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پیش درآمد
خالصة بخش اول1 و مقدمه ای برای بخش دوم

در سال هزار و هشتصد و شصت و...، جهان به طور بی سابقه ای در هیجان 
اقدامی علمی غرق شده بود که تا آن زمان در تاریخ علم نظیر نداشت. 
از جنگ های داخلی  از توپچی ها که پس  انجمنی  باشگاه گان،2  اعضای 

1. منظور از زمین تا ماه است.
2. Gun-Club
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آمریکا در بالتیمور1 گرد هم آمده بودند، به این فکر افتادند که با ماه ارتباط 
باربیکین,2  بفرستند.  آن جا  به  گلوله ای  و  ــ  ماه  با  آری،  ــ  کنند  برقرار 
رئیس باشگاه، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و در این باره با 
ستاره شناسان رصدخانة کمبریج مشورت کرد و برای موفقیت این عملیات 
اکثر صاحب نظران  که  عملیاتی  داد،  انجام  را  اقدامات الزم  همة  عجیب 
جمع آوری  از  پس  باربیکین،  بودند.  داده  گواهی  بودنش  انجام پذیر  به 
کمک مالی از همة مردم دنیا که سی میلیون فرانک عایدی داشت، کارهای 

مشقت بار عملیات را شروع کرد.
طبق نامة اعضای رصدخانه، توپی که قرار بود گلوله را پرتاب کند باید 
در منطقه ای با عرض جغرافیایی بین 0 تا 28 درجه مستقر می شد تا بتواند 
ماه را در سمت الرأس3 نشانه بگیرد. الزم بود سرعت اولیة گلوله دوازده هزار 
یارد4 بر ثانیه باشد. گلوله در یکم دسامبر، سیزده دقیقه و بیست ثانیه مانده 
به یازده شب پرتاب شد و قرار بود چهار روز بعد، رأس نیمه شب، به 
ماه برسد. زمان رسیدن، ماه در حضیض یعنی در نزدیک ترین فاصله اش 
هشتاد و شش هزار و چهارصد و ده  می شد  دقیقًا  که  داشت  قرار  زمین  تا 

فرسنگ.5
دبیر  الفیستون،6  باربیکین، سرگرد  باشگاه گان، رئیس  اعضای اصلی 
جی. تی. ماستون7 و دیگر دانشمندان در جلسات متعددی دربارة شکل 
و ساخت گلوله، نوع و نحوة قرارگیری توپ، همچنین مقدار و ترکیب 
باروت بحث کردند و به این نتایج رسیدند: 1. گلوله باید خمپاره ای از 
به ضخامت  دیواره هایی  با  اینچ،8  قطر صد و هشت  به  آلومینیوم،  جنس 
دوازده اینچ و در مجموع به وزن نوزده هزار و دویست و پنجاه لیْور9 باشد. 

ـ م. Baltimore .1: از شهرهای مهم ایالت مریلند در آمریکا. ـ
2. Barbicane

ـ م.  3. یعنی ماه دقیقًا باالی سر ناظر زمینی قرار بگیرد. ـ
ـ م. 4. هر یارد کمی کمتر از یک متر است، 0/91 متر.  ـ

ـ م. 5. هر فرسنگ برابر است با 6 کیلومتر. ـ
6. Elphiston  7. J. T. Maston

ـ م. 8 . هر اینچ آمریکایی برابر است با 25 میلیمتر. ـ
ـ م. 9. هر لیور برابر است با 500 گرم. ـ
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2. توپ باید یک کلمبیاد1 از جنس چدن به طول نهصد پا،2 که مستقیمًا 
لیور  انفجار، چهارصدهزار  برای  باشد. 3.  قالب ریزی شده،  زمین  داخل 
فولمیکوتون3 الزم است تا زیر گلوله شش میلیارد لیتر گاز آزاد کند و آن را 

به راحتی به ستارة شب افروز برساند.
پس از حل این مسائل، رئیس باربیکین با کمک مهندس مرچیسن4 
انتخاب  °5 طول غربی   7‘ °27 عرض شمالی و   7‘ با  مکانی در فلوریدا 
کرد. در این مکان بود که پس از انجام دادن کارهایی معجزه وار کلمبیاد با 

موفقیِت تمام قالب ریزی شد.
کار به این جا رسیده بود که یک اتفاق توجه مردم را به این عملیات 

بزرگ صد برابر بیشتر جلب کرد.
مردی فرانسوی، یک پاریسِی خیال پرور، جاه طلب، با قریحة هنری و 
بی توجه به مادیات می خواست برود داخل گلوله و برای شناختن ماه به 
قمر زمین سفر کند. این ماجراجوی بی باک که میشل آردان5 نام داشت به 
آمریکا آمد و به گرمی از او استقبال شد. آمریکایی ها با حضورش جلساتی 
برگزار کردند و او به یک قهرمان تبدیل شد. آردان رئیس باربیکین را با 
دشمن قسم خورده اش، کاپیتان نیکول،6 آشتی داد و به نشانة آشتی تصمیم 

گرفت آن ها را همراه خود سوار گلوله کند.
پیشنهاد او پذیرفته شد. به همین دلیل گلوله را تغییر دادند و آن را 
ـ مخروط ساختند. این واگِن هوانورد را به فنرهایی  به شکل یک استوانه 
قدرتمند و تیغه هایی مجهز کردند که می شکستند و از شدت ضربة اولیه 
می کاستند. مواد غذایی برای یک سال، آب برای چند ماه و گاز برای چند 
روز توشة سفر بود. هوایی را که سه مسافر برای تنفس احتیاج داشتند 
وسیله ای خودکار فراهم می کرد. همزمان، باشگاه گان روی یکی از قله های 

ـ م. Columbiad .1: نوعی توپ جنگی. ـ
ـ م. 2. هر پا برابر است با 30/48 سانتیمتر. ـ

Fulmi-coton .3: )فولمینات پنبه( که به نیترو سلولوز مشهور است و از ترکیب پنبه با مواد 
ـ م. شیمیایی به دست می آید. ـ

4. Murchison  5. Michel Ardan 
6. Le capitaine Nicholl
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بلند رشته کوه راکی1 تلسکوپی غول پیکر نصب کرد که می توانست گلوله را 
طی سفرش در فضا دنبال کند. همه چیز برای رفتن آماده بود.

