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1
باشگاه گان 

بانفوذی در شهر  انجمن بسیار  ایاالت متحده،  در زمان جنگ های داخلی 
بالتیمور1 در ایالت مریلند2 تأسیس شد. ذوق و شوقی که استعداد نظامی این 
افراد کشتی دار، بازرگان و متخصِص مکانیک را افزایش داد، زبانزد همه است. 

1. Baltimore 2. Maryland

از زمــیــن تــا مــاه
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فروشنده های ساده از کسب و کارشان دست کشیدند تا سروان و سرهنگ و 
سرلشکر شوند، بی آن که در مدرسه های مهارت آموزی وست پوینت1 دوره 
دیده باشند. آن ها خیلی زود در »هنر جنگاوری« به پای همکاران اروپایی شان 
رسیدند و مثل آنان با شلیک بیش از اندازة گلوله، خرج کردن میلیون ها دالر 

پول و بیگاری کشیدن از انسان ها به پیروزی دست یافتند.
با وجود این، چیزی که به طور ویژه باعث برتری آمریکایی ها در برابر 
اروپاییان شد علم بالستیک2 بود. سالح های آنان اندکی برتری نداشتند، 
ُبرد  از  هیچ کس  دلیل  همین  به  و  داشتند  نامتداول  اندازه هایی  تنها  بلکه 
انگلیسی ها، فرانسوی ها و پروسی ها3  پرتابشان سر درنمی آورد. در واقع 
دربارة تیر تراش4 یا اُفتان،5 آتش جبهه ای،6 پهلویی،7 تراُدفی8 یا به پشت 
برابر  در  و خمپاره اندازهایشان  توپ ها  ولی  می دانستند  را  همه چیز  سْر9 

توپخانه های مهیب آمریکا مثل تپانچة جیبی بود.
این موضوع نباید کسی را متعجب کند، یانکی ها،10 بهترین متخصصین 
ایتالیایی ها  مکانیک در جهان، مهندسی در خونشان است، همان طور که 
موسیقیدان اند و آلمانی ها از زمان تولد در متافیزیک سررشته دارند. بدین 
ترتیب به کار گرفتن مهارت مبهوت کننده شان در علم بالستیک امری طبیعی 
است و در نتیجه، این توپ های غول پیکر که از چرخ خیاطی سود بسیار 

West-Point .1: دانشگاهی نظامی در ایاالت متحده.
ـ م. la balistique .2 : علم شناخت نحوة پرواز و پرتاب انواع پرتابه ها )هواپیما، موشک و...(. ـ
3. پروس قسمتی از کشور آلمان است که در قرن نوزدهم فرمانروایان این منطقه امپراتوری 

ـ م. آلمان را پایه گذاری کردند. ـ
le] tir rasant .4[: تیربارانی که در زمین های صاف یا با شیب اندک کاربرد دارد، مثل 

ـ م. زمین های بایر، دشت ها و... . ـ
le tir] plongeant .5[: این نوع تیرباران معمواًل از روی مناطق مرتفع روی مناطق باز و 

ـ م. هموار انجام می گیرد. ـ
ـ م. fouet .6: آتشی که از مقابل و به طور مستقیم به هدف شلیک می شود. ـ

ـ م. feu d’écharpe .7: آتشی که از پهلو به دشمن شلیک می شود. ـ
ـ م. feu d’enfilade .8: تیربارانی که محوری از اهداف را زیر آتش می گیرد. ـ

ـ م. revers .9: تیراندازی به پشت سر دشمن. ـ
10. یانکی )Yankee(: لقبی بود که به ساکنین آمریکا، به خصوص اهالی شمال ایاالت 

ـ م. متحده داده بودند. ـ
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توجه  بیشتر جلب  اندازه حیرت انگیزند و حتی  به همان  دارند,  کمتری 
کرده اند.1 در بین این توپ های شگفت آور، ساخته های َپروت،2 دالگرین3 
و رادمن4 مشهورند و امثال آرمسترانگ،5 پالیسر6 و ترویل دو بولیو7 باید در 

برابر رقبایشان در آن سوی اقیانوس سر خم کنند.
به  نگاه ها  همة  آمریکا،  جنوب  و  شمال  ساکنان  سهمگین  نبرد  طی 
توپچی ها بود. روزنامه های ایاالت متحده با شور و هیجان از نوآوری های 
آن ها تعریف و تمجید می کردند و فروشنده ای الغر مردنی و عاطل و باطل 
پیدا نمی شد که روز و شب چرتکه نیندازد و بیهوده مسیر پرتاب توپ ها 

را اندازه گیری نکند.
در واقع وقتی یک آمریکایی فکری در سر دارد، دنبال آمریکایِی دیگری 
می گردد تا فکرش را با او در میان بگذارد. وقتی سه نفر شدند، رئیس و 
دو دبیر تعیین می کنند. اگر چهار نفر شدند دفتردار مشخص می کنند و 
و  آگهی پخش  مردم  میان  که رسیدند،  پنج  به  می اندازند.  راه  به  دفتری 
باشگاه تأسیس می کنند. همین اتفاق در بالتیمور افتاد. اولین کسی که به 
سرش زد توپی جدید بسازد فکرش را با کسی که برای اولین بار آن توپ 
را قالبگیری کرد و اولین نفری که لوله اش را ساخت در میان گذاشت. 
هستة »باشگاه گان«8 همین گونه شکل گرفت و یک سال پس از تأسیس، 
هزار و هشتصد و سی و سه عضو اصلی و سی هزار و پانصد و هفتاد و پنج 

عضو مکاتبه ای داشت.
دیگری شرط  آتشیِن  یا سالح  توپ  ارتقای  یا  اختراع  سابقة  داشتن 
تپانچة  مخترعیِن  این،  وجود  با  بود.  انجمن  این  به  ورود  ضروری 
تفنگدار ارج و قرب چندانی  یا شمشیِر  پانزده گلوله ای، کارابین چرخان 

