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 ادای َدین بعد از نزدیک به سه دهه

از آن جانبازان وطن است که با تفنگ دهن پر،  ریتقد« جگدلک انیانتقام جو» بازنشر کتاب

دوران قدعلم کردند و در  یقدرت استعمار نیسوته و ... در مقابل بزرگتر الوه،یس ر،یشمش

 را تارومار کردند. یسپاه هند برتانو  میعظ یرویجگدلک، ن ریکابل و مس

  

 با زنده یاد جنرال آقا بعد از چکر عصرانه ، چندروز بعد از رهایی از زندان،1368ماه ثور 

  منزلش که به ۀرفتیم. ضمن صحبت در برنددر میکروریون غرض نوشیدن چای به منزلش 

مارشال ژوکوف،  قا سه جلد کتاب: خاطرات و تفکراتکتابخانه تبدیل شده بود، رفیق گل آ

انتقامجویان جگدلک و شیپورهای پیروزی میوند را که توسط وی ترجمه شده بود، برایم اعطا 

انشائی و اغالط چاپی آنرا  کرد و در ضمن خواهش کرد که اگر بتوانم حین خواندن، اشتباهات

نشانی کنم تا حین تجدید چاپ به تصحیح آن اقدام گردد. گفتم از دریافت اشتباهات انشائی 

 معذورم و ناتوان؛ اما در نشانی کردن اغالط طباعتی حتماً هدایت شما را در نظر میگیرم. 

شت های را آن کتاب انتقامجویان جگدلک را مرور و در حواشی صفحات آن یاددابعد از

نوشتم؛ بدبختانه چند ماه بعد رفیق گل آقا رخت سفر همیشگی بربست و بعدها طوفان ویرانگر 

 جهادی بر کشور وزیدن گرفت و کتاب و کتابخانه به باد فنا رفت و من هم شدم آواره و مهاجر. 

کتاب  یکسال قبل یکی از اعضای خانواده چند جلد کتاب را برایم فرستاد که یکی از آن جمله

چندین سال قبل تداعی شد و  که با دیدن آن همان صحبت و وعدۀ بود« انتقامجویان جگدلک»

مصمم شدم تا به تجدید نشر آن بپردازم و در ضمن از دوستان خواهش کردم تا کتاب شیپورهای 

 پیروزی میوند را نیز برایم دستیاب نمایند که خوشبختانه بعد از مدتی آنهم برایم رسید.

افغانستان و سرانجام انتقامجویان جگدلک، روایتی است از نخستین لشکرکشی انگلیس به کتاب 

حین عقب نشینی  عمله و خدمه( 1۲۰۰۰و  نیروی جنگی ۴۵۰۰ )شامل آنتارومار شدن کامل 

 از مسیر جگدلک و تنها نجات یافتن داکتر برایدن. 

محتویات و حوادث تشریح شده در آن کتاب در قالب داستان بیان شده است و محور اصلی 

 مستند بر مدارک تاریخی است و در آثاری دیگری نیز بیان شده است. زنده یاد بیرنگ

 الف
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نویسنده کتاب نوشته  و معرفی« انتقامجویان جگدلک»کوهدامنی نقدی جالبی در مورد کتاب 

 که قسمتی از آنرا به امانت گرفته ام: اند

 میترس یینه نوشته شده است تابلواو شاعر ریدلپذ یکه با سبک جگدلک انیکتاب انتقام جو »...

مزدور را به افغانستان  ییاه قیافهچسان  سیانگل یجو طرهیاستعمار س ندیب یکند، خواننده م یم

 یمایکتاب س نیآورد، در ا یتوده ها را فراهم م بیفر نهیزم لهیوس نیدارد و به ا یم لیگس

که با استعمار  یشود. کسان یانده مینما زیها بوده اند ن یسیکه دست نشانده انگل یپادشاهان

سیاه داشتند اما در ظاهر سخن از خدمت به مردم  یبودند و باطن یاسیس زدوبندهایدر  سیانگل

 یگرانه خودرا دنبال متغار یو هدف ها فتندیفر یزدند، توده ها را م یم یپرست هنیو م

 یشود که به نام ها ینشان داده م زین سیهکاران انگلایس یمایکتاب س نیکردند. همچنان در ا

ها و  افتیدر خاك افغانستان پرداخته اند، از اعتقادات، در یارتجاع یها تیگوناگون به فعال

خرابکارانه  استیآنکه بتوانند گردونه س یبرا .ها سؤاستفاده کرده اند نه تودهمایصداقت صم

را  یو مذهب یو قوم یزبان یاختالف ها ؛مردم تفرقه انداخته اند انیدر م بچرخندرا  شیخو

بوده که  سیشناخته شده و کهنه کارانه استعمار انگل یها استیاز س یکی نیآورده اند و ا دیپد

کرده  ریرا تحق یملت یپاك و اعتقادات، مقدسات توده ها استفاده کرده اند. فرهنگ بوم اتیاز ن

 فروغ جلوه داده اند. یخطئه نموده اند و بآنان را ت یاند. ارزش ها

 سیشود که استعمار انگل یبه صراحت نشان داده م« لکان جگدیانتقام جو» در کتاب  ...

ا دراز کرده مکشور  یبه سو یدست دوست یاگر گاه دوست افغانستان نبوده و چگاهیز و هگره

 زمینهش را دنبال کند و یخو یو ارتجاع انتکارانهیخ یبوده که بتواند نقشه ها نآ یاست برا

اما مردم افغانستان در طول تاریخ، از خود مقاومت  ؛و مردم ما را فراهم آورد هنیاسارت م

 یاند. در کارزارها رفتهیز را نپذریو شهامت نشان داده اند. ننگ شکست و گ یو رزمندگ

کرده  نیرنگ را شان سنگرها یگرفته اند. خون ها ستهیشا یبخش و وطنپرستانه سهم ییرها

به اثبات  سیسه جنگ افغان و انگل یط یخیتار تیواقع نینکرده اند و ا ینیاما عقب نش ؛است

خون فرزندان  .اعتراف دارند قتیحق نیدشمنان افغانستان به ا یاست و اکنون حت دهیرس

 دهیدرخش یخورشید آزاد کرده است و در فرجام نیرا رنگ اکارزارهها و  هینستان کوهپاافغا

 «..و اسارت تن در نداده اند. یآن شتافته اما به زبون شوازیو به پ رفتهیپذ را مردم مرگ

   برای ویرایش بهتر کتاب انتقامجویان جگدلک در صدد پیدا کردن متن روسی آن 

(ожидает в Джагдалаке Возмездие شدم و خوشبختانه با کمک رفیق عزیز و )

  لطف همیشگی اش در ارسال کتابها برخوردار هستم، اینشفیقم داکتر خلیل ستارزی که از 
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را نیز یکجایی با آن  بزبان روسی آرزو برآورده گردید و همزمان کتاب شیپورهای پیروزی

 بیحساب لطف رفیقانه وی هستم. گذاربرایم ارسال کرد؛ که باردیگر سپاس

د توان مقابله کردم و حین ویرایش، محتویات ترجمه را با متن اصلی روسی کتاب  نیز در ح 

برای جذابیت بیشتر کتاب، بعضی مطالب و تصویرهای قهرمانان اصلی کتاب را با استفاده 

اسمای چهره های اصلی داستان، همچنان برای سهولت در تلفظ  از منابع متعدد ضمیمه ساختم.

 نحو نگارش آن به زبان انگلیسی عالوه شده است.

که بخش اعظم رویدادهای جنگ  محلیتاریخی شیرپور،  قابل تأسف این است که قلعۀ نکتۀ

، در توطئه بسیار سخیفانه بودافغان و انگلیس در داخل و حوالی آن صورت گرفته  و دوم اول

در اثر تشویق منابع معلوم و بمنظور از بین بردن یک بخش از تاریخ مبارزات مردم ما در 

ن و ساحۀ آن بین حلقۀ از تازه به دوران مقابل اشغالگران انگلیس و بمنظور زراندوزی ویرا

رسیده ها تقسیم گردید و نام شیرپور به شیرچور مبدل شد. امید است روزی با موجودیت دولت 

و جنگ  ، این قلعۀ تاریخی دوباره احیا و نام مبارزان ملی و قهرمانان جنگ اولو مستقل ملی

 آن حک گردد. های افغان و انگلیس بر دیوار دوم

برداشته شد و امیدوارم  من و بازپخش این کتاب، بخشی از بارسنگین تعهد از شانه هایبا تدوی

که بیان جنگ دوم افغان و انگلیس « شیپورهای پیروزی میوند»در آینده با بازپخش کتاب 

 کامالً ادا سازم.  ام را در مقابل جنرال گل آقا است، دَین به عهده گرفتگی

روح رفیق گل آقا شاد و یادش گرامی باد. قاسم آسمایی. 
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 مترجم نامهیزندگ

از دهات اطراف کابل متولد شد و در سال  یکیدر  یقانده خانواده کیدر  131۷سال  در»

شد، که  ناآش مترقی ادبیاتبار اول با  یكتب برامهم نف صناستقالل و در  یسهشامل ل 13۲8

كتب م 133۹. در سال دیكران وطن پرست گردفروشن یبسو یو دیشد النیامر باعث م نیهم

با کسب  134۲ال شد و در س یریانجن ځیشامل پوهن 134۰ال سرسانده در  انیرا به پا

بکار شروع کرد. در ماه حوت سال  ۷۲در غند  ی، بحیث قوماندان تولىځفراغت از پوهن

 13۵۲خلق افغانستان را بدست آورد و در سال  کیحزب دموکرات یتافتخار عضو 1343

و سپس بحیث  مقرر 8فرقه  یریث آمر انجنیمتعاقبا بح واشتراک  یضد سلطنت یدر کودتا

از گارد اخراج  یبطور اجبار 1354نموده است. در سال  فهیوظ یگارد اجرا ونیاپراس مرآ

 یفایا ییرنمر ا نجآمر كشف غند وسپس بحیث آفرستاده شد که ابتدا بحیث  یو بفرقۀ غزن

 کرده است. فهیوظ

 یرسمیفه وظ یمهم مصروفیت شان در پهلو بخش

بوده که از همان آغاز  یبحز یو مساع تیفعال

نا پذیر  یحصول عضویت تا کنون بطور خستگ

در انقالب شکوهمند  13۵۷برده اند. در سال  شیپ

و  یثور اشتراك نموده بود بحیث قوماندان نظام

 دتنمودند. پس از م فهیوظ یفایهرات ا تیوال یوال

از هرات به مرکز  نیتوطئه ام جهیدر نت یکوتاه

اختفا  طیدر شرا یند روزاحضار شده و بعد از چ

 قرار گرفتند. 

انقالب ثور اشتراك نموده افتخار  نیدر مرحله نو

 سهیرئ ئتیه تیو عضو یکز مر تهیکم تیعضو

 سیرئو  یانقالب یشورا سهیرئ ئتیمعاون ه یثحه را بدست آوردند و اکنون ب یانقالب یشورا

 .ندینما یم فهیوظ یفایج دا ا مسلحی قوا یاسیامور س یعموم

 یکم زیاردو و ن ،یهند ،یسینگل ،ی، فرانسویروس یو پشتو به لسان ها یعالوۀ لسان در بر

 «دارند. یآشنائ یعرب

جناح شمال غربی تپه شهدا دفن گردید. نشیب فوت و در 1368برید جنرال گل آقا در سال  

 

 هـ
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 :د پذیرایی می کندیگورنرجنرال جد از کلکته

 "ژوپیتر" کشتی ،هند برتانویدارالحکومه پایتخت  ـکلکته گاه در لنگر 183۹در ماه مارچ 

گورنرجنرال ، بزرگ کشتیۀ این در عرشبند ماند.  گلدر  و به زمین نشست ،در نزدیکی ساحل

و به  قرار داشت اوکلندبارون با لقب ، جورج ایدن تصرفات استعماری انگلیسی در هندمجدید 

 . کشتی سبب جلب توجۀ بیشتر گردید ، آمدنهمین علت

رسم اجرای  ۀبا جالیش خیره کننده آماد یتوپ های متعدد و گارد احترام ،لنگرگاهدر ساحل 

ها سپاهیان در عقب آن و نخست صفدر  ران اردوی سلطنتی. تفنگدااحترام شانداری بودند

 هگرو در جایگاه خاص،. قرار داشتند (East India Company) یشرق مپنی هندک اجیر

 زردوزی لباسهایکه  گرفته بودند جاکری و ملکی ارشد عس مامورین عالیرتبه و ی ازبزرگ

را آفتاب  ۀو اشع هخاص درخشید شیی شان با جالومدال ها ونشان ها پرهای رنگی شده با

 .قرار داشتند دیگری مهمانان بیشمار های معزز و مخان دیگر جناحر . دندمنعکس می ساخت

در  فرمانروای جدید هندبارۀ  دران نانتظار می سوختند و با هم شوخی ک مستقبلین در آتش

 گفتگو بودند.

به حزب وی  بر مبنای آن اشتهاراتی وجود داشت که ،جورج ایدن جدید گورنرجنرال ۀدر بار

ها بر سبیل مزاح و طنزگویان متعلق است. خانم  بود، هکه چندی قبل بحکومت رسید  "گ هاوی"

ً  باوجود که اوکلند جناب الردآقای  ،ندگفتمی   هنوز هم مجرد است و تا پنجاه سال دارد، تقریبا

ه از هم جدا هیچگاهمراهی میشود و Emily) ) امیلیو ( Fanny) فانی از طرف خواهرانش

ً . نمی شوند  William) ملبورن جناب الرد ،شخصیت مهمآوازه هم موجود بود که این  ضمنا

Melbourne) چشم دوخته  ،جدیدگورنرجنرال به یکی از خواهران  اعظم فعلی انگیسصدر

که  ه باشدبوددلیل آن شاید  ،اند عروسی نکردهبا هم ا هنوز تاینکه چرا  .میلیآنهم به ا ؛است

  .میلی نمی خواسته از برادر دلبند خود دور شودا

كوچك باالیی ۀ جز کسانی است که در حلق ،جورج ایدن ؛دیگری داشتند ۀعقیدها بکلی مرد

  پالمرستون جناب الرد، رئیس حکومت ملبورن جناب الردقرار دارد از قبیل  ها ویگحزب 

 .نظارتی جان کیم گوب هاوز رئیس شورای ،وزیر امورخارجه

  ،. عالوه بر این هادشتنرا بعهده د "هند شرقی"کمپنی  ۀتمامی این اشخاص در حقیقت ادار
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ی در این زمان هیچگونه شناخت تاگورنرجنرال ی قاکه این آبود  اینآور قابل تعجب  یمطلب

عینك سبزگون به چشم داشت اظهار شانه که . تنها مرد چهارامور سیاسی مشرق زمین ندارد

 :داشت

 هرا به عهده داشت ي هندوستانگورنر جنرالمقام  هدر آغاز قرن نزد اوکلند جناب الردعموی »

اند از عهده کارها میتو ه،دارای تجربه کافی بود اوکلند جناب الرد عالوه برآن شخص ؛است

بوده و  یاسعار ۀمر شعبآرئیس شورای اقتصادی و  ه. بیهوده نیست که نامبردرآیددبه آسانی ب

 «.شماره یك ادمیرال ها بود جناب الردخر ادراین او

برق  مدالهاواز نشان ها  بود و سینه اش ایستادهکه در کنار آن شخص سرسپیدی تورن جنرال 

 .لب میخندید به سخنان او گوش میداد، در حالی که زیرمیزد

میشد که م ومعل وپیتر بعمل آمد به نتیجه نرسید وکشیدن ژ بیرون تمام تالشهایی که برای

. نامبرده دکشتی میش كپتانلت باعث خج ،زلت در عرشه کشتینموجودیت خانم های عالی م

 ۀار رنج وعذابی که درین لحظثره این گرگ پیر دریا آاز چه و قومانده داد بار عجوالنه چندین

 . بحرانی می کشید بخوبی هویدا بود

را پیدا نمود. او با  ۀچاروراه  ،نربی رن، توگورنرجنرال حافظ دربارم ۀقوماندان قطع باالخره

 یتر رساند. ژوپ کشتیرا به خودو  را گرفتک کشتی بخاری کوچک یسرعت تمام 

بزرگ  ۀلباس ساده به تن داشت و ستار وی ،از همه داخل کشتی گردید اولترند اوكل جناب الرد

با و ت شانه شدهقرلیانی به سینه راستش آویخته بود. موهای سپید وکوتاهش به ددرخشان ب

ً  یدیقال  دنبال به .نگاه کند دیگری ندارد به چیزیه قگویی عال میدید  کهبه جلو طوری  مستقیما

 شان ۀن خواهر زادورباوس و ن بیرنرآن ها را تو .خارج شدند میلیو ا انیفخواهرانش  ،او

 .گرفته بودند واز باز مؤدبانه ،بود قشنگ و شیک پوشکه جوان 

 داخل همه نظامی تعیین شده بود و وقتیكرتراز طرف گورنرجنرال به حیث س اً جدید اسبورن

 .ه رساندترا به ساحل کلکخودو کشتی دور خورد ،کشتی بخاری گردیدند 

دیگر بار ،مهترین مستعمره بریتانیاهند ، اله تغییر حکومت در انگلستانك سی فۀیك وق از پس

هوا طنین  در ،توپ های احترام رشغك حکمران مقتدر وكل اختیار می گردید. ی صاحب

 جناب ، جنرال موسفید را به نرگرفتند و آقای بیرا رسم احترام  وضعیت ،سربازان گارد د؛گنفا
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 :معرفی نمود اوکلند الرد

  .سر ،تکافتورن جنرال مـ 

آقای جنرال خاصتاً از آشنایی با کسی  و گفت به سوی جنرال دراز نمود خودراکلند دست وا

خوشحالم. من وظیفه دارم تا بخاطر  ؛استری نموده سپ در هندوستان را که سی و پنج سال

 .اظهار سپاسگزاری عمیق نمایم ،خدمت با صداقت شما در پست گورنرجنرالی

 

  184۲ـ  1836  گورنر جنرال هند Lord Auckland)  الرد اوکلند

 (184۹ـ اول جنوری  1۷84اگست  ۲5)

 . مودن تعظیمخاموشانه  متکاف،

که با بی وجناتش چنین استنباط می شد  و رهچهازو ایستاده بود یرد تنومندم ،متکافدر عقب 

عینك  ،اوکلند ۀبرای توجوی . ا هرچه زودتر به او توجه شودتصبری در آرزوی آنست که 

 اورا ،بیرن حافظمقطعۀ  قوماندان .در دست نگاهداشتو برداشتاز چشم  خودراسبزگون 

  کرد:معرفی 

  .هندوستان حکومتامور سیاسی  استخبارات وادارۀ مر آ نتانمك آقایـ 

  ؟خسته نشده باشید ار زیاداز انتظ م، امید وارنتانمک یآقا مخیلی خوشحال - 
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 دارتانیتمام مشتاق و منتظر د یصبر یبا ب د؛یاعلیحضرت مرا خجالت نده کنم،یخواهش م -

 یادیز یفرموده است. سر، ما مطالب یکه خداوند به مردم انگلستان ارزان میبود ینیدر سرزم

با عافیت  یآور فیآمدن وتشر تیبا کمال خلوص ن دی. اجازه بدهمیا دهیراجع به حسنات شما شن

 ...میبگو كیمحترم تان را تبر کانیشما و نزد

 

  William Hay Macnaghten  ن ویلیام حی مکنات

  (1841دسمبر  ۲3ـ  1۷۹3اگست  ۲4 )  

 

 :قطع کرد اوراسخن  جناب الرد. اما سخنان خود ادامه بدهدمیخواست به او 

به ا م کشتی ادارۀ نشست... شاید اگر ِگلبه  کشتیا خود دیدید که مود، شب۔ آنقدر هم باعافیت ن

 ن؟اتنمك یآقااینطور نیست آیا  .چنین واقع نمی شد ؛دست شما میبود

ً د بومی کشتیاطمینان دهد که اگر کپتان گورنرجنرال هنوز موفق نشده بود به اتن نمک  چنین یقینا
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تعارف  . به این ترتیب مراسمبطرف کسی دیگر دور خورد جناب الرد ،حادثه یی رخ نمیداد 

  .وقت زیادی را در بر نگرفت

که مقر  هاوسگورنر طرفب ،کورت نظامی آنرا بدرقه می نمودبزودی در حالیکه اس مهمانان

بقه این قصر باشکوه سه ط پیشروی و وسطیبخش  .، حرکت کرددایمی دولت هندوستان بود

. آن بیرق بریتانیا در اهتزاز بود بر فراز گنبد عظیم و را ستون های بزرگ مزین میساخت یی

  .دو استقامت امتداد می یافته با ابهت ب "جلو تقسم" از جناح بزرگ قصر ود

 

هاوس دعوت نمود تا آن می مامورین عالیرتبه را به گورنرتما یپس از چندکلند وا جناب الرد

 .ها را از پالن ها ونیات لندن مطلع سازد

وب گبا پالمرستون و  خودرامذاکرات ك بار دیگری، برای این مالقاتحین آمادگی  ،جناب الرد

نفر دوستان  این سه .بخاطر آورد یگ هاو ۀدر کابین ،در ارتباط با امور هندوستان هاوز

پالمرستون  «.وره استسر هنری نیز به این مفکآیا »با خود اندیشید:  اوکلند، صمیمی بودند

 .داشته باشند ، آن ها می توانستند بین خود صراحتگیر را بیاد آوردتسخ

به  ]مقر حکومت انگلستان[ ستریتنینگ ودادر  هوزارت امور خارج وروشن زیبا تعمیر...

