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  فصل اول

  »اين بعد چهارم خيلي افكار مرا به خود سرگرم كرده است. « و لحن آرامي داشت گفت:  مرد جوان كه موهاي آراسته

  »هوم! « دوستش در حالي كه به سياهي شب خيره شده بود گفت: 

مي توان رد پاي آن  1 بردسلي اوبرياين روزها نشانه هاي زيادي از آن ديده مي شود. فكر نمي كني در نقاشي هاي « 
  »را ديد؟ 

ايستاده بودند و در حالي كه از سرماي هواي ماه فوريه مي لرزيدند، ستارگان را تماشا  كاترسالروي تپه حومة شهر آنها 
بود. اين جوان  فاكس بروسمي كردند. هر دو آنها جوان بيست و چند ساله بودند و فردي كه به بعد چهارم فكر مي كرد 

كار مي كرد و آن كه در جواب دوستش  وتات پرندرگاستقوقي قد بلند و آراسته، وكيل بود و در شركت خدمات ح
بود. او هم، قد بلند بود، موهاي تيره و چشماني  رولز گريگوريفقط هوم تحويل مي داد يعني قهرمان داستان ما، 

ر خاكستري داشت. گريگوري بسيار باهوش بود. هر دو جوان بودند و همين مسئله باعث شده بود تا از ديگر اهالي شه
  كوچك كاترسال، در اين سال هاي پاياني قرن نوزدهم، متمايز باشد.

، اوريگااو به نقطه اي در آسمان، يعني » نگاه كن يكي ديگه. « گريگوري باالخره از هوم گفتن خود دست كشيد و گفت: 
  صورت فلكي ارابه ران، اشاره كرد. يك شهاب در آسمان درخشيد و به سرعت خاموش شد.

عجيبه. ستاره ها و افكار انسان، هميشه با هم ارتباط داشته اند. حتي در دوران جاهليت. انگار « گفت: بروس فاكس 
ستاره ها هميشه نقش مؤثري در زندگي انسان ها داشته اند. نقشي كه ناديده گرفته شده. آنها باعث مي شوند تا من 

  »رؤياهاي بزرگي در سرم بپرورانم. تو چطور گريگوري؟ 

                                                            

ايلد، ادگار آلن پو و گر کتاب ھای بسياری از نويسندگان مشھور مثل اسکارو) ھنرمند و نقاش انگليسی و تصوير ١٨٧٢- ١٨٩٨وينست اوبری بردسبی (  ١

  غيره. شيوۀ غريب و منحصر به فرد و او تأثير شگرفی در ھنر طراحی گرافيک در آمريکا و اروپا گذاشته است
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ني من چي فكر مي كنم؟ من فكر مي كنم بعضي از اين ستاره ها  سكنه دارند. يعني كساني در آنجا زندگي مي مي دا« 
كساني كه از ما بهتر هستند و در جامعه اي دادگستر زندگي مي كنند. «  بعد نفس عميقي كشيد و ادامه داد: » كنند.

  »مردمان فوق العاده ... 

اين تنها موردي بود كه فاكس با دوستش توافق » ها كه نيست.  سوسياليستببينم منظورت « بروس فاكس گفت: 
گوش مي داد و مطمئن بود تات، از اين دوست  تاتنداشت. او روزها در دفترش به حرف هاي رييس خود يعني آقاي 

شد، جامعه را پولدارش بيشتر سرش مي شود. او معتقد بود سوسياليست ها، كه اين روزها زياد دربارة آنها صحبت مي 
  تحقير مي كنند.

پيش بيني كردند، آيا زماني  ورن ژولو مسيو  گرين نونسونداشتم فكر مي كردم همان طور كه « بروس فاكس گفت: 
  »مي رسد كه سفرهاي بين سياره اي براي بشر به امري عادي تبديل شود؟ 

گسست. اين شهاب هم مثل شهاب قبلي در همين حال ظهور يك شهاب سنگ درخشان در آسمان رشتة كالم فاكس را 
از سمت صورت فلكي اوريگا مي آمد، به آرامي حركت مي كرد و نورهاي قرمز رنگي از خود منتشر مي ساخت. به نظر 

  مي رسيد به سمت آنها مي آيد.

ظه هر دو جوان آهي كشيدند و بازوان يكديگر را محكم چسبيدند. جرقة بزرگي در آسمان درخشيد. نور آن هر لح
درخشان تر شد و شعاع نوراني قرمز رنگ آن به تدريج نارنجي شد. از باالي سر آنها عبور كرد و در پايين تپه در ميان 
درختان بيد ناپديد شد و باز براي يك لحظه نور شهاب، پايين تپه را روشن كرد. آنها مي دانستند به محل فرود شهاب 

  بسيار نزديك هستند.

  »بروس، بروس. ديدي؟ اين يك توپ آتشين معمولي نبود. « د كه سكوت را شكست: گريگوري اولين كسي بو

  »آره، خيلي بزرگ بود. چي بود؟ « 

  »شايد مهمانان آسماني ما بودند كه باالخره آمدند! « 

  »فرود آمد. اين طور نيست؟  گرندونهي، گريگوري به نظر شهاب در مزرعه دوست تو آقاي « 

  »ايد به گرندون پير سر بزنم و بفهمم آيا چيزي ديده اند يا نه؟ حق با تو است. من ب« 
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آيا به « دو دوست با هيجان با يكديگر حرف مي زدند و حرف هاي آنها گفتگوي دو جوان خوش بين بود كه با عبارات 
  همراه بود.» فقط فرض كن ... « و يا » ... نظر تو فوق العاده نيست 

  »س فردا با خانواده گرندون مالقات مي كني؟ خوب، پ« فاكس با كنايه گفت: 

  »ممكنه. البته اگر اين سفينة فضايي قرمز رنگ تا حاال آنها را به دنياي بهتر نبرده باشد. « 

  »، همسر آينده ات را ببيني، مگر نه؟ گرندون نانسيراستش را بگو گريگوري، من مي دانم تو فقط مي خواهي « 

الزم نيست حسادت كني. من فقط به ديدن پدرش مي روم « به پشت دوستش زد و گفت: و گريگوري با حالت بچه گانه 
  »و اين براي من در حال حاضر جذاب تر است. 

  دو دوست به يكديگر دست دادند و خداحافظي كردند.

  

  فصل دوم

ق معمول قبل از در مزرعة گرندون سير وقايع آن طور كه گريگوري پيش بيني مي كرد، از آب در نيامد. گريگوري طب
، شيريني پزي كه خانه فنساعت هفت صبح از خواب برخاست. فانوس را روشن كرد و آرزو كرد صاحب خانه اش آقاي 

اش را اجاره كرده بود، هر چه زودتر خانه را سيم كشي كند. بي اختيار ياد پديدة عجيبي افتاد كه ديشب ديده بود. افكار 
اناتي كه مي توانستند از لحاظ روشنايي براي مردم فراهم كنند غوطه مي خورد. او حول نور درخشان شهاب ها و امك

  گريگوري تصميم گرفت ظرف يك ساعت خودش را به مزرعة گرندون برساند.

او مرد خوش شانسي بود. چون در اين مرحله از زندگي اش مي توانست هر طور كه مي خواست، روزهايش را بگذراند. 
با  كريمهاين شانس را پيدا كرده بود تا در زمان جنگ شبه جزيره  رولز ادواردا عرضه اي بود. پدرش مرد ثروتمند و ب

، آشپز معروف، آشنا شود و با كمك او يك نوع پودر مخصوص را براي پخت شيريني به بازار عرضه كند. اين اسكوفير
شود. حاال  كمبريج كالجيجه گريگوري توانست وارد پودر كه از انواع مشابه اش پر مايه تر بود، بازار را قبضه كرد و در نت

كه او فارغ التحصيل شده بود، بايد رشته اي را انتخاب مي كرد. ولي چه رشته اي؟ او در اثر معاشرت با دانشجويان ديگر، 
د. حتي توانسته بود اطالعاتي را در مورد علوم مختلف بدست آورد. بعضي از نوشته هاي او مورد تحسين قرار گرفته بو
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چند مجموعه شعر را به چاپ رسانده بود. گريگوري به ادبيات گرايش داشت. ولي ديدن افرادي كه جزو اشراف نبودند و 
  زندگي فقيرانه اي را تحمل مي كردند، باعث شده بود تا به فكر ورود به دنياي سياست بيفتد.

پناه آورد و حاال ديگر رابطة خوبي  شرقي آنگليايدر  و به اين ترتيب، خانه و كاشانه اش را ترك كرده و به قلب طبيعت
پرسه هاي يك عاشق « هم با پدرش نداشت. گريگوري تصميم داشت در اينجا مواد الزم را براي كتاب جديدش به نام 

 هربرتگردآوري كند تا بتواند به رؤياهايش جامة عمل بپوشاند. شايد اين كتاب را به دوست نويسنده اش » طبيعت 
  تقديم مي كرد. ولز جرج

را زين  ديزيلباس گرمي به تن كرد. هوا در اوايل صبح بسيار سرد بود. به اصطبل صاحب شيريني پزي رفت. اسبش 
  كرد و از راهي كه ديزي آن را خوب مي شناخت، عازم مزرعة گرندون شد.

بيه جزيره اي كوچك و باتالقي بود. مزرعه كم كم از دور پيدا مي شد. زميني كه مزرعه را از دور احاطه كرده بود، ش
جويبارهاي باريك آب، نور خاكستري رنگ آسمان را منعكس مي كرد. دروازة پل كوچك هم مثل هميشه باز بود. اسب 

با ديدن گريگوري به سويش دويدند و  الرديو توله اش  كافراه خود را از ميان گل و الي پيدا كرد و به اصطبل رسيد. 
ر پاهاي او به جست و خيز پرداختند. گريگوري مثل هميشه آنها را نوازش كرد و سپس به سوي خانه پارس كنان در كنا

  رفت.

گريگوري ديشب اتفاق عجيبي افتاد. شيئي « نانسي قبل از اينكه گريگوي به در ورودي برسد، به سويش شتافت و گفت: 
  »ما. نوراني، چيزي مثل يك تخم مرغ بزرگ، افتاد توي مرداب كنار خانة

يك شهاب بود. من و بروس ديشب بيرون رفته بوديم و مثل هميشه شهاب هايي را كه در ماه فوريه « گريگوري گفت: 
سر و كله شان پيدا مي شد، تماشا مي كرديم. يكي از آنها بسيار بزرگ بود و ما حدس زديم حوالي مزرعه شما سقوط 

  »كرده باشد. 

ا سقوط كند. در همين حال مادر نانسي هم به طرف آنها آمد. او لباس گرمي را نزديك بود روي خانة م« نانسي گفت: 
نانسي برو تو، اينطوري سرما مي خوري، فهميدي؟ سالم گريگوري، حالت چطوره؟ « روي دوش نانسي انداخت و گفت: 

  »فكر نمي كردم امروز تو را ببينم. بيا تو خودت را گرم كن. 

  »نسي داشت در مورد شهاب ديشب صحبت مي كرد. صبح به خير خانم گرندون. نا« 
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  »بله، يك سنگ آسماني بود. من دقيقا نمي دونم چي بود، ولي حسابي حيوانات را ترسوند. « 

  »آيا مي شود آن را داخل مرداب ديد؟ « گريگوري پرسيد: 

  »بله، من نشانت مي دهم. « نانسي گفت: 

  

  فصل سوم

يت هاي سنگيني در كارهاي مزرعه به او واگذار شده بود و نانسي تنها دختر او بود. خانم گرندون به خانه بازگشت. مسؤول
داشت. آرچي پسري يك دنده، لجباز و تند خو بود و به علت اختالف با پدرش، خانه و  آرچيپسر ديگري هم به نام 

ه زمستان در كاترسال، سه فرزند رفته بود. سرماي سخت، هواي مه آلود و بادهاي گزند نورويچكاشانه را رها كرده و به 
ديگر او را از پا در آورده بود. ولي خانم گرندون بار ديگر حامله بود و در بهار آينده، كودكي ديگر براي شوهرش به ارمغان 

  مي آورد.

ين كار نانسي و گريگوري در حاليكه به سوي مرداب مي رفتند، آقاي گرندون را ديدند كه همراه با دو كارگر ديگر روي زم
  مي كردند. آنها دست دادند.

  »پدرت از واقعة ديشب هيجان زده نشده؟ « گريگوري گفت: 

، كارگرمان از خانه بيرون رفت. ولي وقتي به مرداب رسيدند، چيزي جر چند بِرتچرا، او تفنگش را برداشت و همراه « 
واب بيدار شد در اين مورد حرفي نزد، فقط حباب و بخاري كه روي سطح آب بود، نديدند. امروز صبح هم كه پدرم از خ

  »بايد به كارهاي مزرعه رسيد. « گفت: 

آنها در كنار مرداب ايستادند. جز يك قشر كدر، چيزي بر روي آب ديده نمي شد. در آن طرف مرداب گياهاني به چشم 
وقتي شهاب توي « و گفت: مي خوردند كه در كنار يك آسياب بادي قرار داشتند. نانسي به آسياب بادي اشاره كرد 

گريگوري، فكر نمي كني « و بعد بي مقدمه گفت: » مرداب افتاد؛ گل و الي ته مرداب تا باالي آسياب بادي پخش شد. 
پدرم بيش از حد كار مي كند؟ او حتي وقتي هم كه در مزرعه كار نمي كند به جاي استراحت، كاتالوگ ها و بروشورهاي 

  »ا مي خواند. او هيچ وقت، به جز موقع خواب، استراحت نمي كند.دستگاه هاي الكتريكي اش ر



 

  ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب  ا ت ك / ه د ش ن  ي ر ف ن ه  ع ر ز م   8 

جسمي كه داخل مرداب فرود آمده، با شدت به سطح آب برخورد كرده، انگار هيچ چيزي در مرداب « گريگوري گفت: 
  »نيست، البته بيشتر از دو سانتي متر زير آب را نمي شود ديد. 

كر مي كند شايد بهتر باشد در اين مورد، تو با او صحبت كني. او خيلي كم تو دوست پدرم هستي. مادرم ف« نانسي گفت: 
  »مي خوابد، خواهش مي كنم با او صحبت كن. تو مي دوني كه مادرم چقدر نگرانه. 

نانسي ما بايد ببينيم چه چيزي داخل مرداب افتاده. آن جسم با هر چيزي كه هست، نمي توانسته كامل حل شده « 
  »رداب چند متره؟ خيلي عميقه؟ باشد. عمق اين م

  »گريگوري تو اصال به حرف هاي من گوش نمي كني؟ همة حواست متوجة اين سنگ آسمانيه؟ « 

  »اين يك مورد علمي است نانسي ... « 

به جهنم كه يك مورد علمي است. من اصال نمي خواهم در مورد آن چيزي بشنوم. « نانسي حرف او را قطع كرد و گفت: 
ده، تو مي توني همين جا بموني و مرداب رو زير و رو كني. من تحمل سرما را ندارم. اون فقط يك سنگ من سردم ش

  »كهنسال بوده كه از آسمان توي مرداب افتاده، پدرم و بِرت همين عقيده را دارند. 

مي كني اين بِرت چاق و فكر « نانسي به سمت خانه به راه افتاد و گريگوري هم در حاليكه نانسي از او دور مي شد گفت: 
  »پير از اين چيزها سر در مي آره! 

گريگوري به آب هاي تيره زل زد. هر چيزي كه ديشب به اينجا آمده بود، در حال حاضر داخل مرداب بود و فقط چند 
ند. نام او در متر با او فاصله داشت. او مشتاقانه مايل بود بقاياي شهاب را پيدا كند. تصاوير زنده اي در مغزش جان گرفت

تيتر اول روزنامه مورنينگ پست مي آمد و پدرش به او افتخار مي كرد و از او مي خواست كه به خانه بازگردد. در حاليكه 
در افكار شيرين خود غوطه ور بود وارد اصطبل شد. مرغ ها وحشت زده به هر سو مي دويدند. چند دقيقه اي ايستاد تا 

  چشمانش به تاريكي عادت كند.

به خاطر داشت كه در اصطبل، يك قايق پارويي وجود دارد. شايد آقاي گرندون در جواني اش، همسرش را با قايق روي 
  مرداب به گردش مي برده است. به نظر مي رسيد سال ها كسي از اين قايق استفاده نكرده است.

سوراخ كوچكي بود آب به آرامي به داخل قايق را كشان كشان از اصطبل خارج كرد و آن را به مرداب انداخت. كف قايق 
آن نفوذ مي كرد ولي آنقدر زيادي نبود كه قايق را غرق كند. از ميان نيزار حاشيه ساحل عبور كرد و به مركز مرداب 
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رسيد. پاروها را در قايق گذاشت و دستش را درون آب فرو برد. آب مرداب كمي متالطم بود و چيزي درون آن ديده نمي 
 شد.

  

  چهارمفصل 

در حاليكه به سمت مرداب خيره شده بود، ناگهان قايق تكان خورد و گريگوري به گوشه قايق پرتاب شد. او چيزي نمي 
  ديد، ولي صداها را مي شنيد، صداهايي شبيه صداي زوزة يك سگ شكاري. هر چه بود، نزديك بود قايق را واژگون كند.

و باز قايق به شدت تكان خورد. انگار يك آدم » اين ديگر چيست؟ : « رعشه اي هولناك بدنش را لرزاند. پيش خود گفت
نامرئي مي خواست سوار قايق شود. گريگوري وحشت زده به پاروها چنگ زد و بي درنگ پارو را دور سر خود چرخاند. 

  پارو به جسم سختي برخورد كرد و اين عجيب بود، چون چيزي ديده نمي شد.

ارو را رها كرد و با دستانش به فضاي اطراف ضربه زد. دستش به جسمي نرم و انعطاف پذير گرگوري كه حيرت زده بود، پ
اصابت كرد و با خشونت و سرعت پس زده شد. گريگوري كامال بر اساس غريزه اش عمل مي كرد. بار ديگر پارو را به 

  دست گرفت و به جسم نامرئي ضربه زد.

از آب به هوا رفت. به نظر مي رسيد. كسي درون آب افتاده باشد. چيزي  قايق تكان شديدي خورد و در كنار آن ستوني
نمانده بود كه گريگوري، در اثر تكان قايق در آب بيافتد، ولي خودش را كنترل كرد. بعد با حالتي جنون آميز پاروها را به 

ن دوان به سمت خانة دست گرفت و به سرعت به سمت كم عمق مرداب پارو زد. قايق را از آب بيرون كشيد و دوا
  گرندون رفت.

در كنار درِ خانه از حركت باز ايستاد، به عقب نگاه كرد، عقلش سرجايش آمده بود و ضربان قلبش، كه تا آن لحظه مثل 
پتك به سرش مي كوبيد، آرام گرفت. حاال مي توانست درست فكر كند و اتفاقي را كه افتاده بود ارزيابي كند. واقعا چه 

  اده بود؟اتفاقي افت

خودش را متقاعد كرد كه به مرداب بازگردد. در كنار قايق ايستاد و به مرداب كه حاال آرام گرفته بود، نگاه كرد. جنب و 
جوشي در آن ديده نمي شد، فقط موج هاي آرام بر روي سطح آب مي رقصيدند. پيش خود فكر كرد، اتفاق مهمي رخ 

توانسته بود آن را كنترل كند. پس ترس بيهوده و احمقانه اي وجودش را فرا  نداده، قايق در حال واژگون شدن بوده، او
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گرفته بود. به آبي كه در ته قايق جمع شده بود، نگاهي انداخت و سپس قايق را از آب بيرون كشيد و آن را به اصطبل باز 
  گرداند.

  تا هنگام دوشيدن شير نديد. گريگوري مثل هميشه ناهارش را در مزرعه گرندون خورد، ولي آقاي گرندون را

حدوداً پنجاه سال سن داشت، چند سالي از زنش بزرگتر بود و قيافه اي تكيده، اما با ابهت داشت. ريش  جوزف گرندون
بلندش باعث شده بود تا از سنش بزرگ تر جلوه كند. او با اينكه آدمي بسيار جدي و اخمو بود، ولي به گرمي از گريگوري 

  استقبال كرد.