حیرت انگیز  ازدحام  میان  در  مقرر،  ساعت  رأس  نوامبر،  سی ام  در 
انسان کرة  بار سه  اولین  برای  به فضا فرستاده شد و  تماشاچیان، گلوله 
خاکی را ترک کردند و با ایمان به این که به مقصد خواهند رسید، به سوی 
فضای بین سیارات پرتاب شدند. قرار بود این مسافران بی باک، یعنی میشل 
آردان، رئیس باربیکین و کاپیتان نیکول، مسیر را در نود و هفت ساعت و 
سیزده دقیقه و بیست ثانیه طی کنند. بدین ترتیب، و نه آن طور که برخی 
مطبوعاِت بی اطالع چهارم دسامبر را اعالم کرده بودند، آن ها نیمه شِب پنجم 
دسامبر، درست زمانی که ماه کامل می شد، روی قمر زمین فرود می آمدند.
با این حال اتفاقی پیش بینی نشده رخ داد، انفجاِر درون کلمبیاد بالفاصله 
بر جّو زمین اثر گذاشت و آن را بر هم زد و حجم زیادی ِمه و بخار به 
وجود آورد. این اتفاق خشم عموم را برانگیخت زیرا ماه تا چندین شب از 

دید مشتاقانش پنهان شد.
جی. تی. ماستوِن وفادار و شجاع ترین دوست سه مسافر همراه با جی. 
بلفست،2 مدیر رصدخانة کمبریج، به رشته کوه راکی رفت و خود را به 
ایستگاه النگز پیک3 رساند، جایی که تلسکوپ قرار داشت و ماه را چنان 
بزرگ می کرد که انگار در دوفرسنگی زمین بود. دبیر ارجمند باشگاه گان 
می خواست با چشمان خودش وسیله ای را که دوستان پرشهامتش بر آن 

سوار بودند ببیند.
انباشت ابر در جّو جلِو هر گونه رصد را در روزهای پنجم تا دهم 
دسامبر گرفت. عده ای حتی رصد ماه را تا سوم ژانویة سال بعد ناممکن 
می دانستند زیرا ماه در یازدهم دسامبر وارد تربیع آخرش می شد و تنها 
به روز کوچک و کوچک تر  از آن را می شد دید و آن هم روز  بخشی 

می شد. این بخش کوچک برای دیدن خط سیر گلوله کافی نبود.
و  یازدهم  شب های  در  می کردند،  آرزو  همه  آنچه  مطابق  این که  تا 

Montagnes Rocheuses .1: رشته کوهی که از غرب کانادا تا جنوب غرب آمریکا امتداد 
ـ م. دارد. ـ

2. J. Belfast   3. Long’s Peak
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دوازدهم تندبادی جّو را صاف کرد و ماه نیمه روشن به وضوح در عمق 
تیرة آسمان نمایان شد.

همان شب از ایستگاه النگز پیک، جی. تی ماستون و بلفست تلگرامی 
به اعضای دفتر رصدخانة کمبریج فرستادند.

محتوای تلگرام چه بود؟
در پیام گفته شده بود: یازدهم دسامبر، ساعت هشت و چهل و هفت 
دقیقة شب، گلولة فرستاده شده به وسیلة کلمبیاد استونز هیل1 توسط آقایان 
بلفست و جی. تی. ماستون رصد شد. گلوله بنا بر دلیلی نامعلوم از مسیرش 
منحرف شده، به مقصد نرسیده و با اختالف اندکی پیش از قرار گرفتن 
در میدان جاذبة ماه از کنار آن عبور کرده است. حرکت مستقیم گلوله به 
حرکتی َدَورانی تبدیل شده و در مداری بیضی شکل به دور ستارة شب افروز 

در حال گردش است و به قمر آن تبدیل شده.
در ادامه گفته شده بود که هنوز نمی شود به خصوصیات این قمر جدید 
پی ُبرد؛ در واقع، برای مشخص کردن خصوصیاِت آن الزم بود از سه نقطة 
متفاوت رصد شود. تلگرام سپس به این موضوع اشاره می کرد که فاصلة 
گلوله تا سطح ماه »حدوداً« دوهزار و هشتصد و سی و سه مایل2 تخمین زده 

می شود که برابر است با چهارهزار و پانصد فرسنگ.
در انتهای پیام این دو فرض مطرح شده بود: یا جاذبة ماه چیره می شود 
و سه مسافر به مقصد می رسند یا گلوله در مداری خالصی ناپذیر تا ابد به 

دور ماه خواهد چرخید.
در این دوراهی، چه سرنوشتی در انتظار مسافران بود؟ با این که برای 
مدتی مواد غذایی داشتند، حتی با فرض موفقیت این عملیات جسورانه، 
از  داشت؟  وجود  برگشت  امکان  اصاًل  بازمی گشتند؟  زمین  به  چطور 
احوالشان می شد خبری به دست آورد؟ دانشمندان آن دوران دربارة این 

