 .בענייניי עבודה ולא בנושאים אישיים
 

ספירלי   ערפל

במהלך , כהרגלי.  נתקלתי בתופעה מוזרה1996במהלך דצמבר 

בדמיוני נוצר סביבי ערפל . מי נמצא סביבי" לראות"טיפול ניסיתי 

קוטר הסופה כמה מטרים . ופת טורנדו קטנהספירלי בצורת ס

בתוך . הערפל נראה סטטי ולא מסתובב. בודדים וגובהה כמטר וחצי

הבחנתי . הערפל נראו צללים של יצורים העוסקים בטיפול רפואי

. גופם יצר חור בערפל. בהם משום שבמקום שעמדו לא היה ערפל

ור לא התקשיתי לחז, לאחר שראיתי את הערפל בפעם הראשונה

ומיד " לראות"מספיק היה שאביע רצון פנימי . ולראותו שוב ושוב

. נוצר בדמיוני הערפל ובו הצללים של היצורים
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הרגשתי . באחד הטיפולים יצאתי לרגע מהחדר באמצע הטיפול

ולפתע קלטתי שרץ אחרי יצור " לראות"ניסיתי . נוכחות רצה אחרי

שתי שהוא רוצה הוא נפנף בידיים והרג. קטן וסביבו סופת ערפל

תיארתי לעצמי שהסופה הנה סוג של . שאחזור לחדר הטיפולים

, הדבר נראה מוזר. שדה אנרגיה או הפרעה במרחב סביב היצורים

לאחר ששמעה את . לכן צלצלתי וסיפרתי לחיה את מה שראיתי

בעין . הסיפור ניסתה והצליחה לראות ערפל דומה ממש לידה

 .מ" ס80 -שגובהו כ, ברירי למראהעדין וש, הסופה עמד יצור ורדרד
החוצנים הסבירו לה שהערפל הוא . היצור השמיע קולות צפצפניים

היצורים הקטנים הצטרפו . שדה אנרגיה המשמש להגנה ולתקשורת

אמרתי . נמסר לה שהם ממאדים. לצוות הרפואי לפני כמה שבועות

היא אמרה שיש להם . לה שעד כמה שידוע לי אין חיים במאדים

". היצורים ממאדים"לכן החוצנים קוראים להם , בה במאדיםמוש

בדומה לשאר החוצנים במשלחות . עולם הבית שלהם אינו במאדים

גם אלה עשויים מחומרים השונים , הרפואיות שעובדים איתנו

כך שאין אנו יכולים לראותם בעיניים או למששם . מהחומר הפיזי

תיקלט בשום סביר גם שהמושבה שלהם במאדים לא . בידיים

 .הארץ הם אינם קיימים-שמבחינת מדעני כדור מכאן. טלסקופ
בעודי נוהג . חולים-למחרת נסעתי לטפל במישהו שאושפז בבית

הרגשתי כי לא רחוק מעלי מלווה אותי כלי טיס עגול ובתוכו אותם 

-תחושה כזאת היא תוצאה של קשר טלפתי דו, מניסיוני. יצורים

 קשר טלפתי על מנת להגיע יחד איתי היצורים יצרו אתי. כיווני

הם . ניצלתי זאת וניסיתי לראות את פנים החללית. החולים-לבית

לפי גודל החדר המרכזי . נענו ברצון והראו לי חלק מפנים החללית

החלל המרכזי העגול לא היה גדול יותר . היה זה כלי טיס קטן

כנראה . במרכז היתה בליטה גדולה ברצפה. מסלון מגורים אופייני

צבע הקירות היה . החדר היה מואר באור בהיר ורך. מרכז ההנעה
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ועלתה בראשי השאלה , עצרתי לתדלק בתחנת דלק. כשל השנהב

. נעניתי מיד שלא. האם גם כלי הטיס שלהם זקוק לדלק כלשהו

מרגע שכלי הטיס מיוצר ובמשך שנות השירות שלו אין צורך 

אך הם לא , נה משלנוהוא עובד על עקרון שו. להוסיף בו דלק

התקשורת בינינו לא היתה מילולית אלא צורה של . הסבירו לי מהו

כתשובה קלטתי חלק . הסתקרנתי לראותם מקרוב. הבנה ללא מלים

הם היו קטנים . פניו לא היו אנושיים. מפניו של אחד היצורים

שתי העיניים . י ללא שערות'ינג'ועגולים בגוונים הכלליים של ילד ג

הבנתי . כתומים-ולות ובתוך לובן העיניים היו כתמים חומיםהיו עג

שאני קולט את הפנים דרך עיניו של אחד היצורים שנמצא בקשר 

ההבדל המשמעותי בין דמיון חופשי לבין קשר טלפתי . טלפתי אתי

בקשר טלפתי המידע שמתקבל , הוא שבדמיון חופשי הכל אפשרי

. לבקשת אינפורמציההוא מגיע כתגובה מוגדרת . מוגדר ומוגבל

למשל בדמיון חופשי יכולתי להצמיח ליצור עשר קרניים ושלושה 

קלטתי רק חלק . בקשר טלפתי אין הדבר אפשרי. זוגות כנפיים

זאת האינדיקציה שלי שקשר טלפתי . מפניו של היצור ולא יותר

הדבר דומה יותר לניסיון הזכרות בפניו של מישהו . אמנם מתקיים

הגעתי .  שלא נתאמץ נזכר רק במידע מוגבלכמה. שראינו פעם

החולים ומיהרתי להגיע לחולה דרך המעליות והמסדרונות -לבית

היתה לי תחושה שמישהו עוקב אחרי במעקב צמוד . הארוכים

. הסתבר לי שזהו אחד היצורים אשר רץ כל הזמן מאחורי. מאחור

 והוא ענה שהוא נעזר בי לראות את הסביבה, שאלתי אותו למעשיו

 .החולים דרך העיניים שלי-כלומר הוא רואה את בית. הפיזית
 

מזדמן   תייר
בעודי . יצאתי מהבית לחדר המדרגות, בדרכי לטיפול אצל חיה

ניסיתי להפעיל את . ממתין למעלית כבה האור בחדר המדרגות

ההתמצאות המרחבית בחושך והיתה לי הרגשה שמישהו עומד 
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הנחתי שזה חוצן או . בוה ממניהוא נראה כמו אדם רזה וג. מאחורי

בזמן הנסיעה הרגשתי אותו יושב במושב . ישות שמלווה אותי

כשהגעתי לחיה . ניסיתי לתקשר איתו אבל לא הצלחתי. האחורי

זה מישהו . היא ענתה שכן. שאלתי אותה אם מישהו התלווה אלי

 .מהצוות שלי

 .?מי זה :אדריאן
 .זה תייר :מאיה
 ? איתילמה הוא לא תקשר :אדריאן
 .הארץ הוא יודע רק צרפתית-מהלשונות המדוברות בכדור :מאיה
 ?מה הוא עשה אצלי :אדריאן

3X:  הצוות שלך אירח אותו והוא היה זקוק לטרמפ אתך להגיע

. כאן נמצאים חדרי המגורים שלו. לצוות של חיה, לכאן

 .הוא מתנצל אם הפחיד אותך
ות של ישויות אני רגיל לנוכח. הוא לא הפחיד אותי :אדריאן

וחוצנים סביבי ואני יודע שמדי פעם הם מתלווים אלי 

 ?מה בדיוק הוא עשה אצלי. בנסיעה

3Xדיבר איתו ותרגם בינינו,  שפות7-6מבין ,  שיודע צרפתית. 