نداشتند و از هر نظر توپچی ها گرامی تر بودند.
روزی یکی از سخنگویان بسیار دانشمند باشگاه گان گفت: »احترامی 

1. اختراع چرخ خیاطی به نیمة قرن نوزدهم برمی گردد و در آن دوران وسیلة عجیبی به 
ـ م. شمار می آمده. ـ

2. Parrott             3. Dahlgreen                   4. Rodman  
5. Armstrong            6. Pallisser                   7. Treuille de Beaulieu

le Gun- Club . 8: باشگاه توپ.
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که هرکس از آن برخوردار است به ‘ِجرم’ توپش وابسته است و با ‘مجذور 
ُبرد’ آن نسبت مستقیم دارد.«

در واقع این به نوعی به کار بردن قانون جاذبة نیوتن در آداب و رسوم 
یک تشکیالت به حساب می آید.

با تأسیس باشگاه گان به آسانی می شد فهمید که نبوغ مبتکر آمریکایی 
پیدا کردند و توپ ها  ابعاد وسیعی  بار می آورد. تسلیحات جنگ  به  چه 
از حد خودشان تجاوز کردند و بالی جان انسان های بی گناه شدند. این 
اختراعات همگی سالح های دلرحم اروپایی را پشت سر گذاشتند؛ اعداد 

زیر به این مدعا گواهی می دهند:
گلـولـه ای  بود،  بـرپـا  صـفـا«  و  »صـلـح  که  هـنگـامی  پیش تر، 
سی و شش میلیمتری در فاصلة سیصدپایی1 سی و شش اسب را که همراه 
شصت و هشت انسان کنار هم ایستاده بودند می درید. آن دوران دوراِن 
کودکِی هنر جنگاوری بود. از آن زمان توپ سازی راهش را پیدا کرده. 
توپ رادمن که گلوله ای نیم ُتنی2 را هفت مایل3 پرتاب می کرد، به راحتی 
از پا درمی آورد. باشگاه گان هم در  صد و پنجاه اسب و سیصد نفر را 
پی انجام دادن آزمایش هایی مستند روی این توپ بود. ولی اگر اسب ها 
هم اجازة انجام دادن آزمایش را می دادند، متأسفانه انسان ها شانه خالی 

می کردند.
هرچه بود تأثیر این توپ ها به شدت مرگبار بود و با هر شلیک، مثل 
می افتادند.  زمین  روی  جنگاوران  می کند،  دروشان  داس  که  خوشه هایی 
راجع به این توپ ها چه می گویید؟ توپ مشهوری که در سال 1587، در 
کوترا،4 بیست و پنج نفر را از میدان نبرد به در کرد یا توپ دیگری که در 
1758، در ُزرندوف،5 چهل پیاده نظام را کشت. در 1742، توپی اتریشی 
در جنگ ِکِسلسدورف6 با هر شلیک هفتاد نفر از دشمنان را زمین می زد. 

ـ م. 1. هر پا برابر است با 30/48 سانتیمتر. ـ
3. هر مایل معادل 1609 متر و 31 سانتیمتر است. 2. پانصد کیلوگرم.  

4. Coutras    5. Zorndoff        6. Kesselsdorf
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آتشبارهای شگفت آور ایئِنا1 یا ُاسترلیتز2 چگونه بودند که سرنوشت جنگ 
را  توپ  از  دیگری  گونه های  داخلی  جنگ های  زمان  در  زدند؟  رقم  را 
دیدیم. در جنگ گتیزبرگ3 گلوله ای مخروطی که توپی خان دار4 پرتابش 
در  کرد.  هالک  را  مؤتلف5  نیروهای  از  نفر  صد و هفتاد و سه  بود  کرده 
گذرگاه پوتوَمک6 یک گلولة رادمن دویست و پانزده جنوبی را راهی دنیایی 
به راستی بهتر کرد. همچنین باید به خمپاره اندازهای هولناکی که ِجی. تی. 
ماستون،7 عضو برجسته و دبیر دایم باشگاه گان، اختراع کرده بود اشاره 
اولش  آزمایش  همان  در  و  دیگری شد  کشندة  توپ  آن  نتیجة  که  کنیم 

سیصد و سی و هفت نفر را کشت و این مسئله شوخی نیست.
کنیم؟  اضافه  چیزی  است  الزم  همه چیزند  گویای  که  اعداد  این  به 
پیتکرن8  که  پذیرفت  را خواهید  زیر  بدون شک محاسبة  خیر. همچنین 
آماردان آن را به دست آورده: با تقسیم تعداد قربانیاِن توپ بر تعداد اعضای 
باشگاه گان به این نتیجه می رسیم که هر کدام از آن ها »به طور میانگین« 

دوهزار و سیصد و هفتاد و پنج نفر و ُخرده ای آدم کشته است.
با حساب همین عدد، واضح است که هم و غم این مجمع دانشمندان 
ارتقای سالح های  و  بشردوستانه  هدفی  با  بشر  نابودی  جز  نبود  چیزی 

جنگی که ابزارهای تمدن محسوب می شدند.
آن محل مجمع »فرشتگان مرگ« بود و جای بهترین فرزندان جهان. 
باید اضافه کرد که این یانکی ها برای هر آزمایشی سر از پا نمی شناختند و 
تنها سرشان به محاسبه گرم نبود و از جان خودشان هم مایه می گذاشتند. 
تا  گرفته  ستوان  از  می شد،  پیدا  مختلف  درجات  با  افسرانی  آن ها  بین 
سرلشکر، نظامیانی در همة سنین، افرادی که تازه کار با اسلحه را شروع 
کرده و افرادی که پای توپ پیر شده بودند. بسیاری از میدان نبرد برنگشته 
اکثر  و  بود  ثبت شده  باشگاه گان  افتخارات  کتاب  اسمشان در  بودند و 