سؤال ها قلم فرسایی کردند و مردم را در تب وتاب فروبردند.
جا دارد به نکته ای اشاره کنیم که رصدکنندگاِن شتاب زده بایست آن را 

ـ م. stone᾿s-Hill .1: تپه ای که توپ شلیک کنندة گلوله روی آن قرار داشت. ـ
ـ م. 2. هر مایل معادل 1609 متر است. ـ
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در نظر می گرفتند. هر وقت دانشمندی خطاب به همگان خبر از اکتشافی 
بزند.  به آب  نباید بی گدار  آمده،  به دست  استقرا  راه  از  تنها  می دهد که 
هیچ کس را وادار نکرده اند که سیاره، ستارة دنباله دار یا قمر کشف کند، با 
این حال، مردم کسی را که در این زمینه اشتباه کند مسخره می کنند. پس 
بهتر است کاشف صبر کند، کاری که جی. تی. ماستوِن عجول باید پیش از 
مخابرة تلگرام به سراسر دنیا انجام می داد چرا که حرف او موثق ترین حرف 

دربارة عملیات به حساب می آمد.
آن طور که بعداً معلوم شد، این تلگرام از دو جهت ایراد داشت: 1. در 
رصد کردن اشتباه رخ داده بود و فاصلة گلوله تا سطح ماه نادرست تخمین 
و  نداشت  ماه وجود  دیدن  امکان  دسامبر  یازدهم  در  زیرا  بود  زده شده 
چیزی که جی. تی. ماستون دیده بود یا خیال کرده بود دیده، امکان نداشت 
گلولة کلمبیاد باشد. 2. سرنوشتی که برای گلوله در نظر گرفته شده بود با 
نظریه های علمی مطابقت نداشت و تبدیل شدن گلوله به قمر ماه در تضاد 

کامل با قوانین مکانیک تحلیلی بود.
تنها یکی از حدس های رصدکنندگان النگز پیک ممکن بود به حقیقت 
بپیوندد و آن پیش بینی وضعیتی بود که تحت آن مسافران ــ به شرط زنده 

ماندن ــ به کمک جاذبة ماه به سطح آن می رسیدند.
از ضربة هولناک  باهوش  انسان های پرشهامت و  در صورتی که آن 
ابتدای حرکت جان به در برده باشند، شرح مسافرتشان در واگِن گلوله ای 
نقل خواهد شد. شرح  کامل  با جزئیات  و  به جذاب ترین شکل ممکن 
ماجرا بسیاری از توهمات و گمانه زنی ها را نقش بر آب می کند و تصویر 
درستی از حوادث پرهیجان این عملیات ارائه می دهد، همچنین شمِّ علمی 
باربیکین، توان فنی نیکول و دالوری های خنده آور میشل آردان را به خوبی 

نمایان می کند.
به عالوه، ثابت می کند که دوست باوفای آن ها، جی. تی. ماستون، زمانی 
که روی تلسکوپ غول پیکر خم شده و حرکت ماه را در میان فضای بین 

سیارات زیر نظر گرفته بود فقط داشته وقت تلف می کرده.



1
از ده و بیست دقیقه تا ده و چهل و هفت دقیقة شب

به  نیکول  و  باربیکین  آردان،  میشل  شد،  نواخته  ده  ساعت  زنگ  وقتی 
دوستان پرتعدادشان که روی زمین می ماندند بدرود گفتند. دو سگی را که 
برای سازگار کردن گونة سگ سانان با آب و هوای ماه در نظر گرفته بودند، 
لولة غول پیکر  نزدیک دهانة  بودند. سه مسافر  برده  پیش تر داخل گلوله 
چدنی رفتند و جرثقیلی متحرک آن ها را تا کالهک مخروطی شکِل گلوله 

پایین برد.
آن جا، یک ورودی در نظر گرفته شده بود که مسافران از طریق آن 
می توانستند وارد واگن آلومینیومی شوند. سپس باالبر جرثقیل را کنار بردند 

و بالفاصله آخرین داربست ها را از اطراف کلمبیاد جمع آوری کردند.
صفحه ای  با  شد،  گلوله  وارد  همسفرانش  با  آن که  از  پس  نیکول 
مستحکم که از داخل با پیچ هایی قدرتمند چفت می شد ورودی را بست. 
پشِت شیشه های عدسی ماننِد پنجره ها نیز صفحه های دیگری محکم نصب 
شدند. بدین ترتیب مسافران در آن زندان فلزِی بدوِن منفذ محصور شدند 

و در تاریکی عمیقی فرورفتند.
این جا را مثل خانة  این پس  از  میشل آردان گفت: »همراهان عزیز، 
خودتان بدانید. من در خانه داری مهارت دارم. باید از منزل جدیدمان به 
بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، طوری که در آن راحت باشیم. اول از 
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همه باید کاری کنیم که داخلش را واضح ببینیم. خدای نکرده گاز را که 
برای موش کورها اختراع نکرده اند!«

زیرة چکمه اش  به  را  کبریتی  این حرف ها  گفتن  با  پسرِک  بی خیال 
کشید و روشن کرد. سپس کبریت را به شمعک مخزن که با هیدروکربن 
پرفشار پر شده بود نزدیک کرد. هیدروکربِن داخل مخزن برای روشنایی 
و گرمایش گلوله طی صد و چهل و چهار ساعت یعنی شش روز و شش 

شب کافی بود.
گاز شعله ور شد و گلوله را روشن کرد. داخل گلوله اتاق باصفایی به 
نظر می رسید با دیوارهایی عایق پوش، نیمکت هایی که دورتادورش قرار 