سیاستی را که  درآرام چوکی نشسته و خاموش ،طاس و اندام پالمرستون الغر خاطرش آمد که

 ،اوکلند. دابرایش با دقت توضیح مید ،ار دهدبرتاینه میخواهد در مشرق زمین مورد اجرا قر

اید و. بلی اوحق بجانب است و می داند که باید عرا تصدیق میکندگفتار او ،ردادن سروبا ش

لیسی باید در شرق توسعه داده شود. تصرفات انگم. به نظر او شودمالي هندوستان باال برده 

بکلی  ادارۀ امور خارجه، مسئول گردند. با نظرات خارج هحنصبلى و باید تمام رقبا، از 

ً  .ستمنواه آن رو به  برای ضاتقا اما اند لومانگلیسی م متعۀکه بازارهای هندی از ا حقیقتا

ً وستان ال هندمهنوز شا ت. اما مهم نیست زیرا کاهش است پنجاب خارج  دولت سند و خصوصا

، افغانستان و خان نشین های آسیای میانه نده رت، همسایه دوریس قرار دارندنفوذ انگل ساحۀاز 

 .ادامه داده شود ی منطقهاستیالوکه به توسعه  استآن  امکاننیز وجود دارند یعنی 

ً برا استیپالمرستون طرفدار س دلچسپ خواهد بود که هم مذاکره  یلیخ شیفعال بود، طبعا

 چطور میتواند در اوکلند. اما اصل مطلب در این جاست که را داشته باشندین نظر اوع هایش

 .ها برآیدخواست تحقق این  ۀاز عهد ،محلخود 
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 جناب الرد. ان کیم گوب هاوز نیز مذاکره نمودج جناب الرد ،ارتمجلس نظبا رئیس  اوکلند

خیلی زیاد  ،که همیشه عبوس واخمو بود رستونملپا قای، با آبزله گو وشوخ طبع ،اوزهب گو

مصروف  «زبان شناسی »نامبرده در زمان فراغت به تدقیق و تحقیق فیلولوژی ؛فرق داشت

 اوکلند. در وقت صحبت خود با مات مترادف را نیز تهیه کرده بودمیشد وحتی فرهنگ کل

را که با  نظارتیصحبت رئیس شورای  اوکلند. بکار میبرد را زیادی ه هایلمثلطایف وا

با دلچسپی استماع نمود و  ،پالمرستون کمی فرق داشت جناب الردبانه أمندرزاصحبت پند و

  .به آن گوشداد

 ، باید از آن با هوشیاری و زیرکیالئیست که تخم های الماس میگذاردهندوستان مرغ ط -

باید  م،ییفتنا به درد سر ت. نباید کوچکترین اشتباهی صورت گیرد خاص مواظبت به عمل آورد

احاطه  "ار مستحکمصح قطور و ضخیم و موانعرگ، دیوارعظیم، با سد بز"آسمانی  ۀاین عطی

 و، دیوارعظیم ،این سد بزرگمستعمرۀ انگلیس، باید نقش  دولت های موجود در شمال گردد.

اشد چه بهتر ب ابع و مطیع نفوذ انگلیستا هسرزمین  نای اگر را داشته باشند. ،حصار مستحکم

 .و عالی خواهد بود

کالوین، ، جناب الردخصوصی  منشی، مكناتندر سالون بزرگ گورنرهاوس، جنرال متكاف، 

منتظر و  ه، جمع شداور گورنرجنرالی ماك گریگور و امور سیاسی تورنس منشیمعاون 

نظامی خود  منشیبه همراهی  اوکلند هیازدهستند و درست ساعت گورنرجنرال ف آوری ریتش

دیگران را  و غر وعبوس در آرام چوکی خود نشستال جناب الرد. داوسبورن وارد شولیام 

 . کردبه نشستن دعوت نیز 

مکلفیت  ،به این وظیفه و پست مهم توظیفکه با  اشتبا صدای یکنواخت اظهار دگورنرجنرال 

صوب بدر زمان حرکت  ،در این باره .ندمور سعی کاتا برای بهبود  دخود میدان ۀوجیبو 

. در ضیافت تودیعی لندن هم درین باره بوده وستان خود نیز اطمینان قطعی دادبه دهندوستان 

باعث تحسین وخاص استماع نموده  جهتو را با دقت وصحبت اونیز  در لندن و صحبت شده

  .بودهمه حضار قرار گرفته  وتأیید

امیدواری با  و خود ادامه داد صحبتصدای مونوتون به  همچنان با چشمان نیمه باز و ،اوکلند

 یاد آوری نمود ،رورانگیزشدن افق های تازه و سبازص اطمینان در خصو حصر و بی حد و

 سمقد ۀمطلق شده و وظیف ، کامل وهندوستانحال وقت آن رسیده که اداره وعدالت در هند و که

 . واقعی چه معنی داردبا فرهنگ  ۀنشان بدهیم که ادارها  یماست به هند
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 شکه در مقابلمتکاف . ش گشتاندانکمی مکث نمود، نگاه خودرا بسوی همکارگورنرجنرال 

 سفیدموی  در عین حال و جنرال را تصدیق نمودبا حرکت سر سخنان گورنر ،نشسته بود

جناب  .ستب نقش اسبورن ۀچهر . تبسم ملیحی بربطرزی جالبی باال وپایین میشد شقیقه هایش

 . خود نگاه کرد باالیو دقمانند همیشه به  الرد

هوش و گوش ،ه او معطوف نمودهب خودرا توجهساکت بقیه هم آرام و ،مکناتنبه استثنای 

باعث تعجب وی شد. یا شاید به نظرش  اوکلندسیاسی  منشینیشخند  .به او فرا داده بودند خودرا

جناب ، بالفاصله با حرکت سر سخنان جناب الرد آمیز با مشاهده نگاه تعجب مکناتن. چنین آمد

ر اخیر صحبت دگورنرجنرال . نیز با او همراهی نمود متکاف .قرار داد تأییدرا مورد  الرد

درخواست  ؛ت بس طوالنی در این سرزمین افسانوی زندگی کرده اندداز همکاران خود که م

 . ابراز دارند خودرا ۀنمود تا عقید

 :پرداخت اولتر از دیگران به گفتار متکاف

ً . من لی گرویده ساختکاعلیحضرت شما بیان داشتید مرا ب که آنچه را - تمام زندگی  تقریبا

من  چیزی که .، می توانم بگویم که تاریخ آنرا بخوبی میدانمام بردهین کشور بسر ادر  خودرا

جنگ ها به کرات پیروز شده ها ومیهنان ما در اینجا در پیکار هم شاهد آن بوده ام این است که

 .در اینجا قایم سازیم خودرا مقدسات که فرهنگ و است ن حال وقت آن رسیدم ۀاند. به عقید

 ...حتی در لندن .نه ،منفکر می ک ؛ن عقیده اندیمه برهآیا اینکه 

چنین  .لیبرال است ،ی استزبار. این متكاف چه شخصیتی خود اندیشیدبا وتبسم نمود  ،اوکلند

ً که  به نظر میرسد که کمپنی تنها بخاطر لیبرال بودنش بهترین خبره مسایل امور محلی  یقینا

. این آقای سر چارلز که مدت زیادی این مسوولیت کرددر پست گورنر جنرالی تائید ن اورااست 

 .باید نمی شناسد ی و طور شاید وبرا بخواو ،را به عهده داشت

تكاف محساب  اندیشید:او  .مشمولین جلسه را قیمت گذاری نمودم مااتن نیز به زعم خود تنمك

دلخواهش هندوستان  تۀ. او با خیاالت روشنفکرانه و زاهدانه اش چنان غرق و شیفسهل است

 که است و اینک وقت آن رسیده ی. بلست با امور سیاسی بزرگ بریده استگشته که مدت ها

 شود. که تقدیر 

به نزدیکان  برای آن آمده کهآیا ، اوکلندبارون  . اماندارد سیاسی نیز هیچگونه تردیدی منشی

آیا  ؟رای همین فرستاده اندب اوراآیا  ؟و فرهنگ بپردازد یهخیر ربه امو خود استعانت نماید و
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به متصرفات جدید  و های فروش الزم استل بازارپوتروبرای ماو خودش نمی داند که 

ً گورنرجنرال یا اینکه  ...بلی پول ،، پول الزم استولپترومبرای  ؟ضرورت دارد  حقیقتا

از  یکرخواهد بداند همیل میکند و هنمی کند و یا چنین است که تجا هیچ چیز فکر ۀدربار

 ؟دین در چه فکر انحاضر

کامل  اعتما د واطمینان مكناتن یآقا خیلی جدی. ؛باید درین مورد جدی بود ،بهر صورت

ر از ی بهتوجود او شخصیت را می بیند که کس از اعلیحضرت ایشان ابراز داشته در خودرا

 ، میتواند بخوبی از امور این کشور کثیرالمله بدرجابات و ضروریات زمان را ندانستهاو ای

تمام  اتن و شعبه تحت اداره او مربوط است این است کهنوی یعنی مکه . چیزی که بشود

ا آرزوهای خیراندیشانه تآن خواهد بود  و در خدمت این امر مساعی دیپلوماسی متوجه

  .عمل بپوشند ۀاعلیحضرت ایشان جام

 ...چنین استبلی و در تأیید سخنان او گفت: اوکلند

و از این  هبود مصروف سیاست داخلی خودراتمام زندگی  اوکلندنشان نمود که آقای باید خاطر

. گرچه درین باره با دوست به تجارب خود اطمینان زیاد نداشترو در امور سیاست خارجی 

مطمئن احساس  خودرا. اما بازهم لمرستون خیلی زیاد صحبت کرده بودونت پاکویخود  ۀبرازند

 صحبت چندین ساعته اش با پالمرستونۀ عصارنیز مفهوم و اوکلند جناب الردنمیکرد. 

(Viscount Palmerston)  را برای همکاران خود توضیح نمود، خاطر نشان ساخت که

. از پیش فعال سازد بیشمشرق زمین  در خودرافیصله نموده است تا سیاست ویگ ها حزب 

 :چنین ادامه دادگورنرجنرال 

کام استح . بهتراست صلحخواهم کردخودداری های دیگر اما من از مداخله در امور کشور

  .نمایدخودداری ، هندوستان باید از جنگ من از تجارت پشتیبانی خواهم کرد ،یابد

شور  ،اوکلند سخنان دیقصبه رسم ت خودرادیگر در سکوت مطلق دیگران، سر بار متکاف

 .داد

این جاهل بی معرفت معلوم » :با خود گفت و تحقیر فراگرفتهس ح داً مجد مکناتن راوجود 

توان می تکاف. از این مودب حال باید خاموشفتاده است. بهرنیست برای چه باالي فرق ما ا

اما دیگران به کلی  .میشوم ص، از شرش خال. ممکن است به تقاعد سوق شودافترهایی ی

 «باید منتظر شد .مخالفت ندارندجدید گورنرجنرال م است که با افکار ومعل
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 اوکلند جناب الردنکرت و خیراندیشانه ، کادقیق، پروگرام دتمكناتن با شکستن این سکوت ممو 

 .گفت یکررا به حاضرین تب

چهل و سه  ،1836نه سال جوانتر بود و در سال گورنرجنرال نسبت به  ،ویلیام حي مكناتن

 بود. را در هندوستان گذ شتاندههفت سال آنبیست و ،هاز جملکه  پوره میشداو  سال

 به پایان متروپولرا در تعلیمات خود ،نگالس ب، سپسپسر قاضی القضات مدرا ،ویلیام 

هندوستان  هب 18۰۹. در سال شامل خدمت شد در کمپنی هند شرقی هپس از اتمام فاکولت ،رسانده

. لتزمین رکاب گورنر مدراس شامل شده حیث محافظ در مب براساس حمایت پدرش بازگشت و

را بطور مکمل  یهای هندزبان  رسی وزبان فا ؛داشت زبانهااستعدادی که در فراگرفتن  نسبت

ارا مك ،وتیلوگ ،ان های تامیلیزبدوستان خود از فهمیدن در محضر تا  داشت خوشگرفت وفرا

به بنگال  خدمت نمود و بعد همراه پدرش ،شون کمپنی در حیدرآبادق مراتهی بخود ببالد. در و

 .در اداره ملکی مصروف کار گردید آنجارفت و در 

گورنرجنرال . درست همان زمانی که آغاز گردید 183۰پست سیاسی او از سال وظیفه و

را در سفر طوالنی اش  ( William Henry Cavendish - Bentinck)  نتینگکاوندیش ب

مر آبه حیث  مکناتن ،هتبه مجرد بازگشتش به کلک .غربی هند همراهی میکردایاالت علیا و رد

، یکی از باالترین پستهای اداره استعماریاستخبارات سیاسی مقرر گردید. باالخره به ادارۀ 

د که ردنکحتی حاسدین نیز تصدیق می نمود.اء قهندوستان ارتگورنرجنرال سیاسی  منشی مقام

به همکاران گورنرجنرال  است؛ همنزلت را رایگان بدست نیاورداین رتبه و ،مکناتنویلیام 

 . نمیداد ومقام فت چوکیمخود 

. حتی دشمنان متا بودبی ه ،حیله وفتنه انگیزیپرستی، مکر و تدر جاه طلبی و شهر مکناتن

، رو هشادگند. او همیشه نانکار ک او ی اعیانیلربایاو نتوانسته اند از مالحت و د آشتی ناپذیر

با  ،شتدشمنی ایشان تردید ندا حتی با کسانی که در عداوت و ،و با ادب بود حضرم خوش

د. همیشه زاح و بذله گویی می نمومی ومهربانی برخورد میکرد. به موقعش یگشاده رو ،خنده

رمی و گبا نزاکت وتواضع تبارز میکرد. با دوستان خود با  ،دبؤمص شخ ۀبه حیث نمون

را میداد  های همکاریهرگونه کمک و ۀدعواشتیاق به آنها ومیل با  ،صمیمیت پیش آمده نموده

ن م دادن وعده به میانجاا. گاهی وقتی موضوع عدم دیبه سر میرساندر عمل که به ندرت آنرا 

برای هیچکس شبهه را بهم میفشرد که خود یف دست هاتأسبا چنان تلخی و مکناتند، ممی آ
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آخرین تالش خودرا بخرج داده است تا  مکناتنیقین حاصل میکرد که گویا  باقی نمی ماند و

 .استنشده ر رساند اما موفق سب خودراۀ وعد

و  آن اینکه از همه قضایا وبی نظیر دیگری نیز برخوردار بود  "استعداد"یك  از مکناتن یآقا

از  مكناتن قایقن بودند که آیتم کامالً آنها  ؛هم صحبت میکردندمسایل خبر داشت. اگر دونفر با

نشده بود  می آمد، هنوز موفقویلیام حی . هرکسی که پیش حبت شان باخبر استصجزئیات 

حین ، م استومعل ، همه چیز به منمکناتن اظهار میداشت: الزم نیستباز کند که  خودرادهن 

. خواهش می کنم دو می سازد شما را عالقمندچیزی چی که  دانستمم تاقبه دروازه ارسیدن 

او در حقیقت همه و  ؟هستم یا نه دفتردر خبر بگیرید که من به  قبالً اما باید  ،روز بعد بیایید

اوج شهرت و اداره قرار در مكناتن  ،. بی جهت نیست که به نظر بسیاریچیز را می دانست

 . داشته است

عینك جیوه دار سبزگون به چشم می کرد که  ،به خاطر وقایه از آفتاب سوزان جنوب مكناتن

ق نمی شدند صحبت های او هیچگاه موفمه ،. ازاین رواز جناح نیز می پوشاند اوراهای چشم 

یرا به نام وو  فاده کردهو استا ها نیز از این کارگورا ببینند. پرزه گوها و بزله چشم های او

 .اد میکردندی "سبزچشم"

 ؛را تشکیل نمی داد قسمت اصلی و عمدهتنها  ،سیاسی منشیکتر اینها در هرم زندگی و کر

تصورات بزرگ مكناتن همواره خیاالت وعمده عبارت از آن بود که در مغز قسمت اصلی و

. حتی نمی کردخودداری موج میزد و برای رسیدن به آن از هیچ چیز  ،از بودنت هشدن و یک

در خصوص سیاست از یاد  از دوران کودکی خود یک کلمه هم از صحبت های بزرگان را

. شخصیت بزرگ دولتی تصور میکرد ثبه حی خودرای خود، هادر رویا دایماً  .نبرده بود

ق بزرگ پدر خود اطا یابه کتابخانه  معموالً  ،در زمان شباب به جای تفریح و تفنن مکناتن

 دیگری بلندپروازانۀافکار هم ا و ی یا قاضی القضات پنداشته رزیبه حیث و خودرامیرفت و 

و با وقار عقب میز تحریر مینشست و امور  بر وی غلبه میکرد ؛فرمانروا ،قبیل حکمران از

 .دنمومی دولتی را در خیاالت خود حل و فصل

  گونه تصورات، مصروف میبود و این مطالبدر سال های اخیر نیز ذهن او به این قبیل 

سیاسی  ۀکننده از هر معضله یرخسیاسی با سهولت  منشیمفید واقع شد. برایش عمالً  باالخره

استادی که در  انداخت. او با مهارت و بکار می خودراپالن های سیاست خارجی  ،باال رفته

 را "نظام الملك" آن یا "جاامهار"ضرورت و لزوم درآویختن این  ،تقریر داشت موعظه و
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از  ،ستست که او می توان. از اینجاخیره کننده بود مكناتنمستدل میساخت. مهارت دپلوماتیك 