1. Iéna          2. Austerlitz  3. Gettysburg
4. خان به شیارهای موازی و مارپیچ داخل لولة توپ یا تفنگ گفته می شود. وجود خان 

ـ م. باعث می شود گلوله با چرخش حول محور حرکت خود از لوله خارج شود. ـ
5. [Les] confédérés (the confederates)  6. Potomac
7. J. T. Maston    8. Pitcairn
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کسانی که بازگشته بودند نیز با خود نشان شجاعت داشتند. عده ای عصا 
زیر بغلشان بود، عده ای دیگر با پای چوبی راه می رفتند، دست مصنوعی، 
فک کائوچویی، جمجمة فلزی، دماغ پالتینی و هرچه فکرش را بکنید در 
میان آنان پیدا می شد. پیتکرن، که قباًل اسمش آورده شد، همچنین حساب 
کرده بود که در باشگاه گان به ازای هر چهار نفر یک دست وجود دارد و 

به ازای هر شش نفر تنها یک جفت پا.
اما این توپچی های سلحشور به این مسئله اهمیتی نمی دادند و وقتی 
گزارش نبردی حاکی از آن بود که شمار کشته ها ده برابر بیشتر از توپ های 

شلیک شده است خود را سزاوار فخر می دانستند.
تا این که در روزی غم انگیز، بین بازماندگان جنگ پیمان صلح بسته 
شد و کم کم صدای انفجار از خروش افتاد و خمپاره اندازها ساکت شدند 
و تا مدت ها دهان هایشان بسته شد. توپ ها با سری پایین به اسلحه خانه ها 
برگشتند و گلوله ها در قرارگاه های نظامی روی هم چیده شدند. خاطرات 
در  به طرز شگفت آوری  پربار  پنبة  بوته های  و  رفتند  یادها  از  خون آلود 
میدان های نبرد که بسیار حاصلخیز شده بودند روییدند. مردم لباس عزا از 

تن درآوردند و باشگاه گان در بطالت عمیقی فرو رفت.
برخی از اعضای پرکار، سختکوش و باپشتکار هنوز به انجام محاسبات 
و  غول آسا  بمب هایی  سودای  همچنان  و  می پرداختند  بالستیک  علم  در 
خمپاره هایی بی همانند در سر داشتند. اما بدون عمل چرا سراغ تئوری های 
پشتی  اتاق های  در  مستخدم ها  بودند،  تاالرها خالی شده  برویم؟  بیهوده 
چرت می زدند، روزنامه ها روی میزها می پوسیدند، از گوشه های تاریک 
دیروز  تا  که  گان  باشگاه  اعضای  و  می آمد  غمگینی  خروپف  صدای 
همهمه می کردند، اکنون صلحی ناگوار ُمهر بر دهانشان زده بود و خواب 

توپخانه هایی خیالی را می دیدند.
اتاق  در شومینة  پاهای چوبی اش  که  حالی  در  دلیر  هانتر1  تام  شبی 
کرد.  نمی شود  کاری  است.  تأسف  »جای  گفت:  می شدند  سیاه  نشیمن 
هر  که  دوران  آن  کجاست  خسته کننده ای!  زندگی  چه  نیست.  امیدی 

1. Tom Hunter
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می کرد؟« بیدارمان  خواب  از  انفجارش  گوش نواز  صدای  با  توپ  روز 
را دراز کند  بازوهای قطع شده اش  بیلزبی1 چاالک که تالش می کرد 
پاسخ داد: »آن دوران گذشت. دوران خوشی بود. خمپاره انداز می ساختیم 
و تا قالبش می زدیم، می بردیم و در برابر دشمن امتحانش می کردیم. سپس 
یا  می کرد  تشویقمان  شرمن2  که  حالی  در  بازمی گشتیم  جنگ  میدان  از 
َمکِلالن3 از روی رضایت برایمان دست تکان می داد. امروز اما فرماندهان 
پشت میزنشین شده اند و به جای توپ جنگی توپ های بی خطر پنبه حواله 

می کنند. ای بخشکی شانس! توپ سازی در آمریکا آینده ای ندارد!«
سرهنگ بلومزبری4 صدایش را باال برد: »آری بیلزبی. شرایط به شدت 
ناامیدکننده است. روزی آرامشی را که به آن خو گرفته بودیم رها کردیم و 
دل به کار کردن با اسلحه بستیم. بالتیمور را برای رفتن به میدان جنگ ترک 
کردیم و چه دالوری ها که نکردیم. حاال، بعد از دو سه سال، نتیجة آن همه 
سختی دارد به باد می رود، از عالفی ُچرتمان می برد و مثل بی کارها باید 

دستمان را در جیب هایمان فرو کنیم.«
سرهنگ دالور گرچه این حرف را زد و از داشتن جیب بی نصیب نبود، 

به هیچ وجه نمی توانست این گونه بی کاری اش را نشان دهد.
جی. تی. ماستون مشهور، که جمجمة گوتا پرشایی اش5 را با چنگک 
آهنی اش می خاراند، گفت: »در افق جنگی دیده نمی شود. پاره ابری در 
توپ سازی  علم  در  که  رسیده  فرا  آن  زمان  حال  این  با  نیست،  آسمان 
کارهایی انجام دهیم. خود من که با شما صحبت می کنم، امروز طرحی را با 
نقشة نمای کناری و نمای از باالیش تکمیل کردم، خمپاره اندازی که برای 

تغییر دادن قوانین جنگ طراحی شده.«
تام هانتر ناخودآگاه یاد آزمایش آخر جی. تی. ماستون ارجمند افتاد و 

گفت: »واقعًا؟«
سختی  و  تحقیق  این همه  اما  »واقعًا.  داد:  جواب  ماستون  تی.  جی. 