داشتند و سقف ِگردی که شبیه گنبد بود.
اشیای داخل گلوله عبارت بودند از اسلحه و ابزار و وسایل آشپزی که 
در انحنای عایق دیوارها محکم شده بودند و بایست در برابر ضربة ابتدای 
حرکت ایستادگی می کردند و از جایشان تکان نمی خوردند. آن ها هر کار 
عملیات  این  تا  بودند  داده  انجام  برمی آمد  دستشان  از  که  احتیاط آمیزی 

جسورانه با موفقیت همراه شود.
میشل آردان همه چیز را بررسی و رضایت کامل از جا و مکانش را 

اعالم کرد.
و  می کند  سفر  که  زندانی  اما  است  زندانی  خودش  »برای  گفت: 
می شود از پنجره اش بیرون را دید. حاضرم صد سال این جا را کرایه کنم! 
می خندی باربیکین؟ در سرت چه می گذرد؟ حتمًا با خودت می گویی این 
زندان ممکن است گور ما هم باشد؟ حتی اگر این طور هم باشد، حاضر 
نیستم جایم را با محّمد ]ص[ که در فضا شناور است اما از جایش تکان 

نمی خورد عوض کنم.«1

1. اشاره به افسانه ای که در بسیاری از آثار نویسندگان مسیحی نقل شده. بنا بر این افسانه، 
تابوت آهنی حضرت محّمد )ص( به وسیلة نیروهای مغناطیسی در فضا معلق است. 
 ژان تِِونو )Jean Thévenot( شرق شناس فرانسوِی قرن هفدهم در رّد این ادعا می نویسد: 
»...درباره اش با ترک ها حرف زدم، اما آن ها از گفتة من خنده شان گرفت و بسیار مسخره ام 

ـ م. کردند«. ـ



گاز شعله ور شد.
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نیکول  و  باربیکین  بود  این چیز ها  گفتن  آردان مشغول  میشل  وقتی 
آخرین کارهای پیش از رفتن را انجام می دادند.

کرنومتر  شدند  محصور  گلوله  داخل  در  کاماًل  مسافر  سه  که  زمانی 
نیکول ساعت ده و بیست دقیقة شب را نشان می داد. این کرنومتر با اختالف 
یک دهم ثانیه با کرنومتر مهندس مرچیسن تنظیم شده بود. باربیکین کرنومتر 

را نگاه کرد.
دقیقه  ده و چهل و هفت  است.  دقیقه  ده و بیست  »دوستان،  گفت: 
مرچیسن در سیمی که به باروت کلمبیاد وصل است شوک الکتریکی وارد 
ما کرة زمین را ترک می کنیم. همچنان  می کند. درست در همان لحظه، 

بیست و هفت دقیقة دیگر روی زمینیم.«
نیکول که در همه کار دقیق بود گفت: »بیست و شش دقیقه و سیزده 

ثانیه.«
میشل آردان به شوخی گفت: »خب، در بیست و شش دقیقه می شود 
کلی کار انجام داد! می توانیم دربارة پیچیده ترین مسائل اخالقی یا سیاسی 
بحث کنیم و حتی برایشان راه حل پیدا کنیم. از بیست و شش دقیقه می شود 
به اندازة بیست و شش سال استفاده کرد؛ همچنین می شود بیهوده تلفش 
کرد! چند ثانیه از عمر پاسکال1 و نیوتن می ارزد به تمام عمر مشتی ابله و 

کودن...«
رئیس باربیکین پرسید: »خب، جناب وّراج، نتیجه؟«

»نتیجه این که بیست و شش دقیقه زمان داریم.«
نیکول گفت: »بیست و چهار دقیقه.«

آردان گفت: »بیست و چهار دقیقه، کاپیتان عزیز، اگر موافق باشی، در 
این بیست و چهار دقیقه می توانیم بررسی کنیم که...«

برای بررسی  اندازة کافی وقت  به  باربیکین گفت: »میشل، در مسیر 
مسائل پیچیده داریم. فعاًل حواسمان به رفتنمان باشد.«

»مگر آماده نیستیم؟«

ـ م. Pascal .1: بلز پاسکال )1623ـ1662( فیزیکدان، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی. ـ
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به  اولیه  تا شدت ضربة  دهیم  انجام  کارهایی  باید  هم  باز  اما  »چرا. 
کمترین حد برسد.«

»مگر آبی که میان تیغه های شکننده ریخته ایم تا با قابلیت ارتجاعی اش 
محافظمان باشد به اندازة کافی ضربه را کم نمی کند؟«

باربیکین با آرامش پاسخ داد: »امیدوارم این طور باشد میشل. اما کاماًل 
مطمئن نیستم.«

کرده ای؟!  را مسخره  ما  بابا!  »ای  کرد:  بلند  را  آردان صدایش  میشل 
امیدوار است!... کاماًل مطمئن نیست! این اعتراف را گذاشته بود برای وقتی 

که مثل کمپوت در این گلوله چپانده شدیم! من که می روم بیرون!«
باربیکین پرسید: »با چه وسیله ای؟«

میشل آردان گفت: »راستش، سخت است. ما سوار قطاری هستیم که 
بیست و چهار دقیقه مانده به حرکت، راننده سوت بستن درها را زده...«

نیکول گفت: »بیست دقیقه.«
مسافران چند لحظه به هم نگریستند، و سپس به اشیایی که همراهشان 

در گلوله زندانی شده بودند.
باربیکین گفت: »همه چیز سر جایش است. حاال باید در حالتی قرار 
بگیریم که به بهترین شکل ممکن ضربة حرکت را تحمل کنیم. این موضوع 
را نباید سرسری گرفت و تا جایی که امکان دارد باید طوری قرار بگیریم 