3X: הוא בא לראות אם כדאי לו להשתקע כאן. 
 ?מה זאת אומרת: אדריאן

3X: הוא ענה שבא במסגרת המשלחות של החוצנים. 
 ?מהו המקצוע שלו: יאןאדר

3X: הוא מומחה בהערכת פוטנציית משאבי החיים על כוכבים .

יועץ בצוותי המחקרים -הוא שוקל אם לעבוד כאן כחוקר

הארץ לא נוח לו -הוא החליט שכדור. הגיאוגרפיים

כמו . הוא הגיע מפלנטה קרה יותר. חם כאן מדי. למגורים

יט לנסוע לכן החל. קרינת השמש חזקה מדי בשבילו, כן

 .חזרה לפנות בוקר
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 ?כמה חוצנים בצוות שלי :אדריאן
3X:  הם עסוקים . אך מספרם כל הזמן משתנה.  חוצנים10-8בין

 .במחקרים ובפיתוח אמצעים טיפוליים חדשים
 ?מהיכן התייר :אדריאן

3X: הוא ענה שהבסיס שלו בפליאדות. 
 ?איפה עולם הבית שלו :אדריאן

3X: לא חשוב ". סיהוק"שצלצל כמו , םהוא ענה שזה כוכב בש

יש הרבה קופצים על ההזדמנות . שהוא החליט ללכת

 .הארץ-לעבוד בכדור
או במצב , האם התייר שהתלווה אלי היה במצבו הטבעי :אדריאן

 ?או עם חליפת חלל כלשהי, מומר או מוסווה
3X: במצב זה הוא בלתי נראה לבני. הוא היה במצבו הטבעי-

 .וצנים השייכים לממד חומר מקבילבדומה לשאר הח. אדם
 

שמוליק בשם גבוה     חוצן

 -3הופיעו אצל חיה שלושה חוצנים שגובהם כ, 1997באמצע מאי 

הרגישה זרמים חזקים בגוף וכאבים  כאשר התקרבו אליה. מטר

ציינה חיה שזאת , למרות הניסיון העשיר שלה עם חוצנים. ברגליים

קרינים אנרגיה חזקה החוצנים הגבוהים מ. היתה חוויה מפחידה

הסתבר שהחוצנים . אדם בצורה לא נעימה-מאוד שמשפיעה על בני

רחב היקף , הגבוהים שייכים לצוות מומחים העוסקים במחקר חדש

והם ירדו לבקר   התחיל לשתף פעולה איתם3X. בנושא השתלות

כן הם מפותחים יותר ,  ציין שככל שהם גבוהים יותר3X. במרפאה

 ביקש מאחד המומחים 3X .ית וחכמים יותרמבחינה אבולוציונ

המומחה הגיע מוקדם וחיה . לרדת ולהשתתף באחד הטיפולים

הוא נתלווה . סיפרה שהחליט להסתובב קצת בעיר
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היא סיפרה שנסע איתה במונית כשכולו מכווץ במושב . אליה לבנק

ענה , אדם-כששאלה אותו איך זה לנסוע בתחבורה של בני. האחורי

 היה עצבני 3X -הטיפול התחיל ו. ית אבל מעניינתשהנסיעה איט

זאת הפעם הראשונה שהוא אינו הרופא הבכיר בצוות וזה . מאוד

לאחר שנרגעו הרוחות ניצלתי את . כנראה הכניס אותו ללחץ

  .ההזדמנות ושאלתי את החוצן הגבוה כמה שאלות

 ?מה שמך :אדריאן
 .בעצם קראו לי שמוליק. אין לי שם :חוצן

 ? מאין אתה :אדריאן
אני ממערכת כוכבים שאתם . אני לא מהגלקסיה הזו :שמוליק

. זאת מערכת שמש בין גלקסיות. מכירים בשם בתולה

, הארץ הוא כמה מיליוני שנות אור-המרחק ממנה לכדור

השמש שלי גדולה . ולוקח לנו שבועיים להגיע משם

 . מהשמש שלכם4בערך פי 
 ?ההאם יש אצלכם מושג של משפח :אדריאן
 . מצטער אבל השפה שלי לא מספיק טובה, אני לא מבין :שמוליק
  ?האם יש לך אבא ואמא :אדריאן
 .יש תא הומוגני. כן :שמוליק
האם לכוכב שלך יש שם או תיאור שלפיו מזהים אותו  :אדריאן

 ?החוצנים
כשמתקרבים . קוראים לנו החוצנים מהכוכב הכחול :שמוליק

 .חוללכוכב שלנו מהחלל הוא נראה כ
 ?הארץ-מה דעתך על כדור :אדריאן
הניצול הרב של הנפט מזהם . זה כוכב יפייפה אבל מזוהם :שמוליק

 .את הסביבה
 ?האם אתם משתמשים בנפט :אדריאן
 .בגלל הזיהום הסביבתי, בשום פנים ואופן לא :שמוליק
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מיקי בשם גבוה     חוצן
 השתתף רופא אורח 1997באחד הטיפולים אצל חיה בסוף מאי 

שאלתי אותו אם כבר . צוות המומחים העובד למעלה בחלליתמ

חיה מספרת . הוא אמר ששמו מיקי. אדם-בחר לו שם של בני

את כה : "שכאשר מיקי הגיע הוא ראה אותה שוכבת במיטה ואמר

 .גובהו של החוצן ארבעה מטר, לא פלא". קטנה

 ?אדם נמשך תשעה חודשים-למה הריון אצל בני :מיקי
 .ותנו אלוהיםכך ברא א :חיה
 אצלנו מוציאים את העובר בשלב מוקדם של ההריון  :מיקי

 .ומגדלים אותו במבחנה
גם אצלנו במקרים של לידה טרם עת מגדלים את הפגים  :חיה

 .באינקובטור
 .במבחנה טוב יותר :מיקי
אנחנו מיוצרים בהנדסה . אנחנו לא יודעים איך גידלו אותנו :נתן

 .גנטית
 ? סרטי מדע בדיוניהאם אתה רואה :מיקי

-ואילו החוצנים מתעניינים בבני, הסתבר שאותנו מרתקים החוצנים

 .הסתבר שמיקי יודע עברית והוא נחמד למדי. האדם

. ככל שהחוצנים גבוהים יותר הם מפותחים ונחמדים יותר :חיה

 .בגלל הגודל הוא מפחיד קצת אבל הוא טיפוס נחמד
 ? החוצן הגבוה הקודםהאם גם אתה מהכוכב הכחול כמו :אדריאן
 .לא :מיקי

 .ניצלתי את הנחמדות של מיקי ושאלתי אותו שאלה קשה

התמורות שיקרו לתנועות הדתיות הפנטיות , לדעתך, מה :אדריאן

אידיאולוגיות ? כתוצאה מהחשיפה לקיומם של החוצנים
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דתיות רבות בנו בנייני קלפים על כך שהאלוהים ברא את 