ها در ميان غبار غليظي،  كه از جنب و جوش گاوهايي كه به سوي آخورشان هجوم مي بردند پديده آمده بود، در كنار آن
يكديگر ايستاده بودند. دو نفري به سوي موتورخانه به راه افتادند. گرندون شعله هايي را كه موتور بخار را به حركت در 

  د ژنراتور را به حركت درمي آورد و ژنراتور هم روشنايي را تأمين مي كرد.مي آوردند، روشن كرد. موتور بخار به سهم خو

او شوك امروز صبح را » در اين اتاق بوي آينده به مشامم مي خورد. « گريگوري در حاليكه لبخند بر لب داشت گفت: 
  تقريبا فراموش كرده بود.

من راه خود را پيدا كند. تا آن موقع من هفت كفن آينده بايد بدون « گرندون در حالي كه در اتاق قدم مي زد گفت: 
  »پوسانده ام. 

  »اشتباه مي كني آقاي گرندون. آينده دارد لحظه به لحظه بيشتر خودش را به ما تحميل مي كند. « 

  »حق با توست ارباب گريگوري ولي من نمي توانم بخشي از آينده باشم. من ديگر پير شده ام. « 

اين موتور فوق العاده را تماشا مي كردند. با باال رفتن فشار بخار تسمه، پروانه موتور هم سريع تر  هر دو با رضايت و غرور
مي چرخيد و چراغ پيلوت روشن تر مي شد. با اين كه در خانه پدري گريگوري چراغ برق وجود اشت، ولي هيجاني را كه 

تاق در ميان جنگل ها و دهكده هاي اطراف هيچ چراغ در اين اتاق احساس مي كرد، هرگز تجربه نكرده بود. بيرون از ا
  برقي وجود نداشت. شايد نزديك ترين المپ در نورويچ بود كه اين شهر هم كيلومترها از مزرعه گرندون دور بود.

نور ضعيفي از المپ ساطع شد و به اتاق روشنايي بخشيد. اين نور در برابر سياهي شب در بيرون اتاق، تضاد عجيبي را 
  يد آورده بود. گرندون سرش را به عالمت رضايت تكان داد. مشعل ها را تنظيم كرد و هر دو از موتورخانه خارج شدند.پد
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حال سر و صداي موتور، ديگر گوش آنها را آزار نمي داد و به جاي آن، سر و صداي گاوها را مي شنيدند. معموال در 
چه چيزي باعث بر هم زدن آرامش آنها شده بود؟ مزرعه دار به  هنگام دوشيدن شير حيوانات آرام و ساكت هستند. پس

سرعت به سوي اصطبل حيوانات دويد. گريگوري به دنبال او آمد. چراغي كه از سقف اصطبل آويزان شده بود به آن مكان 
ه، تا آنجايي روشنايي بخشيد. حيوانات از ترس رم كرده و چشم هايشان از وحشت به هر سو مي چرخيد. بِرت كارگر مزرع

كه ممكن بود از در اصطبل فاصله گرفت و چوبدستي اش را به هوا بلند كرد و دهانش از حيرت باز مانده بود. گرندون 
  »به چي زل زده اي برت؟ « پرسيد: 

حيوانات وحشت كرده اند، انگار يك چيزي « برت كه همچنان حيرت زده بود، باالخره به آرامي دهانش را بست و گفت: 
  »ده تو آغل. آم

  »تو چيزي ديدي؟ « گريگوري پرسيد: 

نه، هيچ نديدم. مثل يك شبح بود. درست مثل يك شبح وارد آغل شد و گاوها را لمس كرد. به من هم دست زد، او « 
  »يك شبح بود. 

  »د. حتما يك ولگرد بوده. تو نمي تونستي او را ببيني، چون چراغ خاموش بو« گريگوري نفسي تازه كرد و گفت: 

نه، چراغ روشن بود. باور كن. او مستقيم به سمت من آمد و مرا لمس « برت سرش را به عالمت نفي تكان داد و گفت: 
ارباب من دروغ نمي گويم او يك شبح بود و « حرفش را قطع كرد و به لبة آخور گاوها اشاره كرد و در ادامه گفت: » كرد. 

  » اثر انگشت چپش روي تكه چوب باقي مانده.

آنها تكه چوب كهنه و ترك خوردة بين دو آخور را به دقت وارسي كردند. اثر يك پنجه، سطح چوب را تيره كرده بود. 
گريگوري ناگهان به ياد واقعه اي افتاد كه در صبح همان روز برايش اتفاق افتاده بود، لرزه بر اندامش افتاد. ولي گرندون 

او است كه يك كم روي چوب پاشيده شده. برگرد سر كارت برت و موضوع را مزخرف نگو. اين فضلة گ« با تحكم گفت: 
  »كش نده. من مي خواهم يك استكان چاي بخورم، راستي كاف كجاست؟ 

اگر حرف مرا باور نمي كني، بهتره الاقل به حركات كاف زبان بسته توجه كني. سگ به دنبال شبح از در « برت گفت: 
  »و لگد زد، ولي باز كاف ولش نكرد و او را تعقيب كرد. آغل بيرون رفت ولي شبح به ا

  »من ميرم دنبال سگ. « گريگوري گفت: 
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او از آغل بيرون رفت و سگ را صدا زد. هوا كامال تاريك بود. او در فضاي روبروي چشمانش فقط و فقط سياهي مطلق 
ها به راه افتاد. او در ميان راه مرتب مي ديد. به همين خاطر مسيرش را عوض كرد و به سوي آغل خوك ها و كشتزار

سگ را صدا مي زد. لحظاتي بعد صداي زوزة كاف از زير درختان نارون به گوش رسيد.  مكثي كرد و آرام آرام به سوي 
منبع صدا رفت. چراغ قوه با خودش نبرده بود. همه جا تيره و تار بود و از اينكه اسلحه اي با خود نداشت، افسوس مي 

  »اونجا كيه؟ « ياد كشيد: خورد. فر

  »بيا ببينيم كي اونجاست، بايد حسابش را برسيم!« گرندون خودش را به گريگوري رساند و گفت: 

هر دو به سوي منبع صدا دويدند. تنة چهار درخت نارون، در حالي كه قطرات آب از روي شاخه هاي آنها به زمين مي 
ه سوي او دويد. او را برداشت و به سوي گرندون بازگشت. درست در ريخت، ديده مي شد. بدن بي جان سگ را ديد،  ب

همان لحظه احساس كرد هواي اطرافش جا به جا شد و بوي گل مانده اي مشامش را پر كرد. به سرعت برگشت و نگاهي 
  به پشت سرش انداخت.

ه مي گذشت و به خانه گرندون مي كورسوي نور، اصطبل گاوها را در كوره راهي كه از طويله ها و ديگر مكان هاي مزرع
  رسيد، روشن كرده بود. دورتر، پشت انبار غله، فقط سكوت شبانگاهان وجود داشت و بس. هيچ چيزي ديده نمي شد.

  »آنها سگ باوفاي من را كشتند. « گرندون گفت: 

ه نمي شد، ولي مرده بود. گريگوري روي زمين زانو زد تا سگ را از نزديك ببيند. هيچ گونه اثر زخمي روي بدن او ديد
سگ زبان بسته مي دانسته چيزي اينجا هست، او به شبح يا هر چيزي كه اينجا بوده حمله كرده و « گريگوري گفت: 

  »شبح پيش دستي كرده، ولي واقعا اينجا چي بوده؟ 

  »آنها سگ با وفاي مرا كشتند. « گرندون با حرص بار ديگر گفت: 

از زمين بلند مي كرد چرخي زد و به سوي خانه حركت كرد. گريگوري بي حركت در جاي بعد در حالي كه نعش كاف را 
  خود ايستاد. قلبش به شدت مي تپيد و افكارش پريشان بود.

  ناگهان صداي پايي را شنيد. به هوا پريد ولي با ديدن برت آرام گرفت.

  »ست؟ شبح. حساب كاف پير را رسيد، اينطور ني« كارگر مزرعه از او پرسيد: 
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بله كاف را گشت. ولي هرچه بود از شبح وحشتناك تر بود. من وقتي تو را در اصطبل گاوها ديدم، به نظرم وحشت زده « 
برت فقط دو سال از گريگوري بزرگ تر بود. او مردي قوي هيكل بود، با بيني سرباال و صورتي پهن. اين » مي آمدي. 

حال تهديد آميز به نظر برسد. برت در حالي كه دستش را به كمر مشخصات باعث شده بود هم مضحك و هم در عين 
  »پس اينطوره ارباب گريگوري؟ به نظر مياد تو هم ترسيده بودي. « زده بود، رو به گريگوري كرد و گفت: 

شبح هم بله، من ترسيده بودم. اقرار مي كنم كه ترسيده بودم. ولي چيزي كه ما اينجا با آن سروكار داريم، از هزارتا « 
  »بدتر است. 

  »پس اگر مي ترسي، شايد بهتر باشه ديگراين طرف ها، سرو كله ات پيدا نشه. « برت كمي جلوتر آمد وگفت: 

و اين بار برت براي اينكه گريگوري را بترساند دستش را در » به هيچ وجه. « گريگوري يك قدم عقب گذاشت و گفت: 
از اينجا دور مي شدم. فقط به خاطر داشته باش، خيلي پيش از اينكه تو به  اگر به جاي تو بودم،« كت او كرد و گفت: 

  »اينجا بيايي، نانسي مي خواست با من ازدواج كند. 

البته كارگر مزرعه دچار توهم بود، او برخورد عاطفي ارباب خود را، به عالقه او به خودش تعبير كرده بود، ولي با اين حال 
ي برت را هشدار براي خودش محسوب كرد. گريگوري هميشه سعي مي كرد، مؤدب و آرام گريگوري كينة نهفته در صدا

باشد. او عقيده داشت بايد با همه كنار آمد و بذر دوستي كاشت. در ابتدا فكر كرد بهتر است با اين كارگر مزرعه مهربان 
نيست. لحظاتي بعد به سوي خانة گرندون  تر باشد و رابطة دوستي با او برقرار كند، ولي به نظر مي رسيد اين كار عملي

  به راه افتاد.

 

  فصل پنجم

هنگامي كه گريگوري به كاترسال بازگشت، ديگر خيلي دير شده بود و امكان اينكه با دوستش فاكس مالقات كند، وجود 
ش بيني كرده پيرترين ساكن دهكده پي گابريب وودكاكنداشت. در فرداي آن روز، شب هنگام هوا بسيار سرد شده بود. 

بود كه بزودي برف خواهد باريد. گريگوري و فاكس همديگر را در يك رستوران شهر مالقات كردند. شعله اي گرمابخش، 
  فضاي رستوران را گرم كرده بود.

گريگوري با دقت كامل و بدون اينكه حتي كوچك ترين جزييات را هم فراموش كند، ماجراي روز گذشته را براي فاكس 
  البته هيچ اشاره اي به تهديدهاي برت نكرد. فاكس با حيرت و اشتياق به حرف هاي دوستش گوش مي داد. نقل كرد،
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خوب دوست من، به نظرم در آن مرداب عميق، در كنار آسياب بادي يك « گريگوري در آخر چنين نتيجه گيري كرد: 
ر اين سفينه موجوداتي نامريي زندگي مي كنند سفينه پنهان شده، همان سفينه اي كه ما در آسمان ديديم. به نظر من د

كه طبيعتي شيطاني دارند. حاال شايد بفهمي چرا من نگران دوستانم در آنجا هستم. شايد بهتر باشد پليس را در جريان 
  »بگذاريم، تو اين طور فكر نمي كني؟ 

سپس فاكس پك » ه آنها بكند. اصال فكر نمي كردم هجوم كالنتر فاريش و مأمورانش به مزرعة گرندون، كمكي ب« 
من مطمئن نيستم تو نتيجه گيري درستي از تمام ماجرا كرده باشي. البته من حقايق « محكمي به پيپ خود زد و گفت: 

را انكار نمي كنم. همه چيز واقعا سوال بر انگيز است. منظورم اين است كه ما كم و بيش مهمانان كرات ديگر بوده ايم. 
دنيا در زمينة اختراع برق و روشنايي شهر ها در شب، براي تمام موجوداتي كه در خارج از كرة ما  پيشرفت هاي اخير

، عمداً به كسي آسيب رسانده زندگي مي كنند، مي تواند نشانه اي از تمدن ما به حساب آيد. ولي آيا اين مهمانان ما
  »اند؟

  »ار آنها خيلي دوستانه نبوده است.را كشتند. در هر حال رفتآنها نزديك بود مرا غرق كنند و سگ بيچارة آقاي گرندون « 

ولي فقط خودت را جاي آنها بگذار. فرض كن آنها از مريخ و يا كرة ماه آمده باشند. شايد هم وحشت زده باشند. من « 
تو كردي. تو با  فكر نمي كنم اگر داخل قايق تو شده اند، اين كاري غير دوستانه باشد. اولين عمل خصمانه، كاري بود كه

  »پارويت به او حمله كردي. 

  »من ترسيده بودم. « گريگوري مكثي كرد و گفت: 

شايد آنها از ترسشان، سگ را كشتند، شايد هم سگ به آنها حمله كرده، مگر اينطور « فاكس در ادامة صحبتش گفت: 
  »دنيايي بي رحم، تنها مانده اند. نيست؟ من دلم براي اين موجودات، اگر وجود داشته باشد مي سوزد. آنها در 

تو مدام مي گويي اين موجودات، ولي تا آنجايي كه من مي دانم فقط يكي از آنها در مزرعه جا خوش « گريگوري گفت: 
  »كرده. 

ببين گريگوري، منظور من اين است كه تو تمام افكار بشر دوستانه را فراموش كرده اي و به جاي اينكه سعي كني با « 
  »ارتباط برقرار كني، مي خواهي آنها را بكشي.  آنها
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گريگوري چانه اش را خاراند و اقرار كرد كه سخنان بروكس فاكس او را تحت تأثير قرار داده است. او اجازه داده بود تا 
ترس، قدرت قضاوتش را بزدايد و در نتيجه مثل يك وحشي رفتار كرده بود. مثل سرخ پوستي كه براي اولين بار يك 

  لكوموتيو بخار ديده باشد.

بهتره به مزرعه برگردم و هر چه سريع تر اشتباهاتم را جبران كنم. اگر اين موجودات « گريگوري كمي تأمل كرد و گفت: 
  »واقعا به كمك احتياج دارند، من به آنها كمك مي كنم. 

صدا  اوريگانها به كار نبر. آنها را راه حل همين است، ولي خواهش مي كنم لفظ موجودات را در مورد آن« فاكس گفت: 
  »بزن. 

  »صدا مي زنم. ولي تو هم اگر به جاي من در آن دقايق بودي ...  اوريگانبسيار خوب، از اين به بعد آنها را « 

مي دانم، مي دانم، دوست قديمي من. من هم از ترس غش مي كردم. حاال به مزرعه برگرد و هرچه سريع تر كارها را « 
ه. من مشتاقانه منتظر حل اين راز بزرگ هستم. اين جالب ترين موضوعي است كه از زمان شرلوك هولمز به سامان بد

  »بعد اتفاق افتاده است. 

 

  فصل ششم

گريگوري به مزرعه بازگشت ولي سروسامان دادن به كارها، از آنچه فكر مي كرد، بيشتر طول كشيد. به نظر مي رسيد 
  ل روز اول، به آرامي در خانة جديد خود مستقر شده بودند.اوريگان ها پس از جنگ و جدا

آنها از مرداب خارج نمي شدند و هيچ گونه آزاري هم به ديگران نمي رساندند. حاال گريگوري تأسف مي خود، چون مي 
ر خواست دوستي و حسن نيت خود را به اين جانداران عجيب و غريب ثابت كند. پس از مدتي اين فكر به مغزش خطو

كرد كه شايد اوريگان ها آنجا را ترك كرده اند. ولي يك واقعة كم اهميت او را متقاعد كرد كه اوريگان ها هنوز در مرداب 
هستند. او همان شب در اتاق گرم خود در باالي مغازة شيريني فروشي، تمام ماجرا را براي دوست مكاتبه اي اش كه در 

  آورد. ذبه روي كاغ اقامت داشت، موريپارك در شهر  وورچستر

  

  آقاي اچ جي ولز عزيز
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گان بايد از تأخيري كه در نوشتن نامه داشته ام از شما عذر خواهي كنم. اتفاق چندان مهمي در مزرعه گرندون رخ نداده بود، ولي امروز  اوري
ات نامريي برشمرد. من و نانسي در مزرعه ها بار ديگر خود را نشان دادند، البته اگر بتوان نشان دادن را عبارتي مناسب براي اين موجود

براي مرغ ها دانه پخش مي كرديم. هنوز برف زيادي سراسر مزرعه را پوشانده و همه جا سفيد است. در حاليكه مرغ ها به سوي نانسي مي 
ت موجودي را حس دويدند، من كمي دورتر، متوجه سر و صدايي شدم. مقداري برف از روي شاخه هاي درخت سيب به زمين ريخت. حرك

مي كردم، باز هم برف از روي شاخه هاي چند درخت به زمين ريخت. چمن هاي آنجا بلند است. متوجه شدم كه آنها زير پاي يك عامل 
ناشناخته له مي شوند. نانسي را متوجة اين پديدة عجيب كردم. حركت بر روي چمن ها، در چند متري ما متوقف شد. نانسي بهت زده بود. 

كيستي؟ چه مي خواهي؟ ما دوستان تو « من تصميم داشتم مثل يك انسان مهربان عمل كنم. به همين خاطر قدم جلو گذاشتم و گفتم؟ ولي 
ولي هيچ جوابي نشنيدم. من يك قدم ديگر به جلو گذاشتم. بار ديگر چمن ها زير پاي موجود ناشناخته و نامريي له شد. اينجا بود كه » هستيم. 

د پاها، متوجه شدم كه موجود نامريي ما بايد بسيار بزرگ باشد. احساس مي كردم او مي دود. من فرياد كشيدم و به سوي او با توجه به ر
 دويدم. او خانه را دور زد و از روي گل هاي يخ زدة حياط خانه عبور كرد و پس از آن ديگر هيچ رد پايي از او ديده نشد. غريزه ام به من

  مرداب رفته است. از اصطبل گذشتم و خودم را به مرداب رساندم. مي گفت كه او به سوي

با دو چشم خود ديدم كه آب سرد و گل آلود مرداب تكان خورد و گويي جسمي عظيم را مي بلعد. تكه هاي از آب و برف به هوا پاشيد و 
زير آب رفت. گرداب كوچكي روي سطح آب  در اثر موج خوردن آب، كامال متوجه شدم كه اين موجود عجيب و غريب در كجاي مرداب به

  ايجاد شد. بي ترديد او به درون مرداب فرو رفته بود، به جايي كه سفينة فضايي اسراز آميز قرار داشت.

اين موجودات و يا هرچه كه بناميم، آبزي هستند، شايد آنها در كانال هاي سياره سرخ زندگي مي كنند. ولي قربان، تصور كنيد، انسان هاي 
د نامريي! اين ايده به اندازة سوژه رمان شما، يعني ماشين زمان جالب و خارق العاده است. استدعا دارم كه نظرات خودتان را برايم بنويسي

  »و به درايت و دقت من به عنوان يك خبرنگار و گزارشگر اعتماد كنيد. 

  دوستدار شما ــ گريگوري ولز

  

 مان گروبي مي ربود.هايي كه مي كشيدند، خواب راحت را ازچش

چيزي را كه گريگوري در نامه اش به آقاي ولز به آن اشاره نكرده بود، ترس نانسي از اين موجودات بود. ولي  گرابي گفت
  او به نانسي اطمينان داده بود كه آنها خطرناك نيستند.
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  فصل هفتم

و يك مقاله در مورد نيروي برق را، به عنوان بهانه يك هفته بعد هنگام ناهار، گريگوري بار ديگر به مزرعة گرندون آمد. ا
اي براي ديدن مجدد، با خود آورده بود. براي اولين بار موضوع شبنم بزرگ و بدبويي كه در مزرعه پيدا شده بود، سر ميز 

  ناهار مطرح شد.