که خون به یکباره به مغزمان هجوم نیاورد.«
نیکول گفت: »دقیقًا.«

میشل آردان که آماده بود برای این حرف مثالی بیاورد گفت: »خب، 
سرمان را زمین بگذاریم و پاهایمان را باال بگیریم، مثل دلقک های سیرک 

بزرگ.«
باربیکین گفت: »نه. به پهلو دراز می کشیم. این طوری ضربه را راحت تر 
تحمل می کنیم. یادتان باشد در لحظة پرتاب گلوله، داخل گلوله بودن تقریبًا 

مثل جلِو گلوله بودن است.«
نگرانی  جای  که  است  همان  مثل  ‘تقریبًا’  »اگر  گفت:  آردان  میشل 

نیست.«
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باربیکین پرسید: »نیکول، حرف مرا قبول داری؟«
کاپیتان پاسخ داد: »کاماًل. تنها سیزده و نیم دقیقه.«

میشل داد زد: »این نیکول فقط آدم نیست، کرنومتِر ثانیه شمار هم هست 
با چرخ دنده و هشت حفره1...«

همسفران به حرف های او توجهی نداشتند و با آرامش تصورناپذیری 
جایشان را مرتب می کردند. آن دو قیافة مسافران پروسواسی را داشتند که 
پس از ورود به واگن دنبال بهترین جا می گردند. به راستی قلب آمریکاییان 
تپش  به  نیز  خطرها  هولناک ترین  با  مواجهه  در  که  شده  ساخته  چه  از 

نمی افتد؟
سه تشک ضخیم و محکم در گلوله گذاشته شده بود. نیکول و باربیکین 
آن ها را کِف گلوله که به شکل کفپوشی متحرک بود پهن کردند. دقایقی 

پیش از رفتن، سه مسافر بایست روی آن ها دراز می کشیدند.
حیوان  شبیه  شود  بند  جا  یک  نمی توانست  که  آردان  دقایق،  آن  در 
درندة در قفس افتاده ای در آن زندان تنگ چرخ می زد، با دوستانش بگومگو 
می کرد و با سگ هایش، دیانا2 و َستِلیت,3 حرف می زد. این دو نام پرمعنا را 

از مدت ها پیش برایشان انتخاب کرده بود.
آن ها را تشویق می کرد و بلند می گفت: »آهای دیانا! آهای ستلیت! شما 
به سگ های ماه نشان خواهید داد که سگ های زمین چقدر خوش رفتارند. 
شما مایة افتخار سگ سانان خواهید بود. اگر دوباره به زمین برگردیم، با 
پا خواهد  به  از ‘موْن داگ’4 می آورم، چه جنجالی  نژاد دورگه ای  خودم 

کرد!«
باربیکین گفت: »البته اگر سگی روی ماه وجود داشته باشد!«

میشل آردان تأیید کرد: »هست! همان طور که آن باال اسب و گاو و االغ 
و مرغ هست. شرط می بندم آن جا مرغ پیدا می کنیم.«

1. حفره هایی که برای جلوگیری از اصطکاک در موتور ساعت های قدیمی ایجاد می کردند. 
ـ م. در ساعت های گرانبها حفره ها را با یاقوت پر می کردند. ـ

ـ م. Diane .2: اشاره به دیانا، الهة ماه. ـ
ـ م. Satellite .3: به معنی »قمر«. ـ

ـ م. Moon-dog .4: سگ ماه. ـ



دیانا و َسِتلیت
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نیکول گفت: »صد دالر شرط می بندم که پیدا نمی کنیم.«
آردان دست نیکول را فشرد و گفت: »پس شرط بستیم کاپیتان! یادت 
برای  الزم  پول  هم  باخته ای!  رئیسمان  به  را  شرط  سه  اآلن  تا  که  نرفته 
عملیات جور شد، هم توپ قالب ریزی شد و در نهایت کلمبیاد هم بدون 

حادثه با باروت پر شد؛ مبلغ این آخری به عبارتی شش هزار دالر است.«
دقیقه و شش  ده و سی و هفت  فعاًل ساعت  اما  »آری.  نیکول گفت: 

ثانیه است.«
»باشد کاپیتان. یک ربع دیگر باید ُنه هزار دالر دیگر هم به رئیس بدهی، 
چهارهزار برای منفجر نشدن کلمبیاد و پنج هزار برای این که گلوله بیش از 

شش مایل در آسمان باال خواهد رفت.«
نیکول دستی به جیبش زد و گفت: »پول همراهم هست. به وقتش 

پرداخت می کنم.«
حاال  تا  من  که  چیزی  هستی،  آدم خوش حسابی  تو  نیکول.  »آفرین 
نتوانسته ام باشم. با این حال بگذار به تو بگویم، شرط هایی بسته ای که هیچ 

سودی به حالت ندارند.«
نیکول پرسید: »چطور؟«

»چون اگر اولی را برنده شوی و کلمبیاد منفجر شود، گلوله هم همراه 
آن نابود می شود و دیگر باربیکینی وجود نخواهد داشت تا شرط را به تو 

پرداخت کند.«
باربیکین صادقانه گفت: »مبلغش را در بانک بالتیمور گذاشته ام تا در 

نبود نیکول به وارثانش برسد.«
میشل آردان فریاد زد: »عجب انسان های اهل عملی هستید! حسابتان 
پاِک پاک است! من نمی توانم خودم را جای شما بگذارم ولی تحسینتان 