 .سازدب خود وجذمرا گورنرجنرال اول  ۀهمان لحظ

تری متوجه ک مکناتنگورنر جنرالی بود به  ۀعهده دار وظیف اوکلندکه قبل از  متکافسرچارلز 

م نخواهد تر سیاسی می دانست که وی درین وظیفه مدت زیادی دوامبذول میداشت. اما سكر

 هتوجه نکرد زیادها . از این رو به کاراحساس میکرد متکاف نیز . این موضوع را شخصکرد

 . رده بودپی سحر سیاست خارجی را به ویلیام امو و

چه اخالق و  ؛زاده اش به اینجا آمده استبا دودختر پیر وخواهرکه مرد مجرد  هاما این پیر

كم  شخص ،جدیدگورنرجنرال به زودی موفق شد دریابد که  مكناتن ؟...کرداری را داراست

 خودراان عادی ینمی گذارد کارها جرویلیام حی ستراتیژیست مجرب  .بالهوس است اعتماد و

تا تشخیص دهد که چه جمع آوری مینماید  جناب الرد ۀ. معلومات های الزم را در بارطی کند

 .تواقعی اس حال این اریستوکرات باسمنچیز شایسته و

باید این صفت قیمتی را پیش از پیش  ؛خوب بسیار ؛بزرگ منشی وتکبر است ۀشیفت ،اوکلند

جناب . آقای تقویه کرد تا سرحدی که الزم باشدش نمود و از هر جهت آنرا در نهاد یکرتح

عکس مسایل  را به، این به معنای آنست که اوآنقدرها عاقل هم نیست، از این چه بهتر الرد

ً . سیاست خود ادامه داد تحقق ت نام وی بهتحقانع و متقاعد ساخت و  خواهران نباید ضمنا

فراموش کرد  ؛نظامی دلخواه و مورد نظر گورنرجنرال است منشیکه  اورا ۀخواهرزادو

 . گی اورا در نظر نگرفتانگیزه های خانوادو

 اوکلند پالن تسخیر مکناتنویلیام حی امید عبور نکرده بود که  ۀاز دماغ "یترپوژ" کشتی هنوز

دعوت شده اند. کار طبق گورنرجنرال  ۀه خانب شو خود مکناتنرا آماده ساخت و اینك همسر 

 آنجامقصود،  ویرا بدست گرفته بس مکناتنیش میرود و او دست خانم پ پالن مكناتن د ومرا

 . کالسکه میشود نتظارش را دارد سوارا جناب الردکه 

 :داشتپس از تعارف اظهار  اوکلند جناب الرد

 .سیاست مدار واقعی هستیددر لندن به من سفارش کردند که شما  -

 : داشتاظهار و نمودخم  خودرابه رسم احترام،  ،هرا روشن نمود مکناتن ۀتبسم لذت بخشی چهر
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ً  ،جناب الرد - ب عالی شما بتوانم معلومات جنا است که تحت رهبری من آرزوی قلبی واقعا

 . منتکمیل ک خودرا ۀوتجرب

 .شما هستم کآرزومند كم ،ن هنوز وضع را به خوبی بلد نیستممـ 

 سعادت خواهدتخار و! اگر بتوانم که برای شما مفید واقع شوم، برایم بزرگترین افعالیجنابـ 

 .بود

امور صحبت نخواهیم کرد تا نشود با عتاب  ۀ، از شما ممنونم اما امروز در بارمکناتنآقای ـ 

 خودراصحبت اعیانی گورنرجنرال و  ؟این طور نیستآیا  !مكناتن م. خانشویم مواجهخانم ها 

 .سیاسی ادامه داد منشیخانم  با

 رفت ان بزرگی نشسته بودند،ویدکه روی  فانیو  امیلی ،جناب الردي نزد خواهران حولیام 

 : اظهار داشت امیلیخطاب به  و

 ؛با هم صحبت می کردند "چانس" ،بی نظیر شماسگ زیبا و امروز تمام مردم کلکته درباره -

 اسبورن ،در عقب آنها .ه استرا به تحسین واداشت شناسقدر اشخاص ۀهمه ،این حیوان وحشی

 .مشغول دود کردن پیپ بود و نشسته یکآرام چو در

 ت داشتنی خود به تشریحاتسودسگ  ۀمیخواست در بار ،مقهور این تعارف گردیده امیلی

 و دکركدام کسی اشاره ه به او موقع نداده به طرف پنجره رفت وب مکناتن، اما بپردازد بیشتر

 . د خواهران آمدنز هدوبار

 .ناچیز را قبول فرمایید ۀامیدوارم از طرف من این تحف ،تنها نباشد "چانس"برای اینکه  -

خواهران  ،بزرگی را گرفت ۀی دروازه رفته از نوکران خود بقچي همانند مرغابی بسوحولیام 

 :مترقبه یکصدا گفتندصورت غیربه 

 ؟خدایا! این چیست -

 خودراسر نیز به آهستگی اسبورن ،دور داده خودراروی گورنرجنرال  ،با شنیدن صدای آنها

نزدیك  فانیبسوی  مکناتنکرتی به تن داشت از عقب موجود پرپشمی که پطلون و .بلند کرد

  :سیاسی آنها را آرام ساخت منشیا ام ،برخاستندخواهران که بهت زده شده بودند از دیوان  .شد

  .آموز دست لوري ،است ال، این رونترسید -
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  ؟لورى یعنی چه ،لوری -

 که نشسته بود گفت:از جای خود  اسبورنم الییو

 ـ از جنس میمون ها است.

  .را بسوی خواهران دراز کردخود پشمالوی ۀروال نزدیك آمده پنج

ً قعوا مکناتنویلیام اینجا بیایید و ببینید چه قشنگ است، شما آقای  !جورج ،جورج - افسونگر  ا

 .هستید

حال  .را خم نمودبا تواضع سر خود وقرار گرفتند  "تحت تأثیر"خود گفت اینها باویلیام حی 

و مرد جوان را  نظامی در کوچ نشستمنشیدر کنار  مکناتن زیر تور آورد. باید اسبورن را

  :دادمخاطب قرار 

آیا  ،. این طور نیسته باشم کدام جایی با هم دیده ایم. اگر غلط نکردنام باشیم ه ما همکمثلی -

 ؟ شما در هندوستان خدمت کرده اید

 . ملکه بودم ]غند سواران سلطنتی[ بلی درغند دراگون -

مثلی  ،یدداشت اشتراك ،بود "روداب"نشین  هدر شهزاد که ، در آن شکار معروفخوب، خوب -

 . ردیدک بر را شکاربیك  آنجاکه در 

، مگر من منمی توانم در این باره به خود ببال سفانهأمت، مکناتن یآقاعجیبی دارید  ۀشما حافظ -

 . مشما پلنگ سیاه بزرگی را شکار کردبه خاطر دارم که در آن شکار به حساب 

 زنان میگوید:  نیشخند اسبورنعالی جناب، من فقط اورا زخمی کردم. شما چه میفرمایید  -

  .را باال میكشدنفس خود مکناتن. ، شما تواضع میکنیداما زخم تان خیلی کاری بود -

 .بلکه قلم است ،برعالوه سالح من مرمی نه -

پیدا بود  از آن چنین که زد یو آن یکی لبخند نظامی نگاه کرد منشیبا دقت به  منشی سیاسی

 پوش آنقدر کقای شیآاین  ” :گفتبا خود مکناتن  .شدشاده رو باگیش از این نمی تواند که ب

    :گفت، خطاب به مکناتن سکوت را شکسته اوکلنددر این وقت  ”.ساده هم نیست 
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رزاد را نشر هم که شما می خواهید داستان های شاز خانمت شنیدیکه وقتی  ،مکناتن یآقا -

ً  کنید، ً راست است که شما آیا  .دشمورد حیرت ما  واقعا  موختهآتمام لسان های هندی را  تقریبا

 اید؟

 هزارو» اما چیزی که مربوط .زیاد است بسیارین کشور تعداد لسان ها در ا ،ر عالی جنابیخـ 

 .عناوین آنرا حضور عالی جناب تقدیم دارم ۀحاضرم ترجم ،میشود«یك شب

 .ما به شنیدن آن خیلی زیاد عالقمند هستیم -

 خوشیند کلماتی را بیابند تا ستاننمی تو امیلیو  فانی و خدا حافظی کردند شهمسرو مکناتن

 ،نناتکم، ادب و نزاکت سپاسگزاری نمایند. مهربانی، تواضعابراز و  مكناتن آقا برای خودرا

کمتر از آنها  و یم بودشعف خواهران خود سهنیز در وجد و اوکلند .آنها را مسحور ساخته بود

  .پوزخند می زد ،با شك و تردید اسبورن. تنها مسرور نبود

 د: یپرساز او  فانی

 ؟نگردید عزیز مورد دلچسپی تان واقع مکناتنچرا آقای  ؟چرا دلگیر هستید ،لیامیو -

 و یفداکار و را با احترام جناب الرد ؛زاد استدیپلومات مادر ،شما مکناتن، این آقای بلی -

 !دکرشکار ببر ستایش  با را نیزم و ختساخواهرانش را باالری سرگرم 

 ر؟ بکدام ب -

نبوده  در آنجا یی که من هیچگاهجا ،شکار کرده ام "روداب"همان ببری که گویا من آنرا در  -

 .مدادبه او پلنگ را تحفه  نیز من ،رو ن، ازایام

  ؟پلنگ -

  با تعجب گفت: اوکلند

 ؟پلنگ سیاه -

من متیقن نیستم که اگر چه  .زخمی گردیده بود اً وی شدیدتوسط از  ـ پلنگ سیاه وحشی که 

  !منطقه را دیده باشد آنش حتی خود

  .ابل تحمل نیستیق ولیام تو -
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 : گفت خواهر خودسخنان   تأییدبه  اوکلند

ناراضی  صدب است و میتوان گفت که اشخاؤآدم شایسته و م مکناتن، بلی درست است ،بلی -

  .آنرا دارد که به آن گوش دادارزش آیا . در هرجا پیدا میشود

 : داشتلبخند زده اظهار  ،نظامی منشی، لیامیو

ین زیرا کسی دیگر نمی تواند با چن ،آمد مباید به صراحت بگویم که از او خوش بولقبول، ق -

صوری ق و، به کلی امکان دارد که در حکایات او نقص ت ها را حکایت کندشجسارت سرگذ

 .باشدیك شب مربوط نکه همه به هزار و وجود نداشته باشد ولو

 

می اندیشد و نتیجه  وسهادیدار خود از گورنر ۀدربار ،دمیش خواب ۀآماد که در حالی مكناتن

این  قطف، آورده شان را نیز به توردر، برامجذوب خود ساختهوخواهران را شیفته  :ی کردگیر

 .است هزبان باقی ماندپسر بد

 

 یبزرگ ۀهایش نقشیکی از دیوار برکه  گورنرجنرالدر سالن بزرگ  ،روزپس از چند

خصوصی  منشی، اسبورنبا موجودیت  اوکلند ،بودخته ویکشورهای همجوار آ هندوستان و

خارجی را مورد بررسی لم های سیاست بپرو مکناتنوی کالوین و یاورش ماك گریگور با 

 د. اد قرار

 وتکردن مکناتن. ت می کردصحب مكناتنعمدتاً  بلکهود، ببررسی ن در حقیقت اید گفت کهب

سفید به تن و مفلر ابریشمی به گردن  [یاز باالپوش معمول ضتریو عر لتریطو، مردانهجامهٔ ]

بلند گرفته  خودرا، سرکرد، اما به آن نگاه نمی شتقرار دا یشگزار شداشت، در پیش روی

آشنا  بخش خویش امور ۀنظریه و مفکور احکمران سرزمین هند را ب با صدای بلند وغورو

 . می ساخت

دار شدن حس خودخواهی شاملین ه سبب جریحبود که باید نه تنها نکته متوجه این  جداً  مكناتن

ً  و جلسه و بصورت مشخص  ، آنها را به برتری معلوماتباید  بلکه ،شودگورنرجنرال  خاصتا

 .سازدعترف معد وتقامنیز  یشدانش و استعداد سیاسی خو
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شما بخوبی سیاست  ؛و شما آقایان محترم کرد خم اوکلندبه طرف  خودرا ،عالی جنابشما  -

و کشورهای همسایه تخمین کرده ا نشین ه هرا در خصوص حکمرانان شهزادشرقی  هندکمپنی 

باشیم  اما برای اینکه ما از خطر در امان ؛، مداخله در امور داخلی آنها کار ما نیستمیتوانید

  .یل بی عالقه هم مانده نمی توانیمبه این مسا ،ما نشود ۀو کدام خطری متوج

روی  به آسانی ۀ آنرب اشاچو و رفتبسوی نقشه مکناتن  .کردبا اشاره سر تصدیق  اوکلند

  .دیلغزقسمت ساحلى شبه جزیره دکن 

 وجنوب شرقجنوب ، ما را از طرف جنوب غرب بحر حاکمیت مطلق داریم و این ا درم -

ایه های شمال همس در شمال غرب و .ال باقی می ماندمتنها ش ؛میسازد صئونممطمئن بطور

الپوری تتنها تحت فرمانروایی دودمان  ،نشین سند هگرچه شهزاد .پنجاب ما عبارتند از: سند و

 یاراجاهم هرعالبمتحد نیستند.  و هتفرقه حکمفرما بود اما بین حکمرانان آن نفاق و ؛داردقرار 

از  "شیرپنجاب". است هختوبه حکمرانان سند د خودراچشم  نیز نگرنجیت س ،پنجاب

پنجاب باید بگویم که  ۀ. دربارمیسوزد سند سفلیبخش تصرف آرزوی در آتش مدتهاست که 

این کشور با اردوی آن که  .قویترین کشور است که در جوار قلمرو ما قرار داردبزرگترین و

 .است و دقتقابل مالحظه  ،تربیه شده تعلیم و از طرف افسران قبلی ناپلیون

 : گفت اسبورن

 . تا معلومات بیشتر بدست ما بیاید من نیز درین باره یك سلسله اقدامات کرده ام -

محترم ما در یت آرزو می کنم که با همکار نها ،، من با استفاده از این فرصتبسیار اعلى -

ً مسائل دشوار را  ۀآینده بتوانیم هم  . میحل نمای مشترکا

  ...، بليبلى :مداخله میکند ،اوکلند

با رنجیت  فعالً ات ما باس، گرچه مناین کار همین حاال خیلی ضروریست طبیعی است، وـ 

تحد مامروز او  .دهیمتغییر می توانیم نرا آ ،ب است اما هر وقتی خواسته باشیمسنگ مکار خو

نکتۀ . اما اتحاد او برای ما خیلی مفید است فعالً  ؛باشد و بگذار حیله گری کندبگذار  ،ماست

  .فکر او نیستندمه ی نزدیکشهامهم این است که مهاراجا

  هتوجمافغانستان و فارس قرار دارند که تا حال کدام خطری از آنها  ،پنجاب در ماورای سند و
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نباید  اورا، در دربار شاه فارس قرار دارد مكنیل قایا آم ۀدیزورمختار و ما نیست. سفیر خود

 . استارتباط در  هتکلکنامبرده با مقامات  ،نادیده گرفت

  :دادادامه  مكناتن

یعنی  ؛ا وجود داردص ماشخا نیز ارسفای دیگر هشهر از یتعداد در ،تهرانـ برعالوۀ 

 نشین های افغانستان یعنی کابل و مسئله با شهزادهدر آن کشور برقرار است. اما ما کنترول 

بلکه هیچگونه  ،ثیر نداریمتأ. ما نه تنها روی سیاست آنها ستار اومشکل و دش ،قندهار

 . آنها در اختیار ما نیست ۀدر بارنیز اطالعاتی

 :سدیپر اوکلند

ً آیا   همین طور است؟  حقیقتا

  قابل اعتماد نیست.ر شاید و باید اما طو ؛می رسد برایمیك سلسله معلومات ها  -

   :دکررجنرال استفسار نگور

 ؟ کدام معلومات ها مثالً  -

افغانستان را متحد  مناطق تمام تا خیلی تالش کرد ،محمدخانقبل از همه باید گفت که دوست  -

برای ما  اقدام اوطوری که شما میدانید این  ه است.نتیجه داد هم یحد ات او زد و این کارسا

را امیر اعالن بصورت غیرقانونی خود محمدخانر اینکه دوست مفید نمی باشد و از همه مهمت

که باعث  یگانه موردی. تحکیم بخشد هاافغانو نفوذ خودرا در بین  ش دارد قدرتتالو هکرد

 .عداوت دیرینه داردکینه و محمدخانخوشی ما میشود این است که رنجیت سنگ با دوست 

اشد  اوربه پش محمدخاندوست  .کردندو آنرا تصرف  قبل سك ها به پشاور حملهسال چند

حکمران  همین جهت،میکند و از  محافظتاز مشرق  اورا فهزیرا دارالخال ؛ضرورت دارد

ندازه ای که حتی بعضی اوقات قندهار را که  ات ،کابل به بازگشت آن خیلی زیاد عالقمند است

رسمیت نمی شناسند، . آنها حکومت کابل را به فراموش میکند ،قرار دارند آنجابرادرانش در 

 .در افغانستان بوجود بیاورد را خان تالش دارد که یک دولت مرکزیاما دوست محمد

 . ل وجود داردبامیر کاتصور ومت مرکزی تنها درخوشبختانه این حک

 وگفت: دکر یبه حاضرین نگاه مکناتن
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است و به خوبی میداند که  عاقل . او شخصداشته باشیمتوجه جدی  محمدخانباید به دوست  -

او در پیغام خود  ؛گذشته ما از امیر پیغامی گرفتیم . سالش كمك می كنیم و بسهتنها ما همرا

  .میاز ما خواسته بود که وی را برای بازگرفتن پشاور در مقابل رنجیت سنگ كمك نمائی

 :کرد سوال اوکلند

 ؟و چه جواب داده شد ـ

را  یگورنرجنرالچارلز که امور زیرا سر است؛ نشدهتا هنوز کدام جوابی داده پیام به آن ـ 

 ً عقیده بود تا منتظر ورود شما شود. بعضی علل دیگری نیز وجود به عهده داشت به این  موقتا

. فرستاده است یبه تهران نیز پیغام بلکه ،این خواهش را نه تنها از ما کردهامیرکابل  ،دارد

خموشی ما به معنی آن  کرده است و روان یبورگ هم پیغامرازهمه این است که به پطتر دب

 .نمی کنیم تأییدخان را محمد عمل دوست این بود که

 ؟ این مطلب را فهمیده است ون هستید که اتیقشما مآیا ـ 

ما نتوانستیم بفهمیم که امیر موضع ما را  سفانهأمتاما  ؛است شدهکنایه زیاد  اشاره ودر مورد  ـ

  ؟انهی ندیکمدرك 

 :دادشوق بیشتر ادامه سیاسی با شور و منشی

 . نماید مستقل دارد به زعم خود فعالیت اد هم با ما راه نخواهد رفت، او خوشیدوست محمد ز -

 :مواجه شد اسبورناین وقت با نگاه تمسخرآمیز در 

گورنرجنرال ا هنوز همه چیز از دست نرفته است. تا زمانی که ت !مکناتن یآقاآرام باشید، ـ 

زیادی را سربراه  مطالبیمیتواند  ؛مانند شما برخوردار است ۀدیاز خدمات دیپلومات ورز

  ...کند

 :مداخله کرد اوکلند

خواهشم  !نشود مکناتندیگر بیابید تا باعث قطع صحبت آقای  یویلیام شما نمی توانید چیز -