 .רואים אחריםואין מקום לב. האדם בצלמו
יש צוותים של חוצנים מומחים שחוקרים את כל התנועות  :מיקי

חלק . יש צוותי מוחות שעובדים על הנושא. הדתיות

בקבלה מוזכרים חוצנים , למשל. מהדתיים מודע לחוצנים

לדעתי . ומתוארים בפירוט העולמות שמהם הגיעו, בפירוש

דתיות חשיפת קיום החוצנים תגרום להתייחסות הקבוצות ה

כאל הופעת . הפנטיות אל התופעה כאל פעולה של אלוהים

 .המשיח או שליחי אלוהים
יש קבוצות דתיות השולטות על מאמיניהם באמצעות ניצול  :אדריאן

האם אתה לא חושש שקבוצות אלו . שנאה לקבוצות אחרות

 ?יהאד'יפנו את חציהם כלפי החוצנים במסע צלב או ג
מלווים בתופעות כה , מסות גדולותהחוצנים ינחתו כאן ב :מיקי

מרשימות עד שיהיה קשה מאוד לקבוצות פנטיות להלחם 

הם יעדיפו לפרש את בואם כנס משמיים או שיתנו . נגדם

שהחוצנים הם שליחיו של , כגון, פרוש מיסטי אחר

בעידן , לדעתי. הם יעדיפו לזרום עם מה שקורה. אלוהים

נחיתת . ותשלאחר נחיתת החוצנים יתפתחו דתות חדש

. חוצנים המונית תתרחש לאחר מלחמה או שואה עולמית

המצב שישרור לאחר אירוע כזה יתאים לקבלת מציאות 

 .החוצנים

 .הזדמן לי שוב לשוחח עם מיקי אצל חיה, 1997,  ביוני-3ב

בעיקר . הספר קצת כבד. גמרתי לקרוא את הספר שלך :מיקי

 רופא ולא מכיוון שאני. החלק הפיסיקלי בסופו של הספר

פיסיקאי הייתי צריך לשאול חוצנים אחרים לגבי נכונות 

 .המידע הפיסיקלי שקראתי
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 .תגיד לי אם מצאת דברים לא נכונים על מנת שאוכל לתקן :אדריאן
 .כל מה שכתוב נכון. לא מצאתי שגיאות :מיקי

 ?האם חשוב לכם פרסום הספר :אדריאן
יקר שהספר יתורגם אנחנו מעוניינים בע. חשוב לנו מאוד :מיקי

שיותר ויותר אנשים יהיו מודעים  לשפות נוספות על מנת

 . לקיומם של החוצנים ולפועלם
 ?האם היקום פתוח או סגור: אדריאן

 . וענה3Xמיקי התייעץ עם 
, אם תטוס בחללית בכיוון כלשהו. היקום פתוח ואין סופי :מיקי

עד , תמיד תעבור על פני כוכבים וגלקסיות, ישר כל הזמן

עד כמה שאני יודע היקום תמיד היה קיים ותמיד . סוף-אין

 .יהיה קיים
פעמי שממנו - האם זה אירוע חד?מה לגבי המפץ הגדול :אדריאן

 ?כפי שהמדענים שלנו סבורים, נוצר היקום
המפץ הגדול שאנו מכירים איננו אירוע יחיד שממנו נוצר  :מיקי

ומות אלא אירוע המתרחש לעתים רחוקות במק, היקום

כתוצאה מקריסה של כוכבים רבים וגלקסיות , שונים ביקום

 .אל תוך משהו הדומה לחור שחור עצום
 ?האם בזמן המפץ נוצרים קבועים פיסיקליים שונים :אדריאן
 .אבל אני חושב שלא, כי אני לא פיסיקאי, אני לא בטוח :מיקי

, חמישי ושישי, חיה מזכירה לעתים קרובות ממד רביעי :אדריאן

דרכם ניתן לראות את החוצנים באמצעות העין ש

 ?האם תוכל להסביר מהם ממדים אלו. השלישית
, שני ושלישי כן יש ממד רביעי, כמו שיש לנו ממד ראשון :מיקי

 .חמישי ושישי
 ?האם הממדים הנוספים ניצבים לממדים שלנו :אדריאן
אבל , אני לא פיסיקאי, ) והתנצלX3הוא שוב התייעץ עם  ( :מיקי

  .דעתי הממדים אמנם ניצביםל
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בשם    723חוצן
,  איש-40 התקיימה בביתי פגישה של כ1997 ביוני 13בתאריך 

למחרת ". מעריב"לאחר פרסום המאמר על החוצנים בעיתון 

חיה סיפרה שעומד . צלצלתי לחיה לשאול מהי תגובת החוצנים

חיה סובבה את ראשה כלפי התקרה במאמץ . לידה חוצן גבוה מאוד

דמותו . גופו היה דק וארוך וראשו קטן יחסית. ות את ראשולרא

היא . הזכירה ציורי ילדים של אנשים ארוכים וחסרי פרופורציה

הוא . חיה העירה שאיננו חביב. שאלה אותו כיצד התרשם מהמפגש

כששם לב שחיה . אמר שבעיניו האנשים נראו כמו עדר של בהמות

יו בהמות זה משהו שינה את טון הדיבור ואמר שבעינ, נעלבה

. מההה.. האנשים בפגישה נראו כמו עדר כבשים פועות בקול. נחמד

X3 התערב להציל את המצב ואמר שהוא היה מרוצה מאוד 

, אני. ולא ידעו מה לשאול, לדעתו האנשים היו בהלם. מהמפגש

אבל לאנשים , חיה ושלמה רול כבר מצויים בענינים אלה זמן רב

מרבית חברי , לדעתו. נות החדשיםאחרים קשה להתרגל לרעיו

 סיפר 3X. לא במקרה הגיעו לפגישה. הקבוצה הם אנשים ירוקים

שאינשטיין הישות אשר הוזמן לפגישה התאכזב שלא שאלו שאלות 

 .פיסיקליות ופילוסופיות

  ?האם אתה רופא :אדריאן
 .הזמין אותי הצוות הרפואי. אני משקיף :חוצן

 ? מה שמך :אדריאן
 ".מנחם"ע וניכר שהוא בוחר לעצמו שם למעננו הוא חשב לרג

 ?מהו שמך המקורי :אדריאן
 .723בקיצור קוראים לי  ,007/3252467: שמי הרשמי :חוצן

לאחר בירור קצר . שמך מזכיר לנו מספר של תעודת זהות :אדריאן

הסתבר שמספר זה ניתן לו כאשר הצטרף לצוותים 
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עובד הדבר דומה למספר . הארץ-שחוקרים את כדור

 .בחברות גדולות
 ?כיצד קוראים לך הוריך :חיה
לבסוף סיפר שקראו לו . עתיקים מכדי לקרוא לי הורי :חוצן

השמות דומים לשמות . שבשפתו פירושו קן ציפור, "ק'איז"