رت تنها كارگران آقاي گرابي كارگر مزرعه اولين نفري بود كه در حضور گريگوري اين موضوع را مطرح كرد.گرابي و ب
گرندون را تشكيل مي دادند. برت آنقدر ارج و قدرت داشت كه اتاقي را در زير شيرواني در اختيار او قرار داده بودند، ولي 
گرابي در يك كلبة محقر در خارج از خانه زندگي مي كرد. خانة او در حقيقت كلبه اي محقر بود كه در كنارخوك داني 

گرابي هرگز حرف » آقاي گرندون ما تا به حال چنين شبنمي نداشتيم. : « ه سكنه اش با خورناسقرار داشت، جايي ك
  جالبي براي گفتن نداشت. ولي براي اولين بار موضوع جالبي را كشف كرده بود.

  »اين شبنم به اندازة شبنم هاي پاييزي است. « گرندون با قاطعيت گفت: 

چنگال ها و ملچ و ملوچ گرابي هر از گاهي اين سكوت را مي شكست. گرابي سكوت حكمفرما شد و فقط صداي قاشق و 
  »ولي اصال يك شبنم معمولي نيست. « بار ديگر گفت: 

  »بوي اين شبنم لعنتي، از بوي گنديدة آب مرداب هم بدتره. « برت گفت: 

  » شايد مربوط به آب مرداب باشه. « گريگوري گفت: 

احتماال حق « ن هم از خوردن باز ايستاد و با چنگال گريگوري را نشانه گرفت و گفت: برت نفسي تازه كرد. آقاي گرندو
با توست. براي اينكه آن شبنم فقط روي زمين ما نشسته، چند متر دورتر از دروازة مزرعه، زمين ها خشك است و اصال 

  »رطوبت نداره. 

شبنم هاست ولي سرخس هاي روي پرچين كامال  بله ارباب، حق با شماست. زمين هاي غربي پر از اين« برت گفت: 
  »خشك است. 
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  »هرچه دلت مي خواد بگو، ولي ما چنين شبنمي تا حاال نداشتيم. « گرابي گفت: 

شبنم عجيب و غريب ديگر پديدار نشد و به تدريج به فراموشي سپرده شد. ماه فوريه همراه با توفان ها و رگبارها به انتها 
يد بهار را مي داد، فرا رسيد. حيوانات بچه هاي خود را به دنيا آوردند. ولي تعدا آنها به طور خارق رسيد و ماه مارس كه نو

  العاده اي زياد بود. به طوري كه براي خود گرندون هم سوال برانگيز بود.

ن هيجان زده گريگوري هم هرگز مزرعه دار را اين چني» تا حاال چنين چيزي نديده بودم. « گرندون به گريگوري گفت: 
  نديده بود. گرندون دست مرد جوان را گرفت و او را به اصطبل برد.

بز مورد عالقة آقاي گرندون خوابيده بود. در كنار او سه بزغالة قهوه اي رنگ هم لم داده بودند و بزغالة  تريكسدر آنجا 
  چهارم كه سفيد رنگ بود بر روي پاهاي نازكش ايستاده بود.

بودي يك بز ماده، چهارتا بچه بزغاله به دنيا بياورد! بهتره با روزنامه ها در لندن تماس بگيري و و اين تا به حال ديده « 
  »خبر دست اول را به آنها بدهي گريگوري. ولي حاال بيا تا خوك ها را ببيني. 

گريگوري به  سر و صدايي غير عادي از خوكداني به گوش مي رسيد. هنگامي كه به سوي خوكداني حركت مي كردند،
درختان نارون سر به فلك كشيده نگاهي انداخت. همه سرسبز و سرحال بودند. اما او در ميان آن همه هيجان و شعف، 

  پديده اي شوم و غير عادي را احساس مي كرد.

كدام خوك هاي گرندون از نژادهاي گوناگون بودند. يك خوك ماده معموال ده بچه خوك به دنيا مي آورد، ولي حاال هر 
  از خوك ها، چهارده بچه خوك به دنيا آورده بودند. حتي در كنار يك ماده خوك، هيجده بچه خوك هم مي لوليدند.

اين خبرها « سر و صداي خوك ها كر كننده بود. گريگوري در حالي كه به خوك ها نگاه مي كرد، پيش خود گفت: 
زرعه داري نمي داند. گريگوري پس از اينكه با گرندون ناهار ولي بر اين باور بود كه هيچ چيزي دربارة م» عادي است. 

خورد ــ خانم گرندون با نانسي به شهر رفته بود ــ تصميم گرفت به تنهايي در مزرعه گشتي بزند. او هنوز در اعماق 
  وجودش بي قرار بود.

وذ كند. گريگوري در حاليكه كنار در آن روز، نور كم رنگ و كم رمق خورشيد آنقدر توان نداشت تا به اعماق مرداب نف
اسب ايستاده بود و به مرداب نگاه مي كرد، متوجه شد كه آب مرداب پر از قورباغه هاي ريز و درشت بود. به مرداب 
نزديكتر شد، مرداب از نظر او تنها مقداري از آب راكد بود كه مملو از موجودات شناور بود و در همان حال كه به آب 

بود، ناگهان حشرة بزرگي از داخل آب مرداب بيرون آمد و يك بچه قورباغه را بلعيد. بچه قورباغه ها در  مرداب خيره شده
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واقع منبع اصلي مرغابي هايي بودند كه همراه جوجه هايشان در مرداب شنا مي كردند. ولي مگر يك مرغابي چند جوجه 
  مرداب شنا مي كردند. مي توانست داشته باشد كه حاال لشكري از جوجه ها در داخل آب

براي چند لحظه اي بهت زده در جاي خود ايستاد و به آرامي از راهي كه آمده بود، به اصطبل برگشت. اسبش ديزي را 
  زين كرد و بدون اينكه از كسي خداحافظي كند، مزرعه را ترك كرد.

را كه بيرون مغازه خواروبار  يهيستهنگامي كه به كاترسال رسيد، به بازار رفت و درشكه نانسي و اسب كوچكش، 
فروشي ايستاده بود، شناخت. خانم گرندون و نانسي از مغازه بيرون آمدند. گريگوري از اسبش پايين آمد، به سوي آنها 

  رفت و سالم كرد.

با  ما مي خواهيم به ديدن دوستم خانم ادواردز و دخترانش برويم و تو هم مي تواني در اين فاصله« خانم گرندون گفت: 
  »نانسي صحبت كني. 

خانم گرندون، صاحب خانة من خانم فن به ما اجازه مي دهد در مغازة شيريني فروشي او صحبت كنيم. « گرندون گفت: 
«  

« خانم گرندون قدري تأمل كرد. نانسي هم سرش را پايين انداخته بود. خانم گرندون نگاهي به نانسي انداخت و گفت: 
  »بسيار خوب. 

قبل از اينكه برود، با آنها براي يك ساعت بعد قرار گذاشت. بعد هم رفت. گريگوري و نانسي هم به مغازة  خانم گرندون
شيريني فروشي رفتند. داخل مغازه ميز و صندلي هايي بود كه از آنها براي خوردن قهوه و شيريني استفاده مي كردند. 

  تند.آن ساعت روز مغازه كامال خلوت بود. آنها پشت يك ميز نشس

خوب گريگوري موضوع چيه!؟ چرا دنبال من آمدي و درست در وسط شهر « نانسي بر روي يك صندلي نشست و گفت: 
  »مرا از مادرم جدا كردي؟ 

  »نانسي، خواهش مي كنم از دست من عصباني نشو، من بايد حتما با تو صحبت مي كردم. « 

  »وقعيت بهتر حرف هايت را بزني. ولي تو هميشه به مزرعه مي آيي و مي توانستي در يك م« 

نه، مسئله خيلي فوري بود، خيلي فوري تر از آنكه بتوانم تا يك زمان مناسب صبر كنم. مسئله به آيندة ما مربوط مي « 
  »شود، يعني به آيندة من. 
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  »خوب!؟«نانسي كه مي خواست او بدون مقدمه چيني سر اصل مطلب برود،با بي حوصلگي گفت:

  »كنم تو اخيراً نسبت به من رفتار سردي داري، شايد هم خيال داري با برت نگلند ازدواج كني.  من احساس مي« 

  »اصال چنين چيزي درست نيست و من چنين قصدي ندارم. ولي ... « 

ببين، تو خودت مي دوني كه من به جز تو با هيچ كس ديگري ازدواج نخواهم كرد. نمي دانم اگر اين ازدواج صورت « 
  »من چه سرنوشتي خواهم داشت.  نگيرد،

گريگوري البته نمي خواست ميزان عالقة خود را به نانسي، همسر آينده اش به اين صراحت اعالم كند، ولي فشارهاي اين 
چند روز و نگراني هايش براي آينده، او را از خود بي خود كرده بود. حاال ديگر واژه ها بي اختيار از دهان او بيرون ريخته 

  بود.

نانسي هم از طرف ديگر در موقعيت ويژه اي قرار گرفته بود، گريگوري را مي ديد كه تكيده و در هم ريخته از اين سوي 
  اتاق به آن سوي مي رود.

  »ولي تو نگذاشتي من حرفم را بزنم. گريگوري، تو مرد خوبي هستي و من هم به تو اميد بسته ام، ولي ... « 

  »ولي چي؟ « 

  چگونه صحبت را برايش باز كند.نانسي نمي دانست 

  »ولي من و تو ... يعني ما و خانواده هاي ما موقعيت اجتماعي متفاوتي داريم. تازه يك مسئلة ديگر هم هست. « 

  »چه مسئله اي؟ « 

  »تو هيچ كاري نمي كني، يعني هيچ شغلي نداري. « 

رده بود كه امكان ندارد همسر آينده اش را از گريگوري كه شكه شده بود، سكوت كرد. غرور جواني اش او را متقاعد ك
دست بدهد، ولي حاال كامال به موقعيت واقعي خود پي برده بود. الاقل از نگاه نانسي و آنگونه كه نانسي دربارة او فكر مي 

  كرد.
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ن زياد مي نانسي ... من، خوب، راستش را بخواهي، شايد در حال حاضر به نظر برسد من كار چنداني نمي كنم. ولي م« 
خوانم و زياد مي نويسم و كامال مي دانم در آينده به چه كاري خواهم پرداخت. من يك آدم بيكاره نيستم، البته اگر اين 

  »چيزي است كه در مورد من فكر مي كني. 

  »اني. مي گذر وي فارِرمن اينطور فكر نمي كنم، ولي برت نگلند مي گويد كه تو تمام وقت خود را در مهمانخانه ي « 

  »اصال به برت چه ربطي دارد كه من چه كار مي كنم. اصال به تو چه ربطي دارد؟ « 

ببين، من سعي كردم كه يك مشكل را به صورت كامال منطقي با تو طرح كنم، ولي اگر تو « نانسي بلند شد و گفت: 
  »حرف ديگري به جز ناسزا گفتن نداري، من مي خواهم نزد مادرم برگردم. 

  »من، مثل اينكه من چيزي را خراب كردم. من فقط دلم مي خواهد كه تو فكر بدي درباره ي من نكني. خداي « 

فقط خواهش مي كنم به حرف هاي « گريگوري چند لحظه اي مكث كرد. نانسي حاال دوباره نشسته بود. گريگوري گفت: 
ن اصال دلم نمي خواهد كه تو شب ها در من در مورد مزرعه گوش كن. اتفاقات عجيبي دارد در مزرعه رخ مي دهد. م

  »مزرعه باشي. زاييدن بيش از حد خوك ها و ديگر حيوانات، اتفاقات ساده اي نيست. 

من هم مثل پدرم، چيز عجيبي نمي بينم. من مي دانم كه پدرم سخت كار مي كند و در مورد پرورش اين حيوانات « 
  »عه دار كاترسال است. بسيار موفق بوده است. فقط همين. او بهترين مزر

. ولي او كه هفت يا هشت تخم در النة پرستوها نگذاشته، گذاشته؟ او كه هزاران بچه قورباغه را توي «  اوه، بله، حتماً
  »مرداب نيانداخته؟ اتفاق عجيبي در مزرعة شما افتاده و من بايد از تو محافظت كنم. 

  صداقت گريگوري، باعث شد تا نانسي نرم شود.

ن، گريگوري، تو ممكن است كتاب زياد خوانده باشي، ولي چيزي از زندگي در مزرعه نمي داني. ولي از اينكه نگران ببي« 
  »من هستي، او تو ممنونم. 

  هيچ كدام نمي دانستند بحث را از كجا ادامه دهند. مغازة شيريني فروشي هم به تدريج شلوغ شد.

بيشتر حرف بزنيم. ولي االن مناسب نيست و من بايد نزد مادرم برگردم.  خوب، گريگوري، من فكر مي كنم در اين باره« 
«  
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  »خوب، خداحافظ، به ديدن ما بيا. « بعد نگاه دوستانه اي به گريگوري كرد و گفت: 

  »با كمال ميل. « 

  ولي گريگوري نمي دانست مالقات بعدي پيش از آنكه خوشايند باشد، وحشت آور خواهد بود.

  

 فصل هشتم

ي كه گريگوري به مزرعة گرندون رسيد، داخل گاري بزرگ پر از بچه خوك هايي بود كه صداي جيغ هاي كر هنگام
كننده شان فضا را پر كرده بود. گرندون و برت با جنب و جوش فراوان در اطراف گاري حركت مي كردند. گرندون به 

ا كردم تا از اين دوست هاي كوچولويمان كلي خوشبختانه اين شانس را پيد« گرمي از گريگوري استقبال كرد و گفت: 
پول در بياورم. مادرهاشان نمي توانند به آنها غذاي كافي بدهند. ولي در نورويچ، مي توانم آنها را به قيمت زياد بفروشم. 

  »مي بريم تا در آنجا سوار قطارشان كنيم. هيگهام من و برت آنها را تا ايستگاه 

  »ري كه آنها را ديدم خيلي بزرگتر شده اند. از آخرين با« گريگوري گفت: 

فكر كنم حداقل روزي نيم كيلو به وزنشان اضافه شده. برت، تو هم بهتر است يك تور روي آنها بيندازي « گرندون گفت: 
  »و گرنه از گاري بيرون مي پرند، خيلي جنب و جوش دارند. 

يشان به وضوح روي زمين گل آلود نقش مي بست. ناگهان و در حاليكه گرندون و برت به سمت اصطبل مي رفتند، رد پا
  گريگوري احساس كرد كه از پشت سرش صداي پا مي آيد.

به سرعت رويش را برگرداند و نگاهي به عقب انداخت. رد پايي در ميان گل و الي روي زمين ديده مي شد. به نظر مي 
و مرطوب حك مي شوند. وحشت و ترس گريگوري را فلج رسيد اين رد پاها به طور خود به خودي، بر روي زمين نمناك 

كرده بود. چيزي نامريي در اطراف او حركت مي كرد. رد پا به گاري رسيد. اسب شيهه اي كشيد و گاري تكاني خورد. 
انگار مهمان نامريي، بر روي گاري پريده بود. بچه خوك ها وحشت زده جيغ مي كشيدند. يكي از بچه خوك ها از گاري 

  اب شد و سپس سكوت هولناكي حكم فرما شد.پرت

  گريگوري هنوز نمي توانست حركت كند.
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ناگهان صداي عجيبي از درون گاري به گوش رسيد. صدايي شبيه دستگاه مكش و يا چيزي شبيه آن. شعاع نگاه 
كه گرندون و برت و هنگامي » آقاي گرندون. « گريگوري هنوز روي رد پاها ميخكوب بود. گريگوري به خود آمد و گفت: 

  با تور از اصطبل بيرون آمدند و دوان دوان خود را به گريگوري رساندند، او جرأت كرد نگاهي به درون گاري بياندازد.

و آنگاه در برابر نگاه حيرت زدة هر سه نفر، آخرين بچه خوك هم مثل بادكنكب كه باد آن به سرعت تخليه مي شود، 
يزي جز يك تكه پوست از آن باقي نماند. انگار، عصارة جان او را مكيده بودند. درون كوچك و كوچك تر شد و باالخره چ

گاري هم ديگر چيزي به جز يك مشت پوست، چيز ديگري از آن همه بچه خوك باقي نمانده بود. گاري بار ديگر تكاني 
  خود و شكارچي نامريي از درون گاري به زمين گل آلود پريد و به سوي مرداب رفت.

ندون چيزي نديد. او هم مثل گريگوري با ناباوري به اجساد بچه خوك ها، كه جز مشتي پوست چيزي از آنها باقي گر
يك بيماري عجيب همة بچه خوك ها را از بين « نمانده بود، زل زده بود. برت اولين كسي بود كه زبان گشود و گفت: 

  »از قارة اورپا به همه جا سرايت كرده. برد. حتما بايد يكي از همين بيماري هاي جديدي باشد كه 

اصال مسئلة بيماري در ميان نيست. نگاه كن آن خوكي كه از گاري « گريگوري هم در حالي كه تته پته مي كرد گفت: 
و سپس بار ديگر نگاهي به گاري انداخت. در ميان پوست خوك ها، هيچ استخواني » به بيرون پرت شد، هنوز زنده است. 

  د.ديده نمي ش

خوب چون اين بچه خوك از گاري بيرون پريده، ميكروب نتوانسته « گرندون بچه خوك را از زمين برداشت. برت گفت: 
  »وارد بدنش بشه. ارباب، بهتره سري هم به خوك داني بزنيم، ببينيم حال بقية خوك ها چطوره. 

ا كه نمي شود به بازار برد. به گرابي مي بسيار خوب، يك بچه خوك ر« گرندون بچه خوك را به گريگوري داد و گفت: 
گويم بيايد و اسب را از گاري باز كند. گريگوري، خواهش مي كنم تو هم اين بچه خوك را تحويل همسرم بده تا فردا 

  »ظهر بتوانيم يك ناهار درست و حسابي بخوريم. 

ض عجيب و غريب نبود. من پيشنهاد آقاي گرندون، چيزي كه ما شاهد آن بوديم، بيماري يا يك مر« گريگوري گفت: 
  »بياوريم تا الشه اين خوك ها را معاينه كند. هيگهام مي كنم دامپزشك را از 

  »الزم نيست تو به من بگي چطور مزرعه ام را اداره كنم. من به اندازة كافي مشكل دارم. « گرندون گفت: 

ا مي ستود يعني آقاي اچ. جي. ولز دريافت كرد. در يكي فرداي آن روز گريگوري نامه اي از دوست مكاتبه اي اش كه او ر
  از قسمت هاي نامة آقاي ولز نوشته بود:
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در آخر، من فكر مي كنم در اين مورد نه خوش بين هستم و نه بدبين. من فكر مي كنم ما در آستانة دستيابي به 
ر خط رسيده ايم و شايد هم دنيا در پيشرفت هاي مهم علمي هستيم و شايد هم من اشتباه مي كنم. شايد همه به آخ

شرف نابودي است. به نظر من عجيب نيست كه سرآغاز همة اين تحوالت، در مزرعة كوچكي در حوالي كاترسال باشد. 
  دوست من باور كن من هم مثل تو وحشت زده هستم.

  

ه همين خاطر اسبش را زين كرد و گريگوري به همان اندازه كه از ديافت اين نامه هيجان زده شده بود، نگران هم بود. ب
  راهي مزرعة گرندون شد.

گرندون از اينكه هيچ كدام از خوك ها بيمار نيستند، بسيار خوشحال بود. با اين حال خود را براي مقابله با بيماريي كه 
  حيوانات را از بين مي برد، آماده كرده بود.

  بيدار مانده و از گاو پير مراقبت كرده بود.چهرة مزرعه دار از خوشحالي برق مي زد. او تمام شب را 

ظهر همگي سر ميز ناهار نشستند و بچه خوكي كه روز گذشته جان سالم به در برده بود، اين بار بريان روي ميز غذا قرار 
  داشت.

كه  ولي پس از اينكه همگي كمي از گوشت را خوردند، متوجه شدند كه به هيچ وجه نمي توان آن را خورد. اولين كسي
  متوجه طعم تلخ و گزندة آن شد، برت بود.

فكر كنم اين بچه خوك هم مريض بوده، ما نبايد اين گوشت را بخوريم وگرنه همه در عرض يك « برت غرغر كنان گفت: 
آنها مجبور شدند براي ناهار، به چند عدد ساندويچ گوشت گاو نمك سود و مقداري پياز و پنير قناعت » هفته مي ميريم. 