 .دادامه بدهی ،منکمی

 به یو با آرامش بیشتر را جمع کرداما به زودی حواس خود ،گردید مشوش قدری مکناتن
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 :ادامه داد صحبت 

ما باید تا  .دوست محمد نتواند پشاور را بگیردكمك ما به رنجیت سنگ باعث آن میشود که ـ 

  ...رنجیت سنگ را باهم مقابل سازیم و برعالوه حد ممکن دوست محمد و

 : سوال کرد اوکلند

حکمران کابل وجود  خشم تسکینطبیعی است که راه های دیگری نیز برای  ؟چه هبرعالوو  -

  .دارد

میتوانیم کودتا را  ...عالی جناب نظرتان چیست ...دارد وجود ،شبهه وجود داردبلى بال -

 ؟سازمان دهیم

 ....از امکان بعید نیستـ 

 . عملی کردرا چطور  هاپالن این  ۀحتی من میدانم که هم ـ

 ...خیلی دلچسپ است -

ً عالیجناب  امش - فغانستان را در نفر از زمام داران قبلی ادوی هند شرق میدانید که کمپنی طبعا

ك که مالشجاع کور کرده اند و دیگری  اورا. یکی زمان شاه که چشمان پانسیون خود دارد

حد گردید. هر دو برادر در سر از افغانستان افغان ها باعث اخراج آن شورش ،مدت ها قبل

  .دو تحت بار منت ما قرار دارندهر و زندگی میکنند لودیانه ،در شهر كوچك ماپنجاب 

  ؟به نظر شما کدامیک از آنها برای تخت کابل مساعد است -

برای ما  حریصطبیعی است که شجاع الملك جوان و  ك میکند وهمانی که ما را بهتر در -

 است.  ترمساعد

 : مک گریگور اظهار داشت

 ...من میدانم او آنقدر هوشیار نیست جایی کهببین تا ـ 

  :از او پشتیبانی کرد ؛میکرد یادداشتا را هکالوین که صحبت 

   ...نیستهموطنانش مورد احترام  او -
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  :قطع نمود اوراحرف  مکناتن

 است که او همیشه از ما تابعیت خواهداز این چه بهتر، از این چه بهتر، این به معنای آن ـ 

 . نمود

 : داشتاظهار  و هنمودگورنرجنرال  روبه بطرف اسبورن

 . را پیش بینی میکند ین خوب عملیاتپال مکناتنبه نظرم  -

 در جواب گفت:  مکناتن

  .را توضیح نمودم جناب الردجناب  ۀمن فقط مفکور ،نخیر، نخیر -

  :نمودچنین نتیجه گیری گورنرجنرال 

 لمرو کمپنی را با دیوارهای صخره، ما باید قابتدایی خوب است ۀاین توضیحات برای مرحل -

  .دشمنان احاطه کنیم در مقابلناپذیری روو سد عب یی

  .ان شما سپاسگزارمقای، از آمکناتناز شما متشکرم آقای  -

  .بماندتا باقی اشاره کرد  مکناتنبه  اوکلند

  .کنار خود نشانددر  را مکناتن، گورنرجنرال ؛ترک کردند وقتی دیگران تاالر را

، کلکته همن ب انتصابتعجب نکنید، قبل از  ؟شما می دانید که حال چه مرا عالقمند می سازد -

های فوق العاده سفر حکایت میکردند که نامبرده ؛م الکساندر برنس در لندن پیدا شدشخصی بنا

این کشورها استقبال  ینموده است و از او در حلقه هاهای اسالمی خطرناکی را به کشور

 قایشما می دانید این آآیا  .ی روحانی به او احترام داشته اندگرمی بعمل آمده است، گروه ها

 ؟شما خواهد بود ۀدر کجاست؟ طبیعی است که جز منسوبین ادار فعالً جنتلمن 

مورد  کسی دیگر مكناتن ه جز ازبقابل تحمل بود که برای او غیر، ره به ابرو کشیدگ مكناتن

  .قرار گرفته باشدگورنرجنرال  ۀعالق

او  م داده است ونجااستان سرزمین ترکبه کابل، بخارا و ۀآقای برنس، بلی او سفر متهوراناین 

 .اختند سرش را از تنش جدا میکردندمی شن اوراپنج سال داشت. اگر در آن وقت فقط بیست و
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نیرومندی ه را قبول کرد و برعالوه جوانی ومخاطر ،ایجاب می کند ولی زیاد مهم نیست، وظیفه

 .بلکه در لندن نیز باعث شهرتش گردیده بودهندوستان وی در این سفر پرآوازه اش نه تنها در 

را به طرق تا این رقیب نامطلوب  ستکه چقدر تالش نموده ا بود ههنوز فراموش نکرد مکناتن

اره می بیند که این باینك دو اما خارج سازد.بعد بکلی آنرا از صحنه  خنثی کند وگوناگون 

به او گورنرجنرال  شخص شخیص و نمودهیگر در برابرش عرض اندام دعنتی باربرنس ل

 .عمل کرد در مورد با مال اندیشیحزم واحتیا ط بود و، باید بانه .عالقمند است

گورنرجنرال . از چهره اش ناپدید شد ،بودر گشته با همان سرعتی که پدیدا مکناتنگره ابروی 

  .متوجه چیزی نشد، یعنی که تیزبین نبود شخص مه

 : با سردی اظهار داشت مکناتن

ه در نمود ک یهااین شخص جوان سفر بیباکی به کشوربلی  ،برنس، الکساندر برنس، بلی -

  .، او اطالعات دلچسپی برای ما آوردآن معلومات کمی داشتیم ۀبار

 ۀدازتا ان او سفر نیا تیاهم ۀدربار البته .داد حیو بعد توض ...خاموش شد خاموش مکناتن

جوان را  جهانگرد نیا یهااستعداد یاست که بعض یعیصورت گرفته است. طب زیمبالغه ن

 گریدو بار .خدمت کند شتریوطن خود به توانست ب ی، بال شبهه او مداشتنظر دوراز  دینبا

 ...دیکش قینفس عم و نمود سکوت

 :دیپرس یبه آهستگ اوکلند 

 ؟برای او چه اتفاق افتاد -

 یکس ۀآنهم دربار ،منک ییبدگو یکس ۀخواستم دربار ی، نمجناب الردم نک ان عرضت یبرا -

 زیجا زیاز شما ن بعضی مطالب . اما پنهان کردنآغاز کرده استتازه  خودرا یکه زندگ

رم گ میاقل است و عالقمنداز حد به مشروبات  شیمن معلوم است او ب به که یا جات ...ستین

  .ببرد نیاز ب اورا یتمهند ممکن است سال

 .را شور دادسر خود تأییدبعنوان  زین اوکلند

 ...و برعالوه -

  :خم نمودگورنرجنرال به گوش  خودراسر برای گفتن رازی،  مكناتن
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  ...زنهاو  -

 . دیردگعبوس  اوکلند ۀچهر

  ...ستیجوان ،یجوان مود،ن دیت شدقضاو یدر مورد و دینبا جناب الرد -

  ؟برنس كجاست نیا فعالً  .است یموضوع جد نیاما ا ،یبل ،یبل -

 . یاسیساستخبارات معاون  ثیبح چ. در کابودکه قبل از سفرش  همان جای است در -

 ؟ینزدیك بمبئ ،چکا -

قرار  یبمبئ المطرف ش یمک ،چکا. داندیچه خوب م خودراقلمرو  ۀجغرافی جناب الردکه  !آه -

، گ استبزر ۀمنطق ،منطقه نی. ااست "جبه زار" یبه معن میکلمه را ترجمه کن نی. و اگر ادارد

برنس معلومات  یآقا ،آنجا. در آرامش است وستیدر جنوب با سند پ وکم  یلیاما باشندگان آن خ

  .کنندیم لیتکم خودرا یشناخت هاها و

 ! دینفس کش یبا سردگورنرجنرال 

 !جوان شخص نیبه اافسوس  -

*** 

از سر  خودرا یعاد انیجر ،آمده بود جانیبه هگورنرجنرال که با ورود  یزندگ ،در کلکته

به دعوت ، هاقشله  كم ومحا ،ادارات ،در دفاتر نیساعت معبعد از. یك تعداد اشخاص گرفتیم

شامگاهان  یسرد ت وودر انتظار طرا گرانید و رفتندیم صمجالس رق ها و ینی، شب نشها

 ،ها یشها و هواخورگرد یندلخواه ا مساعد و ی. محل هاآمدندبر یم یخوروابه ه و بودند

 و اهیس یهاپوشیك پوش با ش نیمامور ،محالت نی. در ابود یلگوه یایدر یاره هانك احل وس

را بوجود  ییفضا چنان و کردندیدار گردش مو پر وزیزرد های کاله و افسران با لباس ها

قهقهه  یصدا ی. از هر سوداشتیحسادت وام را به غبطه و ستوکراتیآوردند که لندن ار یم

، کهن رفتندیم یبازنظرجوان به  صاشخا و شدیم دهیشن ها ییبود و مزاح و بذله گو یبلند م

 . پرداختند یقضایا به گفتگو م اخبار و ۀدربارو نموده  ینیساالن سخن چ

. خواهران مذکور بطور ا در طوفان حوادث احاطه کرده بودر امیلیو فانی، هفلخالدارا یزندگ

 مجالس رقص  ها و ینینش ، شبیتفنن یها یباز می، تنظها ییرایمصروف پذ یریناپذ یخستگ
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 .بودند

با او اغلب  .دیگردیسرور ظاهر م و یخوش ومحافل اجتماعات نیبه ندرت در اوکلند الرد

آسا از لندن  لیبود که س یبیتمکا امه ها وها مصروف ن ناوقتتا  نیخود کالو یشخص منشی

الت مختلف ایا از مناطق و که یاطالعات تدقیق اخبار و و همطالعبرعالوه  ومی رسید؛ 

  .را تشکیل میداداو  ۀبخش دیگر کار روزمر دندیرسیم

 یادار یشورا :واصل میشداز لندن  یهمگون مشابه و یمراسالت بکل ،ریاخ یهادر روز

ً . کردندیمتأکید در مورد آن  توجه و شتریب به دو موضوع نظار ئتیه وی هند شرق یکمپن  تقریبا

بطور  یتجارت دیاوع و اتیمالباید  که شد یم میمطالبه مستق اسناد اصرار و نیاز ا ییکردر ه

توسعه  شتریبازهم ب و شتریب و شتریب هیبرتان ۀعمتا یاهربازا باال برده شوند و یریانعطاف ناپذ

 . ابندی

 نیمامور فوصف آنکه مقدار پول از طر با. دیگردیم یعصبان با خواندن آن گورنرجنرال

عدالت و  یها بیبودند و به پرنس جناب الردکه مورد اعتماد محكم  یسیبا تجربه انگل یلیخ

 یرجمع آووماندانان حوزه ها در ق گورنرها و؛ شدیم تیتثب و تعیین ،داشتند یپابند یبشردوست

از پرداخت  یاهال ،شدندیها مواجه م یدشوار به مشکالت و شیپاز شیب فیتحا و اتیمال

  د.نمایکمک در مورد توانست  ینم ینظام یواق یاوقات حت یبعضو کردندیم یچیقروض سرپ

لندن  ه وتکه به کلک یبی. مکاتدادیخبر مها  یاز ناآرام زین یتجارت نمایندگی های اطالعات

 یفروش نمبه  یسیانگل ۀعمتا ، کاال واضطراب بودو  یبحرانوضع  انگریب ،دیگردیمرسال ا

 .بودسقوط  لدر حا یتجارت اتدیعا یگریعلل د مردم و نسبت فقر روزافزون و دسر

 یمیضخ بیاتکو م [در لندن ]مقر حکومت انگلیس لها تیاوکه از  یلجعا تلگرافهایدر  اما

آمدند  یم ]مقر کمپنی هند شرقی در لندن[ تیل سترها دنیاز لی کمپنی هند شرقکه با مهر 

  .فروش توسعه داده شوند یهاکه بازار شد یمطالبه م وستهیپ

 منشی اما شود، متردد بود. مشورهطالب  مکناتناین مطلب، از  در بارۀ نکهیا درمورد اوکلند

  باالي سرخود. او دو پاکت را با تبختر دیهمرسانه حضور ب شخود و کردهنتأخیر  یاسیس

 یمرغاب، همچو تلولو خوران .احساس میشد یبا مفهوم یسرور و خوشش چهره ااز  ،گرفت

  :ت کردبه صحب روعش و شده نزدیكگورنرجنرال بسوی 

 کرده بودم، ینیبشیکه پ یداد. طور خودرابل ثمرات کابا  رتباط در اما  استیس ،جناب الرد -
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ً  محمدخان دوست  ریام ۀفرستاد ،کرده است یما تلق تیسکوت ما را به منزله عدم رضا حقیقتا

 ه است.تقدیم نمود جنابیرا خدمت عال بومکت نیا

 ؟ سدینویزمامدار کابل چه م -

 یشرق شیوۀ با و کندیم نیتحس بناج یعال الطاف از سجایا و نانهیبقبل از همه او واقع -

 :سدینو یاستادانه م

 خبر ورود باشده بود  لیتبد ابانیسرد گذشته به ب یهاکه نسبت باد میوهازآر مزرعۀ» ـ 

 دهیگرد نیبر یحسادت باغ ها وفان شده که اکنون مورد حسرت وگاعلیحضرت شما آنقدر ش

  «.است

  ؟می رویندکدام آرزوها  "هدوفان شگش"دشت  نیا در -

 دیرو با نیاست. از ا دواریخاطر پشاور ام به ه اشبه كمك ما در مبارز ری، امجناب الرد -

ب جل یبرااو ما خواهد شد و  بینص ریام دنید هبدون شب ،مطمئن بود که پس از چند ماه

  . دیتانرا خواهد بوس ی، پاهاشما یبانیشتپ

 کرد:اضافه  نمود و یبا مفهوم ثمکناتن مک

ل بتخت کا یبا آرام تواندیشجاع الملك محترم م رایز .میکن یعجله نم در مورد مذاکره با او، -

ایجاد نخواهیم  اقدام او نیارا در مقابل  یمانع ما کوچکترین است که یعیطب را تصرف کند و

  کرد.

 آیا ؛شود یبه آن چندان جوانمردانه معلوم نم لیاما راه ن ؛است یبیقشنگ و دلفر ۀمنظر ،یبل -

 ؟ستین نیچن

 ...است اما نطوریا ،جناب الرد -

ممکن اما  .میکن یم ءبل اكتفاوضع امور کا درباره زیسبب است که ما با معلومات ناچ نیاه ب -

 18۰۹وب تو، همانند سال نکنند و با این شخص محب مارا درک، شوبگرآ یافغان ها نیا است

  نمایند.پیش آمد 

 .میاه تجربه را چند سال قبل بدست آورد نی. امی فرستیمهمراه او  خودرا لشکرما  ،بار نیاـ 
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 یروزیقندهار به پ یهاوارید یتنها و تنها جبن شاه شجاع الملك عزیز مانع آن شد که در پا

  .فاصلۀ بسیار کوتاه استکابل  تا آنجااما از  ؛نشود لینا

 ئتینام ه تحت هیأتنزد دوست محمد  ستیبهتر نآیا . حق بجانب هستممن که  دینیب یم سپ -

چه  آنجا که در میبفهم میتوانیعالوه بر آن ما م .شودیخورسند م زین دنلن ،میان کنور یتجارت

 یالملك فکر م و آنوقت است که شجاع میدعوت کن نجایرا به ا ریام میتوانیم نی، همچنردگذیم

  .قرار دهد شیمورد آزما خودراقدر م   دکن

فکر  نیتوانست بهتر از ا یهم نم زرنگ ۀسیدوا ی، حتستیو خارق العاده ا یچه پالن عال -

یکی از قهرمانان  سهیا د ] .داد درس کابل رورزمامدار مغ نیباالخره الزم است که با ا .کند

 توسط هومر نگاشته شده است.[ یونان قدیم است که داستان حماسی

 زاهاست لبخند یاما به زود ؛دبر را در آتش خود فرو یاسیس منشیوجود  ،رزوآ نیا اقیاشت

 . را بخاطر آورد اسبورن زیمآ

  ؟مساعد است یتجارت ونیمس ی ریاست این راب یشما چه کساز نظر  -

که  بهتر است پس ،آور خواهد داشت دیوضع ترد هیأت» :کردبا خود فکر  یمکویلیام حی 

  «.ردیرا به عهده بگ هیئت تیمسئول یگرید یکس

  :نداشت یدیردتدر بارۀ این شخص  یاسیس منشی

 . دیینما نییالکساندر برنس را تع هیئت،کنم در رأس  یم شنهادی، پالردجناب  -

 :گردید متعجب بسیار زیاد ،اوکلند

 شخص نیچنآیا  ؛دبودینکرده  تیاو به من حکا ستیرفتار ناشا درباره قبالً شما آیا  ؟برنس -

 .مناسب است؟

کردن با  یباز و تیمسئولپر ۀفیوظ نیگرفتن چن هعهده ، اما بسر دیشما حق بجانب هست -

ر فک نیز جنابیالطاف عال و سرنوشت خود ۀاست که برنس دربار یعیطب ،اعتماد عالیجناب

که در صراط المستقیم  است امکان آن بوجود آمده شیبراکه  او درك خواهد کرد .خواهد کرد

 . قدم بگذارد

 ص مؤظفخصو اچ درکس استخبارات یبه معاون رئ ،مکناتن .دیهست یشما یك جنتلمن واقع -
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 . شود آمادهسفر  یبالفاصله برا دیو بگوئ دیس اطالع بدهنشدن بر

 تعجب و یمفرستیپاسخ م شکلیات یاز رو محمدخاندوست  یبرا .جناب الرد شودیاطاعت م -

به  خویش صخارسفیهم درباره  و میدارینسبت عداوت او با سکها ابراز م خودرا رتیحو

  .میدهیاطالع م واه ب یمنظور مذاکرات تجارت

  ؟دیهم دار یگرید زی، چاست یعال اریبس -

  .گرفت آنرا عالیم اندوه كوچك یجا و دیناپد مکناتناز چهره  رضایتآثار 

وارد  کابل ۀ. فرستادمیدار یپارس اخبار بد و هیخود در روس یها، از نفرجناب الرد -

ل احتما و خواستار کمک شده استت سنگ یاست، او بخاطر مقابله با رنج دهیگرد گوربپطر

 .فرستاده شود نیز هیجواب ئتیرود که ه یم یوق

 . شود یریکار جلوگ نیاست از ا بهترـ 

حکمران  نکهیمثل ا .رات استه یحرکت بسو ۀ، آماداهکه ش است دهیخبر رسنیز  از تهرانـ 

 نیاز ا و میكند یکرتح یخراسان را که در جوار هرات واقع است به گردنکش لیهرات قبا

 .است نیخشمگ شاه ،رو

  ؟دارد قتیحق مطلب نیاآیا ـ 

شامل قلمرو پارس  زمانیاست،  یبخصوص ۀهرات جزیر .دارد قتیحق کهیمثل، جناب الرد -

که  یدر حال ؛افغان ها تعلق دارد ییزاوسد لهیکامران مرزا حکمران آن به قب .بوده است زین

 . آنها نسبت بهکنندیهستند حکومت م ییدر کابل و قندهار دوست محمد و کهندل که بارکزا

 ایکه گو کندیرو فکر م نی. از ادارند نهیک نفرت و یشان فتح علدربخاطر کشتن برا کامران

 .ع خواهد شدقوا تحت اداره شاه پارس راته

  .به نفع ماست ،که كمك به او یعنی -

-  ً  نامبرده از طرف کنمی، فکر مهرات ۀدوستانه شاه محمد در بار التیبرعالوه تما ،طبعا

 . شود قیتشو زین چیونوویمیگراف س هیروس فرستاد

ن به لندمطلب را و بالفاصله  دییدر تهران استفسار نما مکنیلو بطور عاجل از  یورف -

  .دیسیبنو
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 .نمکیم هیتمام اسناد را ته جناب الرد ،امروز نیهمـ 

*** 

وارد  کشتی كی ،ولپوترم. از نمود لیلجاز انگلستان ت راالگرد حرکت خودسگورنرجنرال  ...