می کنم.«
نیکول گفت: »ده و چهل و دو.«

باربیکین گفت: »پنج دقیقه و چند ثانیه.«
میشل پاسخ داد: »آری. پنج دقیقة ناقابل! ما داخل یک گلوله، در انتهای 
لیور  گلوله، چهارصدهزار  زیر  زندانی شده ایم.  پا،  نهصد  به طول  توپی 
فولمیکوتون انباشته شده که برابر است با یک میلیون و ششصدهزار لیور 
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باروت معمولی. رفیق مرچیسن، کرنومتر در دست، چشم به عقربه دوخته 
و دستش را روی وسیلة الکتریکی گذاشته و دارد ثانیه شماری می کند تا ما 

را به فضای بین سیارات بفرستد...«
باربیکین با لحنی جدی گفت: »بس کن میشل! بس کن! بیایید آماده 
شویم! چند ثانیه بیشتر تا لحظة نهایی نمانده. بیایید دست بدهیم، دوستان!«
با  ندهد  بروز  می خواست  اما  بود  شده  احساساتی  که  آردان  میشل 

صدای بلند گفت: »بیایید.«
سه همراه بی باک برای آخرین بار یکدیگر را در آغوش کشیدند.

باربیکین که آدم معتقدی بود گفت: »در پناه خدا!«
میشل آردان و نیکول روی تشک ها که در وسط گلوله پهن شده بودند 

دراز کشیدند.
کاپیتان زمزمه کرد: »ده و چهل و هفت.«

تنها بیست ثانیه مانده بود! باربیکین به سرعت گاز را خاموش کرد و در 
کنار دوستانش دراز کشید.

سکوت عمیقی همه جا را فرا گرفته بود و تنها ضربات کرنومتر بود که 
آن را می شکافت.

ناگهان انفجار مهیبی رخ داد و گلوله با نیروی شش میلیارد لیتر گاز که 
از انفجار پیروکسیل1 حاصل شده بود به فضا رفت.

1. Pyroxyle





2
نیم ساعِت اول

مهارت  آیا  بود؟  آورده  بار  به  آن ضربة هولناک چه  بود؟  داده  چه رخ 
یاری  به  آیا  بود؟  آورده  بار  به  نتیجه ای رضایت بخش  سازندگان گلوله 
شدت  از  شکننده  تیغه های  و  آب  تشکچه های  ضربه گیر،  چهار  فنرها، 
اولیة  از سرعت  هراس انگیز حاصل  نیروی  آیا  بود؟  شده  کاسته  ضربه 
یازده هزار متر بر ثانیه که با آن می شد در یک ثانیه از این سوی پاریس 
یا نیویورک به آن سوی آن رفت مهار شده بود؟ بدون شک این سؤال 
برای هزاران نفری که شاهد این صحنة تأثیرگذار بودند مطرح بود. آن ها 
هدف سفر را فراموش کرده بودند و فقط به مسافران فکر می کردند! اگر 
کسی از بین آنان ــ مثاًل جی. تی. ماستون ــ می توانست به درون گلوله 

نگاهی بیندازد، چه می دید؟
مطمئنًا هیچ. داخل گلوله تاریکی محض بود. با این حال، دیواره های 
استوانه مخروطی به طرز فوق العاده ای سالم مانده بودند؛ هیچ گونه شکاف، 
خمیدگی یا تغییر شکلی در آن ها رخ نداده بود. بر اثر انفجار بی حدوحصر 
باروت، گلولة تحسین برانگیز هیچ آسیبی ندید و آن طور که بیم آن می رفت 

ذوب نشد و همچون بارانی از آلومینیوم بر سر تماشاچیان نبارید.
داخل گلوله، در مجموع، چیز زیادی به هم نریخته بود. تنها چند شیء 
با شدت زیاد به سمت گنبد گلوله پرت شده بودند و به نظر نمی رسید به 
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وسایل ضروری ضربة شدیدی وارد شده باشد و حتی قالبی که با آن بسته 
شده بودند نیز صحیح و سالم مانده بود.

صفحة متحرک پس از شکستن تیغه ها و بیرون ریختن آب تا انتهای 
گلوله پایین رفته بود. روی آن، سه بدن بدون حرکت دراز کشیده بودند. آیا 
باربیکین، نیکول و میشل آردان هنوز نفس می کشیدند؟ آیا گلوله به تابوتی 

فلزی تبدیل شده بود که سه جسد را به فضا می برد؟...
خورد؛  تکان  بدن ها  آن  از  یکی  گلوله  حرکت  از  پس  دقیقه  چند 
دست هایش را حرکت داد، سرش را بلند کرد و توانست روی زانوهایش 
بنشیند. او میشل آردان بود. دستی به سر و بدنش کشید و با صدای بلند 
»اِِهن«ی کرد، سپس گفت: »میشل آردان حالش خوب است. ببینیم بقیه در 

چه حال اند.«
پاهایش  اما نمی تواست روی  بلند شود  فرانسوِی دالور می خواست 
بایستد. سرش گیج می رفت، هجوم ناگهانی خون دیدش را تار کرده بود 

و مثل مست ها شده بود.
گفت: »اوف! انگار دو بطری کورتون1 نوشیده ام. البته سر کشیدن آن 

لذت بخش تر است.«
سپس چندین مرتبه دستش را روی پیشانی اش گذاشت و شقیقه هایش 

را مالید. بعد با صدای بلند فریاد زد: »باربیکین! نیکول!«
با نگرانی منتظر ماند. جوابی نشنید. حتی صدای ناله ای هم نیامد که 
نشان دهد قلب همراهانش همچنان می تپد. دوباره صدا زد. باز هم سکوت.
گفت: »لعنت! انگار از طبقة پنجم با سر روی زمین افتاده اند!« با آرامش 
خاطِر تزلزل ناپذیری که هیچ چیز نمی توانست برهمش بزند ادامه داد: »آخر 
آمریکایی راحت  بنشیند، دو  بتواند روی دو زانویش  فرانسوی  اگر یک 
را  این جا  هر چیز  از  پیش  است  بهتر  بایستند.  پاهایشان  روی  می توانند 