د. خانم گرندون با ناراحتي و با چشماني اشك بار به اتاقش رفت. پس از آن همه زحمت در آشپزخانه و دقت در پخت كنن
  و پز، نتيجة كار رضايت بخش نبود. همين موضوع او را ناراحت كرده بود.

يچ بروم. فكر مي كنم آقاي گرندون من فردا بايد براي چند روز به نورو« پس از صرف ناهار، گريگوري به گرندون گفت: 
شما در اينجا در خطر هستيد. آيا كاري مي توانم براي شما در آنجا انجام دهم. من حداقل مي توانم يك دامپزشك 

  »متخصص براي شما پيدا كنم. 
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مي دانم كه واقعا قصد داري به ما كمك كني، از تو متشكرم. ولي « گرندون دستي به شانة گريگوري زد و گفت: 
  »ها پول زيادي مي گيرند و معموال كمك چنداني هم نمي كنند. دامپزشك 

پس الاقل اجازه بدهيد در مقابل تمام محبت هايي كه در حق من كرده ايد، به خرج خودم يك « گريگوري گفت: 
  »دامپزشك از نورويچ به مزرعه بياورم. 

رسد، خودم با تفنگ سوراخ سوراخش مي دارم مي گويم، اگر پاي يك دامپزشك به اين جا ب« گرندون با خشم گفت: 
  »كنم. درست مثل سال پيش، كه دوتا الت بي سروپا را با شليك گلوله از مزرعه فراري دادم. فهميدي يا نه؟ 

  »كامالً ! « 

  »بسيار خوب، حاال بايد برم و سري به گاو پيرم بزنم. تو را به خدا نگران چيزي كه از آن سر در نمي آوري، نباش. « 

  

  

  

  فصل نهم

در نورويچ بيش از يك هفته طول كشيد. او هنگامي كه بار ديگر راهي مزرعه گرندون شد، با خودش  گريگورياقامت 
سعي كرد تمام وقايع غير عادي چند هفته پيش را توجيه كند. او با تعجب طبيعت اطرافش را كه ظرف هفتة پيش تا 

سبز درختان، چشم او را نوازش مي داد، در واقع، طبيعت تابلوي  كنون تغييرات بسياري كرده بود، نگاه مي كرد. برگ
زيبايي را در برابر چشمانش ترسيم كرده بود. ولي هنگامي كه به مزرعة گرندون رسيد، بار ديگر نگراني و تشويش به 

و علف هاي  سراغش آمد. همه چيز، بيش از حد طبيعي رشد كرده بود، گياهان خودرو تمام ساختمان را پوشانده بودند
هرز تا زانو هايش مي رسيد. حتي درختان سپيدار هم از هميشه پر برگ تر به نظر مي رسيد و ساية وحشتناك خود را بر 

  روي ساختمان انداخته بود.

سوار برو اسبش ديزي، از روي پل چوبي عبور كرد و وارد حياط خانه ي گرندون شد، حشرات  گريگوريهنگامي كه 
را ديد كه از بركه ي اطراف به هوا بر مي خواستند. همه جا پر از پرندگان گوناگون بود. با اين حال بزرگ و پشمالويي 

بوي مرگ و نيستي فضاي مزرعة گرندون را پر كرده بود. سكوت مرگ باري حكم فرما بود. حتي سگ ها هم پارس نمي 
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بش را به سمت اصطبل هدايت كرد. داخل كردند و اين خيلي عجيب بود. در حياط خانه هيچ كس نبود. گريگوري اس
دو چندان  گريگوريبه آرامي داشت كاه و يونجه مي خورد. با ديدن اسب دكتر، تشويش كروچورن اصطبل اسب دكتر 

  شد.

در اصطبل جايي براي ديزي نبود. افسار ديزي را در كنار مرداب به درختي بست. در ورودي باز بود و علف هاي هرز 
  پوشانده بود و تا زير پنچره ها قد برافراشته بودند.سراسر ايوان را 

هرگز به طبقة باال دعوت نشده بود. ولي درنگ نكرد. بالفاصله از پله ها باال رفت. در چوبي را باز كرد وارد طبقه  گريگوري
ري را ديد، فرار دوم شد. نانسي در راهرو تاريك و بي نور طبقه دوم ايستاده بود و گريه مي كرد. به محض اينكه گريگو

كرد. از پله ها باال رفت و خودش را در يكي از اتاق هاي طبقة سوم حبس كرد. حاال گريگوري مي توانست صداها را بهتر 
  »نانسي چه اتفاقي افتاده؟ « بشنود. به دنبال نانسي رفت و از پشت در اتاق گفت: 

ن با كيف كوچك و مشكي خود خارج شد. او مردي قد نانسي حرفي نمي زد و خاموش بود. از اتاق مجاور دكتر گروچور
بلند و اخمو بود. خطوط چهره اش چنان وحشتي در دل بيماران مي انداخت كه بيشتر آنها از ترس به دستورات او عمل 
مي كردند و بهبود مي يافتند. حتي داخل خانه هم كاله بزرگي را كه باعث شده بود در همه جا انگشت نما شود، به سر 

  اشت.د

طاعون يا چيز وحشتناك « گريگوري از دكتر ـ در حاليكه در را پشت سرش بست و از پله ها سرازير شد ـ پرسيد: 
  »ديگري به اين خانه سرايت كرده دكتر؟ 

  »طاعون؟ نه، چيزي غيرطبيعي تر از طاعون به جان اين خانه افتاده. « 

ار قسم خورده بود تا زماني كه گريگوري سئوال خود را مطرح دكتر با صورت سرد و سنگي اش به گريگوري زل زد. انگ
  نكرده، حتي يكي از عضالت صورتش را هم تكان ندهد.

  »به چه علت به اينجا آمديد دكتر؟ « 

  »نيمه هاي شب درد زايمان به سراغ خانم گرندون آمد. « 

  »پسره يا دختر؟ « دكتر كرد و گفت: گريگوري نفس راحتي كشيد. كامال مادر نانسي را فراموش كرده بود. رو به 
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بعد كمي درنگ كرد، عضالت » او دو پسر زاييده، مرد جوان. دو پسر. « دكتر سرش را به آرامي تكان داد و گفت: 
  »او هفت دختر ديگر هم به دنيا آورده. در مجموع نه نوزاد. همة آنها هم زنده هستند. « صورتش را در هم كشيد و گفت: 

دون را در بيرون خانه، در حاليكه مقدار زيادي كاه روي دوش گذاشته بود، ديد. او به سمت آغل گاوها مي گريگوري، گرن
  رفت.

  »من بايد با شما صحبت كنم، آقاي گرندون. « 

  »من كارهاي زيادي دارم كه بايد انجام شود. متأسفانه تو نمي توني ببيني كه چقدر كار اينجا هست. « گرندون گفت: 

گرندون جوابي نداد. او مثل يك اسب بار كش » من مي خواهم دربارة همسرتان با شما صحبت كنم. « گفت:  گريگوري
كار مي كرد . مرتب كاه به داخل آغل گاوها مي برد. صحبت كردن در آن مكان هم دشوار بود. گاوها و گوساله هايي كه 

خود در مي آوردند. اين صداها به هيچ وجه به صداهاي به صورت فشرده در كنار هم مي لوليدند، صداهاي وحشتناكي از 
گاوهاي معمولي شباهت نداشت. گريگوري مزرعه دار را تا كاهداني تعقيب كرد. ولي گرندون مثل كسي رفتار مي كرد كه 
روحش تسخير شده باشد. به نظر مي رسيد چشمانش در كاسه سرش فرورفته است. او رنگ به چهره نداشت و لبانش را 

تب تكان مي داد. هنگامي كه گريگوري دستش را روي شانة گرندون گذاشت، تكاني به خود داد و دست گريگوري را مر
  پس زد.

بار ديگر مقدار زيادي كاه روي دوشش انداخت و راهي آغل گاوها شد. او با چنان خشونت و سرعتي برگشت كه گريگوري 
  مجبور شد به سرعت از سر راه او كنار رود.

ي كه خونش به جوش آمده بود، گرندون را تا آغل گاوها تعقيب كرد و وقتي هر دو وارد آغل شدند، در را بست و گريگور
شما چرا اين قدر بي رحم شده ايد؟! همسرتان به شما احتياج « قفل آن را انداخت. سپس رو به گرندون كرد و گفت: 

  »دارد. 

بودند. او چنگك را به عالمت تهديد در دستانش گرفت. انگار مي چشمان گرندون مثل دو چاه عميق، تاريك و بي نور 
تمام شب « خواست از آن به عنوان يك سالح استفاده كند. او سپس لب به سخن گشود و مثل يك آدم آهني گفت: 

ه چيز پهلوي همسرم بودم. حاال هم يك پرستار از شهر آمده تا از او مراقبت كند. من بايد به كارهاي مزرعه برسم. هم
  »رشد فوق العاده اي كرده. 
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بله. همه چيز بيش از حد رشد كرده، ولي كمي هم تأمل كنيد. به نظر شما اين همه رشد عجيب « گريگوري گفت: 
  »نيست؟ 

و سپس چنگك را به زمين انداخت و از آغل به طرف محل كشت سبزيجات رفت. » من فرصت صحبت كردن ندارم. « 
  ا به صورت عجيبي رشد كرده بودند. گرندون هم با حرص و طمع آنها را از خاك در مي آورد.كاهوها، هويج ها و پيازه

نگاه كن گريگوري، تا به حال چنين چيزي ديده بودي؟! محصول امسال واقعا فوق العاده است. به درختان نگاه كن. « 
استفاده كنيم. شايد سال ديگر اين شانس را همه چيز سه، چهار برابر بزرگ تر از اندازة طبيعي رشد كرده. بايد از فرصت 

  »نداشته باشيم. همه چيز مثل يك افسانة شيرين و كودكانه است. 

گرندون دوباره خاموش شد. صورتش را از گريگوري برگرداند و نگاهش را به زمين دوخت، زميني كه امسال چنين پربار 
  شده بود.

  آورده بود. نانسي در آشپزخانه بود. برت براي او ميوة تازه

گريگوري، از برخورد بدي كه كردم، متأسفم. من خيلي ناراحت بودم. از اين كه مادرم اين همه بچه به دنيا آورده، « 
سپس كمي شير در ليوان ريخت و به » وحشت كرده بودم. او حاال حرف هاي عجيب و غريبِ بچه گانه اي مي زند. 

  يد و بالفاصله آن را به زمين تُف كرد.گريگوري تعارف كرد. گريگوري كمي از شير چش

  »چقدر بدمزه است. شايد برت مي خواهد ما را مسموم كند. « 

 نانسي كه متعجب شده بود، كمي از ليوان شير نوشيد.

  »فكر نمي كنم آنقدرها هم بدمزه باشد. البته كمي تلخ است ولي مزة بدي ندارد. « 

  »را متوجه نيستيد؟! انگار روغن كرچك قاطي اش كرده اند. نه، مزه اش وحشتناك است، چ« گريگوري گفت: 

تو خياالتي شدي گريگوري،مزه اش كمي فرق كرده ولي چيز مهمي نيست. ناهار را كه با ما مي خوري؟ « نانسي گفت : 
«  
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وسط دكتر نه، بايد در اسرع وقت جواب يك نامه را بنويسم. نامه وقتي كه نورويچ بودم، به دستم رسيد. اين نامه ت« 
است و از من خواسته تا كالچستر كه يكي از دوستان پدرم است نوشته شده. او مدير يك مدرسه در شهر هودسن وارد 

  »به عنوان يك معلم كارم را در آن مدرسه شروع كنم. بيش از اين نمي توانم صبر كنم. 

ي كالچستر خيلي از اين جا فاصله دارد. يعني ما واقعا فوق العاده است. تو يك معلم تمام عيار هستي. ول« و نانسي گفت: 
  »ديگر هرگز تو را نمي بينيم؟ 

هنوز هيچ چيز مشخص نشده نانسي. ضمنا شما و خانواده تان هميشه در قلب من جا داريد. من باز هم به ديدن شما « 
  »مي آيم. 

ن نانسي و خانواده اش را تهديد مي و نيم ساعت بعد گريگوري سوار بر اسبش ديزي شد و بي توجه به خطراتي كه جا
  كرد، راه كاترسال را در پيش گرفت.

را در پيش گرفت. دوستش وي فارر عصر آن روز در حالي كه باران ماليمي مي باريد، گريگوري رولز راه مهمانخانه 
  بروس فاكس در سالن مهمانخانه، كنار بخاري ديواري، روي يك مبل راحتي لم داده بود.

قعيتي فاكس بيشتر عالقه مند بود تا در مورد جزييات عروسي خواهرش كه قرار بود بزودي برگزار شود، در چنين مو
صحبت كند. قرار بود بستگان شوهر آينده خواهرش به آنجا بيايند و وسايل و مقدمات عروسي را فراهم كنند. به همين 

  پرداختند. دليل دو دوست تمام ساعت عصر را به گفتگو و گپ زدن در اين مورد

ساعات عصر بي دغدغه و با خوشي سپري شد. گريگوري نيز به سهم خود، آنچه را كه مي خواست مطرح كند، فراموش 
  كرد و سعي كرد با تمام وجود از مصاحبت دوستش لذت ببرد.

  

  

  فصل دهم

تي حوصله نوشتن نامه به صبح روز بعد باران شديدي مي باريد. در چنين هوايي گريگوري نمي توانست بيرون برود. او ح
دكتر هودسن وارد را هم نداشت. در عوض كتابي را كه چند روز پيش در نورويچ خريده بود باز كرد. به نظر گريگوري اين 
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كتاب  98كتاب كه در مورد زندگي و رفتار هاي مارهاي سمي بود بسيار سرگرم كننده بود. پاراگرافي كه در صفحه 
  جلب كرد: نوشته شده بود توجه او را

بيشتر مارهاي سمي پس از اينكه طعمه خود را نيش مي زنند، آن را به حال خود رها مي كنند. در بعضي از موارد پس « 
از چند ثانيه قربانيان از پا در مي آيند. ولي در موارد ديگر چهار يا پنج روز طول مي كشد تا طعمه كامال از پا درآيد. بزاق 

حاوي سم مهلكي است، بلكه داراي نوعي ويژگي هضم كننده نيز مي باشد. سم مار مرجاني كه در برخي از مار ها نه تنها 
حيوان و يا  جنگل هاي برزيل زندگي مي كند و فقط نيم متر طول دارد، داراي اين ويژگي است. هنگامي كه اين مار،

مي دهد، بلكه تمام اعضاي دروني بدنش هم انساني را مي گزد، نه تنها قرباني در ظرف چند ثانيه، جان خود را از دست 
حل مي شود و به مايعي ژالتيني تبديل مي شود. سپس مار مرجاني مي تواند به راحتي از محل زخم، عصاره ي جان 

  »قرباني خود را بمكد و به جز پوست بدن قرباني، هيچ چيز ديگر از جسم او باقي نگذارد. 

  ز پنجره به بيرون نگاهي انداخت و به فكر مزرعه گرندون افتاد.پس از خواندن اين پاراگراف، گريگوري ا

او خودش را، به خاطر اينكه براي نجات جان دوستانش كاري انجام نداده بود، سرزنش مي كرد. قبل از اينكه به كالچستر 
و از آقاي هودسن وارد  برود و كار خود را شروع كند، بايد جان نانسي و خانواده اش را نجات مي داد. قلم و كاغذ برداشت

تقاضا كرد كه يك هفتة ديگر به او مهلت دهد تا او در مورد قبول كار جديدش كمي فكر كند. هنگامي كه نامه را به 
  پست خانه مي برد، باران هنوز به شدت مي باريد.

ن كرد و راهي مزرعه پس از چند روز باران قطع شد  و آسمان فيروزه اي رنگ بار ديگر پديدار شد. اسبش ديزي را زي
  گرندون شد. هنگامي كه به مزرعه رسيد گرابي و بِرت با بيل، جوي كنار خانه را الي روبي مي كردند.

  دستي براي آنها تكان داد و به سوي اصطبل رفت.

 هنگامي كه مي خواست وارد اصطبل شود، نانسي و گرندون را ديد كه در قسمت غربي حياط خانه ايستاده يودند. قدم
زنان به سوي آنان رفت، با تعجب زمين زير پايش را كه بسيار خشك بود نظاره مي كرد. انگار ماه ها رنگ آب را به خود 

  نديده بود. ولي با ديدن نُه صليب و نُه تير كوچك با تعجب در جاي خود ميخكوب شد.

  ي گرندون فوراً كار خود را از سر گرفت.نانسي گريه مي كرد. با نزديك شدن گريگوري هر دو نگاهي به او انداختند. ول

نانسي، واقعاً متأسفم، من فكر مي كردم آنها نوزادان سالمي هستند. پس كشيش كجاست؟ چرا بدون « گريگوري گفت: 
  »انجام دادن مراسم، آنها را دفن كرديد؟ 



 

  ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب  ا ت ك / ه د ش ن  ي ر ف ن ه  ع ر ز م   31 

  »من به پدرم گفتم، ولي او اعتنايي نكرد. « نانسي گفت: 

سيده بود، آخرين صليب چوبي را برداشت، آن را باالي سر خود برد و محكم در زمين فرو گرندون كه به آخرين قبر ر
ما در اينجا به « كرد. انگار مي خواست قلب كسي را كه در زير آن آرميده پاره كند. سپس سرش را باال گرفت و گفت: 

عه خيلي كارها داريم كه بايد انجام كشيش احتياج نداريم. من نمي توانم وقتم را با كشيش تلف كنم. ما در اين مزر
  »بدهيم. 

  »ولي اينها بچه هاي شما هستند آقاي گرندون، چقدر طمع كار شده ايد؟ « 

و سپس » حاال ديگر اين بچه ها بخشي از اين مزرعه هستند. آنها هميشه بخشي از اين مزرعه بوده اند. « گرندون گفت: 
  د و به سوي محلي كه گرابي و بِرت كار مي كردند رفت.صورتش را برگرداند. آستين هايش را باال ز

فكر مي كردم به كالچستر رفته اي. اين چند روز همه اش باران مي آمد. نگاه كن همه چيز باز هم رشد « نانسي گفت: 
  »كرده است. 

  »نانسي، اين بچه هاي كوچولو چطور مردند؟ « 

  »ترجيح مي دهم چيزي نگويم، گريگوري. « 

  »رت كشيش را براي تدفين خبر نكرد؟ چطور مي تواند اين قدر بي رحم شده باشد؟ چطور پد« 

براي اينكه نمي خواست كسي از موضوع مطلع شود. مي داني، مادر اصال حالش خوب نبود. او مثل ديوانه ها از پله ها « 
  »باال و پايين مي رفت و سعي مي كرد بچه ها را زير بالش پنهان كند. 

  »ت چطوره؟ االن مادر« 

  »اصال حرف نمي زند. ديشب مدام جيغ مي زد، ولي امروز صبح ساكت شده. « 

گريگوري با حيرت اطراف را نگاه كرد. شكوفه هاي درختان ميوه از بين رفته بودند. درختان سيب ميوه داده بودند و در 
د. نانسي كه شعاع نگاه گريگوري را كنار درختان سيب، دانه هاي لوبيا به درشتي يك گردو روي زمين پخش شده بودن

بيا اين را امتحان كن. ببين « تعقيب مي كرد، دست در جيب كرد و چند تربچه به بزرگي يك نارنگي بيرون آورد و گفت: 
  »چقدر درشت هستند، خيلي هم آبدار هستند. 
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زده بود، تف كرد. تربچه ها همان مزة  گريگوري با اكراه يكي از آنها را گرفت و گاز زد. ولي بي درنگ هر آنچه را كه گاز
  تلخي را مي دادند كه قبال هنگام نوشيدن شير احساس كرده بود.

  »ولي اين تربچه ها واقعا خوشمزه هستند. « نانسي اعتراض كنان گفت: 

ينجا حاال ديگر همه چيز، هم به نظر تو و هم به نظر پدرت خوشمزه مي آيد. اتفاق وحشتناكي در ا« گريگوري گفت: 
  »افتاده، چرا شما متوجه نمي شويد. تو و پدرت بايد فوراً مزرعه را ترك كنيد. 