 انیآشنا اخبار مربوط به دوستان و و ها روزنامه، بیشتافتند تا مکات آنجاو همه به  دیگرد

 . دوارنبدست  خودرا

را خود ۀرفته پوستبه دفتر خود گورنرجنرال  .گو شدندگفتسرگرم  ها،نامه  با امیلیو فانی

 شهیمانند همو آمداو  شیپ یبزود زین اسبورن .پرداخت ها روزنامه ۀابتدا به مطالعگرفت. 

 . دیگردیمکدرتر م وستهیپ ،با مرور صفحات جریده اوکلندچهره  .دندان داشت ریز خودرا پیپ

 ویلیام؟  ،ردیگیما چه صورت م یانبا انگلستان خوب و باست -

آغاز  یجنگ نو ای ،را فرو بردهناج بحر آو، امستا اتفاق افتاده چه  آنجاجان در چه شده کاکا -

  ؟استشده 

از  یاریوجود دارد، بس کاریپنجاه هزار ب بشنو: در مانچستر نكیا ،یکنیم یشوخ جایب -

کم از  یها در مناطق صنعتکاریتعداد ب ابدی. اگر تجارت رونق نکندیوقت کار م میمؤسسات ن

 .دینفر خواهد رس ونیلیم میکم به ن

 .بروند یگرید کاتیبگذار به فابر ؛ستین یبتیخو چندان مص نی! ازیعز یعمو

 زغال آهن و تمیق»و نبش نكیا .مین وضع استهدر همه جا  ؟، کجا برونددکن تیهداترا  خدا -

در حال  مهگنمتجارت در بر ،نگهم تحت ضربه قرار داردمبر ،ما عیمركز صنا .«سقوط کرده 

 بعما به یك ر یها یکشت ۀمحمول ظرفیت. امسال است دهیب به نصف رسیوط است و قرقس

  .افتیخواهد  لیتقل

 ردامن ف ،بگذر ورآ هوارقام اند نیمقدسات از ا یکاکا جان به لحاظ خدا بگذار، به پاس تمام -

 .موریر مبببه شکار 

  کرده یتو خوش گذراند و یرا م یسخت امیا نتهیم ؟زمیعز ینظام منشی، یشیوقت آدم م چهـ 

 ...به شکار میرویو 

 .رمیبگ یشکار فردا آمادگ یان رفتم تا برات ۀبا اجاز جناب الرد -
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ساخته  زیتفاوت است، از تو چیتو ب یبرا زی: برو. هرچاظهار داشت ندهلرزصدای با  ،اوکلند

  .شود ینم

 خودرا یدروازه رو كینزد، اما در دروازه روان شد یبسو برخاست وخود  یاز جا اسبورن -

 گفت: ،دموجود بو انشبل تبسم بر که یدر حال و دگشتان

نظرات تانرا ثابت  یغلط نکهیا یبرا ،ساخت یجانیتو مرا ه نیآخر داتی، تنقجناب الرد -

  .دهمیم تیکارها برا ۀیك مشوره دربار ،کنم

  میتوان داشت؟ یاز تو انتظار ؟یچه گفت -

الزم  کار فقط نیا یبرا ؛وجود دارد بیمصا نیا یاز تمام ییرها ن جهتمئمط اریبس ۀطریق -

 پالن ها را در برابر ها و مفکوره زیادی شماری یتواند بزود یاو م ؛دیرا بخواه مکناتناست 

 زیاو همه چ کهیلثعالوه مقرار دهد و بر یخیدرست تار ریان بگذارد و جناب شما را در مست

 . دیآ یاو م نكیا ،دارد ادیب یرا به خوب

 .ق را ترك گفتاتکلمات ا نیبا ا اسبورن

ً  و   یحت مکناتن. اطالع دادند اوکلندبه  مکناتننگذشته بود که از آمدن  قهیهنوز چند دق حقیقتا

اطالع داد که سند فوق  ادیآشنا شود و با مباهات ز تازه رسیده،موفق شده بود که با اوراق 

 .را بدست آورده است اهمیتالعاده با 

وزیر  دستور شرقی بود که به هند کمیته مخفی مدیران کمپنی مجلس نظارت و هدایت ،این سند

تا  بودجنرال به گورنرصریح حاوی هدایت  امیپبود.  شدهتهیه  )پالمرستون( امور خارجه

منطقه  نیدر ا هینفوذ روس گسترش” و از قرار دهد یمراقبت جد را تحت افغانستان یهادادیرو

ما قلمرو خود را آرامش را گرفته و یهند یها هینظام اتحادجلو تهدید  و .ممانعت به عمل آورد

 یشد جاسوس یم هی. به او توصکردیبه ابتکار خود عمل م یستیگورنر جنرال با ” .نماید تأمین

به مذاکرات  در قدم نخستو  یاسیبه مذاکرات س محمدخانرا به کابل اعزام دارد و با دوست 

 .دبپرداز یتجارت

 یریجلوگدر مقابله با را  یکامل یدر هند آزاد هیبرتان یمستعمرات ۀادار فرمانروایسان  نیو بد

زمان مداخله  نکهیدر مورد ا صریح دساتیر یکرد. نامه حاو افتیدر ”روس ها یشرویپ”از 

 رقابلیسد غ جادیگسترش قلمرو پارس و ا»از  یریقاطع در امور افغانستان به منظور جلوگ
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 .بود دهیفرا رس «هیگسترش نفوذ روس برعبور در برا 

وضع  یعنی. درک کردالرد گوب هاوز را ، هدف ”قابل عبور ریسد غ” ۀجمل یاز رو ،اوکلند

 یمنش ییشگویپ .نوشتند یتر از آن بود که روزنامه ها م یانگلستان به مراتب جد یاقتصاد

 .ندیآرام بنش تواندینم و است اقدام عالقمند. مکناتن نیز چنین بود اوکلندالرد  یاسیس

 ...دارم یعال اریبس ۀنقش دی، اگر اجازه دهجناب یعال -

 خواهمیاز آن م شی. مگر پدهمیبه سخنان شما گوش م لی، با کمال ممکناتن ی، آقابفرمایید -

سرحدات هند وجود دارد،  یسپاه روس به سو یشرویپ رامونیپ یمعلومات مشخص ایبدانم آ

برنس به کجا تحت ریاست  هیأت؟ کار فرستادن ستیچمورد  درلندن  دیشد یآرامو علت نا

 ؟است دهیرس

افغانستان  ای هند، پارس یمرزها در مورد هیروس میتصم بارهدر  ی، ما معلوماتجنابیعال -

هرات  یحرکت به سو ۀکه پارس آماداینمگر تهدید بالقوه وجود دارد.  ؛میندار اریدر اخت

 یدیتهد نیکوچکتر ،اقدام نیمن در ا از نظر مییمگر اگر با صراحت بگو میباشد؛ دقیق است؛

 اقدام نی. برعکس اباشد زیسفیر روس ن چیمونیس طرحاقدام  نیاگر ا یحت .یستمتوجه هند ن

 ...اقدامات یاست برا مناسب و موجه ۀبهان برای ما مفید نیز هست زیرا

 ؟شده است چه ،شما تیمورد حما ساما برناست؛  همینطور -

 یم ایمه اورا اسباب و لوازم سفر یبمگورنر بحرکت خواهد کرد.  برنس ،پس از چند هفته -

 .برنس خواهد بود سهل انگاریتنها  ،با شکست مواجه گردد هیأتاگر . سازد

 ؟خواهد کرد یرا همراهاو یچه کس -

در آن شامل  یی.. کارشناسان برجسته .الرد، جناب است تجارتیباصطالح  تئهی کی نیا -

، موهن لعل و شهامت هند ۀننت وود از بحریتلفمبي، بلشكر استحکام از  چیت لننلفت :شده اند

 یبه آنان ملحق خواهد شد. عال یداکتر لورد از بمب بعداً ، مجرب استخبارات کارمندان یعل

 زین یگریکسان د و یکمپن رانیمد خواست طابقم ،تئهی نینظرم فرستادن ا به، عالی جناب

 .خواهد بود

 !مکناتن ی، آقاستین زیکار سهم شما ناچ نیدر ا -
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 آورد: ادشیرا به  یقبل موضوع اوکلندفشرد. الرد  نهیرا به س شیدستها ،یاسیس یمنش

 ؟دیگفت یم دینقشه جد ۀدربار یزیشما چ -

شما است؟ به نظر  تعجب آیا این مطلب سبب. است هیروس در مورد مطلب! جنابیعال ،یبل -

 کرد. یریشگیپباید من از حوادث 

 ؟چگونه -

 نیبه ا یلبر علبنا اما ،هند است یحرکت به سو صددکه پتربورگ در  دیتصور کن ،خوب -

 ایتانیبربه سوى مستعمرات  هم اکنون یلشکر نیکه چن میکن تصور دیزند. ما با یاقدام دست نم

 .است تدر حرک

 ؟دیکن یم شنهادیپ را اقداماتیچه  دربارهشما  .مطلبی قابل تأمل و تفکر است -

 در مورد است. ما تأیید کنندۀ این امر زیلندن ن هدایت. در مورد باید اقدامات قاطع نمود -

 داخلی فراموش کرد که دوست محمد مداخله در امور دی. نبامطمئن نیستیموظیفۀ برنس  موفقیت

اتفاقات منتظر  دینبا .استقالل دارد حد کافی به ،ملکشاه شجاع البرخالف  پسندد و ینم خودرا

مساعد پنجاب  اب ار یشرق یكرام هندواجب اال یاتحاد کمپنزمینه  دیبلکه با مطلوب باشیم؛نا

. تو او جرأت مخالفت نخواهد داش میکن یم کتهیبر شجا ع الملک د خودرا طی. ما شراساخت

 شانیروهایسوق ندر صدد در خواهد آمد و اگر روس ها  ایتانیتحت نفوذ بر ،شمال به اینگونهو 

. بودبا ما خواهد  اما در واقع ،شجاع الملک با کارشانسرو ظاهراً  آنگاه ،افتندیجنوب ب یبه سو

 ؟جناب یعال ،ستین نطوریهم

 . است دقیق نطوریهم کنمیفکر م -

 :ندهد را فرصت فکر کردنکلند به او دیکوشیتن ممكنا

 یگورنر جنرال هند به اقامتگاه تابستان پس بهتر است هستند، با من موافق جنابیپس اگر عال -

خواهند  مالقات سنگ در قلمروش تیرنج بامورد اعتماد  یسمله برود. آدم ها یعنی شیخو

تا را به من بسپارند  تیمسئولرپ فهیوظ نیجناب ا یخرسند خواهم بود اگر عال اریکرد. بس

 .مساعد سازمعقد موافقتنامه  یهند برا یعال وایرا با حکمر " نجابپ ریش"مالقات  زمینۀ

  ؟موافقتنامه چه خواهد بود نیا یمحتو -
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 از مبارزه عادالنه شاه شجاع الملک بخاطر یبانیرا در مورد پشت ییهردو جانب موافقتنامه ـ 

 !جناب یکرد، عالجدادش امضا خواهند اتخت تاج و

 .دیرا به سکوت گذران یجنرال مدتگورنر

 ؟میبا دوست محمد به توافق برس میگرد موفق ایکار سر باز زند  نیسنگ از ا تیاما اگر رنج -

آرزو را در  نی. او مدتهاست امیکن یم شنهادیپ ویند را به از سِ  یبخشبرای موافقت او،  ما -

 چیه انیم نیدوست محمد در ا و میسپار یبه او م کامالً  پروراند و همچنان پشاور را یسر م

 . ندارد ینقش

 :گفت اوکلند

 ...است یخوب لیدل گر،یخوب د -
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 مأموریت برنس بخارایی

 « دیگرگون میشویم... با آننیز و ما  کندیم رییتغ زمان»

استفاده  به موقع مورد یلیخ آنرا یامثله ها ،عالقه داشت سیسل نیالتزبان به  برنس الكساندر

 .گذشتیپنج سال متنها  ،او به کشور افغان ها یاز سفر اول .دادیقرار م
با سفر  آن سفر اما 1

 تا”،به تن ین خاکسترپچ و سر ردستار ببا  ؛ اوفرق داشت یآور رتیح یطور اش یفعل

 وحزم با چند تن از جاسوس اطی، با احتیشبیه سوداگران شرق .”دیاینثروتمند به نظر و كیش

 .نمود ییمایافغان و بخارا راه پ نیسر زم درخود  خدمتگارانو ها

گشت هم نداشت. رب دیام بود و کمپنی هند شرقیخدمت به  رهسپارباک  یمن بدیبر نیا

 نیدر ب ییکدام جا خودرا یکه سرها "كبیتر فت وارکمور" یکره رانشت وطن داشسرگذ

در م ه ایو  ایدرکنار چپ آمو یدر باتالق ها یا هندوکش بتناكیه یهاره در د، بخارا کابل و

  .بود زیانگ عبرتاز دست داده بودند، ، انهیم یایآس یگیر یها ابانیب

 ؛دیدگر هشهر سید که نه تنها در انگلش نیطنرچنان پ هنشیدر م یو تیمامور آنآنجای که  از

طاء اع یوه ب را ییطال یمدال برتانیه، هی. انجمن جغرافسو منتشر شدهره بلکه آوازه اش ب

ندن ل پوکل نیتر ستوکراتی. ارمفتخر ساخت هقررا به نشان نویفرانسه  ۀانجمن جغرافینمود و

ً  شیخو یریگ یرأ دیمقررات شد تیرا بدون رعایو ”موی اتن”  رفتیپذ تیبه عضو مستقیما

 .داشتند یانگشت شمار ۀقط عدفآنرا  تیکه افتخار عضو

 یعنیپوش  کیبزرگ در تالش بودند تا در جلب مهمان ش زمینداران و نام اشراف صاحب

 .لند هاوس داشتوبه ه اوراردن ب عطش ،لندوه جناب الرد .زندورسبقت  ییخاراس ببرن

 ردیگبمشهور را با خود  جهانگرد نیخرج داد تا اه را بخودتالش داون تمام س لن جناب الرد

مه با ه داون ها سند قلمرودر  چنین اتفاق افتاد که و دینما یمعرف یشخو یانیاع تیبه جمع و

  .دندیکش یرا ماو دیدار انتظار یصبر یب

جهانگرد آفتاب سوخته بخاطر  نیا یمملو از احساسات، برا یشمار مکتوب ها و نامه ها

 مخاطره ها روبرو  نیاش با بزرگتر یکه در آنجا که زندگ یناشناس یدر کشورها احتشیس

                                                 
یانه سفر مدر لباس تاجر با همراهی موهن الل به افغانستان و سپس به آسیای  1831ساندر برنس در سال . الک 1

 کرد. این سفر ماهیت کشفی و اطالعاتی داشت.
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 .ستین بود؛ معلوم

ر که بر اسپ سوا زشیكوچك نوك ت یگر، با بروت ها لهیو ه یشیبلند قامت با چشم م افسر

 وخاطرات بود. اهایرو نیکاروان بزرگ در حرکت بود؛ غرق ا کی شیشاپیوپ

محمدخان ادامه داشت  ردوستیام تختیکه از پشاور به پا یو خم کوهستان چیپرپ ۀدر در قطار،

برضد  ریکرد. جالل آباد را که پس از دست دادن پشاور بحیث قراول مبارزه ام یم یشرویپ

 سنگ قرار گرفته بود؛ پشت سر گذاشتند. تیرنج یسکها

 

 ( Alexander Burnesالکساندر برنس ) 

 (1841نومبر  ۲ـ  18۰5می  16) 

 گریدسر بارفا در حالت رویایی قرار گیرد. سبب میشد که شخص منظم کاروان حرکت

در بحر هند تا الهور  سفر اتیحکا ،سفر در بخارا» :بخاطر آورد خودراافتخارات  یروزها

فارس وستان تارات، گذارش سفر از هند تا به کابل ،ریکب یایتانیشاه برپاد فیوتحایا اهمراه با هد

کمپنی هند  دمنیاز طرف بر 183۲- 1831 یالیه هند در سال هاعساس دستور دولت اه که ب

که  بود اوعنوان کتاب . «رفته بودورت گصالکساندر برنس  یانجمن سلطنت عضو و شرقی

 .گردیدترجمه  زین یآلمانو یفرانسو یبلکه به زبان ها ،بار در انگلستان نشر شد نینه تنها چند
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 سیبا رئ یو یطوالن یحبت هاص ...آن هم آماده شده است یترجمه روس یکه حت گفتندیم

 . بود زیخاطره انگو نیریچقدر ش یگر جناب الرداعظم صدر ،گرانتلز رچا شیتفت ونیسیکم

 شیچهارم ب مایلی. ورفتیپذ اوراشاه ادپ شخص ،را به آغوش گرفت یروزیباالخره عروس پ

سال نداشت با  یرا که هنوز س ریدلسکاتلندی  نیآور ا رتیسرگذشت ح ،ساعت مینیك و از

کمپنی  استیدر خصوص س دمنیبر اتینظر ۀبلکه در بار می شنید،. نه تنها دکرگوش  تقد

 .نیز میکرد تیسواالی هند شرق

باشند، برتر  عادی انسانهای نسبت به دیبا نیکه سالط کردیالكساندر فکر م کهنیاعتراف ا به

 یبلند قامت احساس خوش و آدم تنومند دنیو برنس از د دیدر آغوش کش اوراچهارم  لهلمیر وگم

  .انیه قرار داشتتبنام امپراتور بزرگ بر ۀفرمانروا و سرکرد ،او یرو شی. پنمود یریدلپذ

ً رنس باز  ،برعالوه .نمودصحبت  اریبسپادشاه با او  موقع  رد تادعوت بعمل آورد  شخصا

بخاطر  شهیشکوه را هممراسم با نیجوان ا سرفا .کت کندها شرالردمجلس  درپادشاه خطابه 

 نیتخت چند یبه سو رفتن ی، در اثناتخت رفت سویب یآهستگ وقار و چهارم با ویلیام؛ داشت

 با تکان ،کردندیم ادیکه از نجابت او  هاالرد ادیو به فر تخلف کرد تشریفاتی بار از مراسم

 .نمود یسگزاراسپاظهار   رس دادن

 یترکم یلندن، از پنجره ها روشن تاریک یهااز همان روز ،بود يلودآغبار و روز تاریک

 ،کردیقرائت م دشواریشده را با  ریتحر ۀخطاب ،داشت فیضع دیو شاه که د دیتاب یبدرون م

: پرسید ،بود هایستادراستش  یملبورن که در پهلو الرد از لذا خواند،یك جمله را بنتوانست  یحت

 .دندیشن بالکن باالیی نیزدر حتی  شاه راآواز پاد. «یجا چه نوشته ا نیدر» ؟ستیچ نیا

کتابدار مجلس  .باره بخواندن ادامه دادوپادشاه د در جوابش نجوا کرد و جملۀ رارن وملب الرد