1. Bilsby   2. Sherman
3. Macclellan  4. Blomsberry
gutta-percha .5: گوتا پرشا نوعی صمغ درخت است که در طب قدیم برای پانسمان و 

ـ م. حتی پر کردن دندان استفاده می شد. ـ



توپچی های باشگاه گان
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کشیدن برای چیست؟ کار بیهوده ای نیست؟ مردمان دنیای جدید1 ظاهراً 
برای زندگی در صلح با یکدیگر به توافق رسیده اند و روزنامة جنگ طلب 
ما، تریبون،2 اعالم کرده که بر اثر افزایش جمعیت فاجعه به بار خواهد آمد.«
سرهنگ بلومزبری صحبت را ادامه داد: »جی. تی. ماستون، هنوز هم در 

اروپا بر سر ملیت جنگ است.«
»خب؟«

را  ما  خدمت  اگر  البته  کرد،  کارهایی  آن جا  می شود  نظر  به  »خب، 
بپذیرند...«

بیلزبی بلند گفت: »منظورتان چیست؟ استفاده از بالستیک برای منافع 
خارجی ها!«

سرهنگ با عتاب گفت: »از بی کار نشستن که بهتر است!«
جی. تی. ماستون گفت: »شاید از بی کاری بهتر باشد ولی حتی فکرش 

را هم باید از سرمان بیرون کنیم.«
سرهنگ پرسید: »برای چه؟«

»چون ایدة پیشرفت در دنیای کهن3 با خلق وخوی آمریکایی ها در تضاد 
است. در تصور اهالی آن جا نمی گنجد که کسی بدون خدمت با درجة 
ستوان دومی سرلشکر شود و برمی گردند و می گویند تا کسی در کارگاه 
ریخته گری توپ کار نکرده باشد، نمی تواند درست توپ را نشانه گیری 

کند. با این حال بدیهی است که...«
تام هانتر که داشت با دشنه دستة مبلی را که رویش نشسته بود و هرچه 
دم دستش می رسید پاره می کرد از کوره دررفت و گفت: »ای بابا! این طور 
که جز کاشتن توتون و تصفیة روغن نهنگ کار دیگری نمی توانیم بکنیم.«

یعنی  زد: »چه می گویید!  فریاد  پرطنین  با صدایی  ماستون  تی.  جی. 
سال های باقیماندة عمرمان صرف بهبود سالح های آتشین نمی شود؟ دیگر 
آسمان  نمی دهد؟  دست  ما  به  خمپاره اندازهایمان  ُبرد  اندازه گیری  مجال 

ـ م. 1. منظور آمریکاست. ـ
Tribune .2: روزنامه ای که بیش از دیگر روزنامه ها مخالف برده داری بود.

ـ م. 3. منظور اروپاست. ـ
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ما  به  بین المللی  اختالفی  نخواهد شد؟  توپ هایمان روشن  نور  با  دیگر 
اجازه نخواهد داد وارد جنگی میان کشورهای این سو و آن سوی اقیانوس 
اطلس شویم؟ فرانسوی ها هیچ یک از کشتی های بخار ما را غرق نخواهند 
کرد و انگلیسی ها, با نادیده گرفتن حقوق مردم، سه یا چهار نفر از هموطنان 

را اعدام نخواهند کرد؟«
نصیبمان  سعادت  این  ماستون.  »نه  داد:  پاسخ  بلومزبری  سرهنگ 
نمی شود. نه! هیچ کدام از این اتفاقات رخ نخواهد داد و اگر هم رخ دهد 
سودی به حال ما ندارد. زودرنجی آمریکایی روزبه روز کمرنگ تر می شود 

و حنای ما دیگر رنگی ندارد.«
بیلزبی ادامه داد: »آری. به خفت افتاده ایم.«

تام هانتر گفت: »ما را به خاک سیاه نشاندند.«
جی. تی. ماستون با شوری که قباًل در صدایش نبود پاسخ داد: »همة 
این حرف ها درست اند. در جهان هزار دلیل برای جنگ وجود دارد و آن ها 
سر جنگ ندارند. آن ها در قطع شدن دست و پا صرفه جویی می کنند و این 
به نفع آدم های ندانم کار است. بیایید برای پیدا کردن بهانه ای برای جنگ 
راه دور نرویم. همین آمریکای شمالی مگر روزی متعلق به انگلیس نبوده؟«
تام هانتر که خشمگینانه با چوب دستی اش آتش را به هم می زد گفت: 

»که چه؟«
جی. تی. ماستون ادامه داد: »خب دیگر، چرا خود انگلیس متعلق به 

آمریکا نشود؟«
سرهنگ بلومزبری از جا پرید و گفت: »عدالت هم همین را حکم 

می کند. «
جی. تی. ماستون با صدای بلند گفت: »بیایید این را به رئیس جمهور 
استقبال  فکر  این  از  چقدر  دید  خواهید  بدهیم.  پیشنهاد  متحده  ایاالت 

می کند.«
بیلزبی بین چهار دندانی که از جنگ برایش باقی مانده بود زمزمه کرد: 

»تحویلمان نمی گیرد.«
جی. تی. ماستون داد زد: »پس با وجود این در انتخابات بعدی به رأی  

من امیدوار نباشد!«
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سپس آن جمع معلولین یکصدا گفتند: »به رأی  ما هم همین طور.«
جی. تی. ماستون حرفش را از سر گرفت: »یک کالم ختم کالم، اگر 
نگذارند خمپاره انداز جدیدم را در میدان نبردی واقعی آزمایش کنم، از 
عضویت در باشگاه گان استعفا می دهم و می روم و در مراتع آرکانزاس1 

روزگار می گذرانم.«
دنبالت  هم  »ما  دادند:  جواب  ماستون  تی.  جی.  صحبت  مخاطبین 