 .שנותנים האינדיאנים
 ?מהיכן הגעת :אדריאן
ערפילית מורכבת מאסטרואידים . אני מגיע מערפילית :חוצן

לי הוא אחד מקבוצת כוכבים המסתובבים הכוכב ש. רבים

אני מגיע . 7ששמה פשוט ערפילית , סביב הערפילית

 . שנה380-370גילי בין . כמשקיף מאחד הכוכבים שם
 ?הארץ-מה דעתך על כדור :אדריאן
כי הם לא נלחמים . הכוכב מזוהם והאנשים טיפשים :חוצן

 .מלחמת קיום אלא נלחמים על עקרונות
 

זרים   חוצנים

עם במאי סרטים שבחן את , חיה ואני,  נפגשנו1997 ביולי -23ב

למחרת . מים וחוצנים"האפשרות לעשות סרט דוקומנטרי על עב

הרגשתי כמו בול עץ , הפגישה התעוררתי בבוקר בתחושה מוזרה

. שהבנתי מי אני ואיפה אני נמצא כמה דקות חלפו עד. מרוצה

 מוזרות שחוותה בצהרים צלצלתי לחיה וגם היא סיפרה על חוויות

היא ראתה אורות צבעוניים ומשהו צהוב שנראה כמו . בלילה

. למחרת בבוקר לא זכרה כלום. אבל לא היה שיבולים, שיבולים

שאלתי את חיה האם הצוות הרפואי שלנו לקח אותי בלילה לטיפול 

חיה שאלה . או אולי הוקדם טיפול שתוכנן ליום המחרת, בחללית

והוא מסר שהצוות הרפואי לא היה כאן את גדעון הרופא החוצן 

 .כנראה היה זה צוות זר. בלילה

150 



 151 חוצנים מיקום אחר  • 9פרק 
 

 ?האם יש עליך סימנים :גדעון
האם כל צוות זר רשאי להגיע מבלי . עד כמה שידוע לי אין :אדריאן

 ?לבקש רשות או לתאם אתכם
צריך לבדוק במרכזיה אם יש . יתכן שביקשו רשות ממישהו :גדעון

 .רישום

ניסיתי לשחזר את . ולא יכלתי להירדםבערב שכבתי לישון 

. אבל לא הצלחתי לדלות משהו ממשי, מאורעות הלילה הקודם

חשתי . מודע-החלטתי לנסות לדמיין בתקווה שמשהו יעלה מהתת

פרצוף מכווץ שישבה  ידי דמות קטנה ואפורה בעלת-שאני נחקר על

הוא דיבר . התרשמתי שהוא רציני מאוד. מאחורי שולחן עגול

ויתרתי על הניסיון להיזכר במשהו . במבטא מוזר וצייצניעברית 

 .וניסיתי ליצור קשר טלפתי עם המרכזיה של החוצנים, נוסף

 ?האם יש לכם רישום על ביקור של צוות חוצני זר :אדריאן
. אין לנו רישום כזה אבל זה לא אומר שלא היה ביקור :מרכזיה

מאי אנחנו משערים שמדובר בצוות חוצנים שמפעיל את ב

הסרטים באותו אופן שהצוות הרפואי מפעיל אתכם 

כנראה שהם באו לבדוק אותך ואת חיה לאחר . כהילרים

 .לדעתנו הצוות חיובי וישר. הפגישה עם הבמאי

היא דיווחה שכמה דקות קודם . קמתי מיד מהמיטה וצלצלתי לחיה

החוצנים מנסים . שצלצלתי אליה גם היא קיבלה מידע דומה מגדעון

 -קיימת גם אפשרות נוספת . ליצור קשר עם הצוותים הזריםעכשיו 

. ידוע להם שיש שני צוותים נוספים של חוצנים שעובדים בסביבה

צוות שעוסק , השני. אחד מהם הוא צוות מחקר שעוסק במחצבים

יתכן שבאו , מכיוון שאני וחיה פרטים מסומנים. במחקר ביולוגי

 .לבקר אותנו
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 צלצלה חיה וסיפרה שגילתה על ידה ,1997 ביוני -26ב, למחרת

אין . כואב ומגרד ליד אזור החיסון נגד אבעבועות, ריבוע עור מוזר

היא ביקשה ממני . ולכן אין לה את מי לשאול, אף חוצן רופא אצלה

נוסף לזה סיפרה שכבר שנים מפריע לה משהו . לברר במרכזיה

לה רופאים שיערו שמדובר בחתיכת עור או עצם והמליצו . באף

היא חושבת שזהו . רק עכשיו היא קישרה את זה עם החוצנים. לנתח

כאשר היה לה קשר ,  שנה-22שתל סימון שהוחדר לאפה לפני כ

 .מאז מפריע לה השתל לנשום דרך האף. ם"עב ראשון עם
 .תקשור למרכזיה הבינלאומית של החוצנים :אדריאן
 . אנחנו מאזינים לך, כן אדריאן :מרכזיה
וני לשאול או לבקש שתבררו דבר מה בקשר לביקור ברצ :אדריאן

האם . שלא שייכים אליכם, שערכו לנו חוצנים זרים

 ?ביצעתם איזשהו בירור
על -יש ארגון. מישהו ביצע עבודה בנושא זה. תכף מבררים :מרכזיה

מין . הארץ-שאליו מתחברים כל החוצנים הקשורים לכדור

ון נמצא הארג. ארגון האומות המאוחדות של החוצנים

, מי ביקר אתכםמישהו ביקש לברר , מחוץ למערכות שלנו

 .זהו עניין דיפלומטי לא מקובל. ולמה ללא רשות
 ?האם זה יתכן. חיה מספרת שהשתילו לה שבב :אדריאן
 .תמתין. אנחנו מבררים בשבילך. הכול יתכן :מרכזיה
 ?האם יש רישום של תקשורות ממני בלילה של יום שלישי :אדריאן
 . אנחנו נברר גם את זה :יהמרכז

 ?האם זה נכון. אני מבין שכל הזמן הקונכיה שלי משדרת :אדריאן
 .זה נכון. כן :מרכזיה
הדבר היה נירשם , שאם ביקרו אותי חוצנים זרים, כך :אדריאן

 .במרכזיה
יתכן שלא בדקנו את ההקלטות . אנחנו מקליטים הכל :מרכזיה

 ? יום שלישי בלילה.תן לנו שהות לעשות זאת. מאותו לילה
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תיכף נבקש מהמחשב לבצע חיפוש מהיר בהקלטות . כן

אמנם היתה פעילות . לחפש משהו חריג, שלך מאותו לילה

היתה נתון . התעוררת בלילה. והדבר לא דווח לנו. חריגה

. ענית על שאלות כמו רובוט. להשפעה היפנוטית ממוכנת

 מודע ללא עירוב-עברת סוג של חקירה ישירות בתת

 .הדבר נירשם במרכזיה. המודע
 ?מה נשאלתי :אדריאן
מהן המטרות שלך , מה אתה עושה. שאלות בנאליות :מרכזיה

זאת . היו כנראה מרוצים. בדקו את הכוונות שלך. בחיים

 .אנחנו לא מודאגים. בדיקה סטנדרטית
 ?מי בדק אותי :אדריאן
י הם לא בקשר. מגלקסיה רחוקה, צוות חוצנים אפורים :מרכזיה