 .ردودو عدد شمع آ و کرد یهوشزیباالخره ت انیاع

را  خطابه نینستم اااظهار داشت که من نتو سپس تازه کرد ونفس  و مکث نمود یه کماشپاد

اره وبرا آوردند آنرا دشمع ها که حال  لمات را نمی دیدم.ک رایم زنقرائت ک دیبا و دیطور شا

ً  ماو ش مخوانمی  جانیه ر ووش نیرا طن سالون .خوردیان مت، بدرددیکن گوش دقت را بهآن لطفا

  .به کف زدن نپردازددر ناسالكتا  سبب آن شد لحظه، شکوه و سرور .گرفتفرا

ً تفعد ساو بود و برن یزندگدر  یخیتار موقعیت نیا  .افتیدست  یتیمهبا ا ریتقد یبه باز ا

 تابه او اعتماد کردند  ،دارا بود چم را در اداره کاودرجه س تیموقع یهنوز و کهوصف آنبا
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 نیدر مشرق زم اوراکه  ستین هودهیب .بردب شیپ محمدخاندوست  ریرا با ام یمذاکرات مهم

 .کردند یم یاد "سکندر برنس"بنام  ،یا اسكندر مقدونب نسبت شباهت چشمانش

ه به خاطر ناست که گورنرجنرال  سیمدیون کاسه ل ،باتالق بزرگ نیا به او بازگشت ،بال شبه

جناب  شنهادیپ یانده، بلکه او حتسپچمن مبتکر خودرا به لندن ریدب ۀروزمندانیپ یها تیموفق

زیرا تصور  .رد کرده است سیدر دربار پار ریسف سکرتریتبول قالینبور را بخاطر  الرد

 چگاهیاو ه سفانهأمت. است از آن یبه مراتب باالتر یستگیشا یدارا وا یعقل و انرژ میکرد که

 آنانی که تنها. پنهان سازد یی بخوبی کلکتهپوش  كیش نینسبت به ا خودرا ریتحق ینتوانست حت

به هیچ جای سفر نکرده و هیچ چیزی را  ند وا داشتهحضور ها بزم  مفشن در های در اتاق

 ندیده اند؟

که همراه  یسفر گانهینفرت در زمان  نیو ا شتچشم سبز نفرت دا یاو بالخاصه از آقا

 آن سفر اگر در .جود آمدبه ود، م داد بونجااهندوستان  اتیاز وال یکیتنیك به نبگورنرجنرال 

قرار  نسبر الكساندر یعنیش بلکه خود ،ساز نه سهیچشم سبز دس یاقآگورنرجنرال  یپهلو

 .بودمیبه مراتب عاقالًنه تر  دیاعمال وکردار گورنرجنرال شا ،داشتیم

تا ساختند مؤظف را  یوکه  داشتوجودمنطق  نیا کتهکه در کل این خوشبختی استاما 

داده  شیبرا قیدق اتیهدا است که نیا قتیاما حق .م دهدنجااکابل  ریرا با ام دشوار مذاکرات

تجارت  یافغانستان برو های شدن دروازهزبابرای »بلکه صرف به او گفتند که  ؛نشده است

ورت احساس شود که کدام اگر ضر ا وهزیچ لیقب نیاز ا و «مساعي بخرج دهد ،سیانگل

حاصل  رهنماییاز چشم سبز باید  در آنوقت است که ،فصل گرددحل وص موضوع مشخ

تورن ه کبل ،من نهدیبر او وحال 183۲ لیاست نه اپر 183۷ رمبسپتحال  وهبرعال گردد.

 یسر و شصت نفر سرباز آنرا همراهفا ان که چندستانگل یتهیئت تجار سأر در است و برنس

  .بوم استخان روانه آن مرز وبا دوست محمد یت رسمقامال یبراو  کندیم

ش یهاراه بلد .دارند یفیو تحایا ااز هد پر یچهارصد اشتر که بارها ،بزرگ است چه کاروانش

به تن ه ئی نیان پبتنو راهنی. پافغان متعلق اند یغلج لیحل بوده و به قبام یاهال واز برجم

دارند  یاما اسپان عال ؛هستند محقر. گرچه مستمند وپاك استو دیآنها جد یاسکت هاودارند اما 

 رهزنان را دارا قیافۀ ،آنها یبعض .کنندیدراز خود مواظبت م لیم یاز تفنگ ها ادیبا دقت زو

 بتناكیه یدره ها  نیخوف درو ترس هآورد که سال گذشته با چ ادیبالكساندر برنس  کهنیهم .اند

 ع هرنو توانستندیم ریدل یافغان ها یها پوگر؛ گرفتفرا را لرزه  شوجود ،رفتیم شیبه پ
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 .آتش قرار دهندزیر  ،اطراف یتپه هاقشون را از کوه ها و

نوشته شده بود که در قرن هفده  پل یالبا .بور نمودع رود راسرخ یایرد یپل سنگ ،کاروان

 یکیراه بار .است دهیآباد گرد "عادل شاه جهان ییروافرمان"خان در زمان  مردانیاز طرف عل

ً عتدف بعداً کوه ادامه داشت که  دیسف لهسلس یدر امتداد شاخه ها  . کردیم پیدا بینش نیبطرف پائ ا

لک دگکه در امتداد دره ج دیگردیم یمنته یك جگدلک به جنگل کوچکیبار معبر تنگ و

کاروان استراحتی  یم گرفت کهمبرنس تص .دشد سر ادیهوا ز ،از کوتل . با عبورموجود بود

شتران  یدهد تا بارهاخواست دستور  یم وانتخاب را  محلی ،ایدر یدر پهلوو کوتاهی نماید

  :آمد شنزد یعلری، محمد نظیغلج یهاراه بلد ۀرا باز کنند که سرکرد

 ؟! بکند خواهندیمهمان ما چه م باشد شما را در حفاظت خود داشته خدا -

  .میشو یم فیرفتن به کابل شر ۀو بعد آماد میکن یاستراحت م یکم -

 کشهندو یبسو خودرا یبعد رو و لو از برف نظر انداختمم هکو دیفسبه ابتدا  ،علىنظیر محمد

تنگ  ۀدر و آسمان نگاه کرد یسوبه  پسس ،اند که همچنان مستور از برف بودتشگبا عظمت 

 . را شور داداند و سرخودتشگذاز نظر  قرار داشتندرا که آنها در آن  یکیو بار

و  دهیکش خود شیر یبرو خودرادست  و شوندیبلند م اهیسابر یکوه توده ها یسردار، باال -

  گفت:

اگر سردار مهربان  ،برابر خواهد شد نیچند ایآب در، عتسا میکه پس از ن خورمیسوگند مـ 

 ییجا ،کردن استراحت یدهم که برا ی، مشوره مپیش برویمنجا ایخواهند به سرعت از  ینم

  .انتخاب شودباالتر 

 ؟است بهتردر دامنه آن صخره ها محل مناسب،  -

آن هم بد  ۀدر دامن خواهندیاما اگر سردار م ،صخره ها انتخاب شود تر ازاست باال بهتر ـ

 .ستین

 یجا .دندیا جابجا گردیا در نزدیك درهرتشقاطرها و ،، اسپ هادیآتشدان ها آماده گرد یبزود

 یصدا .شده بود ضیمر نابهنگامساخته شد که  ردول داکتدتخت روان  گذاشتن برای یباسمن

، کنند شناکه  خواستندیم چیل وود و   .شد یا دورها پخش متقال کاروان در دره و لیهمهمه و ق
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. شدنددورتر جابجا  یکم زیها ن ی. غلجدینما یشان آب باز هنمودند تا همرا خواهشس از برن

تر  تیره هسلسله کو یباال اهیس ی. ابرهاکرد یبه آسمان نگاه م یدلواپس با یعلریمحمد نظ

 ه،سرکرد ۀره اشاب .شد یکر، هوا تارفت یتند هبرو جیگرفت و به تدر دنیوز ی. باد سبکدیگرد

  .بردند یتربلند یرا بجا واناتیح یجوانان غلج

 : تفگ به برنس یعلریحمد نظم

حاجت به رفتن به  نکهیهمه بدون ایك لحظه بعد  نكی، اگفتمی، من راست مسردار نگاه کن ـ

، دیبگوش رس خفیفی یغرغر یارتفاعات صدا ی. از سوکرد میخواه بازی آب، باشد ایدر

 جوابشه ب یبا همدرد زین سفیدکوهو  میکرد وهشک هوک دیاز سف ،ابهت با وکشهند کهیلمث

ان نشفش كفا هدان ، آتشدیآغاز گرد یدیرگبار شد ،گرفت دنی. رعد و برق درخشپرداختمی

همه به تالش  ،. فرصت نان خوردن هم نبودباشد شده بدون آنکه غذا پخته ؛دندیخاموش گرد

ساعت الزم  ندکردند، چ یحرکت م یتندو یافغان ها به آسان .ها را نجات دهندافتادند تا بار

استراحت  یتوانستند کم ،تر شده بودند افراد که همه .ندنرساب یامن یبه جا بارها رابود که 

 کنند.  یدگیبخود رس و هنمود

کنده شده  خیاز ب ی، بته ها و درخت هابرف دیسف یکه رگه ها یخروشان لیس دره، ۀاز دهان

 ،زابا امواج باد طوفان ،بته ها. درخت ها وسرازیر شد نیان به پائنک داشت غرشرا با خود

برنس تالش  .شدندیرقص کنان خم و راست م جالبیآن به شکل  یشاخه ها دند،یکش یضجه م

اطراق کند. هر قدر  خواستیم آنجاقبل در  ۀکه لحظ ابدینمود تا با نگاه خود همان محل را ب

 ایآب در .لو بودمخروشان م لیس زا ایدر یجرام. افتیکه با چشمان خود جستجو کرد آنرا ن

حمد نظیر م. زه بر اندام برنس افتاد. لرهمه جا را فرا گرفته بودو هآن باال رفت یاز کناره ها 

 و گفت: اش گرفته بازوعلى از 

  ؟میحال ما کجا بود ،ینیب یم -

 ! تشکر اری! بسبلى -

کوه  ینیب یم ،میکمک کنند یآ یصفا نزد ما مرا که با صلح و یکسان میهستحاضر شهیما هم -

  ؟دیآ یخوشت نمآیا ، هستند بایها چقدر ز

  :دیبرنس خند
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 اریبس ،قشنگ است ،میکن یاحساس م هرشدت یبه مانند مرغها خودراهوا غبارآلود است و ما  -

  .را مدت ها فراموش نخواهم کرد کدلگ، جقشنگ است

 :گفتو خروشان نگاه کرد یایان به درنفکرک ،یعلرید نظمحم

مردم همانند سرنوشت شبیه و نهایا ۀهم یدانیم ؛مییآ یم ریبرق گاغلب در کوه ها در رعد و ـ

ده یوطن رعد غر یکه بر فضا یزمان، اما هرداشته است یشماریب یها البیماست که س

 را که بر سر راه یزیهر چشده و لیتبد ینیپوالد ۀیك پارچ و آنها به یك مشت ۀ، هماست

 . ندبرداشته ا انیاز م ،هشان قرار گرفت

ً  ،ادركیب» :دیشیخود اند با برنس   .«هستي لسوفیفو راعکه ش تومسلما

 : افغان به صحبت خود ادامه داد

 حال و ...بحرانی، بلکه همیشه متحد و یکپارچه می بودند کاش مردم ما نتنها در لحظات -

 . اشدب خداوند مددگارش ؛کند یمجاهدت م هن رایدر محمدخاندوست  ،ما یدانا ریام

 :دادبرنس جواب ـ 

  .میرویما نزد او مو  -

 .افتیحبت خاتمه صند و کردصدا  اورا

 . خشك کردند خودرا یلباس ها افرادباره روشن شدند ووخاموش شد، آتشدان ها د شمال

 شهعر ،مرد غلجیبا  شصحبتو کجگدل فانزا دروباران ط نیاما اد، برنس موهوم پرست نبو

ً واق محمدخان. معلوم است که دوست انداختش اندام بر  یغلج غیر آندر  .مورد احترام است عا

در  .دندنخوا یمنفرا  خداوند را به استعانتشو نمی گفتند نیاو چنۀ دربار ریناپذریتسخ یها

 باالخره. ستیها کار نزیچ نیا امرا ب ،رحاله ه. بدخوشبین نیستنبه او ت بسنجهت  یبکلکته 

با وصف آنکه . «تر... زیعزاست ؛ ولی حقیقت  وست مندون طالاف» درست گفته اند که:

سفر  نیکه به چن داردارزش آنرا  اش قیعم یها شهیاما بخاطر اند ،ستیدوست من ن مکناتن

 .بپردازممخاطره دشوار و پر

نظام  هم سواره نیکابل و ا کنیوا نی، از بتخاك همچنمیعبور کرد نیزیاز ت بیترت نیبه ا و

پسر  ،بایز جوان خانرهم محمد اکب نیا نی. ببهستند انسوارکار نی. افغان ها بهترپرآوازه
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ً  !ریدلخواه و وارث ام ً نشناختم  یفور اورا، اما چرا من ستا شکه خود طبعا که وارث  واقعا

مالقات پر  ی، زهاست رسیدهبلوغ به  یبکل ،میا دهیکه ما با هم ند ریتاج و تخت در ده سال اخ

 .حاضر نیستاست که چشم سبز  فیسعادت، اما ح

 ً به برنس  .با شکوه بود جلل ومفوق العاده  ،بعمل آمد هیبرتان ۀادکه از فرست یاستقبال واقعا

ً  ریاطالع دادند که فردا ام  . ردیپذ یرا ماو شخصا

و  شنتوانست از گرد ،کسل شده بود اریسفر سخت، بس نینكه الكساندر برنس طي اآبا وصف 

 اریبس .کندخودداری  نیز باشد، سفیر كی ژیدن پرستمن آیپائ متیبه ق ولو زدن در کابل چکر

که  موهن اللتنها  ،کابل گشت وگذارد. در ببین باز ،بود هدید قبالً را که  تیدوست داشت محال

 کرد.  یم یهمراه اورا ،ودب همراهش زین در سفر قبلی

با خطوط  الغر یهند نی. اداشته باشد یموهن الل اعتماد کاف رب تواندیکه م دانستیم برنس

تعلق داشت که به حکما و حفظ  یریکشم یها تیپاند هب ،اهیس فرورفتهچهره و چشمان  یکربا

 .نن و دانش هزار ساله شهرت داشتندکنندگان س

 زین انهیم یسیاآه ب . او در سفر اول برنسدرس خوانده بود دهلی یسیالل در کالج انگل موهن

ر و رحم وا .بود یها منش یو به اصطالح هند "مرزا" فارسیاو به اصطالح  .بود اوهمراه 

 برنس نوشت که به اساس قول یم یبرنس را به فارس ینوشته هاخود بود و قایآ منشی

 «.بود نیعلم مکمل مشرق زم ین حاوآ محتویات»

در وقت بازگشت از بخارا او نوشت:  ،بود لیقا یموهن الل ارزش بزرگ یهااستعداد هب برنس

 مردم محلی مرا با ارتباط تأمینو  یکینزد ،بودن او نداریو د یکه جوان مبود دواریمن ام»

 .مرنخو بیو فر نمنفوذ ک قتریآنها عم یزندگ در تا ان خواهد دادکسهل خواهد ساخت و به من ام

 «.دیدار ثابت گردفاو همکار و نو، گپ شفوق العاده مطمئندر عمل جوان  یمنش

 افتخار هرت وش یمانند الکساندر در منتها و کرد دنید زیانگلستان ن ازس رنبموهن الل همراه 

به کابل  گریداررا بکه او دیفهم یموهن الل را دوست داشت و وقت ،. برنسبه هند بازگشت 

 .سازند ملشا زیموهن الل را ن ،ئتی، خواهش کرد که در جمله هندنکیان مور

کابل که  زچارسو مرک .دشتنقرار دا وهیم غهای متعددبا با ن شهریدر گریآنها بارد کنیا و

قسمت شهر  نیقال و همهمه درو لیق .بود رپاز مردم  شهیهم ،دینام کابلآنرا قلب  توانیبحق م

www.takbook.com



 

 

4۰ 

 

 ً چارسو  .دشوار استنیز همراه  قیگپ رف دنیاست که شن ادیروز آنقدر ز میبعد از ن خاصتا

وسط  در وسیع دانیبا م بود پوشیدۀبزرگ سر تعمیر و داد یم لیرا تشک کابلشکوه و افتخار 

 یکمان ها ریمنزل اول ز . دردشیار طرف آن جدا مهبه چ قائمه هیبا زاو یگالر که چهار

منازل  ،ومو در منزل د شتوران قرار دا شهیسوداگرها و پ یها کارگاهکان ها و بزرگ د

 یچکش ها دنیکوب یصدا و دنردکیش مسَ کوره ها پِ  یمشك ها .واقع بود آنها ها شیرها

 یهمراه را اهوزان آنوت دوبکوچک حکاکان  یها س چکشقو تر بود به هوا باال نیسنگ

مردم را  ،دمتاع خو فیتوص بلند در با آوازفروشنده ها  ،ندیدکشی. کوره ها ضجه مردکیم

 .ختسا یم رهیگوناگون چشم ها را خ یرنگ هاو  ندردکیجلب م خریدن یبرا

و تابش روشني قلب  روشن میبود از دکان ها و کارگاه ها چراغ  كی هر یشرویپ ،امگاهانش

سکوت شب  خوانندیدعا وثنا م که ها شیدرو یصدا ،. شب هنگامدیرسیر مود یا جاهاتکابل 

ً ها را وقت  ساخته شده وخشت خام و چوب و از  یلگ معموالً کابل  یخانه ها .برهم میزداً وقتف ا

  .دبومنزله  یك کثراً ا

کمتر به نظر  نجای. در اکنند احداث ضیعر بیشتر ستندتوانیاما م ،ندبودن تنگ ادیز کوچه ها

  .استفاده میکردند اسپ و شتراز  مردم معموالً  .دعرابه داشته باش ایو گادی  یکه کس خوردیم

بلند  یاهغرب کوجنوب و یاز سو قرار دارد و ،شده جادیا کابل یایکه توسط در ۀدر در شهر

 ؛به نام باالحصار قرار دارد یگرزشهر قلعه ب یم شرقنجااآنرا احاطه کرده و در  ییه خرص

 . لعه حاکم بر شهر کابل استق نیا

است  عواقطرف باالحصار  آنکه به  یداند محله ا یاو مآیا د که یپرس موهن الل  برنس از

 ؟کدام محله است

  :گفت و دار زد یموهن الل لبخند معن

 لیرا تکمآن است. برنسه شقزلبا ۀمحله، محل نیا .رفته ام آنجا. من اغلب به دانمیالبته که م -

  :نموده

  ؟ها فارس یعنیـ 

در سابق نگهبانان  ه وبود ریجوانش ۀلیها از قب فارس نی. اآورد نجاینادر شاه آنها را به ا یبل -

 ارتباط نزدیك  محمدخانوست با دورا حفظ کرده . آنها زبان خودفرمانروا بودند یعقب ایقو
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 . دارند

 .استه شقزلبا هلیمادرش از قب رایز است؛طور  نیهم لیب -

 استراحت دیبا .به خانه بازگشتندو هادامه داد یرا به آهستگصحبت خود بیترت نینها به اآ

 .مالقات داشتند ریفردا با ام رایز ؛کردندیم

 

ً  مرد خوش اندام محمدخان. دوست نبود یطوالن ادیز ریمالقات با ام نیاول چهل ساله  تقریبا