می آییم.«
باشگاه در خطر تعطیل شدن قرار داشت و بگو مگو و نگرانی هر لحظه 
بیشتر می شد، تا این که اتفاقی پیش بینی نشده رخ داد و از این فاجعة تأسفبار 

جلوگیری کرد.
فردای روزی که این سخنان گفته شد، هر یک از حاضرین آن جمع 

اطالعیه ای با این مضمون دریافت کرد:

بالتیمور، 3 اکتبر
ریاست باشگاه گان افتخار دارد به عرض همکارانش برساند که در جلسة 
روز پنجم ماه جاری دربارة مطلبی درخور توجه بحث خواهد شد. لذا تقاضا 

می شود کارهای دیگر را به تعویق بیندازید و در مراسم حضور یابید.
با احترام
ایمپی باربیِکین،2 ریاست باشگاه گان

1. Arkansas   2. Impey Barbicane





2
سخنرانی رئیس باربیکین

در پنجم اکتبر، ساعت هشت شب، در تاالرهای باشگاه گان به نشانی میدان 
یونیون،1 پالک 21، جمعیت فشرده ای یکدیگر را هل می دادند. رئیس از همة 
اعضای  نقلیة سریع السیر  بود. وسایل  کرده  بالتیمور دعوت  اعضای ساکن 
مکاتبه ای را صدتا صدتا در خیابان های شهر پیاده می کردند و سالن همایش با 
این که بسیار بزرگ بود، گنجایش آن تعداد دانشمند را نداشت، به طوری که 
جمعیْت سالن های کناری، سرتاسر راهروها و تا میان حیاط های بیرونی را پر 
کرده بود. مردم عادی نیز به آن جا آمده بودند و درها را فشار می دادند، هرکس 
تالش می کرد خودش را به جلِو صف برساند و همگی مشتاق بودند سخنان 
مهم رئیس را بشنوند. آن ها با آزادی عملی که تودة خواستار »خودمختاری« 

به آن معتقد است، همدیگر را فشار می دادند، هل می دادند و تنه می زدند.
آن شب، بجز اعضای باشگاه، به هیچ قیمتی هیچ کس در بالتیمور حق 
ورود به سالن اصلی را نداشت. سالن به طور ویژه به اعضای اصلی و 
مکاتبه ای اختصاص داده شده بود و کس دیگری اجازة حضور در آن جا 
را نداشت. حتی افراد سرشناس و اعضای شورای شهر ناچار بودند کنار 

زیردست هایشان بایستند تا بلکه اخبار داخل به گوششان برسد.

ـ م. Union-Square .1: میدان اتحاد. ـ
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سوای این مسائل، تاالر پهناور نمای باشکوهی داشت. آن مکان وسیع 
به طرز شگفت آوری متناسب با کارایی اش بود. ستون های بلندش از روی 
هم گذاشتن لوله های توپ ساخته شده و از خمپاره اندازهای قطور برای 
پایه شان استفاده شده بود. این ستون ها پایة چارچوب ظریف اتاق را نگه 
شده  تزیین  چکش کاری شده  آهن  جنس  از  زیبایی  تور  با  و  می داشتند 
و همه جور  کارابین  قدیمی،  تفنگ  اسلحه،  اسپانیایی،  بودند. ساز و برگ 
دیوارها می درخشیدند و درخشش  قدیمی و جدید روی  آتشین  سالح 
آن ها منظره ای خیره کننده به وجود می آورد. از میان هزاران تپانچه ای که 
به شکل لوستر دسته شده بودند، شعلة گاز خارج می شد. شمعدان هایی 
که  کنار هم چیده شده ای  تفنگ های  و  بودند  شده  درست  هفت تیر  با  که 
شکل چلچراغ داشتند، این چراغانی چشم نواز را تکمیل می کردند. نمونة 
از  که  صفحاتی  نشانه گیری شده،  هدف های  برنزی،  ماکت های  توپ ها، 
ضربة توپ های باشگاه گان ُخرد شده بودند، انواع ُسنبه، وسایل تمیز کردن 
لولة توپ، خوشه های بمب، گردنبندهایی از گلوله، تاج هایی از خمپاره و 
در یک کالم همة وسایل مربوط به توپ و توپخانه که با نحوة قرارگیری 
حیرت آورشان نگاه ها را به خود خیره می کردند در آن جا بودند. با دیدن 
آن ها هرکس خیال می کرد هدف از ساختن آن ها تزیین است و نه کشتن.

در جایگاه افتخارات، در جعبه ای چشم نواز، بقایای ارزشمند توپ جی. 
تی. ماستون قرار داشت که بر اثر فشار باروت شکسته و خمیده شده بود.

به  را  وسیعی  فضای  منشی  چهار  همراه  به  رئیس  تاالر،  انتهای  در 
خود اختصاص داده بودند. صندلی رئیس بلندتر بود و روی پایة توپی 
تراش خورده قرار داشت و به شکل خمپاره انداز مقتدری به ارتفاع سی و دو 
اینچ درآمده بود. صندلی روی لوالیی نود درجه شبیه صندلی گهواره ای1 
عقب و جلو می شد، این قابلیت در مواقع گرما بسیار مفید بود. میْز صفحة 
آهنی بزرگی با شش پایه بود. برای پایه ها از لولة توپ استفاده کرده بودند. 
روی میز عالوه بر دوات زیبایی که از ساچمه دان ساخته و با ظرافت حکاکی 
شده بود، زنگی قرار داشت که با به صدا درآمدنش صدای شلیک تپانچه 

1. Rocking-chair
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می داد. گرچه وقتی صحبت باال می گرفت صدای این زنِگ عجیب و غریب 
به صدای لشکر توپخانه که به شور آمده بودند نمی رسید.