مزرعه را ترك كنيم؟ فقط به خاطر اين كه تو از مزة اين تربچه ها خوشت نيامده، چطور مي توانيم اينجا را ترك « 
در حياط همين خانه دفن شده اند. ما كنيم؟ كجا مي توانيم برويم؟ اين خانه را مي بيني؟ نياكان ما همين جا مرده و 

  »نمي توانيم به همين سادگي از اينجا برويم. 

نانسي تو را به خدا به حرف هاي من گوش كن. به نظر مي رسد همة اين ميوه ها دستكاري شده اند و مزة آنها طوري « 
  »تغيير كرده كه به ذائقه موجوداتي كه كامال با ما تفاوت دارند، خوش بيايد. 

نانسي سكوت كرده بود و حرفي نمي زد. برت آرام آرام به آنها نزديك مي شد. در دستانش هم يك تپانچه قرار داشت. 
اگر بخواهي به من نزديك شوي آتش مي كنم. اين اسلحه با اينكه قديمي است، « سپس رو به گريگوري كرد و گفت: 

  »ب گريگوري، حاال بايد به حرف هاي من گوش كني. ولي خوب كار مي كند. همين االن هم آن را پر كردم، اربا

  و سپس به سوي او رفت. ولي گريگوري دستش را گرفت و او را عقب كشيد.» برت اسلحه را بگذار كنار. « نانسي گفت: 

  »حماقت نكن برت، اسلحه را كنار بگذار. « گريگوري دوباره گفت: 

  »به خدا قسم شليك مي كنم. « برت گفت: 

  برت برق نفرت مي باريد و نگاه تهديد آميزش، گريگوري را متقاعد كرد او واقعا قصد تيراندازي دارد.از چشمان 

  »تو بايد قسم بخوري كه از اينجا مي روي و ديگر هرگز قيافه ات را نمي بينيم. « برت گفت: 

  »او مي گويم.  برت، من مستقيما مي روم پيش پدرم و همه چيز را به« نانسي با حالت تهديدآميز گفت: 

نانسي اگر تكان بخوري، تيراندازي مي كنم. تازه پدرت هم، « برت در حالي كه انگشتش را روي ماشه گذاشته بود گفت: 
  »هيچ اهميتي به ارباب گريگوري نمي دهد. او فعال سرگرم كارهاي مهم تري است. 
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گوش كن برت، همة ما در خطر هستيم. گروهي  بله، مثال اينكه چه اتفاقي در اين مزرعه مي افتد.« گريگوري گفت: 
ناگهان » هيوالي وحشتناك ، اين مزرعه را در اختيار خودشان گرفته اند. تو نمي تواني آنها را ببيني، آنها نامريي هستند. 

له صداي شليك تپانچه در فضا پيچيد. نانسي به سوي خانه دويد. برت زانوي گريگوري را هدف قرار داده بود، ولي گلو
بدون اينكه به پاي گريگوري آسيب برساند، شلوارش را سوراخ كرده بود. گريگوري كه خشمگين شده بود، به سوي برت 
يورش برد. برت اسلحه را كنار انداخت و هر دو با مشت و لگد به جان هم افتادند. هر دو روي زمين گل آلود مي غلتيدند 

  هر دو از نزاع دست بكشند. كه ناگهان صداي پاي خانم گرندون باعث شد تا

خوب، « گريگوري از روي زمين بلند شد و روبروي خانم گرندون ايستاد. خانم گرندون لبخند زد و خطاب به او گفت: 
لبانش را باز كرد. ديگر لبخند به چهره نداشت. مثل آدم هاي مسخ شده صحبت » ، كوچولوي من. جكيپس تو اينجايي 

  مي كرد.

من مي خواستم با تو صحبت كنم. چون فقط تو دربارة موجوداتي كه روي خطوط راه مي « امه گفت: خانم گرندون در اد
  »روند، چيزهايي مي داني، اين طور نيست؟ 

  »من نمي فهمم شما دربارة چي صحبت مي كنيد، خانم گرندون. « 

گ كه ظاهرا نبايد وجود داشته اين مزخرفات را تحويل من نده. تو همه چيز را دربارة اين موجودات خاكستري رن« 
  »باشند، مي داني، اين طور نيست؟ 

  »بله، البته، من چيزهايي دربارة آنها كشف كرده ام. « 

ولي بقية بچه هاي من تظاهر مي كنند كه هيچ چيز نمي دانند، ولي تو مي داني. تو در مورد اين موجودات خاكستري « 
  »رنگ اطالعاتي داري. 

ي گريگوري نشست. خانم گرندون به او نزديك شد و به چشمانش زل زد. از گوشه چشمش عرق سردي روي پيشان
  مراقب برت بود.

  »آيا شما نوزادان خود را از شر موجودات خاكستري محافظت كرديد؟ « گريگوري گفت: 

ر را بكنند. من موجودات خاكستري مي خواستند بچه هاي مرا ببوسند، ولي من نمي توانستم اجازه بدهم آنها اين كا« 
  »آنها را زير بالش پر قو پنهان كردم، ولي حاال حتي خودم هم نمي توانم آنها را پيدا كنم. 
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  و سپس خندة ترسناكي سر داد.

آنها پاهاي بزرگي دارند، مثل پاهاي قورباغه. ولي وزنشان زياد و قدشان كوتاه است و مثل مار نيش « گريگوري گقت: 
  »نم گرندون؟ دارند، اين طور نيست خا

خانم گرندون با تعجب به گريگوري نگاه مي كرد. سپس به نظر رسيد وجود حركتي را حس كرده است. نگاهش را به يك 
  »همين االن يكي از آنها به من نزديك مي شود، نگاه كن! « سو برگرداند و گفت: 

چندتا از آنها در « مزمه كنان پرسيد: گريگوري سرش را برگرداند. ولي هيچ چيزي نمي ديد. دهانش خشك شده بود. ز
  »مزرعه هستند، خانم گرندون؟ 

ناگهان گريگوري احساس كرد چمن هاي اطراف او زير پاي يك موجود نامريي له مي شوند. فريادي كشيد. چكمه اش را 
درد شديد، ترس و در آورد و آن را در هوا چرخاند. ضربه اي كه به شكمش وارد آمد، او را به زمين انداخت. با وجود 

  وحشتي كه وجودش را فرا گرفته بود باعث شد تا بالفاصله از زمين بلند شود.

چهرة خانم گرندون تغيير كرد، دهانش كج شد و سرش كوچك و كوچك تر شد. شانه هايش پايين افتاد و براي يك 
  لحظه، تمام هيكلش به رنگ ارغواني در آمد.

ي مي شود، كوچك و كوچكتر شد و باالخره به جز مشتي لباس از او جيزي بافي ناگهان مثل بادكنكي كه هواي آن خال
  نماند.

  »گرندون! گرندون! « گريگوري فرياد كنان گفت: 

نانسي فرار كرده بود. گريگوري چكمه هايش را پوشيد و به سوي آغل گاوها دويد. برت بين طويله و آسياب بادي ايستاده 
  ه دوان دوان به سوي او مي آمد، ترسيد و فرار كرد.بود. او هم با ديدن گريگوري ك

گريگوري فرياد زد، ولي برت باز هم به سرعت به سوي آسياب بادي دويد و وارد آن شد. گريگوري او را تعقيب كرد. هر 
جلو « دو از پله هاي چوبي باال رفتند. برت خودش را به پنجره آسياب بادي رساند. گريگوري به او نزديك شد و گفت: 

نرو وگرنه مي افتي. ببين برت، من نمي خوام بين ما دشمني وجود داشته باشد. دشمن بزرگتري هست كه بايد با كمك 
برت نگاهي به مرداب انداخت و در » همديگر او را نابود كنيم، به مرداب نگاه كن. خداي من يكي از آنها وارد مرداب شد. 

  ب ايجاد شد و سپس گرداب كوچكي شكل گرفت و بعد ناپديد شد.مقابل چشمان وحشت زده ي او حفره اي در آ
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آن روحي كه درباره اش صحبت مي كردي، همين است. اين بايد همان موجودي باشد كه « گريگوري طعنه زنان گفت: 
  »خانم گرندون بيچاره را از پا در آورد. حاال حرف هاي مرا باور مي كني، برت؟ 

  »دم كه روح زير آب زندگي كند. من هرگز نشنيده بو« برت گفت: 

يك روح به هيچ كس آزار نمي رساند. ولي ما همين حاال با چشمان خودمان شاهد بوديم كه اين « گريگوري گفت: 
موجودات وحشتناك چه باليي مي توانند سر ما بياورند. زودباش برت، بيا با هم دست بدهيم و كدورت ها را فراموش 

ت غير عادي تو هم، در اثر حضور همين هيوال بروز مي كند، نديدي خانم گرندون هم انگار كنيم. من فكر مي كنم حركا
  »بيچاره شده بود. 

  آنها چند لحظه بعد دستان يكديگر را به گرمي فشردند و لبخند زدند.

چيزي باعث  بهتر است به خانه برويم و تمام ماجرا را براي آقاي گرندون تعريف كنيم. حاال مي فهمم چه« برت گفت: 
  »مرگ الردي شد. 

  »الردي؟ مگر چه باليي بر سر اين سگ باوفا آمده است؟ « 

همان باليي كه بر سر بچه خوك ها آمد، من آن را داخل طويله پيدا كردم. به جز يك مشت پوست؟ هيچ چيز از آنها « 
  »باقي نمانده بود. عصاره ي بدنشان را مكيده بودند. 

گريگوري بتواند ساكنان مزرعه را در يك محل جمع كند. همه داخل سالن نشيمن گرد هم  بيست دقيقه طول كشيد تا
آمدند. نانسي تا حدودي توانسته بود شوك ناشي از مرگ مادرش را از سر بگذراند. گرندون روي يك مبل راحتي لم داده 

  ت.بود. برت كنار در ايستاده بود و گرابي تنها كسي بود كه در آن جمع حضور نداش

بار ديگر سعي مي كنم تا شما را از خطري كه تهديدتان مي كند آگاه كنم.  شما « گريگوري نفسي تازه كرد و گفت: 
متوجه نيستيد  حرص و طمع استفاده از محصوالت بزرگ تر و دام هاي چاق تر، در حال حاضر همه ي شما را كور كرده 

ي، مثل حيوانات هستم. آيا آن شهاب عجيبي را كه زمستان گذشته است. االن همه ي ما براي اين موجودات فضايي نامرئ
داخل مرداب افتاد، به ياد مي آوريد؟ آيا آن شبنم متعفن و عجيب را به خاطر داريد؟ هر دو به هم ارتباط دارند. آن 

ها اهميتي به شهاب، يك ماشين فضايي بود. من فكر مي كنم با آن سفينه، گونه اي حيات به اين مزرعه آمده است. آن
نوع زندگي ما نمي دهند. آن موجودات فضايي كه من آنها را اوريگا مي نامم، آن شبنم هاي عجيب را در سراسر مزرعه 
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پخش كرده اند. همان شبنم ها باعث رشد سريع گياهان و حيوانات مزرعه شده و اين شبنم ها مثل يك كود شيميايي 
  »عمل كرده اند.

  » چه بهتر!« گرندون گفت: 

ولي اين موضوع به نفع جنابعالي نيست، آقاي گرندون. بله همه چيز بسيار سريع رشد « گريگوري با عصبانيت گفت: 
كرده، ولي طعم آنها هم طوري تغيير كرده كه فقط به ذائقه ي اين موجودات خوش بيايد. شما نمي توانيد به زعم 

ال مردم ديگر به تخم مرغ ها  و شير و لبنيات مزرعه شما دست خودتان، محصوالت و يا حيوانات مزرعه را بفروشيد و حا
  »نمي زنند. 

مزخرف نگو، گريگوري. من در حال حاضر محصوالت مزرعه را در نورويچ مي فروشم. محصوالت ما از هميشه هم بهتر « 
  »است، اين طور نيست؟ 

حكوم به فناست. چرا نمي فهميد؟ شما را چيز بله، شمات آنها را مي خوريد. ولي هر كسي سر سفره ي شما بنشيند، م« 
خور كرده اند. همان طوري كه خوك ها و مرغ ها را مسموم كرده اند. مزرعه ي شما به يك سوپر ماركت تبديل شده و 

  »همه ي شما در نظر اوريگان ها مثل يك تكه گوشت خوراكي هستيد. 

  »مرئي به تو گفته اند. البد اين چيز ها را موجودات نا« گرندون با كنايه گفت: 

آقاي گرندون، خواهش مي كنم فقط شواهد را در نظر بگيريد. همسر شما متاسفانه ساعاتي پيش، مثل خوك ها و سگ « 
باوفاي شما، توسط اوريگان ها بلعيده شد و اين سرنوشتي است كه دير يا زود گريبان همه ي شما را هم مي گيرد. 

ستند. آنها مثل ما نيستند. براي آنها هيچ اهميتي ندارد كه ما انسان هستيم و روح و اوريگان ها حتي آدم خوار هم ني
 » هوش داريم. همان طوري كه مرغ ها و گاو ها براي ما فقط حكم غذا را دارند. 

  »ولي هيچ كس جرأت نمي كند مرا بخورد. « برت گفت: 

، آنها نامرئي هستند. من كه فكر مي كنم آنها در زير چطور مي خواهي جلوي آنها را بگيري« گريگوري در ادامه گفت: 
  »آب زندگي مي كنند و حدود هشتاد سانتي متر هم قد دارند. 

گوش كن گرندون، خطر بزرگي همه ي ما و شايد « گريگوري سپس شعاع نگاهش را به سوي گرندون كشاند و گفت: 
ا موجودات بي آزاري باشند، ولي آنها فقط  داشتند ما را همه ي دنيا را تهديد مي كند. در ابتدا به نظر مي رسيد آنه
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ارزيابي مي كردند وگرنه من در همان روز اول، هنگامي كه با قايق روي مرداب بودم، جان خودم را از دست مي دادم. ولي 
چ تماس بگيرم حاال من به مقاصد آنها پي بردم. خواهش مي كنم اجازه بدهيد به هيگهام بروم و با رييس پليس در نوروي

  »و يا الاقل به پادگان بروم و يك گروه سرباز مسلح با خودم به اينجا بياورم. 

تو تمام حرف هايي را كه « مزرعه دار سرش با به عالمت مخالفت تكان داد و با انگشت به گريگوري اشاره كرد و گفت: 
د كه چندتا سگ خوب مثل كاف، نتوانند حساب قبال به هم زده بوديم، فراموش كرده اي. هيچ موجود شروري وجود ندار

آنها را برسند. من به هيچ وجه اجازه نمي دهم پاي پليس به اينجا باز شود. ضمنا از كي تا به حال تو به من ياد مي دي، 
ا چطور بايد مزرعه ام را اداره كنم. اصال به تو چه ربطي دارد؟ تو فكر مي كني كي هستي؟ تو سعي مي كني همه ي ما ر

بترساني. گرندون ها از هيچ چيز نمي ترسند. حاال بگذار يك چيزي به تو بگويم. آن تفگ را كه به ديوار آويزان است، مي 
  »بيني. اگر تا ظهر از اين مزرعه گورت را گم نكني، با همان تفنگ دخلت را مي آورم، فهميدي؟ 

  » ي دوست ماست. ولي پدر تو نمي تواني اين كار را بكني. گريگور« نانسي گفت: 

تو را به خدا به حرف هاي من كوش كنيد، آقاي گرندون. دشمن اصلي شما در همين مزرعه كمين « گريگوري گفت: 
  »كرده. برت به آقاي گرندون بگو، در مرداب چه چيزي ديدي. 

گردنش پيچيده برت كه اصال تمايل نداشت وارد بحث شود، سرش را خاراند، سپس دستمال قرمز و سفيدي را كه دور 
من كمي جنب و جوش در آب مرداب ديدم، ولي چيز « بود، باز كرد و با آن صورتش را پاك كرد و زمزمه كنان گفت: 

  »ديگري نديدم ارباب. 

سپس از خانه » سوار اسبت شو و اين مزرعه را ترك كن. ، به تو هشدار مي دهم گريگوري« مزرعه دار بار ديگر گفت: 
به دنبال او راه افتاد. نانسي و گريگوري در اتاق تنها ماندند. سپس گريگوري رو به نانسي كرد و گفت:  بيرون زد و برت هم

  »تو حرف هاي مرا باور مي كني، نانسي. اين طور نيست؟ « 

  »پس به همين خاطر بود كه طعم غذا در ابتدا به نظر ما بد مزه بود ولي بعدا به آن عادت كرديم. « نانسي گفت: 

ه، در ابتدا سيستم بدن شما به سم غذا عادت نكرده بود. ولي حاال اصال طعم بد غذا را حس نمي كنيد. اين موجودات بل« 
شما را مثل حيوانات، چاق و فربه مي كنند تا بعد شما را بخورند. من نگران جان شما هستم. چه كار مي توانيم بكنيم؟ 

  »انيم آنجا با هم ازدواج كنيم و زندگي خوبي هم داشته باشيم. خواهش مي كنم با من به كاترسال بيا. ما مي تو
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من نمي توانم اين كار را بكنم. تو فعال برو، خشم پدرم هم تا فردا فروكش مي كند. من امشب با او « نانسي گفت: 
مثل من از مرگ صحبت مي كنم. اگر باز هم فردا به اينجا بيايي، خواهي ديد او آرام شده است. تو نگران نباش، او هم 

  »مادرم ناراحت است. 

بسيار خوب نانسي. ولي سعي كن از خانه خارج نشوي. به نظر مي رسد اوريگان ها هرگز داخل خانه نمي شوند. درها را « 
قفل كن و پنجره ها را ببند. پرده ها را هم بكش. به پدرت هم بگو تفنگش را هميشه با خودش حمل كند. فعال 

  »خداحافظ. 

   

  

  

  ل يازدهمفص

روزها طوالني تر شده بودند. تابستان كم كم از راه مي رسيد. بروس فاكس از دوچرخه اش پياده شد. گريگوري بي 
صبرانه انتظار او را مي كشيد. هر دو وارد خانه ي بروس شدند. در حالي كه بروس سرگرم دم كردن چاي بود، گريگوري 

تو به دردسر افتاده اي. فردا صبح با هم به مزرعه مي رويم. تو به كمك : « تمام ماجرا را براي او نقل كرد. . فاكس گفت
  »احتياج داري. 

گرندون به من تيراندازي خواهد كرد. تو مي تواني امشب به من كمك كني. فقط به من بگو كجا مي « گريگوري گفت: 
  »توانم يك سگ شكاري پيدا كنم. 

مه چيز را از نزديك ببينم. هرجور شده يك سگ پيدا مي كنيم. آيا نقشه اي بي ربط نگو، من همراهت مي آيم. مايلم ه« 
  »داري؟ 

  »نه، فعال نقشه اي ندارم. « گريگوري متفكرانه گفت: 

  »بايد نقشه اي طرح كنيم. گرندون به اين راحتي نمي ترسد، اين طور نيست؟ « بروس گفت: 
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وه ي تخيل ندارد تا بتواند از ماجرا سر در بياورد. تنها كاري كه نانسي معتقد است پدرش ترسيده، ولي گرندون آنقدر ق« 
  »مي تواند بكند سروسامان  دادن به كار هاي مزرعه است. 

من اين مزرعه دارها را مي شناسم. آنها تا چيزي را با چشم خود نبينند، باور نمي كنند. بايد يك اوريگان « بروس گفت: 
  »را به او نشان دهيم. 

  »توانيم اين كار را بكنيم؟  چطور مي« 

  » بايد يكي از آنها را به دام بيندازيم. « 

فراموش نكن كه آنها نامرئي هستند بروس. ولي حق با توست. من نقشه اي دارم. اگر ما بتوانيم يكي از آنها را به دام « 
  »آنها را بكشيم.ا كه باشند و بعد بيندازيم، مي توانيم بقيه ي آنها را نيز گرفتار كنيم، هر چندت

فكر مي كنم به توافق رسيديم. به نظر مي رسد اين اوريگان ها، آن موجودات كامل « بروس فاكس پوزخندي زد و گفت: 
  »و انسان دوستي كه ما فكر مي كرديم، از آب درنيامدند. 