خود برنس را لبخند زنان  یمیدوست قدشت و به تن دا ومؤقر قیمتی چپنو دیسف لنگی. بود

ً  و داشت میتقد یرا بو اوکلند جناب الرد ۀنام برنس .پذیرفت کردن  کششیدر باره پ ضمنا

ابل فرستاده شده بود ک ریطور تحفه به ام تفنگچه بود وو پاروپا که عبارت از تلسكو بیعجا

 . اجازه خواست

 ی مهمانان،آور فیتشرواست  نودخوش ها هیجواب داد که از فرستادن هد یستگیبا شا ریام

 «تحفه است. نیبهتر شیبرا»

 امیر ، اما نگاهمیشداحساس را کاشآ تمسخر ریام یصدا آهنگزیرا در . دیمشوش گرد سنبر

مرد  رهی. دوست محمدخان شخصاً نامه را باز کرده و آنرا به پبود تیمیمملو از صداقت وصم

خودرا  نهیداد. نامبرده س ،اده بودتاس ارشنک درخان که  عیعبدالسم ریبه وز یعنی بسردستار 

آهنگدار نامه را با صدای بلند و و  دیبرنج خود کش و ماش شیدست خودرا به ر ،صاف نموده

بود که الکساندر برنس شده  ذکر ،كابل پیشوایرعالوه حرمت و احترام به خواند. در نامه، ب

  .ه کابل فرستاده شده استب یتجارت ئتیه کیدر راس 

و با سالمت برنس را  مونیورود م گریدوست محمد بارد ریقرائت مکتوب تمام شد، ام یوقت

 گفته؛ عالوه نمود:  کیتبر

 باشد. یهم م ستهیاست بلکه تاجر شا ریمن نه تنها افسر دل نیرید یخوش هستم که آشنا اریبس -

دهد که جناب  یدست م دیام نیسپرده اند، به من ا یرا بو یمذاکرات تجارت تیصالح نکهیاز ا

 زین یاسیس یاز حل و فصل پروبلم ها یو تجارت یسکندر برنس مجرب در امور نظام

  نخواهند کرد. یخوددار
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گرفت که با احتیاط خاص  میتصم سیاما انگل افت؛یادامه  تیمیصم یاگرچه مذاکره در فضا

 زرنگ و نافذ بود.  رك،یز ار،یصحبت کند. حکمران کابل بدون شرط آدم هوش

کرد بلکه همراه او از قصر  عتیبه افتخار مهمان نه تنها اورا تا دروازه مشا محمدخان دوست

 یآنها را به خود معطوف ساخت. در بنا ۀتوج سرو صداییاثنا  نیآمد. در ابر رونیب زین

اره شده کوت شده بود، دو افغان باهم در جدال بودند،  یچوب ها یکه توده ها ییدر جا ،یجانب

صفا و با دقت شانه شده که امور  شیر یبود ملبس با لباس فاخر و دارا یمسن خصآنها ش یکی

گفته بود، پسر جوان تبر دسته دراز  یزیپسر جوان کدام چ یو برا کردیم یقصر را سرپرست

 .دادیو با کلمات خشن به او جواب م دادیخودرا شور م

 
 محمدخان ردوستیام

 (1863ـ  1۷۹3)  

  :بلند بطرف آنها رفت یبا قدم ها ریام

 ؟چه گپ استـ  

 ود شهینمود که چوب شکن هم تیشکا ،به پسر جوان لعنتفرستادن و  خشونتقصر با  منتظم

 . طلبدیم هیپاما حاال سه رو ،گرفتیدر بدل کار خود م هیپرو
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 خطاب به جوان مذکور اظهار داشت:  محمدخاندوست 

  است؟ هشد متینان قآیا  ،هچه شد -

 .ودب چوب شکن خاموشاحمد 

 تولد دختر به خانه ات دیشا یا و نشده هم نیا ؟ نه.بخانه ات تولد شده است گریدپسری  ویا -

 ؟شده است

  .نزدیك آمد ؛گفتگو عالقمند شد نیا س بهبرن 

 : ادامه داد ریام

  ؟یریبگ گریکه زن د یگرفته ا می، تصماغآ دمیهمف -

  :لبخند زد یبه آهستگ و نگاه کرده محمدخانست چشم به دو ریچوب شکن از ز

 که یتوانم آنها ینم دهیکنم و فهم یدگیخود رس ۀدانم چطور به آمن ی، نمنگاه کند راخدا م -

  .ندیآرب یم شانیا ۀچطور از عهد ،دارندچند همسر 

کدام  ایاگر در دن .میزنیگپ م گریها وقت دنز ۀدر بار ،میچوب ها برگردموضوع به  ایب -

 یم هیپچند رو شیخان تو برامحمود ؟یخواهیم ادیز سهیپس چرا تو پ ،نداده است رخ یرییتغ

 . آنرا به من بده .هیپرو ود ؟یده

تبر را از  و آن گذاشته یرا باال گرید ۀکند ه،را گرفت چوب کالن ۀك كندی محمدخاندوست 

چوب حواله  رب یدیشد ۀضربو ا باالتر از سرخود بلند برده دست احمد بهت زده گرفته آنر

 . کرد نیمو آنرا دو ساخت

 :صدا از عقب آمد

  ؟یکنیم یپدر چ -

 . بود ستادهیا هصف یباالاکبرخان 

 گفت:  و انداخت البا خشونت تبر را از شانه با ری، اممرخویپلو م -
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 خطاب رشببار ت نیحواله کرد اما ا یگریو ضربه د .کنم یم یی، نان کماینیب ینم المیبه خـ 

 رفت.

 تبر را از دست او گرفت.  و دیدو نیپائ ،داده قهقهه سراکبرخان 

را گرفت  هكند کی وا ی.داده بود ادی میباشد تو برا ادتیاگر ب ،، پدرکرد ییقسم کما نیا دیبا -

هر طرف ه چوب ب یتوته ها .دکرله احو ۀآن ضرب رآنرا دور داده راست ساخت و بعد ب و

  .زد فریاد یا از خوشوحكمر .دندیپر

 اورانخواهم مرد و  یاما از گرسنگ م،ندار خودراوت سابقه قجان، من حاال رسخوب پ اریبس -

خجالت  ازه اما احمد ك ،را ادامه دهد چوب شکنی خواستیتخت موارث تاج و .نوازش کرد

  .تفگر یتبر را از دست و ،دسرخ شده بو

 .. !بده خودرا هیدو روپ ،خانمحمود -

 :چوب شکن را متوقف ساخت ریام

 کن:بر را بگذار و گوش ، تاحمد -

 هیروپ کیخزانه میتواند از  و دده یم سهیپبه تو از خزانه او  بلکه ستین منتظمپول از  نیا ـ

آنرا ی ما دوهر دوی ما مربوط به خزانه است و بایداما، قدرت هر بتو بدهد. را نیز یاضاف

 آنها نیز باید ورسان ب انتیتمام دوستان و آشنا یمطلب را برا نیااگر فهمیده باشی . میه دارانگ

 .ندیبگو دیگرانبه را  نآ

های روزانه خویش  یادداشت درشد.  شیخو کرد و روانه اقامتگاه یخداحافظ ریبرنس با ام

کابل را » :زدند یم ادیفر مردم تیجمع بیناز  میبه کوچه ها برآمد قصرما از  یوقت» نوشت:

با سالم  ما مردم از ،حین گشت وگذار در شهرو بعد  «!دیرا ورشکست نه سازل ! کابنگهدارید

 .«کردند یاستقبال م و صمیمت دوستانه یها

دو مطلب مخالف یکدیگر وجود  نوشته اشدر  با خواندن مکرر یادداشت، متوجه شد که برنس

 .. . چنین جمله را خوانده استهمانند که درجای دیگری نیز  مثلیبه فکرش آمد  دارد و

چنین مطلبی در کتاب سفرش در دریای سند ذکر شده بود. برنس بخش زیادی کتابش را بلی، 

رفتن در دریا، ش حین پی»... و به آن مباهات مینمود. به یاد آورد که نوشته بود:  بخاطر داشت
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 نانی شخص. یکی از همراهان ما سخباشندگان بومی از لب ساحل با تعجب به جانب ما میدیدند

نرا اشغال خواهند ند که میگفت: حیف که سند تباه شد وانگلیس ها از این راه آرا شنید یپیر

 «کرد.

ندیم های خاص جریان مذاکرات سپری با فرزندان ونیز بعد از رفتن برنس،  مدخانمحدوست 

 شده را بررسی میکرد. او گفت:

آمدن هیئت انگلیسی کار خوب است و مخصوصاً شخصی در راس آن است که شناختی از 

و امید است وضع ما را درک کند. ما باید توضیح بدهیم که ما طرفدار  وطن و مردم ما دارد

 .آرامش و امنیت هستیم تا مردم ما در رفاه بسر ببرند

 اکبرخان سوال کرد:

ممکن است که هدف فرستادن اسکندر برنس این باشد که انگلیسها بعد از فتوحات زیاد حاال 

اما باید متوجه بود که  ؛بات حسنه برقرار نمایندمیخواهند با همسایه ها و از جمله با ما، مناس

خوشبین  تحفه ها، مده است و ما نباید تحت تاثیر آنبه حیث تاجر و با تحایف و هدایا آحاال او 

خواستهای بعدی آنها را بدانیم. در بارۀ سالهای آینده فکر کنیم وما باید  باشیم و فردا را نسنجیم.

 اره پیشاور است و باید با قندهار متحد باشیم.خواست اساسی ما بدست آوردن دوب

 دوست محمد، سخنانش را قطع کرد و گفت:

 ـ فرزندم، آرام باش، اینجا موضوع جنگ نیست. 

 ا هستند. اما ما میتوانیم به آنها اعتماد کنیم؟که دوست م با تأکید خواهند گفتحتماً ـ انگلیسها 

از جانب همین  گژدم های چون شجاع و زمانیعنی  ما میدانیم که دشمنان سوگند خوردۀ ما

. به را نیش خواهند زدماتوسط آنها انگریزها حمایت و نگهداری میشوند و در وقت مناسب 

 فرستاده اند اعتماد کرده نمیتوانم. اوراهمین خاطر من به برنس و کسانی که 

  :وارد گفتگو شد ریخان وز عیعبدالسم مرزا

 :اکبرخان را مهار کنم یصبر یآتش ب خواهمیاجازه م -

 زیاست. ما در واقع ن یریتعقل از صفات پو آرامش و یاز خواص جوان یمزاج نیآتش -

 به نیات آنها  ،که سخنان آنها را گوش نکنیم تا زمانیدارد. یچه منظور یزیانگر نیا میدانینم
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  :و گفت را شور دادسر خود محمدخاندوست  پی نخواهیم برد.

ماست. تحكیم  ۀكلید خان آنجا، میریپشاور را پس بگ دی، ما باییگویم تخان تو راس عیسم -

 یها الزم سیانگل یهمکار ما صلح و یاما برا ؛ضرور است زیدار قندهار نبا سر یدوست

رو  نی. از اآن هستند رومندین گانیاست و آنها همسا یسنگ هنوز باق تی. جنگ با رنجاست

 نیسازد که ا یما را مجبور م یمهمان نواز نینه تنها مواز م،یم کنگر ییرایپذ یسیانگل نیاز ا

 .کندیحکم م را نیهم زیعقل نپدران ما و یایبلکه وصا ،یمنبك کار را

 لیبجان ما گس آنها را شیپ یچند ها سیکه انگل انهیلود یدم هاژ: گگفتبلند  یخان با صدااکبر

  ؟شودیچطور م ،کردند

 اظهار داشت:  یخان با آرام عیسم رزایم

 خاناکبر .کرد ادیشته گذ ماتیامالن ۀدر بار دینبا ،دیای، اگر بخانه ات مهمان بزیعز ۀشهزاد -

 اضافه نمود: و هکردن قناعت

آخر  .کردند ، زنان با هم جنگ، درخت ها را زدندرا بردند هاوسفند، گکدام نامالیمات دینیبب -

لودیانه  یژدم هاگکه  بخواهیم از آنها دیاست و باا به خون برادران ما آغشته همهمان  نیدست ا

 . بریزندرا دور 

 : گفتاکبر،  کوچکبرادر خان،  افضل

  .کند یكمك نمبرای ما  ادیزکار  نیاـ 

  :با اشاره همه را خاموش ساخت محمدخاندوست 

که آنرا به  است دهیوقت آن نرسهنوز  نمکیاما فکر م .درست است ،دیرا که شما گفت مطالبی -

و حال عمده تر از  تر را انتخاب کرد همهمتر وعمد مطلب اولتر دیبا .مییبگو سیفرستاده انگل

 دیام توانیآنوقت م ؛کنندیپشاور به ما کمک م ازگشت. اگر موافقه کند که در بهمه پشاور است

 . نزد ما آمده اند تیداشت که با حسن ن

  :کندخودداری نتوانست اکبرخان 

ً بلكه  ،ندننه تنها موافقه كاگر  -   .كمك نمایند حقیقتا
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  !لبخند زد ریام

 ۀ. دربارمییخود آنها مذاکره نما ام بیتوانیاست که ما م نیبرادران قندهار نظرم ا ۀدربار -

ً ترا دارد که دفعنآ ارزشآیا  ،"دوستان لودیانه"  دیونبا ؟ناممکن را مطالبه کرد زیاز فرستاده چ ا

  .میزرده بسازآ ،ها ژدمگ انسبت دادن برا با  صاشخا نیا

 سخن پدر را قطع و گفت: خاناکبر

را  تیگوش ها اقالً  ،ینکینم عووعاگر » که میگویند: یضرب المثل را بخاطر دار نیا درپـ 

 « .هاوس خو څکنو ینه غاپ که، تیزکن

 در را هم بخاطر دارم که نه تنها تیکاکا نیتلقا، را فراموش نکرده ام زیچ چی، همزیپسر عز -

 . باشندیم زینشسته اند بلکه در هرات ن لودیانه

  .دیپدر مرا ببخش -

قلب  کنم که سکندر برنس وهمراهانش مهمان ما هستند و یآور ادی تیبرا خواهمیو حال م -

 .، باز استندیآ یکه به خانه شان با صلح و صفا م یکسان یبرا شهیافغان ها هم
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 مرموز یروس و نولینسر نجګړ

 رهروان .بود دشوار بود،تشخیص قابل در روز هم به مشکل  یحت جادۀ کهسفر شبانه در  

را با خود  سرگینخته و وس یتند برگ ها یبو ،شمال د.راق شدنتامجبور به  ه،دش ریغافلگ

جود مو قریهر ونه چندان د محلدر کدام  که شتصدای پارس سگها داللت برآن دا وآورده 

جوان  ر. افسندشترا ندا نپیش رفت یرااید که بودنکسل شده  چنان مانده و ها اما اسپ است؛

  :گفتخود افراد با خشونت به  یسیانگل

رسانیده وگاه شاه ارد به از تهرانرسیده  مکتوباید با عجله سر جان دستور داده است که ب -

 ؟دارد پیامدچه  در مورد تأخیر که دیدانی. مشود

 :پاسخ دادندکردن سر،  خم با افرادش

  .میدانیالبته که م ـ

 موارددر  یرش حتوکه دست یوقت لیکندر تهران جان م هیانتبر ریدانستند که سف یآنها م

همه جد  نیکه ا دندیفهم یم یبخوب كیو هر .شودیم نیخشمگ هبه چه انداز ،شودکوچک اجرا ن

 سرخفرم ونشان  شیپ یمرد جوان توانسته بود چند .ستیبه خاطر چ رولینسنجهد و تالش و

 یلیخ ،هیانتتاج بر گارخدمت یاه ارسفامر و نهی بر  برای او. اوردیبدست برا  ینړجگ

 . بود زیسرورانگ

 قیبخواب عم یو بزود پل درآمدمک ریز و گفتار نصیحت آمیز خسته شد از یبزود ،رولینسن

از خواب  ،دارد در کنارش قرار گانهیب یکدام کس ایگو نکهیبا احساس ا ،سحرگاهان .فرو رفت

هستند  شیبجا در زیر سرش هاکاغذ که تفنگچه و ندیبب خواست یرارادیبا حرکت غ شد و داریب

. رفتن نیشده بود از ب یمستول یکه برو یهم ترس. اما بازموجودیت آنها مطمئن شد از ؟نه ای

 انیجر یحبت نامفهومص و دیرسش شبگو ییفخف یصدا ،ها یکیداد و از نزدبا دقت گوش فرا

  .داشت

 ازرفت که صدا  محلیبطرف  خمیده خمیده و با احتیاط دیلباس خودرا پوش ی به سرعتهنر

 شیخودرا به پ بصورت مخفی ،موجود تک درختیها و هبتبا استفاده از پناه آمد.  یمآنجا 

چنین چیزی  آنطرف را ببیند. باورش نه آمد که توانست یمکه  دیرس ییاه جب نکهیتا ا دیکشان

بزرگ فیته  یهاهمه شلوار ونشسته اند سبزه  یرو یچند نفر آنجاکه در  دید ممکن باشد. او
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 و قرار داشتند بسته یپا های اسپ ،آنها كی. در نزددارند به سر یآب بهل یکاله هاو به تن دار

 نیز گرید محلیکدام  در که آورد ادیه و ب شد یجانیه سن. رولیندندیچر یم اهرتدورتر ش یکم

جنگ "ور مربوط صلبوم ما رد که به یاد آورد یبل ،یبل .است دهیرا د یرم نظاموفیونینوع  نیا

 نی. اما در اهستند یروس یهاقزاق  نهایا ،یبل .بودچنین عکس ها  "1814ـ 181۲ یسالها

 شدند؟ دایجا چطور پ

 یخاموششد و با  ستادهیاز روسها ا یکی قتنویخود برگردد. در یجابه  گرفت که پس میتصم او

 .ستین جز خودش آنجا دیگری هیچ کسی دید ونگاه کرد  طرف خودرارچها هنری. کرد تعظیم

به همان  زیو در پاسخ او ن نهاد قدم پیش فایده است. لذا وی نیز یگشت ببرو  اند دهید اورا پس

  .نمودتعظیم  ترتیب

ً ، در جلوش مرد جوان آزموده راندذگاز نظر ب یبخوبروسها را  توانستیحال او م  یس تقریبا

 . دیده میشد طنتیو شریشخند  حالت همانندبود و در چشمان خاکستري او  ستادهیا لهسا

. شور داد خودراسر  طرف مقابل تنها اما .با ناشناس به گپ زدن پرداخت یه فرانسوب هنری

نامفهوم را بزبان  ۀچند کلم قزاق. دیجواب رد شن گریبارد کرد.شروع  یسیبه انگل سپس نړجگ

 قنیمت ییاه، بطور نبود دهیتزار روس را د ئتیبار ه نیچند تهرانن که در آورد. رولینس

و برعالوه  دانستیم مبسیار کرا  یزبان روس وی .قرار دارد که در برابرش روس دهیگرد

 کهیناشناس مثل .نمود حبتصشروع به  یبه فارس لذا ،طرف به این مطلب پی ببرد نخواست که

 . کرد درك راآن ممفهوفقط  رولینسن. جواب داد یبه ترک

  ؟هستیدشما ترك  ـ

 او جواب داد:

  گویند.یم سخن نطوریهم زی، در بخارا نستمیترك ن نهـ 

 ها قزاقكوچك  ۀدست نیکه ا شدروشن  و نددیفهم به مشکل مطلوب ومنظور یکدیگر راآنها 

همراهی  ه فارساش امپراطور روسیه را به فیحامل تحا یاهرتظف است کاروان شؤاست که م

 گرفت خودرااما بموقع جلو  ند،یسفر نما کجایهم که با دینما شنهادیپرولینسن بود  بیقرنمایند. 