روبه روی میز، صندلی هایی به صورت زیگزاگ و شبیه پیچ وخم سنگر 
قرار داشت. وقتی اعضای باشگاه گان آن جا جای می گرفتند شبیه برج و 
بارو به نظر می رسیدند. می شود گفت آن شب »حاضرین پشت خاکریز 
در  فقط  او  بدانند  که  می شناختند  را  رئیس  آن قدر  همه  بودند«.  نشسته 

مسائلی که اهمیت بسیاری دارند، همکارانش را فرا می خواند.
با  سختگیر  خشک،  آرام،  بود،  چهل ساله  مردی  باربیکین  ایمپلی 
خلق وخویی فوق العاده جدی و مقرراتی، درست شبیه کرنومتر، با اراده ای 
پوالدین و روحیه ای تزلزل ناپذیر. کمی ماجراجو و اهل خطر کردن بود اما 
در ماجراجویانه ترین کارها نیز با تدبیر پیش می رفت. به معنی واقعی کلمه 
کله ِگرد1هایی  و  شمالی  استعمارگران  نسل  از  بود،  انگلستاِن جدید  اهل 
که موی دماغ خاندان استوارت2 و دشمن قسم خوردة اشراف جنوب، آن 
سواره نظام های باسابقة مام میهن، بودند. در یک کالم، باربیکین یک یانکی 

تمام عیار بود.
او از تجارت چوب ثروت کالنی به هم زده بود، زمان جنگ به ریاست 
افکار  بود.  داده  نشان  لیاقت  توپ  ساخت  در  و  شده  منصوب  توپخانه 
دریغ  کاری  هیچ  از  توپ  ارتقای  برای  و  داشت  سر  در  بلندپروازانه ای 

نمی کرد و به آزمایش های تجربی رونق بی سابقه ای بخشید.
قد متوسطی داشت و چون همة اعضای بدنش سالم بود در باشگاه یک 
استثنا به شمار می آمد. خطوط برجستة صورتش را انگار با گونیا رسم کرده 
بودند. می گویند برای دانستن خصوصیات هر انسان باید به نیمرخ او نگاه 
کرد و اگر این حرف حقیقت داشته باشد، عالیم قدرت، شهامت و آرامش 

در او به وضوح دیده می شد.
بود. حرف  نشسته  راحتی اش  روی صندلی  بی حرکت  لحظه  آن  در 
نمی زد و به فکر فرو رفته بود و درونش را می کاوید. کاله سیلندر بلندی بر 

ـ م. Têtes-rondes .1: لقب پارلمان گراها طی جنگ های داخلی انگلستان. ـ
ـ م. Stuarts .2: خاندان پادشاهی انگلستان. ـ



رئیس باربیکین
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سر داشت که از ابریشم سیاه بود و انگار روی سر آمریکایی ها پیچ می شد.
همکارانش بی آن که مزاحمش بشوند دور و برش سر و صدا راه انداخته 
بودند، همدیگر را سؤال و جواب می کردند، از خیالپردازی هایشان می گفتند 
و رئیس را ورانداز می کردند بلکه به درون او پی ببرند. با این حال خواندن 

افکار او از چهرة آرامش ممکن نبود.
نواخت،  را  اصلی زنگ ساعت هشت  تاالر  پرخروش  وقتی ساعت 
باربیکین مثل فنر با یک حرکت از جا پرید. همه ساکت بودند، سخنران 
با لحنی پرطمطراق سخنانش را این چنین آغاز کرد: »همکاران دلیر من، 
مدت هاست صلحی بدشگون باشگاه گان را در بی کاری اسفباری فرو برده. 
پس از دوره ای چندساله که پر از دستاورد بود، ناچار شده ایم کارهایمان را 
رها کنیم و در مسیر پیشرفت از حرکت بایستیم. ابایی ندارم که با صدای 
بلند اعالم کنم که ما از هر جنگی که دوباره اسلحه به دستمان بدهد استقبال 

می کنیم...«
جی. تی. ماستون با هیجان فریاد زد: »آری، جنگ!«

از هر سو صدای »ساکت! ساکت!« برخاست.
باربیکین گفت: »اما جنگ، هر قدر هم فرد محترمی که میان حرف من 
پرید امیدوار باشد، در شرایط کنونی ناممکن است. تا سال ها توپ های ما 
در میدان جنگ غرش نخواهند کرد. باید این حقیقت را بپذیریم و چاره ای 

پیدا کنیم.«
حاضران احساس کردند سخنان رئیس دارد به جای حساسی می رسد 

و به همین خاطر حواسشان را بیش از پیش جمع کردند.
بر  تکیه  با  آیا  می پرسم  خودم  از  است  ماه  چند  دلیر،  »همکاران 
تخصصمان نمی توانیم دست به کسب تجربیاتی ارزشمند در قرن نوزدهم 
بزنیم، آیا پیشرفت های علم بالستیک ما را به نتیجة مطلوبی نمی رساند؟ 
در این باره، جستجو کردم، کارهایی انجام دادم، محاسباتی کردم و نتیجة 
مطالعاتم مرا به این باور رساند که باید در کاری به موفقیت برسیم که از 
نظر دیگر کشورها انجام دادنش ناممکن است. این برنامه که پیچیدگی 
بسیاری دارد، موضوع سخنان من است. این کار باعث سربلندی شما و 

پیشینة باشگاه گان است و سر و صدای بسیاری به پا خواهد کرد.«



جلسة باشگاه گان
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یک توپچی که هیجان زده شده بود فریاد زد: »سر و صدای بسیار؟«
باربیکین پاسخ داد: »آری، سر و صدای بسیار به معنی واقعی کلمه.«

چندین نفر تکرار کردند: »سخنان رئیس را قطع نکنید!«
رئیس سخنش را پی گرفت: »از شما همکاران دلیرم تقاضا می کنم همة 