روشن کنیم.«
آردان داشت سرحال می آمد. جریان خونش داشت کم کم آرام می شد 
و به حالت عادی برمی گشت. با تالش تعادلش را به دست آورد و توانست 

ـ م. Corton .1: نوعی شراب. ـ
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فرانسوی دالور
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بلند شود. از جیبش کبریتی درآورد و فسفر سرش را با اصطکاک آتش زد. 
سپس کبریت را به سمت شمعک گرفت و روشنش کرد. مخزن آسیبی 
ندیده بود وگرنه بو می داد و امکان نداشت میشل آردان در آن فضای پر از 
هیدروژن کبریت بکشد و بالیی سرش نیاید. چون هیدروژن در مجاورت 
هوا ترکیبی انفجاری به وجود می آَوْرد که با انفجارش ممکن بود آنچه را 

ضربة ابتدایی آغاز کرده بود تکمیل کند.
خم  همراهانش  بدن  روی  شمعک،  کردن  روشن  محض  به  آردان، 
شد. آن ها روی یکدیگر افتاده و به شکل توده ای بی حرکت درآمده بودند. 

نیکول باال بود و باربیکین پایین.
آردان کاپیتان را بلند کرد، به نیمکت تکیه داد و محکم مشت ومالش 
داد. مشت ومال کارساز شد و هوش و حواس نیکول بازگشت. چشمانش 
را باز کرد و بالفاصله آرامشش را به دست آورد و دست آردان را گرفت. 

سپس نگاهی به دور و برش انداخت.
پرسید: »باربیکین کجاست؟«

میشل با خونسردی پاسخ داد: »آسیا به نوبت. از تو شروع کردم چون 
رو بودی. حاال برویم سراغ باربیکین.«

پس از این حرف، آردان و نیکول رئیس باشگاه گان را بلند کردند 
و روی نیمکت خواباندند. به نظر می رسید باربیکین بیش از همسفرانش 
صدمه دیده. او دچار خونریزی شده بود. نیکول وارسی کرد و مطمئن 
شد منشأ خونریزی تنها زخم کوچکی در شانة رئیس است، خراشیدگی 

ساده ای که نیکول محکم آن را فشرد.
با این حال مدتی طول کشید تا باربیکین به هوش بیاید. دو دوستش 

وحشت کرده بودند و بی وقفه مشت ومالش می دادند.
نیکول گوشش را کنار سینة رئیس می برد و می گفت: »نفس می کشد.«

روز مشت ومالش  هر  دارد  عادت  انگار  »آری،  می داد:  آردان جواب 
دهند. مشت ومال بده نیکول، محکم.«

و  هوش  تا  دادند  مشت ومال  را  باربیکین  آن قدر  ناگزیر  امدادگِر  دو 
حواسش را دوباره به دست آورد. چشمانش را باز کرد و بلند شد و دست دو 
دوستش را گرفت. در اولین جمله پرسید: »نیکول، داریم حرکت می کنیم؟«



باربیکین را بلند کردند.
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نیکول و باربیکین به یکدیگر نگاه کردند. تا آن لحظه کسی به فکر 
گلوله نیفتاده بود. اولین دغدغه شان خودشان بودند و نه گلوله.

میشل آردان تکرار کرد: »واقعًا داریم حرکت می کنیم؟«
نیکول پرسید: »یا بی حرکت بر خاک فلوریدا افتاده ایم؟«

میشل آردان اضافه کرد: »شاید هم در اعماق خلیج مکزیکیم!«
باربیکین با صدای بلند گفت: »نکند!«

با دو فرضیه ای که همراهان مطرح کردند رئیس بالفاصله کاماًل بهوش 
شد.

آن ها هنوز نمی توانستند بفهمند گلوله در چه وضعیتی است. به نظر 
می رسید بی حرکت اند. با بیرون ارتباط نداشتند و به همین دلیل قادر به حل 
این سؤال نبودند. شاید گلوله در مسیر قرار گرفته بود و داشت به سمت 
فضا می رفت؛ شاید هم پس از اندکی اوج گیری دوباره روی زمین افتاده یا 
حتی در خلیج مکزیک غرق شده بود، سقوطی که به دلیل وسعت نه چندان 

زیاِد شبه جزیرة فلوریدا ناممکن نبود.
حلش  سریع تر  هرچه  بایست  پیچیده.  و  بود  مهمی  مسئلة  مسئله 
می کردند. باربیکین دلش شور افتاده بود و در نهایت قوای ذهنی اش بر 
ضعف جسمانی اش غالب شد و توانست بلند شود. گوشش را تیز کرد. 
از بیرون هیچ صدایی نمی آمد. اگر همچنان در زمین بودند، عایق ضخیم 
گلوله به تنهایی کافی بود تا جلِو ورود هر گونه صدایی را به درون بگیرد. 
در آن اوضاع چیزی به ذهن باربیکین رسید. دمای داخل گلوله به طور 
محسوسی افزایش پیدا کرده بود. رئیس دماسنجی را از پوشش محافظش 
بیرون آورد و دما را نگاه کرد. دماسنج چهل و پنج درجة سانتیگراد را نشان 

می داد.
فریاد زد: »آری! آری! در حرکتیم. این گرمای خفه کننده از دیواره های 
گلوله ساطع می شود و دلیلش اصطکاک با الیه های جّو است. البته آرام آرام 
کمتر می شود چون ما در خأل شناور شده ایم و پس از رسیدن به مرز خفگی 

