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, אבל ג'ון מאק, )חייזריםחוצנים (עשיות על חטיפה בידי למברצינות  להתייחסאין הרבה מדענים אשר מוכנים 

עברה, כן היה מוכן. כעשור אחרי עימות שנהרג בתאונת דרכים בצפון לונדון בשנה ש הרווארדבפרופסור 

רים אותו. ינחטפו עדיין מוקאכן הטוענים כי אנשים דתו, מאות ועב איבד אתו הוא כמעט ישבעקבות  

 

עבודתו  .פוליצרפרס ב זכהאף ו פסיכואנליזהב, עסק הרווארדפרופסור ג'ון א. מאק היה פסיכיאטר מכובד ב

מתבגרים.  שלוהתאבדות הקלינית התמקדה בניתוח חלומות, סיוטים   

 

כי אנשים  טעןבו  מחקרביקש לפרסם כש, הוא הפך את הקהילה האקדמאית על ראשה 1990ואז, בשנת 

לא היו משוגעים. החוויות שעברו, הוא אמר, הן אותנטיות.כלל , חייזריםטוענים שנחטפו בידי ה  

 

הם לא היו חולי ם ופסיכיאטרים לא רק להתייחס ולא נטו להזיות, הוא טען, ומחובתם של אקדמאי נפש-

לדבריהם ברצינות, אלא גם לנסות ולהבין בדיוק מהי אותה חוויה. ואם המציאות, כפי שאנו מכירים אותה, אינה 

מסוגלת להכיל את אותן חוויות, אז עלינו לשנות את הדרך בה אנו רואים את המציאות.  

 

. הם מאד אישיים ותלויים במה כהכ עובדיםלא "מהן האפשרויות האחרות?" שאל מאק. "חלומות, למשל, 

בתת אצלך שקורה מודע באותו הזמן."-  

 

חוטפים אנשים. [אבל] כן אומר שישנה תופעה רבתש חייזרים"אני לעולם לא אומר, כן, יש  עוצמה ומרתקת -

קר נדרש עוד מחש, נראה לי אסתורית. ולמרות שאיני יכול לדעת מהיני יכול להסביר בדרך אחרת, היא משאי

מעמיק."  

 

חבל הצלה-  

 

כחבל שימשטענו כי נחטפו, ג'ון מאק הלרבים  מהם, שכללו אנשי מקצוע,  200הצלה. הוא עבד עם מעל -

פסיכולוגים, כותבים, סטודנטים ואנשי עסקים.  

 

. מלבד מאק מחשש שעמיתים, חברים ומשפחה ילעגו להם אדם רבים מהם מעולם לא חלקו את חוויתם עם אף

לא רק להקשיב מוכן היה פסיכיאטר מכובד מאד ש צאוהם מסופסוף,  תייחס לדבריהם ברצינות.ה אלא גם -  

 

אנשים שנחטפו  כפי שהם מעדיפים להכנות  'חוו'או ש -  בביתם לרוב מתחילים חוצניםעם  יםטוענים שמפגש -

גבוה ונראה כי הם  מרגישים חום ,לזוז יכולים לא הםש טועניםבלילה. אך זה יכול לקרות בכל זמן או מקום. הם 

זה לא ייתכן. שעל פי השכל הישר הם יודעים שצפים דרך עצמים מוצקים, למרות   

 



שמובילים אותם לחללית. שם  אחד או שניים,יים, אנוש יםאומרים שהם מלווים על ידי יצור 'חווים'בדרך כלל, ה

ים, עיניים, זרועות גופם, כולל האף, סינוס יכל חלקלהם עוברים הליכים בהם מוחדרים מכשירים  ואברי  הבטן -

, וביציות מופרות מושתלות בנשים או מוסרות מהן.נאספותהמין. דגימות זרע   

 

בן אצאצ כלאיים-  

 

וחבר קרוב של ג'ון מאק. "כמובן, כל יום במידה  'חוו'"האם הטלתי ספק בשפיות שלי?" שואל פיטר פאוסט, 

הייתי היחיד שבא  לותה עובר את החוויות האלה. אבל מסוימת מפני שרוב העולם אומר שאתה משוגע אם א

ןיממ חוצנים, שעבר חוויה אינטימית עם חייזריםעם במגע  בן אצאצ הדינקבה שהול- אז הייתי מודה כלאיים, -

חולהאני ש שאני צריך אשפוז, ."רוח-  

 

שתי חשבה שהשתגעתי. אבל אז התחלתי לבחון את . אלראשונה את החוויות האלה תיעברכש"וכך הרגשתי 

לי שפיות. זה נתן לי  העניקאותה חוויה. וזה  עלהחוויה מחוץ לעצמי והבנתי שמאות, אם לא אלפי אנשים דיווחו 

תקווה. ידעתי שלא יתכן שאני הוזה."   