ا حدي به تصوير بكشد، گريگوري پيش خود فكر مي كرد كه اگر بتواند قيافه ي اين موجودات بيگانه را در ذهن خود ت
كمك موثري به حل اين معما خواهد كرد. كتاب هايي كه در مورد مارها خوانده بود، مي توانست ذهن او را تا حدي ياري 
دهد. احتماال اوريگان ها مانند مارها طعمه ي خود را به سرعت هضم مي كنند. اين موجودات براي اينكه بتوانند درون 

ي كنند، بايد هيكل كوچكي داشته باشند. آنها احتماال دوزيست هستند. يعني هم داخل آب يك سفينه ي فضايي زندگ
مي توانند زندگي كنند و هم در بيرون از آن. پوست آنها مانند ماهي، فلس دار است و پاهايي مانند پاهاي قورباغه دارند. 

ا دو نيش و يك آرواره روي بدن كوچكشان بدن كوچك آنها شبيه بشكه و يا احتماال دوكي شكل است. سر كوچكي هم ب
  سوار است.

شكي نيست كه آنها هيبت وهشتناكي دارند. ولي به لطف نامرئي بودن، اين كوتوله هاي بد ريخت، از ديده ها پنهان 
  هستند و هيچ كس نمي تواند به وضوح به ماهيت آنها پي ببرد.

گرفت، او همراه با دوستش بروس، تله اي را كه براي در  در حاليكه اين تصاوير وحشتناك در ذهن گريگوري شكل مي
بند كشيدن اوريگان ها در نظر گرفته بودند، آماده مي كرد. خوشبختانه گرندون از ورود آنها به مزرعه جلوگيري نكرد. 

  ظاهرا نانسي توانسته بود پدرش را نسبت به حسن نيت گريگوري متقاعد كند.
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طماع وارد شده بود. همان روز صبح در جلوي چشمان وحشت زده اش پنج مرغ،  البته شوك ديگري هم به گرندون
كوچك و كوچك تر شدند و نهايتا جز مشتي پر چيزي از آنها باقي نماند. حاال گرندون در مزرعه سرگرم كار بود و دو مرد 

هي با نگراني، نگاهي به مرداب مي جوان مي توانستند بدون هيچ مزاحمتي نقشه ي خود را به اجرا در آورند. آنها هر از گا
انداختند. نانسي هم به سهم خود با نگراني از پنجره ي اتاق، آنها را زير نظر داشت. يك سگ شكاري، كه گريگوري و 
بروس براي نانسي از شهر آورده بودند، از او مراقبت مي كرد. دو سگ شكاري بزرگ ديگر هم، كه گرندون از همسايه اش 

مزرعه محافظت مي كردند. صداي پارس بلند آنها آرامش حيوانات مزرعه را به هم زده بود. سگ ها  گرفته بود، از
مشكالت فراواني را براي مزرعه دار ايجاد كرده بودند. آنها لب به غذا نمي زدند و گرندون اميدوار بود هنگامي كه حسابي 

  گرسنه شدند، غذايشان را بخورند.

ملك خصوصي، ورود افراد « بيرون دروازه مزرعه نصب كرده بود. روي تابلو نوشته شده بود:  گرندون تابلوي بزرگي را در
  »غير مجاز اكيدا ممنوع. 

دو مرد جوان، مسلح به دو چنگك، كيسه هاي بزرگ آرد را از درون آسياب بيرون مي آوردند و آنها را در مكان هاي مهم 
يك گوساله ي بزرگ را در جلوي چشمان خشمگين سگ هاي  مزرعه مي چيدند. گريگوري به آغل گاوها رفت و

گرندون، كه به شدت پارس مي كردند، بيرون كشيد. گريگوري اميدوار بود، اين سگ ها همان قدر كه براي جان انسان 
عبور ها خطرناك هستند، اوريگان ها را هم به خطر بياندازند. او در حالي كه گوساله را كشان كشان از ميان حياط خانه 

  مي داد، گرابي را ديد.

  »بهتر است از اينجا دور شوي گرابي. ما تصميم داريم يكي از اين اشباح را به دام بياندازيم. « 

  »ارباب، اگر دستم به يكي از آنها برسد، خفه اش مي كنم. مطمئن باش. « 

  »ولي چنگك بهتر است. اين اشباح، موجودات خطرناكي هستند. « گريگوري گفت: 

 »نگران نباشيد ارباب گريگوري. من كارگر پر زوري هستم و با همين دستانم آنها را خفه مي كنم. « 

گرابي براي اينكه حرف خود را به اثبات برساند، آستين هايش را باال زد و بازوان ستبرش را به گريگوري و بروس نشان 
 تاثير خفه كردن را نمايش دهد. داد و سپس زبانش را از دهانش بيرون آورد. او احتماال مي خواست
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تو آدم گردن گلفتي هستي گرابي، ولي ما ايده ي بهتري داريم. ما مي خواهيم « گريگوري حرف او را تاييد كرد و گفت: 
تا سر حد مرگ، با اين چنگك ها اين موجودات را زخمي كنيم. اگر مي خواهي به ما ملحق شوي، برو يك چنكگ از 

  »ر. اصطبل براي خودت بياو

من در خفه كردن « گرابي با حالتي آكنده از خجالت، نگاهي به گريگوري انداخت. آب دهانش را قورت داد و گفت: 
  »مهارت بيشتري دارم. هميشه دلم مي خواست يك نفر را خفه كنم. 

  »چرا مي خواهي اين كار را بكني، گرابي؟ « گريگوري پرسيد: 

هميشه مي خواستم بدانم اين كار چقدر مشكل است. من آدم پرزوري « فت: كارگر مزرعه صدايش را پايين آورد و گ
را با انسان ها تجربه  رهستم و از بچگي كار كرده ام و هميشه هم حيوانات را خفه مي كردم، ولي هيچ وقت اين كا

  »نكردم.

رابي، تو بايد از چنگك گ« گريگوري يك قدم به عقب گذاشت و از گرابي به خاطر اين طرز فكر انتقاد كرد و گفت: 
  و سپس به اصطبل رفت، يك چنگك برداشت و آن را به گرابي داد.» استفاده كني. 

  »خوب حاال بايد كار را شروع كرد. « فاكس گفت: 

فاكس و گرابي هر كدام در داخل دو گودالي كه در دو سمت دروازه مزرعه، حفر شده بود، سنگر گرفتند. گريگوري 
سه هاي آرد را روي سطح مزرعه پخش كرد، تا هر كه بخواهد از مزرعه خارج بشود، رد پايش روي محتويات يكي از كي

  زمين ديده شود. او سپس گوساله را به سوي مرداب هدايت كرد.

عرق سردي بر پيشاني گريگوري نشست، پوست بدنش  به هر سو مي دويدند. بمرغ و خروس ها در زير نور كم رنگ آفتا
احساس مي كرد از ترس و دلهره، درونش يخ زده است. او گوساله را مجبور كرد تا وارد مرداب شود.  مور مور مي شد.

چند دقيقه اي منتظر ماند و سپس همراه با گوساله بازگشت. محوطه را پيمود و خود را به دروازه ورودي مزرعه رساند. 
  شد.هيچ اتفاقي نيفتاد، فقط رد پاي او و گوساله روي زمين ديده مي 

  »يك بار ديگر امتحان كن. شايد آنها دارند زير آب، چرت مي زنند. « فاكس گفت: 

گريگوري بار ديگر همراه با گوساله به مرداب رفت و بازگشت. او چندين بار اين كار را تكرار كرد و هر بار نگاهي به نانسي 
  ، كه با درماندگي از پنجره اتاق به او زل زده بود، مي انداخت.
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خره وقتي كه براي پنجمين بار مسير مرداب تا حياط و بالعكس را مي پيمود، سروكله ي يك اوريگان پيدا شد. او باال
غافلگير شده بود. هيچگونه تحركي در مرداب ديده نمي شد. به نظر مي رسيد اوريگان از محل ديگري به او نزديك شده 

 حياط ريخته شده بود، نقش بست. است. رد پاهاي قورباغه اي شكل او روي آرد هايي كه كف

گريگوري از هيجان فرياد كشيد. طنابي را كه به گردن گوساله آويخته بود، رها كرد. يك كيسه آرد از كنار تير چوبي 
دروازه ورودي مزرعه برداشت و آن را بر روي محل تقريبي اوريگان كه به سوي او مي آمد ريخت و در حاليكه ناخودآگاه 

مي كشيد، تصويري مبهم و سفيد رنگ از اوريگان ديد. او پس از ديدن قد بسيار بلند و هيبت هولناك او،  از وحشت فرياد
زهره اش آب شد. اين موجود وحشتناك هيچ شباهتي به انسان نداشت. بيش از سه يا چهار متر قد داشت و شكست 

  ناپذير به نظر مي رسيد. او به سرعت به گريگوري نزديك مي شد.

  ازدهمفصل دو

صبح روز بعد دكتر كروچورن با كاله ابريشمي اش، در كنار تخت گريگوري حاضر شد. او ابتدا از خانم فن، صاحب خانه 
  گريگوري تشكر كرد و سپس زخم پاي گريگوري را پانسمان كرد.

ديگر هرگز به  خيلي شانس آوردي. حاال اجازه بده نصيحتي به تو بكنم، آقاي گريگوري رولز.« دكتر كروچورن گفت: 
  »مزرعه گرندون نرو. آنجا به مكاني شيطاني تبديل شده است و رفت و آمد به آنجا هيچ سودي ندارد. 

گريگوري سرش را تكان داد. او به جز تيري كه گرندون به پايش شليك كرده بود، هيچ چيز ديگري را در مورد وقايعي 
  ن بازگو نكرد.كه در مزرعه برايش رخ داده بود، براي دكتر كروچور

  »كي حالم خوب مي شود دكتر؟ « گريگوري گت: 

شما جوان ها زود خوب مي شويد. چند روزي بايد استراحت كني. من فردا سري به تو مي زنم. تا آن موقع به پشت « 
  »بخواب و پايت را تكان نده. 

  »مي توانم يك نامه بنويسم دكتر؟ « 

  »بله، البته. « 

دكتر كروچورن اتاق را ترك كرد، گريگوري قلم و كاغذ را برداشت. ابتدا نامه اي براي نانسي نوشت بالفاصله پس از اينكه 
و از او خواست بالفاصله وسايلش را جمع كرده و مزرعه را ترك كند. پس از نوشتن نامه، خانم فن را صدا زد و از او 
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از بابت نانسي راحت شد، بالفاصله دومين نامه را به خواست اين نامه را فورا به دفتر پست ببرد. پس از اينكه خيالش 
خطاب به دوستي كه او را ستايش مي كرد، يعني آقاي اچ.جي.ولز نوشت و در آن تازه ترين وقايع را كه در مزرعه گرندون 

  رخ داده بود، شرح داد:

  

  آقاي اچ.جي.ولز عزيز

ه آردها به زمين ريخته مي شد، خطوط خارجي بدن اوريگان را ديدم. واژه ها پس از ديدن اوريگان از وحشت سرجايم خشكم زده بود. در حاليك
براي توصيف زشتي و وحشتناكي اين موجود ناتوانند. چگونه مي توانم قيافه ي اين هيوال را براي شخص شما، كه شايد بهتر از هر كس ديگر 

ف كنم؟ برداشت من دقيق نيست، زيرا هيچ موجودي در زمين، شبيه در سراسر انگليس با عالقه اين موضوع حياتي را دنبال مي كنيد، توصي
  اين پديده عجيب و غريب نيست.

او ناگهان ظاهر شد. به نظرم شايد بيشتر شبيه يك مرغابي وحشتناك بود. ولي گردن او به كلفتي بدنش بود. دقيق تر بگويم او اصال گردن 
هيچ سري وجود نداشت. به جاي آن، مجموعه اي از شاخك ها و يا شايد دست و  نداشت و يا شايد اصال بدن نداشت. در باالي گردنش

له پا بود كه به هر طرف حركت مي كرد. انگار يك مشت پا را با يك مارماهي پيوند زده باشند. سه يا چهار برابر قد من بود. اگر گرابي مداخ
زندگي ام مشاهده مي كردم. در حاليكه من كيسه آرد را روي اوريگان مي  نكرده بود، تصوير وحشتناك يك اوريگان، آخرين تصويري بود كه در

 ريختم، گرابي نعره اي كشيد و به سوي او حمله كرد. چنگك را به كناري انداخت و به روي آن موجود پريد. اين كار او، همه ي نقشه هاي ما
حد مرگ زخمي كنند. در عوض گرابي گوشه اي از بدن آن موجود را را برهم ريخت. زيرا قرار بود او و بروس با چنگك هايشان او را تا سر

گرفت و با دستان نيرومندش فشار داد. عجب نزاع وحشتناكي. بروس كه عقلش سر جايش آمده بود، با چنگك به سوي اوريگان حمله ور شد. 
به اوريگان حمله كنم. آن موجود با بازوان متعددش، فرياد او باعث شد تا من هم، كه تا آن موقع از ترس  بودم، به خود بيايم و با چنگك 

هم زمان به هر سه نفر ما حمله كرد. هيچ شكي ندارم كه بازوانش نيش هاي سمي داشت. يكي از بازوانش با سرعت به سوي من مي 
لحظه بيشتر مي شد، زيرا دانه  آمد. بيشتر شبيه يك مار سمي بود كه در جستجوي طعمه، دهانش را باز كرده و مي خواهد نيش بزند. خطر هر

  هاي آرد از بدن او به زمين مي ريخت و بار ديگر او نامرئي مي شد. بازوان نامرئي او در اطراف ما حركت مي كرد.

  تنها عاملي كه باعث نجات ما شد، بزدلي اوريگان بود.

ا نشانه گرفتم و چنگك را محكم درون پايش فرو كردم. بروس با تمام نيرو چنكگ را درون بدنش فرو كرد و من با چنگك خود، پاي راستش ر
  او ناگهان از مبارزه دست كشيد.
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گرابي به زمين افتاد و اوريگان عقب نشيني كرد و با سرعت خارق العاده اي به سوي مرداب رفت و داخل آن شد.ما او را دنبال كرديم 
وي او پرتاب كرديم. ولي او درون آب مرداب ناپديد شده بود.فقط و در حالي كه به درون آب شيرجه مي رفت، چنگك هايمان را به س

  جنبش كوچكي روي سطح آب مشاهده مي شد.مقداري از آرد هم روي سطح آب پراكنده شد.

ما ابتدا به آب زل زديم و بعد به سرعت به سوي گرابي رفتيم. او مرده و بر روي زمين افتاده بود و به هيچ وجه قابل تشخيص نبود. 
ريگان او را نيش زده بود. پوستش منقبض شده بود و برق عجيبي داشت. رنگ چهره اش هم ارغواني شده بود. شبيه انسان نبود، بيشتر او

  به كاريكاتوري از انسان شباهت داشت. تمامي اعضاي داخلي بدنش، بر اثر سم اوريگان به مايع تبديل شده بود.

از طريق همين زخم ها عصاره ي بدنش بيرون مي زد. او كوچك و كوچكتر مي شد. احتماال آتار زخم روي گلو و گردنش ديده مي شد و 
ديدن چهره ي مدوس افسانه اي كه انسان را به سنگ تبديل مي كرد، وحشتناك تر از منظره اي نبود كه ما نظاره گر آن بوديم. با صداي 

  ديد كرد كه به سويم تيراندازي مي كند.تيري كه از تفنگ مزرعه دار شليك شد، ما به خود آمديم. او ته

. به كيسه هاي آرد كه ما هدر داده بوديم و تصور اينكه ما تصميم داريم يكي از گوساله هاي او را بدزديم، آتش خشم او را شعله ور ساخته بود
ول نمي كرد. نانسي سعي كرد مانع همين خاطر به سوي ما تيراندازي مي كرد. ما چاره اي جز فرار نداشتيم. گرندون هيچ توضيحي را قب

  تيراندازي پدرش شود، ولي بِرت هم وارد معركه شد تا سگ هاي شكاري را به جان ما بياندازد.

من و بروس به سوي اسب من، ديزي دويديم. بروس سوار اسب شد و درست در لحظه اي كه من هم تصميم داشتم روي زين اسب 
م. بروس مرا نيمه جان روي زين انداخت. گرندون پاي مرا هدف گرفته و تيري به آن شليك بپرم، در پايم احساس سوزش شديدي كرد

  كرده بود.

 با مشقت توانستيم خودمان را نجات دهيم. حاال روي تخت خوابيده ام و احتماال تا چند روز ديگر مي توانم فعاليت هاي عادي خود را از سر
صابت نكرده است. حاال متوجه شديد كه مزرعه به چه مكان نفرين شده اي تبديل شده است؟ در بگيرم. خوشبختانه گلوله به استخوان پايم ا

ابتدا من حتي فكر مي كردم شايد اين مزرعه به يك بهشت زميني و پر از غذا هاي جورواجور تبديل شود، ولي در عوض، اولين برخورد 
مگاه دنياهاي زميني و فضايي تبديل شد. چه آينده اي جز تيرگي و سيه روزي انسان با موجودات فرا زميني، به فاجعه و بهشت زميني به رز

  را مي توان پيش بيني كرد؟

  قبل از اينكه اين نامه ي طوالني را به اتمام برسانم، بايد به يكي از پرسش هايي كه در نامه ي گذشته تان مطرح كرديد، جواب دهم.

ريي هستند و در ادامه توضيح داده بوديد كه هرگونه تغييري در توانايي عدسي هاي چشم براي شما پرسيده بوديد آيا اوريگان ها كامال نام
شكست نور، باعث از دست رفتن قوه ي بينايي مي شود. ولي بدون چنين تغييري چشم ها مثل دو گوي شيشه اي مريي خواهند بود. به 
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نند. پس اوريگان ها چگونه مي توانند اجسام را ببينند و مسير خود را تعيين كنند؟ عالوه بدون وجود شبكيه و قرنيه، چشم ها هرگز نمي توانند ببي
گونه در پاسخ اين سوال بايد بگويم اوريگان ها براي ديدن، نيازي به چشم ندارند. آنها به طوري طبيعي نامريي هستند. دقيقا نمي دانم آنها چ

ي كنند، كامال موثر عمل مي كند. اصال نمي دانم كه آنها چگونه با يكديگر ارتباط برقرار مي بينند، ولي آن اندام حسي كه براي ديدن استفاده م
  مي كنند. اوريگاني كه ما با او دست و پنچه نرم كرديم، هنگامي كه من چنگك را درون پايش فرو بردم، هيچ صدايي از خود در نياورد.

شايد در ابتدا آنها هم تصميم گرفتند، گونه اي ارتباط حسي اسرار آميز با ما برقرار كنند،  ظاهرا آنها به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.
ولي از آنجايي كه ما چنين حس قوي نداريم، تصور كردند كه ما مثل گاو و گوسفند، حيوانات نادان و تكامل نيافته اي هستيم. اگر چنين 

  موضوعي صحت داشته باشد، تراژدي غم انگيزي است.

حاال مي خواستم از شما درخواستي بكنم. من كامال واقفم كه شهرت شما هر روز بيشتر مي شود و همراه آن دل مشغولي هاي شما نيز و 
افزايش مي يابد. ولي احساس مي كنم اتفاقي در اين گوشه ي دور افتاده انگلياي غربي رخ داده كه اهيمت فراواني براي جهان و آينده 

  ي جهانيان دارد.

ستفاده اهشمندم به ديدن ما بياييد. دو مهمانخانه در اين شهر كوچك وجود دارد كه مي توانيد در هر كدام از آنها كه بخواهيد اقامت كنيد. با اخو
از قطار مي توانيد به راحتي به اينجا سفر كنيد. ممكن است قدري كسل كننده به نظر برسد، ولي مسافرت راحتي است. شما مي توانيد در 

كيلومتر از اينجا فاصله دارد، سوار قطار شويد و خود را به كاترسال برسانيد سپس باهم سري به مزرعه گرندون مي  12ستگاه هيگهام كه فقط اي
زنيم. شايد موفق شويد يكي از اين موجودات را با چشم خود ببينيد. مطمئن هستم شما هم مثل من در مورد وقايعي كه در اينجا رخ داده، 

ده شده ايد، ولي قسم مي خورم كه در هيچ مورد مبالغه و اغراق نكرده ام. پس بار ديگر تقاضا مي كنم به اينجا بياييد و اگر به انگيره شگفت ز
  اي براي سفر نياز داريد، فقط در مورد اتفاقات خارق العاده اي كه در اينجا رخ داده، كمي تأمل كنيد.