. כל צוות חוקר את המטרות שלו. עבודה צמודים אתנו

. במקרה הצטלבו הדרכים של שני הצוותים אתך ועם חיה

 אין הם עובדים בתיאום .אנחנו לא בקשרים ישירים איתם

מניסיון העבר אנו יודעים שהצוותים משתדלים לא . איתנו

במקרה שלך . אלא אם יש ניגודי אינטרסים, להפריע זה לזה

 .ה שיש ניגודי אינטרסיםלא נרא
 ?מה עשו לחיה :אדריאן
כנראה שביצעו עליה סט סטנדרטי של בדיקות , אותו דבר :מרכזיה

גם זאת פעולה סטנדרטית שהם כנראה עושים . וסימון

סומנתם . אדם שנראים כמשתפי פעולה פוטנציאליים-לבני

 בעיקר כדי לקשור קשר. במאגר שלהם למטרות שונות
עוקבים אחרי הבמאי ומתחקים אחר הם . נוסף בעתיד

מעבר לכך קשה לנו לשער מה . פרטים חיוביים מבחינתם

 .אנו יכולים לשער רק דברים סטנדרטיים. הם רוצים
 ?האם יצרתם קשר :אדריאן
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קיימת . העניין עובר בצינורות המקובלים. עדיין לא, לא :מרכזיה

אנחנו ממתינים . מערכת תקשורת מסועפת בין חוצנים

 .ובהלתש
 ?האם אף אחד מהצוות הרפואי לא ביקש זאת :אדריאן
 .הם עסוקים בבעיות אחרות, לא :מרכזיה
 ?לא מטרידה אותם העובדה שחקרו אותנו חוצנים אחרים :אדריאן
גם מעינינו . כי הם לא חושבים שמישהו יזיק לכם, לא :מרכזיה

 .נעלמים גורמים רבים
תכם בקשרים יש חוצנים שלא נמצאים א, כלומר :אדריאן

 ?דיפלומטיים
 .יש כאלו בשפע, כן :מרכזיה
 חוצנים ממרחבי ?האם יש חוצנים שאתם לא מבינים אותם :אדריאן

חומר אחרים שהם מסתוריים בשבילכם באותה מידה 

 ?שאתם מסתוריים בשבילנו
אבל יש כאלו , גם אותם אנחנו חוקרים. יש כאלו בשפע, כן :מרכזיה

. לנו וקשה לנו לחקור אותםשהרמה שלהם גבוהה יותר מש

קיים מין  .אנחנו משאירים אותם בקטגוריה של מסתוריים

. האחר הסכם לא כתוב שלא מתערבים האחד בפעילותו של

אין לכך חשיבות . זוהי הסיבה שלא חקרו מי ביקר אצלכם

פשוט בדקו וסימנו אתכם גורמים חוצנים שאינם . גדולה

 .זה הכל. בקשר ישיר איתנו
 ?אתם לא מתרגשים מארוע זה, לומרכ :אדריאן
אנחנו , כל זמן שהדבר לא מפריע למשימות שלנו. לא :מרכזיה

. השאילתא עדיין רצה. נוהגים להתעלם מתופעות כאלו

. תשובה לא בטוח כלל שתגיע. נודיע לך כשתהיה תשובה

לפעמים . לא תמיד מגיעה תשובה בצינורות הדיפלומטיים

נודיע . מסיבות שלהםהם מעדיפים להתעלם מהשאילתא 

 . לך כאשר תהיה תשובה
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 ?האם ניתן לשחזר את השאלות שנשאלתי :אדריאן
רק האירוע באופן כללי כפי , השאלות לא נרשמו במרכזיה :מרכזיה

 .זה הכל. שאתה התרשמת ממנו
 ?כמה זמן חקרו אותי :אדריאן
 .כחצי שעה :מרכזיה
 ?הייתי ער :אדריאן
 .מודע שלך-אבל הפעילו את התת. נתבמובן הרגיל יש, לא :מרכזיה
 ?התחושה בבוקר קשורה ללילה :אדריאן
אך יתכן שזה קשור למצב , יתכן שכן. אין אנו בטוחים :מרכזיה

 .הרפואי שלך
 ?אתם בטוחים שחקרו אותי :אדריאן
יש במרכזיה רישום של ההקלטה . בטוחים בודאות. כן :מרכזיה

 .ממכשיר הקשר הטלפתי שלך
 ?האם יש רישום כשלהו לגביה. גבי חיהומה ל :אדריאן
אנחנו לא יודעים מה קרה . היא לא מחוברת למרכזיה, לא :מרכזיה

 .איתה
 ?אפשר לעשות לה רגרסיה :אדריאן
 . זה אפשרי :מרכזיה
 ?יש לכם עוד משהו למסור לי בהקשר זה, טוב :אדריאן
. אם נקבל מידע נוסף נעדכן אותך. זה בערך הכל, לא :מרכזיה

 . מבינים שהענין מטריד אותךאנחנו
אבל אנחנו לא יודעים . אני וחיה פיתחנו אמון בכם. כן :אדריאן

 .כלום לגבי חוצנים אחרים
 . אנחנו נברר בשבילכם מה קרה. אתם צודקים :מרכזיה
 .תודה ושלום :אדריאן

והפעם ללא , מאוחר באותו ערב התקשרתי שוב למרכזיה הטלפתית

משום . תשובה מהצוות הזרמחשב קיבלתי מסר שהתקבלה 
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והיא רוצה , מה היה לי הרושם שאותה הדמות אפורה יצרה מגע

 הגיע X3חיה סיפרה שבינתיים . מיהרתי לדווח לחיה. לשוחח אתי

חיה הרגישה כאב . והיא ביקשה שיבדוק את השתל שיש לה באף

.  הוציא את השתל מהאף והכניס אותו לרגלX3. ולחץ חזק באף

יש להם כנראה . מוציא סימונים של צוותים אחרים לדבריו אין הוא

  .חשיבות
היא סיפרה שהצוות הרפואי .  צלצלה אלי חיה1997 ביוני -27ב

לעומת זאת הופיע . הם עסוקים למעלה בחללית. לא נמצא אצלה
תחילה לא ראתה . אצלה חוצן חדש שאיננו שייך לצוות הרפואי

חזרת שכנראה היא מש. אלא רק הרגישה נוכחות לידה, אותו
. אבל רק עכשיו התחילה לתקשר איתו, הסתובב בבית כבר זמן מה

הסתבר שהוא שייך לצוות מחקר ביולוגי והוא ממתין לשובו של 
הוא מסתובב סביבה ושואל שאלות , לדבריה. הצוות הרפואי

היא אכלה ביסקוויט והוא שאל איזה , למשל. תמימות כמו ילד קטן
 . אותו כמה שאלותביקשתי שתשאל. טעם יש לזה