توجهتان به من باشد.«
را  کالهش  سریع  حرکتی  با  باربیکین  افتاد.  حاضران  تن  به  لرزشی 
روی سرش محکم کرد و با صدایی آرام صحبت را ادامه داد: »در میان 
شما همکاران دلیر کسی نیست که تاکنون ماه را ندیده یا الاقل اسم آن 
به گوشش نخورده باشد. از این که با شما از ستارة شب ها سخن می گویم 
ناراحت نباشید. شاید در سرنوشت ما نوشته شده که کریستف کلمِب آن 
دنیای ناشناخته باشیم. به من باور داشته باشید و با همة توانتان کمکم کنید. 
من شما را فاتح ماه می کنم و نام ماه را با نام سی و شش ایالتی که این کشور 

را تشکیل داده اند گره می زنم.«
باشگاه گان یکصدا فریاد زد: »درود بر ماه!«

باربیکین ادامه داد: »ما انسان ها بسیار دربارة ماه مطالعه کرده ایم. جرم، 
چگالی، فشار، حجم، ساختار، حرکات، فاصله و جایگاهش در منظومة 
شمسی را همگی شناخته ایم. نقشه های ِسلِنوگرافی1 را چنان با جزئیات 
ترسیم کرده ایم که اگر از نقشه های زمین کامل تر نباشند، چیزی کم ندارند. 
عکاسْی زیبایِی بی همانند قمر ما را به اثبات رساند.2 در یک کالم، هر آنچه 
ریاضیات، ستاره شناسی، زمین شناسی و نورشناسی قادر به شناختش باشند 
دربارة ماه می دانیم، با این حال تاکنون نتوانسته ایم مستقیمًا با آن ارتباط 

برقرار کنیم.«
این سخنان شور و هیجان شدیدی به بار آورد.

چگونه  که  کنم  بازگو  برایتان  دهید  »اجازه  گفت:  ادامه  در  باربیکین 
برخی انسان های خیالپرداز سودای سفری خیالی به ماه داشته اند و مدعی 

ـ م.[ 1. ِسلِنو از ریشة یونانی σελήνη است به معنی ماه. ]سلنوگرافی: ماه نگاری. ـ
2. برای مثال به کلیشه های بی نظیری که آقای وارن دو ال رو )M.Waren de la Rue( از 

ماه تهیه کرده است نگاه کنید.
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کشف اسرار آن شده اند. در قرن هفدهم، فردی به نام دیوید فابریسیوس1 
ادعا می کرد که ساکنان ماه را با چشم دیده. در سال 1649، ژان بودوئن2 
فرانسوی سفر دومینیک گونزالس، ماجراجوی اسپانیایی، به سرزمین ماه3 
را منتشر کرد. در همان دوران، سیرانو دو برژراک4 سفرنامة مشهورش را 
چاپ کرد که در فرانسه با استقبال روبه رو شد. کمی بعد نوبت به فرانسوی 
دیگری رسید، اهالی آن کشور بسیار به ماه پرداخته اند. نام او فونتنل5 بود و 
کثرت عوالم6 را نوشت که در زمانة خودش شاهکاری به حساب می آمد. اما 
علم در گذر زمان حتی شاهکارها را هم منسوخ می کند. حوالی سال 1835، 
ِسر  داستان  که  منتشر شد  امریکن7  نیویورک  روزنامة  در  کوتاهی  مطلب 
جان هرشل8 را بیان می کرد. او که برای انجام دادن تحقیقات ستاره شناسی 
تلسکوپی  از درون  نوری  تاباندن  با  بود,  اعزام شده  نیک9  امید  دماغة  به 
مجهز توانست ماه را چنان بزرگ کند که انگار در فاصلة هشتاد یاردی10 
زمین است. او به وضوح توانست غارهایی را ببیند که در آن ها اسب آبی 
زندگی می کرد، کوه هایی سبز که حاشیه ای طالیی داشتند، گوسفندانی که به 
جای شاخ، عاج روی سرشان بود، گوزن هایی سفید و ساکنانی با بال های 
اثر که نوشتة فردی آمریکایی به نام  پرده مانند شبیه بال های خفاش. این 
الک11 بود، موفقیت بسیاری کسب کرد. اما خیلی زود معلوم شد شوخِی 

علمی بوده و فرانسوی ها اولین کسانی بودند که به آن خندیدند.«
یعنی  این  آمریکایی خندیدند؟  »به یک  زد:  فریاد  ماستون  تی.  جی. 

اعالن جنگ!...«
کاماًل  خندیدن  از  پیش  فرانسوی ها  عزیز.  دوست  راحت،  »خیالتان 
فریب هم وطن ما را خورده بودند. برای اتمام این تاریخچة کوتاه، از هانس 

1. David Fabricius   2. Jean Baudoin
3. Voyage fait au monde de la Lune par Dominique Gonzalès, aventurier espagnol
4. Cyrano de Bergerac   5. Fontenelle  
6. Pluralité des Mondes  7. New York American
8. Sir John Herschell

ـ م. cap de Bonne-Espérance .9: شبه جزیره ای در جنوب آفریقا. ـ
10. یارد کمی کمتر از یک متر است، 0/91 متر.