در سرمای بی اندازه ای فرو می رویم.«
میشل آردان پرسید: »چی! طبق حرف های تو، باربیکین، تا اآلن از جّو 

زمین عبور کرده ایم؟«
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»آری میشل. گوش کن. ساعت ده و پنجاه و پنج دقیقه است. حدوداً 
هشت دقیقه است که راه افتاده ایم. اگر سرعت اولیه مان به دلیل اصطکاک 
کم نمی شد، شش ثانیه کافی بود تا جّو شانزده فرسنگی کرة زمین را پشت 

سر بگذاریم.«
اما با چه نسبتی کاهش سرعت اولیه به وسیلة  نیکول گفت: »آری، 

اصطکاک را محاسبه می کنید؟«
کاهش  این  مقدار  نیکول.  یک سوم،  نسبت  »با  داد:  پاسخ  باربیکین 
اگر  می دهند.  نشان  را  نسبتی  چنین  من  محاسبات  و  است  چشمگیر 
به  جّو  از  زمان خروج  در  بوده،  ثانیه  بر  متر  یازده هزار  ما  اولیة  سرعت 
هفت هزار و سیصد و سی و دو متر بر ثانیه کاهش یافته. در هر حال ما این 

مرحله را پشت سر گذاشته ایم و...«
نیکول دو شرط دیگر را هم باخت.  میشل آردان گفت: »پس رفیق 
چهارهزار دالر برای منفجر نشدن کلمبیاد و پنج هزار دالر هم برای این که 

گلوله بیش از شش مایل باال رفت. خب نیکول، حسابت را صاف کن...«
کاپیتان جواب داد: »اول مطمئن شویم بعد! البته به احتمال زیاد دالیل 
باربیکین درست اند و من نه هزار دالر باخته ام، اما فرض دیگری به ذهنم 

رسید که طبق آن شرط را نباخته ام.«
باربیکین سراسیمه پرسید: »چه فرضی؟«

»این که بنا بر یک یا چند دلیل ممکن است اصاًل باروت آتش نگرفته 
باشد و ما اصاًل حرکت نکرده باشیم.«

میشل آردان بلند گفت: »چه می گویی کاپیتان؟! چنین فرضی در حّد 
عقل ناقص من است! محال ممکن است! مگر بر اثر تکان ابتدای حرکت 
نیاوردم؟ مگر شانة  به هوش  را  تو  بودیم؟ مگر من  نشده  نیمه بی هوش 

رئیس به دلیل ضربه خونریزی نکرده؟«
نیکول پاسخ داد: »قبول میشل. اما یک سؤال.«

»بپرس کاپیتان.«
باشد  بوده  هم  شدید  باید  معلوم  قرار  از  که  را  انفجار  صدای  »تو 

شنیدی؟«
آردان شگفت زده جواب داد: »نه، راستش صدای انفجار را نشنیدم.«
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»شما چی، باربیکین؟«
»من هم نشنیدم.«

نیکول گفت: »خب؟«
رئیس زمزمه کرد: »واقعًا چرا ما صدای انفجار را نشنیدیم؟«

با  آن ها  کردند.  نگاه  یکدیگر  به  پریشان  قیافه هایی  با  دوست  سه 
مسئله ای توجیه نشدنی مواجه شده بودند. برای به راه افتادن گلوله قاعدتًا 

بایست انفجار رخ می داد.
باربیکین گفت: »اول ببینیم کجاییم. بیایید صفحه ها را کنار بزنیم.«

بالفاصله این کار بسیار ساده را انجام دادند. با آچارفرانسه مهرة پیچ هایی 
را که صفحة پوشانندة دریچه را از بیرون نگه می داشتند باز کردند. پیچ ها 
بیرون افتادند و با زبانه هایی که پوشش کائوچویی داشتند جای خالی آن ها 
را پر کردند. بالفاصله صفحه از بیرون روی لوالیش پایین آمد و مثل دریچة 
کشتی باز شد و شیشة عدسی مانندی که دریچه را پر کرده بود نمایان شد. 
شبیه همین دریچه در میان دیوارة روبه رو نیز تعبیه شده بود، دریچة دیگری 
نیز در نوک گنبِد گلوله و دریچة چهارمی در کف. بدین ترتیب مسافران 
می توانستند چهار جهت مختلف را نظاره کنند. آن ها از پنجره های کناری 

کیهان و از باال و پاییِن گلوله زمین و ماه را از روبه رو می دیدند.
باربیکین و همراهانش بی معطلی از پنجرة گشوده شده بیرون را نگاه 
کردند. هیچ پرتو نوری دیده نمی شد. تاریکی محض دورتادور گلوله را 
در بر گرفته بود. البته این مسئله مانع نشد رئیس باربیکین فریاد نزند: »نه 
دوستان! ما روی زمین نیفتاده ایم! نه، ما در خلیج مکزیک غرق نشده ایم! 
در سیاهی  که  را  ستاره هایی  پیشروی هستیم!  در حال  فضا  در  ما  آری! 

می درخشند ببینید! به این تاریکی نفوذناپذیر میان ما و زمین نگاه کنید!«
میشل آردان و نیکول یکصدا فریاد زدند: »هورا! هورا!«

این تاریکی غلیظ ثابت می کرد که گلوله زمین را ترک کرده و چنانچه 
را  زمین  تمام سطح  پرتوهایش  با  ماه  بودند،  مانده  زمین  روی  مسافران 
روشن کرده بود. در عین حال تاریکی ثابت می کرد که گلوله الیة جّو را 
پشت سر گذاشته زیرا در صورت وجود هوا نور پس از بازتاب از سطح 
فلزی دیواره ها در محیط بیرون پخش می شد، اما چنین چیزی رخ نداده 