 ?לשם מה באתם לכאן :אדריאן
 .ואני לא ראש צוות ולא מוסמך לענות, הדבר חסוי :חוצן

 ?בן כמה אתה :אדריאן
 . שנה340אני בן  :חוצן

 ?האם אתה נשוי :אדריאן
 ?מה זה נשוי : חוצן

 ?האם תחקרת וסימנת אותי ואת חיה בלילה של יום שלישי :אדריאן
מודע שלך -הם ביקשו רשות מהתת. זאתהחברים שלי עשו  :חוצן

 .ושל חיה
 ?מדוע סימנו אותנו :אדריאן
 מסמנים אנשיםאנחנו . וזה חסוי,  הוא לטווח ארוךהסימון :חוצן

 .רבים
 .מקום הסימון כואב לי :חיה

156 



 157 חוצנים מיקום אחר  • 9פרק 
 

 ?מה זה כואב :חוצן

 .ביקשתי מחיה שתתאר איך הוא נראה

 לראות אחר כך ביקשתי ממנו, תחילה הוא לא נראה ברור :חיה

הוא העביר את עצמו לממד הקרוב ביותר שאפשר . אותו

לממד שלנו והצלחתי לראות דמות אפורה בגובה של מטר 

הוא לא . עיניים מלוכסנות ופרצוף מעוות, שבעים בקירוב

לא היו ( ולא היה לו כלום למטה, לבש בגדים ולא נעליים

 ).לו אברי מין
 ?אתה אוכל האם :חיה
 ?יש לך שמן מכונותאבל האם . לא : חוצן
 

גנטיקאיות   שתי
הבחנתי שמחכות לי , בדרכי לאוטו, 1997 באוגוסט -8בערב ה

. נסעתי וניסיתי לתקשר. במושב האחורי שתי דמויות מטושטשות
שערכו סיור , הצלחתי להבין שאלה שתי גנטיקאיות מתלמדות

הסתבר . בסביבה וניצלו את ההזדמנות לנסוע יחד אתי חזרה הביתה
ניצלתי את . ה במכונית נחשבת לחוויה עבור החוצניםשנסיע

 .ההזדמנות ושאלתי אותן כיצד אינן נופלות מהאוטו

היושב במושב , נסה לדמיין לעצמך בלון בצורת אדם :חוצנית

 .הבלון אוורירי ובלתי נראה. האחורי

המשכנו לנסוע והיתה לי תחושה שהן נהנות מהנוף החולף על 

 .פנינו

 ? רואות אותנוכיצד אתן :אדריאן
. האדם הם בלתי נראים לחוצנים-באופן טבעי בני :חוצנית

החוצנים נעזרים במשקפות מיוחדות על מנת לראות את 

 .האדם-בני
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 .תתארו בבקשה את המשקפות :אדריאן
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וחלקם משמשים , חלקם לשימוש אישי, סוגים רבים ישנם :חוצנית

רות לעתים המידע הויזואלי משודר ישי. קבוצות גדולות

למוח של החוצנים ויוצר אצלם משהו קרוב למה שאנחנו 

אלא שהמציאות המדומה , VIRTUAL REALITYמכירים כ 

 . הארץ-היא המציאות הפיסית בכדור

חיה צלצלה והודיעה ש . למחרת היתה לי הזדמנות להצלבה נהדרת

3Xמאוחר . והיא תצלצל להודיע לי,  רוצה להגיע אלי מאוחר יותר

חיה . שהטלפון היה מנותק ומיהרתי לצלצל לחיהיותר גיליתי 

 מחכה אצלה 3X. אמרה שהיא מנסה כבר חצי שעה להשיג אותי

 . בסלון ורואה בינתיים טלוויזיה

  ? רואה טלוויזיה3Xכיצד  :אדריאן
 .יש לו משקפיים מיוחדים :חיה

 ?האם יש לכם ציוד ראייה שמשדר תמונות ישירות למוח :אדריאן
3X: זה לצרכי הרצאה לקבוצות גדולות באולמותקיים ציוד כ .

ממדית של -המכשור שלנו מקרין גם הולוגרמה תלת

 . בחדרי ניתוח דרך זו שימושית. המציאות בזמן אמיתי
 .נסעו איתי היום שתי חוצניות :אדריאן

3X: הן שתי גנטיקאיות מתלמדות, אני מכיר אותן, כן. 
 

בשם  חוצן של      ALישות

הופיעה מולי דמות של אדם , שכבתי לישוןבאחד הערבים כאשר נ

 .התחלתי לתקשר. שעיר שהזכיר כלב מגודל

, ,FREE-LANCERאני ישות של חוצן בעל חללית משלי  :חוצן

 .המועצה מעסיקה אותי כמשקיף
האם לפי דעתך יצליחו החוצנים לפתור את הבעיה  :אדריאן

 ?הרפואית שלי
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 ההחלטות מתקבלות כל. החוצנים עובדים בצורה ספציפית :חוצן

, ברגע שמתקבלת החלטה. במועצה או באחת הועדות

. עושים החוצנים כל מאמץ כדי לקיים את מה שהוחלט

אתה יכול להיות סמוך ובטוח , מכיוון שהחליטו לטפל בך

האמצעים . שצוות הרופאים יעשה את המירב ויעזור לך

הארץ הם לא -הרפואיים שהחוצנים משתמשים בהם בכדור

אם למשל . ם המשוכללים ביותר שיש ברשותםהאמצעי

נפגע קשה וכל גופו , חבר מועצה שהוא אישיות חשובה

מסוגלים החוצנים לשחזר את הגוף , מלבד הראש נהרס

השחזור נעשה במכונות המצמיחות . שלו כמעט לגמרי

האנשים החשובים עוברים . מרקם ביולוגי באופן מולקולרי

 שהמרקם הגופני שלהם סריקה תקופתית ודגימה גנטית כך

במקרה של תאונה ניתן לשחזר את הגוף . אגור במחשב

מכונות שחזור רקמות נמצאות במרכזים הרפואיים . המקורי

 .החשובים בלבד

 . באמצעות חיהX3למחרת מיהרתי לקבל הצלבה מ 

3X: עד כמה שידוע לי. לא ברור לי הנושא של ישויות החוצנים ,

אינני מומחה . וס למקור האורלאחר המוות חוזרים בני סירי

כלב -העובדה שראית דמות של אדם. גדול בנושא זה

ההסבר שקיבלת לגבי הציוד לשחזור . יש דבר כזה, תיתכן

קיים ציוד כזה אבל בשתי רמות היררכיות . נכון, רקמות

-ציוד זה לא נמצא במרפאות השדה בכדור. גבוהות יותר

 החולים המרחפת מעל-הארץ ולא בחללית בית

-לשם אי, חולים מרכזיים-אלא נמצא בבתי, האטמוספירה

ממרכזים רפואיים אלו קיבלתי את . אדם-אפשר להביא בני

 .הסימולטור הביולוגי ואת החלקים שלו
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 קורא לו סימולטור הוא למעשה גולם או גופה של 3Xהדבר ש 

ומשמשת לניסויים , שיוצרה באופן מלאכותי, אדם ללא נשמה

הוא מתייחס לאיברים שונים " חלקים"מושג ב. רפואיים שונים

 .הניתנים להחלפה

  ?אדם-האם החוצנים מסוגלים ליצר איברים של בני :אדריאן
3X: זאת בעיה של תקציב. עדיין לא את כל האיברים, לצערי .