  گريگوري رولز –دوستدار صديق شما 

  

از اينكه گريگوري اين نامه ي طوالني را بار ديگر مرور كرد و چند صفت اضافي را حذف كرد، روي تخت دراز پس 
  كشيد.احساس كرد با اينكه موقتا از محل حادثه دور شده ولي هنوز در حال جنگ است.

انسي به مزرعه رفته بعد از ظهر آن روز خبرهاي ناخوشايندي به گوش گريگوري رسيد. پستچي كه براي تحويل نامه ن
  بود، وقايع وحشتناكي را ديده بود و شايعاتي هم در سراسر شهر پيچيده بود.
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او هنگامي كه به مزرعه رسيد، صداي كر كننده حيوانات را شنيده بود و هنگامي كه وارد مزرعه شده بود، از فاصله دور 
ختن چيزي شبيه چوبه ي دارد در وسط حياط خانه گرندون را ديده بود كه رنگ چهره اش سياه شده بود. او سرگرم سا

  بوده است. پستچي از ترس فرار كرده و در نتيجه نامه به دست نانسي نرسيده بود.

نگراني وجود گريگوري را مي آزرد. چه باليي سر نانسي آمده بود؟ صاحبخانه شام گريگوري را آورد. گريگوري تازه متوجه 
خانه نشده بودند. قد آنها بسيار بلند بود و نمي توانستند وارد خانه شوند. تا زماني كه  شده بود كه چرا اوريگان ها وارد

نانسي داخل خانه مي ماند، جانش در خطر نبود. ولي آيا مي توان قبول كرد كه كسي در آن مكان نفرين شده، جانش در 
كابوس به سراغش آمد. او در رويايش در  خطر نباشد؟ گريگوري به خواب فرو رفت، ولي در اولين ساعات صبح بار ديگر

شهري عجيب اقامت داشت. جايي كه همه ساختمان ها جديد بودند و مردم لباس هاي براقي به تن داشتند. در وسط 
ميدان شهر درختي روييده بود. او در رويايش رابطه ي ويژه اي با درخت برقرار كرده بود. او به درخت غذا مي داد و 

  كنار درخت عبور مي كردند به داخل آن هل مي داد. مردمي را كه از

بود كه از شاخه هاي نرم و باريك آن بزاق جاري مي شد و هرچه بيشتر انسان ها را  خَدو آن درخت عجيب يك درخت 
مي بلعيد، بزرگتر مي شد و آدم ها به بخشي از درخت تبديل مي شدند. مقداري از آب درخت روي گريگوري پاشيده شد 

بجاي اينكه او را ذوب كند، باعث شد تا گريگوري هر كس را كه لمس مي كرد، ذوب شود و ازبين برود. او دستانش ولي 
  را روي شانه نانسي همسر آينده اش گذاشت و ناگهان دهان نانسي جمع شد و پوست صورتش كنده شد.

  اغ رفت و آن را روشن كرد.گريگوري با وحشت و گريه كنان از خواب پريد و كورمال كورمال به دنبال چر

  

  

  

  

  

  فصل سيزدهم
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دكتر كراچورن فردا صبح به سراغ گريگوري آمد و به او گفت حداقل سه روز ديگر استراحت كند و تا عضالت پايش 
بهبود يابد. گريگوري در حاليكه از دست خودش عصباني بود، دوباره روي تخت دراز كشيد. هر بار كه به كابوس ديشب 

به ياد نانسي مي افتاد. او نانسي را با تمام مخاطرارت در مزرعه تنها گذاشته بود. نامه اش هم به دست او  فكر مي كرد،
نرسيده بود. پس از آن كه صاحب خانه ناهار را آورد، گريگوري تصميم گرفت شخصا به ديدن نانسي برود و سپس بدون 

  لباسش را پوشيد.اينكه به غذايش دست بزند، از تخت پايين آمد و به آرامي 

پايش بيشتر از آن حدي كه تصور مي كرد، او را آزار مي داد و درد مي كرد. با هر زحمتي كه بود خود را به طبقه پايين 
رسانده و به اصطبل رفت. به نظر مي رسيد اسبش، ديزي با ديدن او خوشحال شده است. او به آرامي ديزي را نوازش كرد 

  »اري باشد كه باهم به مزرعه ي گرندون مي رويم. شايد اين آخرين ب« و گفت: 

به راحتي او را زين كرد. ولي سوار شدن بر اسب، برايش بسيار دشوار بود. پس از مدتي به موقعيت عادت كرد و از همان 
 مسير هميشگي، راهي مزرعه گرندون و يا شايد هم قلمرو اوريگان ها شد. هر از گاهي مجبور بود بايستد، درد پايش

  بيشتر شده بود، خون از پاهايش چكه مي كرد.

در حاليكه به مزرعه نزديك مي شد، همان چيزي را كه پستچي از آن به عنوان چوبه ي دار اسم برده بود، با دو چشم 
خود ديد. يك تير چوبي در وسط حياط خانه برپا شده بود. يك كابل هم از روي آن عبور داده شده بود و چراغي از آن 

ن بود تا تمامي محوطه را روشن كند. تغيير ديگري هم رخ داده بود. يك حصار چوبي دور تا دور مرداب كشيده شده آويزا
بود ولي بخشي از آن شكسته شده بود. گويي هيواليي از ميان آن عبور كرده بود. يك سگ درنده هم در كنار دروازه 

  مزرعه بسته شده بود. سگ به شدت پارس مي كرد.

تصميم گرفت با وجود اين سگ از دروازه عبور نكند. در حاليكه به مغزش فشار مي آورد تا راهي براي ورود به گريگوري 
  مزرعه پيدا كند، نانسي را ديد كه از خانه بيرون آمد و به سوي او دويد.

پدرت « و گفت:  زنجير سگ را گرفت و او را از دروازه دور كرد. گريگوري وارد مزرعه شد. خودش را به نانسي رساند
  »كجاست؟ 

  »گريگوري تو هنوز خونريزي داري. پايت هنوز خوب نشده. « 

  »مهم نيست. پدرت كجاست؟ « 

  »فكر كنم او االن سرگرم غذا دادن به خوك هاست. « 
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  »بسيار خوب. من مي روم تا با او صحبت كنم. نانسي برو وسايلت را جمع كن. بايد از اينجا برويم.« 

  »توانم پدرم را ترك كنم.  ولي من نمي« 

  »تو بايد اين كار را بكني و من همين حاال اين موضوع را با او درميان مي گذارم. « 

مواظب باش، او « درحاليكه گريگوري به سوي خوك داني مي رفت تا با گرندون مالقات كند، نانسي فرياد كنان گفت: 
  »تفنگش را هميشه با خودش حمل مي كند. 

كه با زنجير بلند به دروازه بسته شده بودند، گريگوري را تعقيب مي كردند و دندان هايشان را به او نشان  دو سگ شكاري
مي دادند. گريگوري، بِرت را ديد كه در كنار كلبه گرابي، سرگرم بريدن تنه هاي درخت است. به راه خود ادامه داد و وارد 

  خوك داني شد.

تاريكي، گرندون سخت سرگرم كار بود. سطلي را كه در دستش بود به زمين  داخل خوك داني تاريك بود و درميان
تو چرا دوباره به اين مزرعه آمدي؟ مگر تابلويي كه به دروازه نصب كرده ام نديدي؟ من نمي خواهم « انداخت و گفت: 

اين مزرعه پيدايت بشود  بيشتر از اين به تو صدمه بزنم، چون مي دانم كه حسن نيت داري. ولي بخدا قسم اگر بازهم در
  »تو را مي كشم، فهميدي؟ حاال هم گورت را گم كن. 

آقاي گرندون. شما به همان اندازه كه همسرتان قبل از مرگ ديوانه « گريگوري در حالي كه بي حركت ايستاده بود گفت: 
هر لحظه ممكن است به شده بود، عقلتان را از دست داده ايد. طمع شما را كور كرده است، چرا متوجه نيستيد؟ 

  »سرنوشت گرابي دچار شويد. مي دانيد چه چيز وحشتناكي را داريد در داخل مرداب پرورش مي دهيد؟ 

من احمق نيستم. ولي فرض كنيم كه موجوداتي در اينجا هستند كه همه چيز را مي خورند، حتي آدم ها را و حاال هم « 
ا به كسي نياز دارند تا به كارهاي مزرعه رسيدگي كند. من مطمئن هستم كه اين مزرعه به آنها تعلق دارد. در هر حال آنه

  »آنها به من آزار نمي رسانند و تا زماني كه من به كار خودم مشغول باشم، آنها به من كاري ندارند. 

رعه انجام تو هر روز چاق تر مي شوي. چرا متوجه نيستي؟ با وجود كار بدني سختي كه هر روز در مز« گريگوري گفت: 
  »مي دهي، چهار، پنج كيلو چاق تر شده اي. آيا اين موضوع باعث وحشت تو نمي شود؟ 

من ادعا نمي كنم كه نمي ترسم، ولي من « مزرعه دار براي يك لحطه مكثي كرد. به دور و برش نگاهي انداخت و گفت: 
  »ت. حاال لطف بكن و از اينجا برو. فقط همان كاري را مي كنم كه بايد انجام دهم. زندگي ما دست خودمان نيس



 

  ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب  ا ت ك / ه د ش ن  ي ر ف ن ه  ع ر ز م   49 

چشمان گريگوري شعاع نگاه گرندون را تعقيب كرد و براي اولين بار در آن تاريكي، نگاه خود را معطوف خوك ها كرد. 
  آنها بسيار بزرگتر از اندازه معمولي بودند، پشت سياه رنگ آنها، برآمده بود و به بزرگي يك گاو نر جوان شده بودند.

اينجا مزرعه مرگ است و طبيعي است كه پايان كار همه ي ماست. اما در اين مزرعه شما « با درماندگي گفت: گريگوري 
آقاي گرندون، خوك، گاو و انسان هيچ فرقي نمي كنند. شما هر جوري مي خواهيد فكر كنيد. من با شما هم عقيده 

مزرعه جان شان را از دست بدهند. خواهش مي كنم نيستم و اجازه نمي دهم كساني كه به شما وابسته هستند، در اين 
  »اجازه بدهيد هرچه زودتر با دخترتان ازدواج كنم و او را از اين مهلكه خارج كنم. 

  

  فصل چهاردهم

طي سه روز اولي كه نانسي از مزرعه دور بود، بر روي تخت يكي از تاق هاي مهمانسراي وي فارِر دراز كشيده بود و تا 
داشت. همه ي غذاها او را مسموم مي كردند. ولي كم كم مراقبت هاي پزشكي دكتر كراچورن، نيروي از مرگ فاصله اي ن

  دست رفته ي او را برگرداند.

امروز حالت خيلي بهتر شده است و به زودي خوب مي شوي، ولي ابتدا بايد آثار تمام غذاهاي « گفت:  گريگوري
  »مسمومي كه در مزرعه خورده اي، محو شود. 

من هم از تو خواهش مي كنم، ديگر به مزرعه نرو. پدرم احتماال زندگي خوبي دارد و احساس مي كنم عقلش سر  «
  »جايش آمده است. خواهش مي كنم تو عقلت را از دست نده، اصال شايد اوريگان ها ما را تا اينجا تعقيب كرده اند. 

ن موجودات فضايي مزرعه را ترك نمي كنند. من فكر مي كنم مي داني نانسي، من بارها از خودم سوال كرده ام چرا اي« 
هنگامي كه متوجه شوند به راحتي مي توانند انسان ها از پا در آورند، آن وقت به همه حمله خواهند كرد و شايد بقيه 

انده در همان اوريگان ها هم به زمين هجوم بياورند و آن را تسخير كنند. با اين حال به نظر مي رسد اين مهمانان ناخو
  »مزرعه كوچك خوشحال و راضي هستند. 

ممكن است من آدم خيلي باهوشي نباشم، ولي مي توانم به اين سوال جواب بدهم. من فكر مي كنم فقط « نانسي گفت: 
بر دو اوريگان در مزرعه وجود دارد. آنها مايل نيستند به جاي ديگري بروند، چون احتماال براي گذراندن تعطيالت، سوار 

ماشين فضايي خودشان به دنياي كوچك ما آمده اند. شايد هم براي گذراندن ماه عسل به اينجا آمده باشند. ما انسان ها 
  »هم همين كار را مي كنيم، اين طور نيست؟ 
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  »ماه عسل! عجب فكر مسخره اي! « 

ام كه مي توان به راحتي در آن پدرم مي گفت آنها فقط دو نفر هستند و كره زمين را به عنوان مكاني ساكت و آر« 
  »استراحت كرد، انتخاب كرده اند. معموال مردم در تعطيالت غذاي خوب مي خورند، مگر نه؟ 

ولي اين واقعا وحشتناك است. تو سعي مي كني اوريگان ها را « هاج  و واج به نانسي زل زده بود و گفت:  گريگوري
  »موجودات خوشايندي معرفي كني؟ 

  »ه. ولي من فكر مي كنم آنها الاقل براي يكديگر خوشايند هستند. البته كه ن« 

  »به هر حال من مايلم آنها را تهديدي براي همه قلمداد كنم. « 

  »پس به همين خاطر هم كه شده، سعي كن ديگر به مزرعه برنگردي. « 

ه او داد. با اين حال تصميم گرفت نامه اي از آقاي دكتر هودسن وارد دريافت كرد. اين نامه دلگرمي زيادي ب گريگوري
فعال جواب اين نامه را ندهد. در حال حاضر نمي توانست اين محل را هم ترك كند. البته او حاال همسري داشت و مجبور 
بود مخارج زندگي را تامين كند و مقرري كه پدرش هر ماه براي او مي فرستاد، كفاف زندگي دو نفر را نمي داد، او مجبور 

كند. ولي دلش راضي نمي شد پايان ماجراي مزرعه را نبيند. او منتظر نامه ي ديگري بود و افكارش در مزرعه  بود كار
  آمد. گريگوريگرندون و آن مرداب اسرارآميز سير مي كرد. شب بعد كابوس درخت خدو بار ديگر به سراغ 

تعريف كند. آنها در رستوران شهر يكديگر را  او در يك بعد از ظهر جرأت كرد تا داستان خوابش را براي بروس و نانسي
  مالقات كردند. نانسي كه حالش كامال خوب شده بود، در شهر كمي پياده روي كرده بود.

مردم داوطلبانه خود را قرباني درخت مي كردند و با اينكه با دو چشم خودم نديدم، ولي احساسم به « گفت:  گريگوري
ند، بلكه به چيز ديگري تبديل مي شوند. به پديده اي غير انساني. اين بار درخت از من مي گفت آنها در حقيقت نمي مير

آهن ساخته شده بود و پمپ هاي متعددي آن را در هر لحظه بزرگ و بزرگتر مي كردند و به هوا مي بردند. از ميان بزاق 
  »هم بخار بيرون مي زد. دهان درخت، مي توانستم ميل گردها و پيستون ها را ببينم و از شاخه هاي درخت 

به نظر من اين درخت شبيه وسايل و دستگاه هايي است كه در آينده اختراع « فاكس خنده اي كرد و طعنه زنان گفت: 
به نظر من وقايع اخير باعث شده كه تو  گريگوريخواهد شد، زماني كه حتي درختان توسط ماشين ها ساخته مي شوند. 

، خواهر من فردا به نورويچ مي رود. چرا شما دو نفر همراه او نمي رويد؟ در نورويچ مي عقلت را از دست بدهي. گوش كن



 

  ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب  ا ت ك / ه د ش ن  ي ر ف ن ه  ع ر ز م   51 

توانيد هر چيزي را كه براي زندگي مشترك الزم است، خريداري كنيد. من هم قول مي دهم اگر اوريگان ها به كاترسال 
  »هجوم آوردند، حتما شما را در جريان بگذارم. 

  »، سال هاست كه من به نورويچ نرفته ام. گريگورياهش مي كنم خو« گفت:  گريگورينانسي به 

  »فكر بدي نيست. « هم با شك و ترديد گفت:  گريگوري

پس از صرف شام، نانسي را تا اتاق همراهي كرد و سپس به خيابان رفت. او قبل از اينكه شهر را ترك كند، بايد  گريگوري
  براي آخرين بار سري به مزرعه مي زد.

  

  نزدهمفصل پا

غباري ارغواني مزرعه را احاطه كرده بود و حصارهاي چوبي به ارتفاع سه متر دور تا دور مزرعه برپا شده بود تا از ورود 
افراد بيگانه جلوگيري كند. صداي ضربات چكش بر روي چوب، با جيغ وحشتناك حيوانات در هم مي آميخت. به نظر مي 

ر هاي چوبي بيشتري در حال ساخته شدن است. نورپردازي مزرعه چشم رسيد كار حصاركشي هنوز تمام نشده و حصا
اندازي غير عادي ايجاد كرده بود. حاال پنج تير چوبي كه بر فراز آن چراغ برق نصب شده بود، نقاط مختلف مزرعه را 

رون موتورخانه و روشن كرده بود. يك تير كنار دروازه، يكي در نزديكي مرداب، يك تير ديگر در جلو خانه، يكي در بي
  آخري در كنار خوك داني نصب شده بودند.

گريگوري عاقل تر از آن بود كه از دروازه اصلي وارد خانه شود. او در عوض اسبش را به سمت جنوب مزرعه برد و از همان 
اف شد. نقطه به آرامي وارد مزرعه شد. در حالي كه به سوي مزرعه مي رفت، متوجه تفاوت مزرعه با زمين هاي اطر

گياهان ذرت چندين برابر ارتفاع معمولي خود را داشتند و رقص آنها در ميان باد و تاريكي شبانگاه،  منظره هولناكي را 
پديد آورده بود. ميوه هاي توت فرنگي به اندازه ي گالبي رشد كرده بودند. درختان سيب هم تا زمين خم شده بودند. 

نگيني درختان شده بود. در همه جاي مزرعه جنبش و تحرك به چشم مي خورد. سيب ها به اندازه توپ فوتبال باعث س
  سر و صدا آنقدر زياد بود كه گريگوري مجبور شد بايستد و توجه خود را معطوف منبع صدا كند.

باد شديدي وزيدن گرفت. بادبان هاي آسياب بادي قديمي مثل يك پرنده دريايي جيع مي كشيد و دور خود مي چرخيد. 
موتورخانه، موتوربخار با سروصدا كار مي كرد و برق توليد مي كرد. سگ ها هنوز ناآرام بودند و پارس مي كردند.  در

حيوانات ديگر هم با سگ ها هم صدا شده و گروه كُر وحشتناكي را تشكيل داده بودند. گريگوري به ياد خوابي افتاد كه 
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مزرعه هم به رويايش شبيه بود. كشاورزي به صنعت تبديل شده و  ديده بود. آن درخت نفرين شده در ذهنش تداعي شد.
ضربان طبيعت توسط دنياي علم و تكنولوژي بلعيده مي شد. در ميان پوست درختان، بخار شومِ نيروهاي ناشناخته و 

  تكنولوژي مخرب موج مي زد.

كه توسط چراغ برق و حصارهاي چوبي  گريگوري خودش را متقاعد كرد كه جلوتر برود. با احتياط از ميان برش هاي نور
روي زمين منعكس مي شد، عبور كرد و خود را به درِ پشتي خانه رساند. يك چراغ گاز به آشپزخانه روشنايي بخشيده 

  بود. گريگوري درنگ كرد. صداي شكستن شيشه از درون خانه به گوش رسيد.