11. Locke
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فال دو روتردام1 نام می برم که با بالونی که از گاز ازت پر شده بود ــ ازت 
سی و هفت برابر سبک تر از هیدروژن است ــ پس از نوزده روز به ماه 
رسید. این سفر نیز مثل سفرهای قبلی کاماًل خیالی بود. این سفر خیالی 
موضوع اثر نویسندة محبوِب آمریکایی شد. این فرد ژرف نگر که استعداد 

عجیبی داشت، اسمش پو2 بود.«
زدند:  فریاد  بودند  آمده  وجد  به  رئیس  از صحبت های  که  جمعیت 

»درود بر ادگار پو!«
»صحبت هایم را با این جمله تمام می کنم که از نظر من این اقدامات 
کاماًل جنبة ادبی داشته اند و به هیچ وجه برای برقراری ارتباط با ستارة 
به طور جدی تالش  افراد عمل گرا  برخی  البته  نیستند.  کافی  شب افروز 
کرده اند با آن ارتباط برقرار کنند. همچنین چند سال پیش مهندسی آلمانی 
در  آن جا  و  فرستاده شوند  به سیبری  دانشمندان  از  داد گروهی  پیشنهاد 
دشت های وسیع با انعکاِس نور شکل های هندسی را بزرگ رسم کنند، 
می گویند  آن  به  عامیانه  زبان  در  فرانسوی ها  که  وتر  مجذور  مثال  برای 
‘گذرگاه حمار’. آن مهندس می گفت: ‘هر موجود عاقلی باید معنی این 
شکل ها را بفهمد و اگر ماه ساکنانی داشته باشد، پاسخ زمینی ها را با رسم 
شکل دیگری خواهند داد. به این ترتیب اولین ارتباط برقرار خواهد شد و 
پس از آن به وجود آوردن الفبایی که گفتگو با اهالی ماه را میسر کند، کار 
آسانی خواهد بود.’ آن مهندس آلمانی چنین نظری داشت اما برنامه اش 
برقرار  قمرش  و  زمین  بین  مستقیمی  ارتباط  امروز  به  تا  و  نشد  محقق 
نشده. ارتباط برقرار کردن با عالم ستارگان را برای نبوغ آمریکایی ها کنار 
گذاشته اند. راه انجام دادنش مشخص، ساده، مطمئن و موفقیت آمیز است و 

موضوع پیشنهاد من خواهد بود.«
این سخنان همهمه و شور و فریاد در پی داشت. کسی در بین حاضران 

نبود که محو و مسحور سخنان سخنران نشده باشد.

1. Hans Pfaal de Rotterdam
ـ 1849(، نویسندة مشهور داستان های خیالی.  Edgar Allan Poe .2: ادگار آلن پو )1809
نام هانس فال است که در مجموعة  در این جا منظور داستان ماجرای بی مانند شخصی به 

ـ م. داستان های شگفت انگیز منتشر شد. ـ
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از هر طرف عده ای فریاد می زدند: »گوش کنید! گوش کنید! ساکت 
باشید!«

وقتی غوغا آرام شد، باربیکین با لحنی جدی تر از قبل سخنان ناتمامش 
را پی گرفت: »می دانید که در این سال ها بالستیک چه پیشرفت هایی داشته 
تکامل  از  درجه ای  چه  به  آتشین  اسلحه های  داشت  ادامه  جنگ  اگر  و 
می رسیدند. شما این حرف را رد نمی کنید که در حالت عادی توان مقاومت 
توپ ها و قدرت انفجار باروت بیش از اندازه است. خب، با در نظر گرفتن 
این نکته سؤال می کنم، آیا با داشتن وسیله ای مناسب و با شرط نامحدود 

بودن قدرت مقاومت، فرستادن توپ به ماه ممکن نیست؟«
با این سخن صدای »اُ!« گفتن ها که نشان از حیرت بود از هزاران سینة 
به نفس افتاده برخاست. سپس لحظه ای سکوت برقرار شد، شبیه سکوتی که 
صاعقه ای در پی دارد. صاعقه رخ داد اما صاعقة دست و تشویق و جیغ و 
همهمه که سالن مراسم را به لرزه درآورد. رئیس می خواست صحبت کند 
اما نمی توانست. ده دقیقه ای تالش کرد تا توانست صدایش را به حاضران 

برساند.
با لحنی بی احساس ادامه داد: »بگذارید حرفم را تمام کنم. من همة 
نتیجه  این  به  قاطعانه  دقیقم  محاسبات  با  و  را سنجیده ام  مسئله  جوانب 
به  ثانیه  بر  یارد  اولیة دوازده هزار  اگر خمپاره اندازی سرعت  رسیده ام که 
گلوله بدهد، گلوله مطمئناً به کرة ماه می رسد. در نهایت با افتخار به شما 
همکاران دلیرم پیشنهاد می دهم که این آزمایش پیش پا افتاده را انجام دهیم!«



3
تأثیر سخنرانی باربیکین

تأثیر سخنان پایانی رئیِس گرامی باشگاه گان را نمی شود توصیف کرد. 
چه فریادهایی! چه غوغایی! هورا کشیدن های بی وقفه، »هورا! هورا! هورا!« 
و دیگر صداهایی که گواه شور و هیجان اند و در زبان آمریکایی فراوان. 
همهمه و ولوله ای توصیف ناپذیر به پا شده بود. دهان ها فریاد می کشیدند، 
دست ها دست می زدند، پاها کفپوش سالن ها را به لرزه درمی آوردند. اگر 
به  بودند، غّرششان  آن موزة توپ شلیک کرده  همزمان همة سالح های 
آن سهمگینی نمی شد. جای تعجب نیست زیرا برخی توپچی ها به اندازة 

توپ هایشان سر و صدا می کردند.
می خواست  شاید  بود،  آرام  پرشور  هیاهوی  این  میان  در  باربیکین 
چند جملة دیگر هم به همکارانش بگوید چون با حرکاتش از حاضرین 
می خواست که ساکت باشند، با این حال، زنگ انفجاری اش در آن همه شور 
و فریاد طنینی نداشت. اصاًل صدای آن به گوش کسی نمی رسید. کمی بعد، 
باربیکین را از روی صندلی اش بلند کردند و او پیروزمندانه بر دستان یاران 
وفادارش، سپس بازوهای مردم عادی که همان اندازه ازخودبی خود شده 

بودند حمل شد.
ادعا  اگر  فرانسوی ها  نمی شود.  آمریکایی  یک  نگرانی  مایة  هیچ چیز 



راهپیمایی با مشعل