הצוותים . מחלקות אחרות מקבלות תקציב גדול פי מאה

 .ההפופולריים עכשיו הם צוותי מחקר של גרעין ואקולוגי
 ?אתה מוכן לפרט :אדריאן

3X:  יש צוותי חוצנים שחוקרים את מאגרי הנשק הגרעיני ואת

  .הארץ-הבעיות האקולוגיות של כדור
 

וחשבון, חוצנים   מספרים

 -21לכן ב. בעיני נחשבה תמיד המתמטיקה לשפה אוניברסלית

לפי , את צוות החוצנים שאצל חיה  החלטתי לשאול1997באוגוסט 

. לא הבינו החוצנים את השאלה, להפתעתי.  סופריםאיזה בסיס הם

. הסתבר לי שהם למדו את השיטה העשרונית כדי לתקשר איתנו

 הבטיח לבוא ולתקשר 3X. לא הצלחתי להבין מהם הרבה, חוץ מזה

  .אתי ישירות במחשב מאוחר יותר
התיישבתי ליד המחשב והתחלתי . בערב הרגשתי נוכחות לידי

 .להקליד

 ? אתה נמצא לידי או מישהו נמצא לידי ,3X :אדריאן
כאן . אנחנו שמחים שאתה מרגיש טוב, שלום אדריאן :מאיה

אם יצליח להתפנות וגם ,  יגיע עוד מעט3X. מדברת מאיה

מה . בינתיים אני כאן כדי לענות לך על השאלות. חיים יגיע

 ?רצית לשאול
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הנושא האחרון שדיברתי עליו היה נושא השיטה  :אדריאן

הרומאים . האדם פיתחו שיטת ספירה-בני. וניתהעשר

השיטה המערבית . פיתחו שיטה משלהם וכך גם המצרים

את , וכפי שהבנתי. המקובלת היום היא השיטה העשרונית

 .השיטה העשרונית למדתם כדי לתקשר איתנו
 .נכון :מאיה
רציתי לדעת מה הן שיטות הספירה הסטנדרטיות  :אדריאן

הסיבה לשיטה . ים אחריםהמקובלות אצלכם ובכוכב

יש לנו . העשרונית נובעת כנראה ממספר האצבעות בידיים

האם בעולמות . 9 עד 0שמות וסמלים כתובים למספרים 

 שלימוד פעולות 3Xעוד הבנתי מ ? אחרים יש משהו אחר

 . לא מקובל אצלכםהארץ-כפי שנעשה בכדורפה -חשבון בעל
-לות חשבוניות בעלאנחנו כמעט ולא עושים פעו, זה נכון :מאיה

. המחשבים אמונים על נושא זה. זהו סתם בזבוז זמן, פה

אבל רק את , אנחנו למדנו בבית הספר חשבון בסיסי

מי שעוסק . פה-לא נדרשנו לתרגל חישובים בעל. העקרונות

וזה חשוב . במחקר מתמטי לומד לתפעל כלים ממוחשבים

הגענו למסקנה . פה-יותר מפתירת תרגילים בעל

. בים מסוגלים לטפל בחישובים בצורה בטוחהשהמחש

ואין להסתמך על החישובים , יצורים טועים יותר מדי

. פה-בתכנונים אסור לנו להסתמך על חישובים בעל. שלהם

קיימות מחלקות . את כל החישובים מבצעים מחשבים

. העוסקות בתכנות מחשבים על מנת שיבצעו את החישובים

 .זה עיסוק ספציפי בפני עצמו
 ?מה את עושה, אם עליך לבצע חישוב לצורכי עבודתך :אדריאן
, הוא מסוגל לזהות את השאלה. אני שואלת את המחשב :מאיה

אפשר לעשות . לקלוט את המספרים ולהציע פתרון מיידי

פה -חישוב בעל, כשיש אפשרות כזאת. זאת אפילו בדיבור
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 כמות הידע העומדת ,תבין. לא מדויק ומסוכן, מיותרהוא 

 האינטלקטואלית למרות היכולת. רשותנו היא אסטרונומיתל

אנחנו חייבים לצמצם את נושאי ההתמחות , הגבוהה שלנו

כל מה שניתן להטיל על המחשב עדיף . עד כמה שאפשר

עקב היקף הידע . קיים גם מידור טבעי. לא להעמיס עלינו

כל דיסציפלינה אינה יודעת הרבה על דיסציפלינה , העצום

אדם אינטליגנטי יש -הארץ מקובל שלבן-ורבכד. אחרת

בסביבה של החוצנים . מושג כללי במגוון רחב של נושאים

יש בהכרח התמחות בנושאים . הדבר כמעט בלתי אפשרי

 .ספציפיים
כיצד את מעבירה מספרים . נחזור לנושא הספרות. הבנתי :אדריאן

 ?בשיחה
, ספותקיימת שפה בינלאומית של חוצנים וכמה שפות נו : מאיה

בכל שפה ישנם . חלקן סטנדרטיות יותר וחלקן פחות

אני יודעת חמש . שמות שונים. מושגים שונים למספרים

בכל שפה ישנם מושגים . כולל השפה הסטנדרטית, שפות

 .שונים לספרות וצורת הגדרה שונה
עניתם לי , תמיד כששאלתי אתכם תוצאות של בדיקות :אדריאן

אף פעם לא עניתם . יששל, רבע, חצי, כגון, בחלקים

 .באחוזים
: תבין דבר נוסף. אנו מדברים על חלקים של שלם. נכון :מאיה

. אנחנו מתעסקים פחות עם מספרים, בהשוואה אליכם

והמחשב אומר , למשל תוצאות של בדיקה תמיד מנורמלות

לנו אם תוצאה של בדיקה מסוימת היא בתחום או מעל או 

אנחנו . קות קודמותמתחת לו וכיצד היא בהשוואה לבדי

באופן זה נמנעים ממספרים . מקבלים גרף של התוצאה

 . יבשים
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כלומר תרבות השיחה והחשיבה היא פחות מספרית , הבנתי :אדריאן

 .מאשר אצלנו
 .הבנת, נכון :מאיה
לכן יש לכם קושי להסביר לי האם אתם עושים . מעניין :אדריאן

 .שימוש בשיטה העשרונית או בשיטה אחרת
האדם למדנו את השיטה -לצורך הקשר עם בני. נכון :מאיה

המחשב . העשרונית אבל אנחנו נמנעים מעיסוק במספרים

 .עושה זאת בשבילנו
 ?יש לך עוד זמן, מאיה. מעניין :אדריאן
 ?מה רצית לשאול.  או חיים יגיעו3Xאני כאן עד ש , כן :מאיה
 

הירוק והכוכב    מאיה
 .הכוכב שלךספרי לי קצת על עצמך ועל  :אדריאן
כל שטח הכוכב מכוסה . הוא ירוק עד. הכוכב שלי יפה :מאיה