شنيد كه با صداي خفه و آرام صحبت مي كرد. انگار با  با احتياط از پنجره وارد خانه شد. صداي گرندون را از سالن
همانجا بخواب! تو هيچ فايده اي براي من نداري، فقط قوي تر ها زنده مي مانند. آه خداي من! « خودش حرف مي زد: 

ه آنها را مرا حفظ كن تا بتوانم حقانيت خود را به اثبات برسانم. به زمين هايم محصوالت فراواني بخشيدي، حاال اجازه بد
  »درو كنم. اين مزرعه زندگي من است. همه را از اينجا دور كن، آنها دشمنان من هستند. 

گرندون زمزمه كنان با خودش حرف ميزد. گريگوري از آشپزخانه بيرون آمد. خودش را كنار درِ نيمه بازي كه به سالن 
  منتهي مي شد، مخفي كرد و زير چشمي گرندون را زير نظر گرفت.

ضعيف يك شمع، سالن را كمي روشن كرده بود. ظاهراً برق خانه عمدا قطع شده بود تا نيروي اضافي براي روشنايي  نور
خارج خانه تامين شود. پشت گرندون به گريگوري بود. صورت خسته اش در زير نور شمع پيدا بود. پشتش در اثر كار 

  .مفرط، كه خود او آن را وظيفه اش مي پنداشت، خم شده بود

گرندون در حالي كه هنوز پيش خود زمزمه مي كرد از خانه خارج شد و درِ خانه را باز گذاشت. از كنار خانه عبور كرد و 
  باالخره در ميان تاريكي گم شد و صداي پايش نيز در ميان سروصداي حيوانات محو شد.

مردي را ديد كه زير ميز افتاده است. مرد  گريگوري در حاليكه در ميان تاريكي سالن، كورمال كورمال راه مي رفت، بدن
روي زمين چرخي زد و در زير بدنش صداي خرد شدن شيشه به گوش رسيد. گريگوري نمي توانست به خوبي او را 

  ببيند، ولي مي دانست او بِرت نگلند است.

  »مرا نكش، من فقط مي خواستم از اينجا فرار كنم. « بِرت گفت: 

  »بدجوري زخمي شدي؟  برت؟ من گريگوري هستم،« 



 

  ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب  ا ت ك / ه د ش ن  ي ر ف ن ه  ع ر ز م   53 

گريگوري مي توانست بعضي از زخم ها را ببيند. پيراهن بِرت پاره شده بود. روي گردن و پهلوهايش در اثر تماس با خرده 
شيشه ها، آثار زخم هاي متعددي به چشم مي خورد. روي گردن بِرت هم در اثر ضربه ي يك چوب دستي، زخم عميقي 

  ر لحظه تيره تر مي شد.به وجود آمده بود كه رنگ آن ه

گريگوري، فكر مي كردم كه تو در كاترسال هستي. اينجا چه كار مي « برت صورتش را پاك كرد و با لحن آرامي گفت: 
  »كني؟ اگر گرندون اينجا پيدايت كند، حتما تو را خواهد كشت. 

  »چه باليي سر تو آمده برت؟ مي تواني بلند شوي؟ « 

تو را به خدا يواش حرف بزن، وگرنه او « ا به دست آورد. او دست گريگوري را گرفت و گفت: بِرت بار ديگر نيروي خود ر
صداي ما را مي شنود و دوباره به سراغم مي آيد و اين باز كلك مرا خواهد كند. او پاك ديوانه شده است. او مي گفت اين 

ي به سرم كوبيد. ولي خوشبختانه سر من مثل موجودات مرداب براي تعطيالت به اينجا آمده اند و بعد هم با چوبدست
  »آهن سفت و سخت است. 

  »سر چي دعوايتان شد؟ « 

بگذار رك و پوست كنده بگويم. من همه چيز را در مورد اين مزرعه فهميدم. آن موجودات فضايي مرا خواهند خورد و « 
گرندون حواسش نيست، فرار كردم و به  همان باليي كه سر گرابي آمد، بر سر من هم مي آيد. زماني كه متوجه شدم

  »شده است. بايد آن را نابود كرد. خانه آمدم تا وسايلم را جمع كنم و بروم. اين مزرعه به يك مكان شوم و شيطاني تبديل

  برت با كمك گريگوري از جا بلند شد و تعادلش را به دست آورد و به آرامي به سوي پلكان رفت.

بهتر باشد سراغ گرندون برويم و او را بي هوش كنيم و در ارابه بياندازيم و هر سه نفري از  برت، شايد« گريگوري گفت: 
  »اين جا خارج شويم. 

بِرت نگاهي به او انداخت و در حاليكه صورتش در ميان سايه ها پنهان شده بود، دستي به شانه ي زخمي اش كشيد و 
  برگرداند و از پله ها باال رفت.سپس رويش را » اگر مايل هستي، امتحان كن. « گفت: 

گريگوري سرجاي خودش ايستاده بود و حركتي نمي كرد. از پنجره نگاهي به بيرون انداخت. او بدون هيچ ايده ي روشني 
  به مزرعه آمده بود، ولي حاال تصميم داشت گرندون را از اين مزرعه نفرين شده نجات دهد.
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نبود، ولي نمي توانست يك انسان را در اينجا، با اين موجودات فضايي تنها  با اينكه ديگر احترامي براي گرندون قائل
  بگذارد.

  موتورخانه فقط داراي يك پنجره بود كه ميله هاي فلزي آن را نفوذناپذير مي كرد.

ن موتورخانه كه از آجر ساخته شده بود، فقط يك درِآهني داشت كه از بيرون قفل مي شد. شايد مي توانست آقاي گرندو
  را درون آن زنداني كند و سپس به دنبال كمك برود.

گريگوري از خانه خارج شد. تاريكي اسرارآميز بيرون، او را مي ترساند. با تشويش به زمين زير پايش نگاه مي كرد. به 
  ند.دنبال رد پاي اوريگان ها تمام حياط خانه را زيرو رو كرد. به نظر مي رسيد اوريگان ها در حال استراحت هست

ناگهان صداي فرياد زني در تاريكي شب پيچيد. رعشه اي بر اندام گريگوري افتاد. اين صدا آشنا بود. ابتدا به ياد خانم 
  گرندون همسر مزرعه دار افتاد. ولي پس از مدتي متوجه شد كه اين صدا متعلق به همسرش نانسي است.

فرياد مي كشيدند. بلندترين فريادها متعلق به خوك ها بود. به بالفاصله به سوي منبع صدا دويد. تمامي حيوانات همزمان 
نظر مي رسيد تمام خوك ها پيامي را براي منبعي ناشناخته ارسال مي كنند. گريگوري به سوي خوك داني دويد. از 

  مقابل حصارها و از كنار تير چراغ برق عبور كرد و وارد خوك داني شد.

ك ها فضا را پر كرده بود. هر كدام از اين حيوانات با سم هاي تيزشان سعي مي درون خوك داني صداي كر كننده ي خو
  كردند درِ قفس هاي خود را باز كنند.

با ديدن خوك ها، گريگوري به تغييرات عظيمي كه در مزرعه رخ داده بود، به وضوح پي برد. خوك ها به طرز وحشتناكي 
  د.رشد كرده و تمام فضاي قفس ها را پر كرده بودن

گرندون در كنار در ايستاده بود و روي دستانش، دخترش نانسي كه از هوش رفته بود، قرار داشت. يك كيسه غذاي 
خوك هم در كنار پاهايش افتاده بود. او سعي مي كرد در يكي از قفس ها را باز كند، ولي خوك عظيم الجثه اي مانع 

  ورود او به داخل قفس مي شد.

و به گريگوري كه رنگ به چهره نداشت، نگاهي انداخت. موجود ديگري هم در آنجا حضور گرندون سرش را برگردان 
داشت. يك قفس در كنار گريگوري باز شد و دو خوك از آن بيرون پريدند. به نظر مي رسيد كه آنها وجود يك موجود 

  گرسنه و سيري ناپذير را حس مي كردند. يك اوريگان آنجا بود.
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د و به هر سو مي دويدند، ولي مقاومت بي فايده بود. مرگ سايه افكنده بود و راه فراري نبود. خوك ها زوزه مي كشيدن
ناگهان ضربه اي به پشت يكي از خوك ها وارد آمد و بالفاصله بدن فربه و عظيم الجثه اش كوچك و كوچك تر شد و 

  پس از چند لحظه عصاره ي وجودش تهي شد.

گاه نكرد و به سوي مزرعه دار دويد. حاال كامال مشخص بود، چه كاري مي خواهد گريگوري به آن منظره ي وحشتناك ن
انجام دهد. گرندون در يكي از قفس ها را باز كرد و دخترش نانسي را درون آخور فلزي خوك انداخت. خوك ها فك هاي 

  خود را به حركت در آوردند تا غذاي جديد خود را ببلعند.

ي كه اسلحه اش را روي آن آويخته بود، دراز كرد. جنب و جوش در خوك داني شدت گرندون دستش را به سوي ديوار
گرفته بود. خوكي كه جفتش را چند لحظه قبل اوريگان هضم كرده بود، خود را از بند قفس خالص كرد و به راهروي 

  مركزي رساند. براي چند لحظه ايستاد.

د كنند، به جنب و جوش افتادند و قفس ها يكي پس از ديگري خوك ها كه احساس كرده بودند مي توانند خود را آزا
  بازي شد. گريگوري با زحمت زياد، خودش را به گوشه اي پرتاب كرد.

طولي نكشيد كه تمام مكان پر از خوك هايي شد كه براي آزاد شدن به يكديگر فشار مي آوردند و نزاع مي كردند. 
ه آنها تصميم داشتند با مشت و لگد به جان يكديگر بيافتند، هجوم خوك ها گريگوري خود را به گرندون رساند. در حاليك

مانع نزاع آنها شد. سم تيز يكي از خوك ها به پاي گرندون اصابت كرد و او را به زمين انداخت. سپس لشكر خوك ها كه 
كي از قفس ها انداخت و در را خود او آنها را پرورش داده بود، گرندون را له كردند. گريگوري به سرعت خود را داخل ي

  بست.

نانسي، در حاليكه دو خوكي كه قرار بود طعمه آنها شود سعي مي كردند خود را آزاد كنند، به سختي تالش مي كرد تا از 
آخور خوك ها بگريزد. با قدرتي فوق العاده و حيرت انگيز و به صورت كامال غريزي، گريگوري خود را به نانسي رساند و او 

  ز روي آخور بلند كرد.را ا

آنها از خطر جسته بودند، ولي اين رهايي دوام چنداني نداشت، در ميان گرد و خاك ايجاد شده در خوك داني، آنها مي 
توانستند دو هيوالي فضايي را كه در دروازه ي ورودي و خروجي ايستاده بودند، تشخيص دهند. خوك ها هم در آن 

  دند.معركه به جان يكديگر افتاده بو

  »من بايد دنبال تو مي آمدم. ولي وقتي آمدم، پدرم حتي مرا نشناخت. « نانسي گفت: 
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گريگوري پيش خود فكر كرد، الاقل نانسي پدرش را درحاليكه زير سم خوك ها له شد، نديده است. بي اختيار به جايي 
  نگ را بردارد.كه تفنگ از ديوار آويزان بود، نگاهي انداخت. گرندون موفق نشده بود كه تف

گريگوري مي توانست از روي يك تير چوبي عبور كند و خود را به آن برساند. از نانسي خواست از جايش تكان نخورد. 
خود را به تير چوبي رساند و آرام آرام روي آن راه رفت تا به ديواري رسيد كه تفنگ از آن آويزان بود. زير پاهاي او خوك 

  اره مي كردند.ها همچنان يكديگر را تكه پ

اين تفنگ مي توانست كمك موثري باشد. اوريگان ها با تمام تفاوت هايي كه نسبت به انسان ها داشتند، نسبت به گلوله 
مصونيت نداشتند. وقتي گريگوري اسلحه ي كهنه و قديمي را در دست گرفت، ميل شديدي براي كشتن يكي از اوريگان 

  ها را در خود احساس كرد.

يري افتاد كه قبل از وقوع اين ماجرا در ذهنش نقص بسته بود. او آن زمان اميدوار بود كه اوريگان ها موجودات به ياد تصو
برتري باشند كه از شعور و درك بااليي برخوردارند. او فكر مي كرد كه آنها در جامعه اي زندگي مي كنند كه ويژگي هاي 

  هروندانِ آنها در مسيري دوستانه قرار بگيرد.اخالقي برتر در آن باعث مي شود تا فعاليت هاي ش

او فكر مي كرد چنين تمدني مي تواند حتي از موهبت پرواز بين سياره اي برخوردار باشد. ولي شايد عكس اين موضوع 
صادق بود و شايد هم اين هدف، تنها توسط نمونه هاي بي رحمي از موجودات فضايي كه براي جان انسان ها ارزشي قائل 

ند، دنبال مي شد. ناگهان تصويري كه از جهان داشت در مغزش به هم ريخت. شايد موجودات برتر، مهربان و عادل نيست
تنها در سياره هاي خودشان زندگي مي كنند و در عوض اين تبهكاران و قاتلين فضايي هستند كه همانند دزدان دريايي، 

  ان در مي نوردند.كائنات را در جست و جوي غذا و فرونشاندن اميال پليدش

او بار ديگر خود را به نانسي رساند. نانسي به در ورودي اشاره كرد. خوك ها به سرعت بيرون مي رفتند. ولي يكي از آنها 
به زمين افتاد و به رنگ ارغواني در آمد و باالخره مانند يك بادكنك تخليه شد و جز پوست و مشتي پشم از او چيزي 

ه همان مسير را طي مي كرد، به سرنوشت خوك قبلي دچار شد. آيا اوريگان خشمگين شده باقي نماند. خوك ديگري ك
  بود؟ آيا خوك ها كه به سرعت بيرون مي رفتند، او را زخمي كرده بودند؟

گريگوري تفنگش را باال گرفت و به سوي جايي كه تصور مي كرد اوريگان در آنجاست، نشانه رفت. گرد و خاك و قطرات 
شده بود تا تصوير مبهمي از اوريگان ديده شود. گريگوري شليك كرد، تفنگ لگد زد و او به عقب پرتاب شد. خون باعث 

  »گريگوري، اصابت كرد. « چشمانش را بسته بود. نانسي فرياد كنان گفت: 
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به زمين  گريگوري چشمانش را باز كرد و از ميان دود و گرد و خاك، سايه اوريگان را ديد كه تكان مي خورد و سپس
افتاد. او درست در ميان دو خوكي كه آنها را مكيده بود به زمين افتاد. مايعي از درون بدنش روي زمين ريخت. دوباره 
بلند شد و سپس به سرعت بيرون رفت و بار ديگر ناپديد شد. براي چند لحظه آنها بي حركت سر جاي خود نشستند و به 

  د. به جز يك خوك زخمي، هيچ حيواني در خوك داني باقي نمانده بود.يكديگر زل زدند. آنها پيروز شده بودن

گريگوري به نانسي كمك كرد تا از زمين بلند شود. از خوك داني بيرون آمدند و هواي بيرون جان تازه اي به آنها داد. از 
قشنگ ما دارد مي سوزد. خانه آتش گرفته، خانه « دور نورهاي عجيبي در خانه ديده مي شد. ناگهان نانسي فرياد زد: 

  »زود باش، ما بايد وسايل قيمتي و با ارزش را از خانه بيرون بياوريم. 

برت نگلند خانه را آتش زده است. او به من گفت كه اين مكان « گريگوري با قدرت دست نانسي را گرفت و به او گفت: 
  »بايد نابود شود. 

  »پس بيا آتش را خاموش كنيم. « 

بايد بگذاريم خانه در آتش بسوزد. گوش كن، يك اوريگان زخمي دارد در همين حوالي پرسه مي زند. ما  نه نانسي. ما« 
نتوانستيم او را از بين ببريم. اگر اين موجودات خشمگين شوند، از ما انتقام خواهند گرفت. فراموش نكن دوتا از آنها در 

  »كنيم.  اين مزرعه هستند. بايد سوار ديزي شويم و از اينجا فرار

  »ولي گريگوري، اينجا خانه ي من است. « نانسي گفت: 

وسپس گريه كرد. شعله هاي آتش تمام خانه را در برگرفته بود. ستوني از دود به هوا مي رفت. پنجره هاي آشپزخانه 
ريگوري شكسته شده بود. گريگوري و نانسي به سوي جنوب مزرعه، جايي كه ديزي به درخت بسته شده بود، دويدند. گ

  »حاال ديگر خانه و كاشانه ي تو، من هستم. گذشته را فراموش كن. « فرياد كشيد: 

نانسي ديگر اعتراضي نمي كرد و همگام با گريگوري مي دويد. هنگامي كه باالخره خود را به ديزي رساندند، ايستادند تا 
شده بود. ديگر هيچ چيزي نمي توانست خانه  نفس تازه كنند. به پشت سر نگاهي انداختند، حاال خانه كامال طعمه آتش

  را نجات دهد.

جرقه هاي آتش به آسياب بادي سرايت كرد و آن را هم به آتش كشيد. چراغ هاي برق هنوز روشن بود. حيواناتت 
 سراسيمه به هر سو مي دويدند. ناگهان نور درخشاني فضاي مزرعه را پر كرد. نور چراغ ها خاموش شد. يكي از حيوانات

  به تير چراغ برق برخورد كرده بود و تير برق داخل مرداب افتاده بود و به همين خاطر اتصالي ايجاد شده بود.
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در حاليكه او و نانسي سوار اسب مي شدند، صداي وحشتناكي به گوش رسيد. صدا » بيا از اينجا برويم. « گريگوري گفت: 
روي مرداب شكل گرفت و از درون مرداب، يه سفينه ي فضايي  هر لحظه بيشتر شد و ناگهان از بين رفت. دود عظيمي

بيرون آمد و به سوي آسمان اوج گرفت. ابتدا به آرامي در دل آسمان تيره شب حركت كرد و سپس با سرعت فوق العاده 
گر هيچ اي به سوي مكان نامعلومي در آسمان پيچيد و تنها چند لحظه ي بعد به نقطه اي نوراني تبديل شد و آنگاه دي

  نبود.

گريگوري با نگاهش سفينه را دنبال كرد. ولي سفينه، ديگر ناپديد شده بود. احساس اندوه چون كوهي روي پشتش 
شايد آنها فقط براي « سنگيني مي كرد، همه چيز غير منطقي و غيرعادي بود. با صداي بلند افكارش را به زبان آورد: 

يد هم به آنها خوش گذشته است و به دوستانشان هم سفارش مي كنند سري گذراندن تعطيالت به اينجا آمده اند و شا
به سياره ي ما بزنند. شايد كره زمين در آينده به شكارگاهي براي ميليون ها اوريگان يا موجوداتي مثل اوريگان تبديل 

  »شود. 

  

  فصل شانزدهم

  مانده به كاترسال رسيده بودند.ضربه زد. نيمه شب بود و نانسي و گريگوري، خسته و در 12ساعت كليسا 

درِ مهمانسرا قفل بود. ولي نور چراغ گازي درون سالن، مهمانسرا را روشن كرده بود. پس از مدت كوتاهي، صاحب 
  مهمانسرا در را باز كرد و از هر دو استقبال كرد.

و اكنون در اتاق شماره سه اقامت آقايي امروز بعد از ظهر به اينجا آمد « صاحب مهمانخانه رو به گريگوري كرد و گفت: 
  »دارد. او به من گفت كه مايل است فردا صبح با شما صحبت كند. او مرد بسيار آقا و متيني است. 

  »حتما پدرم به ديدن من آمده است. « گريگوري آهي كشيد و گفت: 

مي توانم از روي امضايش نام او را درست نه آقا! نام او آقاي ويلز يا آقاي ولز و يا آقاي والز است. خط بدي دارد و من ن« 
  »بخوانم. 
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نانسي، يكي از بهترين و مهم « و در ادامه گفت: » ولز! هربرت جورج ولز! باالخره آمد! « گريگوري با خوشحالي گفت: 
ش مي ترين نويسندگان انگليس اينجاست. هيچ كس به اندازه ي او به داستان ما اهميت نمي دهد. من همين االن به اتاق

  »روم تا با او صحبت كنم. 

  بعد از نانسي معذرت خواهي كرد. به سرعت از پله ها باال رفت و چند ضربه به درِ اتاق شماره سه نواخت.

  

 

  پايان
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