 

לץ את ים. וזה מה שאלגבי מקומה של האנושות ביקו 'חוו'של ה השקפתולעתים קרובות, החוויה מלווה בשינוי 

מי אנחנו במובן העמוק והרחב ביותר.  מאק לתהות  

 

נות, לבחון מחדש את יצבר "הגעתי להבנה שתופעת החטיפה מאלצת אותנו, אם נרשה לעצמנו להתייחס אליה

הזהות האנושית  לגביהשקפתנו  מר.מי שאנחנו מהשקפה קוסמית," הוא אלהתבונן על  -  

 

                   נפלאהעבודה 

 

של ג'ון מאק  רו, פורסם ספ1990בשנת  . הספר טיפס לראש רשימת רביחוצניםמפגשי אנוש עם  חטיפה:  - -

החליטו שיש גבול. הרווארדמאק הופיע בתוכניות רדיו וטלוויזיה. בוהמכר   

 

. זו הייתה הפעם הראשונה חייזריםחקירה בנוגע למחקר שלו על חטיפה בידי כי תפתח מכתב בישר למאק 

אבק ושכר לההיה נתון לחקירה מסוג זה. ג'ון מאק החליט  קביעותשפרופסור עם  הרווארדהיסטוריה של ב

עורך יש.לי'אריק מקאת דין, -  

 

והבהרנו שאם הולך להיות פה לייש אומר עכשיו. "'נורא ואיום שג'ון היה צריך לעבור את זה," מקהיה "זה 

קש עזרה מכל מי שעבד עם ג'ון משפט שלם, אז נוודא שהוא יהיה מתוקשר מאד ונב רק שיבח מהם  כל אחד -

את עבודתו הנפלאה ואת מסירותו למטופליו  תארו לעצמם בכלל." הרווארדואני לא חושב שזה מה שב -  

 

ומר. "הם ניסו לבקר אותי, להשתיק אותי  טורדניחודשים של משא ומתן  14בינתיים חלפו  הם אמרו שעל ידי  -

ההזיה. אז במקום להיות פסיכיאטר את אנשים, יתכן ואני עוזר לעגן את הבעיה, או של אותם  חוויתםאישוש 

          טוב ולרפא אותם, אני התייחסתי אליהם ברצינות, איששתי את הזיתם והזקתי להם," אמר מאק.         

 



ה את רלבסוף ביטלו את התביעה ופרסמו הצהרה שאשר הרווארדבהחקירה הגיעה לכותרות בכל העולם, ו

בפקולטה  מן המניןשהוא "עודו חבר  הוסיפומה שברצונו ובסיכומה את החופש האקדמאי של מאק לחקור 

". הרווארדלרפואה ב  

 

הוא המשיך לעבוד ולכתוב. אבל שנה שעברה, מאק נספה בתאונת דרכים בלונדון אחרי שיצא מתחנת הרכבת 

התת שעליו זכה בפרס פוליצר בעל הנושא  לתת הרצאההוא ביקר בעיר בכדי  קרקעית.-  , תומס א. לורנס1977-

.(לורנס איש ערב)  

 

נושא את שמו. מאות האנשים שרואים את עצמם כחלק  שעתה במכוןאך עבודתו של מאק עודנה ממשיכה 

יחודית.יחיבה  כלפיו מרגישיםעדיין  'קהילת החווים'מ  

 

תירה מקום לחוויות שלא בהכרח ואשר מיותר של המציאות,  נרחבתחיפושו אחר השגה לפחות, מקווים שהם, 

  יותר, ימשך.   שמרניותהשקפות עולם  תואמות

 

 
. התוכנית שודרה חטיפה, ניכור והיגיון - על ג'ון מאק BBCלעיל מבוסס על תוכנית רדיו תעודית של ה המאמר

. )יץ של בריטניהשעון הק (לפי 21:00, בשעה 4רדיו  BBC, בתחנת ה2005, 8לראשונה בערב יום רביעי, יוני 

(המשדר עצמו ממושך יותר, ושונה מהמאמר).  