מרבית הכוכב מכוסה ערפל קבוע ויש בו . בצמחייה עבותה

הוא . הכוכב שלי הוא כמו חממה אחת גדולה. לחות גבוהה

כלומר הגלקסיה . נמצא בקצה הגלקסיה של שביל החלב

. אנחנו באים אליכם למטרות של שלום ועזרה. הזאת

הארץ מבחינה -כוכב שלי מפותח הרבה יותר מכדורה

הכול מסודר . אין אצלנו פשיעה. טכנולוגיית והתנהגותית

 .ומאורגן
 ?מהו מצבך המשפחתי :אדריאן
משהו הדומה , אני חיה במסגרת משפחתית מסוימת :מאיה

בתוך המסגרת של הקומונה ישנם בני זוג קרובים . לקומונה

מגדלים . יחסים הן חופשיותמערכות ה. יותר וקרובים פחות

 .כמו במשפחה אחת גדולה, ילדים משותף-ילדים בבית
 ?כמה אתם בקומונה :אדריאן
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 . פרטים260 או אף 250 לבין 100בין  :מאיה
 ?כלומר חמולות? האם יש ביניכם קשרי משפחה :אדריאן
במסגרת , האנשים כאילו חיים בבניין רב קומות, לא :מאיה

הגענו לצורת חיים זו . גת לעצמהקבוצתית מורחבת הדוא

 .לאחר מחקרים רבים
 ?כיצד מרכיבים קבוצה חדשה :אדריאן
, למשל, יש מכרזים ואפשר לעבור מקבוצה אחת לאחרת :מאיה

כאשר צריכים לעבור מקום עבודה מגישים בקשה להצטרף 

 .שיש בה מקום פנוי, לקבוצה
 ?יש קבוצות עשירות יותר ועשירות פחות: אדריאן
הכול . אין מושג של כסף. כולם שווים. אין דבר כזה  :מאיה

, כגון, יש דברים שהפרט חייב לעשות בחברה. סטנדרטי

הוא מקבל  בתמורה. לעבוד ולהתנהג לפי כללי התנהגות

כולם חיים באותה רמת . את כל מה שהוא צריך למחייתו

הכול מחולק . בהתאם למשאבים הכללים שבנמצא ,חיים

 . שווה בשווה
 ?מהי צורת השלטון :אןאדרי
ההחלטות החשובות . אצלנו ישנה דמוקרטיה אבסולוטית :מאיה

זכותו וחובתו . מתקבלות באמצעות משאלי עם ממוחשבים

של כל אזרח להשתתף במספר החלטות מינימלי בהתאם 

זאת הוא עושה באמצעות . לתחומי העניין וההבנה שלו

ש אתה ניג, כל פעם שיש לך קצת זמן פנוי. המחשב

ועליך לבחור או אף , למחשב ומקבל רשימת שאלות ומידע

שהחלטות , דמיין לעצמך. להציע הצעות חוק או שיפורים

 את שאר. החשובות מתקבלות באמצעות משאל באינטרנט
מנהלים גופים , החשובות פחות, פעולות הממשל

 .לא כל השאלות מופנות לציבור הרחב. מקצועיים
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 ?תהאם הבחירות חשאיו :אדריאן
מתבצעת גם . הבחירה של האזרחים היא מידע חופשי. לא :מאיה

על מנת , סטטיסטיקה לגבי אחוזי ההצלחה של כל אחד

לא ניתן , כלומר. להתחשב באזרחים בעלי שיקול לקוי

המערכת לא , בסופו של דבר. לבחור בצורה אקראית

זה מעודד , תתחשב בפרט שלא בוחר בצורה הגיונית

.  הצבעה שבהם הם מתמצאיםאנשים לבחור בנושאי

 .אני בוחרת להצביע בנושאי בריאות בלבד, למשל
 .הרי זה שלטון של רצון הציבור :אדריאן
כן הגענו לשיטה זו לאחר מחקרים רבים על שיטת השלטון  : מאיה

 . האופטימלית
האם את רוצה לספר עוד על הכוכב שלך או עליך באופן  :אדריאן

 ?אישי
אני חלק מאזרחי .  אין הרבה מה לספרעלי באופן אישי :מאיה

-ואין אצלנו אינדיבידואליזציה כמו בכדור, המדינה שלי

אנחנו דומים . יש פחות אגו. האנשים צנועים יותר. הארץ

 .יותר לנמלים חרוצות
 ?כמה תושבים יש בכוכב שלך :אדריאן
.  מיליון תושבים860אני חושבת שיש , כמה מאות מיליונים :מאיה

זהו המספר האופטימלי .  כבר שנים רבותהמספר קבוע

היתר נמצאים במסעות בחלל כמוני . שיכול הכוכב לכלכל

 .ובהתיישבויות בכוכבים אחרים
 ?מהי תוחלת החיים שלכם :אדריאן
אחרי זה אנחנו מתגלגלים .  אלף-6 ל5בין , כמה אלפי שנים :מאיה

 .אדם-כמו בני, בגוף חדש
 ?מהם מנהגי הקבורה :אדריאן
משמידים את הגוף לאחר תקופת המתנה של שמונה  :מאיה

לאחר המוות מושם הגוף בארון אטום ומוכנס . חודשים
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ולהתאבל  שם יכולים קרוביו לבקר אותו. להיכל המוות

לאחר שמונה חודשים מושמדת הגופה באמצעות . עליו

בעבר הרחוק שרפנו גופות אבל פירוק . פירוק מולקולרי

כך אנחנו . ומזיק פחות לסביבה, מולקולרי אפקטיבי יותר

לאחר הפירוק מתקבלים יסודות . נוהגים בכל הפסולת שלנו

 .המשמשים לתעשייה ולמעשה הם ממוחזרים
מולקולות של זבל או של גופות משמשות אחר כך , כלומר :אדריאן

 ?ליצר מוצרי צריכה כמו מברשת שיניים
נו הורסים בצורה כזאת אין אנו צוברים זבל ואינ. בערך כך :מאיה

, המחצבים, דהיינו, המשאבים החומריים. את הסביבה

 .ממוחזרים
 האם אתם עושים שימוש ?מהם מקורות האנרגיה בכוכבך :אדריאן

 ? באנרגיית השמש
. לצערי בכוכב שלנו אין הדבר אפשרי בגלל הערפל. לא : מאיה

אפשר לומר שמקורות האנרגיה שלנו הם תחנות כוח 

לכל . כללות ובטוחות יותר משלכםהתחנות משו. גרעיניות

כך שלא צריך להעביר . קומונה יש מחולל אנרגיה משלה

שכל קומונה היא , אפשר לומר. אנרגיה ממקום למקום

מעט מאוד . יחידה סגורה מבחינת מרבית הצרכים שלה

 .דברים צריך להביא מחוץ לקומונה
 .יפה :אדריאן
תרצה מידע אם . אני חושבת שסיפרתי מספיק בשלב זה :מאיה

תשאל על הכוכב הירוק של . נוסף תוכל לקבלו במרכזיה

 .מאיה
 ? וחיים3Xמה עם . תודה לך :אדריאן
הם . הם ראו שאתה מסתדר טוב אתי ולכן חזרו למעבדות :מאיה

  ?בסדר. אני צריכה ללכת עכשיו. ידברו אתך בפעם אחרת
 .תודה לך מקרב לב ושלום, כן :אדריאן
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