 شخص ناشناس عالقۀ .ساخت که در خدمت منافع تاج انگلستان باشد شوادار یروناحساس دو

   :دیدر جواب شن ،کننددود یکجا  را "صلح پیپ"و پیشنهاد کرد  خود جلب نمودرا به او
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  ند.دیردگجدا  ماز ه ادای احترام،با  و دود کردند یرا با خموش پیپ .ستیبد ن ،خوب -

نکه از دید آنها میداشت، اما همیدرس قزاقها بود به آهستگی قدم برتا زمانی که در دی رولینسن

 ً . دندبو صرف صبحانهمصروف  همراهانش .گشترب نزد همراهانشبا دوش  پنهان شد تقریبا

به هر باید . دنکن نیها را ز اسپ یفوردستور داد که  و صبح را خورد یانري با عجله ناشتاه

 .برساند هنزد شا خودرااز روس ها قبل  ،هشد که یمتیق

 

 سرعتب نړجگ س ها نبود.وراز هنوز خبری  آنجاکه در  رسید شاه هاردوگابه  یوقت رولینسن 

 و نمود یابیو درخواست شرف رفتبزرگ محمد شاه  خرگاه مرتب و به خودراوضع  سر و

  .رفتیرا پذفرمانروا او

 نیشاه در ا .نمود یآور ادی زیشمال ن ریشاه از سفدر ضمن صحبت با محمد یسیانگلمرد  

 . اره سکوت نمودب

 ادامه داد: نړجگ

 . رندبا خود دا یادیز یایاعلیحضرت شما هدا یو برا مبا او تصادف نمود راهدر  منـ 

 :داد جواب شاه

ی ریسف ،هیبرادر ما امپراتور روس. ستیما ن یبرانیز یا اهد آنو  دیآ ینزد ما نم ریسف نیاـ 

  .میخواهش نمود تا به او کمک کن از ما تنها .فرستاده است محمدخانل نزد دوست به کاب را

. اطالعات بدست کند یحافظخدا دشجبور م رولینسنو  فتایخاتمه  یابیشرف و برخاستشاه 

 روس ئتی، منتظر شد تا هبه تهران برگردد یورفآنکه  ی. بجاداد رییرا تغاو یهاپالن  ،آمده

 . رسدب

 رولینسن ،و بعد از چند ساعت گاه شدوارد اردو ی، کاروان روس بزوددینکش زیاد طول انتظار

 یفارس ۀسچ انسافسر مذکور به ل .دیبزرگ د هاگآشنا را در نزدیك خر قزاقیجوان  افسر

 اول مالقات حین حال درك کرد که چرا رولینسنو  کردیصحبت م نینفر از معززوهمراه د

  دیده میشد!؟ سخرالت تمح چشمان قزاقدر 

 ادی ۀرا به شکل برازند یکه فارس دیشما موفق شد میدیکه با هم ند یمدت کوتاه نیدر هم -
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  ؟دیریبگ 

  :جواب داد یبه فارس یافسر روس

داشتم. قسمت  زیادم در فراگرفتن لسان ها استعداد کوچک بود یوقت ؟دیکنیفکر م نیشما چن -

 . تلفظ کرد سیسل یبزبان فرانسو هجمله را نامبرد ریاخ

 :دکر سوال رولینسن

  ؟یما را در عرض راه به مشکل مواجه ساخت ییپس چرا آشنا -

 :روس لبخند زد -

ً اعتماد نمی کنم و یکس باالیمالقات  نیکه در اولاین است  من عادتـ  و  ابانیدر ب خصوصا

 :ادامه داد یسیبه زبان انگل

آیا  .«پردازناما به جواب همه  ،دهب به هرکس گوش»دارند.  یخوب یشما ضرب المثل ممرد

خم نموده و با خودرا  یکم یخداحافظ مبرس ،منتظر جواب بماند نکهیبدون ا ؟ وستین نیچن

 .فتگر شیپ خودراتند راه  یقدم ها

 .دیردگبا شتاب روانه گرفت و شیبه تهران را در پ هرا رولینسنکاروان  یبزود

 یشماریبحوادث درخشان و (Henry Creswicke Rawlinson) لینسنوك ریسوکری هنری

 تیشخصو ها تیفعال درباره .وفات نمود یپنج سالگعمر هشتادو گذشتاند و بهاز سر را 

 نیبرازنده تر ثی. او به حنوشته شده است یادیز یکتاب ها ،نسنرول هنریت اهمختلف الج

 ،"آشورشناسی درپ" ثیبه ح و شهرت دارد نیدر مشرق زم هیبرتان یامپراتور یاسیاجنت س

کشف و  ،دنگاشته شده بو یخیخط م بیستون داریوش، شاه فارس را که به یها بهیخط و کت

 .شدبایم یاسیو س یخیتار نشریۀ چندینو هم  یفلسف قاتیتحق تیلف آثار با اهمؤ. او مباز نمود

و انجمن  هیجغراف یطنتانجمن سل استی، ررلمان انتخاب شدپا عضویت بار به نیچند نسنیرول

 . بود یعلم یتمام سازمان ها یافتخارو عضو را به عهده داشت ایآس

نیز او  زیجنون آم های یاندواز اسپ  برعالوه از ذکر کارهای علمی او، سانینامه نو یزندگ

در ظرف  ، موصوف یکباركیسو کیگر هنری شخص از آنجمله به روایت ،کنندمی تیحکا

علت این اسپ دوانی طوالنی  .ه بودکرد یفاصله را ط لیپنجاه مهفتصد و ،پنجاه ساعتو کصدی
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 ارسفدر دربار شاه  ریکب یایتانیخارجه بر ریو وز ریهرچه زودتر به سف و سریع این بود تا

کابل روانه است و در رأس آن  ریام یبسو روسیه پلماتیكید ئتیه دهد که اطالع لیجان م سر

  .قرار دارد ویتکویچمن دیبر

 به چنان ست آمدهمكنیل از اطالع بد .قرار گرفت ریجوان مورد تقد نړو تالش جگ تیجداین 

عدول  پرنسیپ همیشگی اش که پنهان ساختن احساسات درونی بود،از آمد که جد وشعف و

ی مالید که گویا خنک چنان به هم م خودرادستان و  در اتاق به قدم زدن پرداخت یبا تندنمود و

پرداخت که از نظر  حیبه صحبت صر یکس اب که درجه تنزل نمود نیبه ا یحتخورده است و

 :رار داشتق یاز و نتریین به مراتب پاکاخدمت در پل ۀدرج

در مشرق  هیروس یو موضع فعل یشرویکتاب مرا در خصوص پآیا  ،نړجگ یشما آقا -

  د؟یخوانده ا

 . شده است ینیب شیپ به افغانستان خرس شمال خیز دربارهن آدر یحت .البته که خوانده ام سر -

های نشسته  . کند ذهنآنست هیشب زیدر هر صورت چ ؛ستین خیز نیچناین اقدام آنها،  اگر -

 در مورد آنها را هوشدار داده ام. اطالعات من اقداماتی بیشتری خواهند بود.در جزیره، منتظر 

 .کرده است ما بیرا نص یدرخشان، پرهای چیتکوویمربوط به 

  پرها؟کدام ـ  

که  میهدا سروغغ میتوان یحال ما م .نقدر دلچسپ است که نپرسآاین مطلب  ،بچه جان ،آهـ 

 میخواهسر ییاوغما چنان غبه هندوستان را دارد وافغانستان قصد تجاوز  قیاز طر هیروس ایگو

معلومات  بیشتر چه ویتکویچ دمنیبر از ،یبل ،هآ ...سازد داغان پتربورگ را مداد که نه تنها آس

  بدست آوردی؟ را

 بسیار کم حرف بود. عجله داشتم و از طرف دیگر طرف مقابلممن  -

 ؟قفقازنزدیك تر در  ایدر پتربورگ و  ؛کردیجا کار مککه در  یباشخواهد  دهیفهماقالً  ،خوب ـ

 .میبد ست دار یفما معلومات کا ،افسران مرکز و قفقاز ۀدربار

 قزاقيکنم او از کدام غند  یفکر م. مورد بدرد ما نخورد نیمعلومات ها در ا نیترسم ا یمـ 

  .بود ارنبورگ
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 ما خوشبختانه .است که به اساس آن شناخته مي شود یزیچ یعنی، پ تراستهنوز دلچس نیا -

خود دستور داد و نامبرده  منشیبه  لیکنم .مییك اندازه معلومات دار در مورد ارینبورگ نیز

 و مصروف مطالعه آن شد و گفت: حاضر نمودرا  یمیضخ هیاز ربع ساعت دوس پس

ً  ،را ببینید دور اندیشی ،نړجگآقای  - سال قبل در لندن احساس کردند که در نظر  زدهناپ تقریبا

. میدانی ردیقرار گ ایآس کرانیپهناور و بساحۀ  برایروسها  ۀعمد پایگاهبحیث  ارنبورگاست 

 در زریفر یما به سرکردگ یمذهب نیمبلغ !پاك یبالذات خدا کی درمورد به داد ما رسید؟

پارسا  یها سی. آنها کمک کردند که انگلتندپرداخ یاحکام اله غیو به تبل دیارنبورگ جابجا گرد

به عهده گرفته زرنگ  فعال و صنها را شخآ یرهبر .نجا جابجا شوندآ رد زین گرید نیدمتو

 صالح در پارس رزایم ،مات سرا که او به دو یو نامه ها بیساندرسن است. مکات آقا که نامش

گرفتند هموطنان ما  میکه روسها تصم ی. تا وقتندبود تیبا اهم یلیما خ یبرا ،کرد یم انرو

اینهم  ....میانوبددر آنجا   را یقیعم یشه هایرکه  میبود شده ما موفق ،خارج سازند آنجارا از 

 !ویتکویچ یقاآ در مورد

خط  ؛که در دوسیه مالحظه کرد یاسم ریو با خط درشت در ز هرا گرفت رخپنسل س ،رجانس

 . دیکش

  ؟دیچه وقت تولد شده ا جگړن یآقاـ 

 181۰جواب داد در سال  ،شده بود تعجبم رمترقبهیسوال غ نیاز ا کهیدر حال هنری

 تقدیر ۀناز پرورد شتریاو، شما ب سهییك سال از شما بزرگتر است اما با مقا ویتکویچیان  -

ً  ،دیهست  یپهلو هنری. شده است خسته چشمان من ،کنندیاو چه نوشته م درباره دیبخوان لطفا

 .رفتگرا  هیو دوس نشست زیم

 نه نبوداقالع ادیز اریگرچه بس ؛نشان داد یساندرسن از خود قهرمان آقا ،آمد سیپول یوقت ...» ـ

 نیروس را از ب یها سیپول تمام گویی میخواهدود نمتش آبدست گرفت و خودراو او تفنگچه 

  « ...ببرد

  سخن اورا برید: لیکنم

  .دیرا بخوان ی. مكتوب بعددیربگذ دیتوانیم قسمت نیااز  -

  یارنبورگ به معن یوال ثیبح یروفسکیجنرال پ نییجا آوازه پخش شد که تع نیدر ا» -
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 ظاهرسازی پوشش كی نیکنم ا یو فکر م دهیتزار گرد اری بیمغضوب شدن است که نص

  «...است عیوس اریبس تشیساحه فعالو جنرال فوق العاده فعال بود رای، زاشدب

  :نمود را قطعحرف او ردیگرسر جان با

 دیهست نیتحس و شی. قابل ستاردیدک دایپ را یزی، شما چمیرنبورگ دارا در یما چه مردم عاقل -

ً  خوب  .دیادامه بده لطفا

را مطالعه  نیمیسازد که مشرق زمنزدیك را بخود جلب و یمادوناناو افسران جوان و ...» ـ

 از جمله .داردیم اعزام انهیم یایآس یها نیقرغستان وخان نش یآنها را به دشت ها و دنکنیم

سابقۀ  جنرال از یخاص او برخوردار است و حت یبانیاز پشت یپولند ای یتوانیلیان ویتكویچ 

 سال در را وی همین علت وبه بود امپراتور هیعلبر جوانیدر  وا زیرا ردکن سهم هرااو سوء

 . کردند تبعیدرسك وبه اترفیع ق عسكر بدون ح ثیبه ح، هنوز پانزده ساله نشده بود که 18۲3

 ادیزبان  ستیب چیتکوویکه  ندیگویاور خود ساخت. می اوراو  نموده اعتماد بر وی یروفسکیپ

مسلمان ها  نیو ب، عادات و رسوم مسلمانان را مطالعه کرده داندیقران را از حفظ م ،دارد

  «...میربب نیو از بارا نسبت به  یکه اعتماد وال میکرد یما سع .دارد یادیز اندوست

  :گفت جانیبا ه مكنیل ...

 .دلچسپ است اریبس مطلب نیا -

در  میما توانست شت،قراردا یتقلب که در بندیخانه محلمساز سکه ستاریکف به كمك »...  ـ

است که از  حال عملی شدنتوطئه در ایکه گو میبده رارق را یاطالعات هیماندان امنقو اریاخت

 را شهر دیبا ،اتیاشاره عمل . آنها با اخذشده سازمان داده شده است دیتبع یها یطرف پولند

برقرار را  ها یحکومت پولندو برندب نیاز ب را یکارکنان دولت ریو سا یروفسکیپ واشغال 

 .دنباشیم زنیس امدآ و زان تماش یک ره شیاو رفق ویتکویچتوطئه  نیا یهاه سرغن .دسازن

ً  یرا وال قیتحق ئتیه استیر .را بازداشت کردند نهایا ۀهم ،همان شب در به عهده  شخصا

 یاما نم ،بود شده تعیینآنها  و تقریباً سرنوشت دیرس یآوازه توطئه به مرکز امپراتور .گرفت

 یادیحساب از ترحم کار گرفته و نسبت به بازداشت شدگان اعتماد ز هیدانم چرا در وقت تصف

و همه را رها  ،ماه کیبعد از  و دیگرد یتلق ادیبن یغلط و ب وارده تاطالعا ه شد ونشان داد

 «..به وظایف سابقۀ شان گماشته شدند.
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  :جان اظهار داشت سر

 دیبا . اوالً میینما یریگ جهیموضوع سه نت نیبهر صورت از ا دی، ما بازیعز جگړن افسوس -

ً یانث ؟دیكنیمشابه را سازمان داد. مقصد مرا درك م یبیبا مهارت یك عمل تخر اریکه بس  دیبا ا

الزم به ارنبورگ برخورد  اطیبا احت ،سیتفل ی بیش از حد بهعالقمندبا اعتراف کرد که ما 

ً ثالث. مینکرد ً به  دیبا ا ین که ا نستیمن ابرداشت فکر کرد.  یروفسکیاور جنرال پیمستقیما

 ویتکویچاگر در طول راه بر  ترسمیم اید بیشتر به آن توجه کرد.ارزش آنرا دارد که ب موضوع

 در کابل بر ما ضربه متقابل وارد نماید.آقا  نیکه اضربه وارد نکنیم احتمال دارد 

 

 

 John McNeill (1883 – 1۷۹5)جان مکنیل 

  :دستور داد بعد فکر کرد و یکم مکنیل

 است که ما را كمك كند و به دردهم  یگریکدام معلومات د دینیو بب دیخوب کاغذ را ورق بزن -

  ؟بخورد ما

  :نوشته شده بود بخواند زیکرد ورقها را که با خط ر یسع نړجگ

 با یان افغانوکار ...». است1836 سال گذشته یماه جوالمربوط  اطالع نی، اهست سر -

 .دیبه ارنبورگ رسه پتربورگ حیث ب ،کابل ریام سفیر حسین على

 شد و بعد با پنج  رفتهیپذ یروفسکیارنبورگ جنرال پ یاز طرف وال ریبعد از چند روز سف 
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او به منزلگاه  هک ندیگوی. مدیگرد دیناپد زین ویتکویچ دمنیبر و همزمان عمله شهر را ترك گفت

 نیگرفته تا حس فهیمحتمل است که او وظ اریقرغزستان رفته است. اما بس یسلطان ها یتابستان

  .سر ستیموجود ن وا درباره یزیچ ،نیا ه ازادی. زکند یرا همراه یعل

ً  ـ  یشما فکر نم ،نړ. جگاما سروکله اش از هرات برآمد است، رفته قرغزها القییبه  طبعا

اگر او همراه فرستاده  ؟ستین یکار آساناین  و است را طی نموده یکالن ۀکه او دور دیکن

وجود  احتمال زیاد ،چه شد یعل نیحس نیکن ا صبر .رفته باشد تختیبه پا محمدخاندوست 

شما هنوز د. ما وبوچه خواهد  ئتیه نیا جینتا بوده است،همراه  یرسم ئتیکه او با هدارد 

 ؟نړجگ یآقا ،یدیفهم میدان ینم یزیچ

اردوگاه  یدر حوال ویتکویچ دمنیبر ،گفتگو بودند نیو آمرش مصروف ا رولینسنکه  یوقت در

  یجنرالکه لباس  کردیش مگرد با همراهی کسیهرات قرار داشت  و ورپشاین نیه که باش

جنرال گراف  شخص، نی. ازده بودچشمانش حلقه  ریز و را در برداشت یهروساردوی 

  .چ بودیینوومسی

  گفت: ریسف

 اتیداه، ما با شد نیب .با دستورالعمل که به تو داده شده با دقت آشنا شدم من، مندیبر ـ آقای

  .فاصله دارد یلیامور خواقعیت  محترم با چیوویلیکارل واس

. میکن هیسفر را ته پالنمرا وادار ساخت  د،وسلریگراف ن جناب! لیاع نمک اعتراف بایدمن  -

و رسوم  اداتعو ابآداخالق،  ادیز یکه من سالها ه استدر نظر گرفته شد البته این نکته

 دراز مدت ریام ریبا سف وکرده  قیتدق مطالعه و را یحکمرانان محل استیس و نیمشرق زم

 .معاشرت داشته ام

 ؟ کابل چطور است امیر سفیرصحت  دییباعث افتخار شماست که بگو نیمرد جوان، ا -

 هیعالج در روس یرا برامجبور شدم او ریدستور وزساس اه . باست افتهیبهبود ن سفانهأمت -

 . نشوم یو صحتیابیو منتظر  میایب نجایبگذارم و خود به ا

 ماتیبا در نظر داشت نامال بیترت نی! و به اتوان کردیاما چه م ،منک یافسوس م اریمن هم بس -

 ریبا خود نگآنرا  یخوددارکه با  را یفوق العاده سفر، دستورالعمل یها یروزگار و دشوار

 میبراساسی آنرا از حافظه ا مطالبکنم که  یمن خواهش مدیبر ،برعالوه .من بگذار یو برا
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  .دیشرح ده 

  .شرح دهم شما یآنرا برا ۀهم متوانی، مبخاطر دارم یمن آنها را بکل عالی جناب، -

 . دیآنرا شرح ده یاساس نکات یعنینکات آنرا  نیفقط مهمتر .ستین یشک یجا -

دوست  و برای بدهم فیتحا یمحل رانیمبه ا ،موبعد به کابل بر ،کنم دنیاز قندهار د دیبا -

در زمان مذاکرات با رهبران  .میمان تقدیمرا نیز  راتورمپمتقابل اپیام  ،برعالوه محمدخان

 یبرا آنها وخود  یما برا نیتوافق دوستانه ب دهم که داشتن ارتباط نزدیك و حیتوض یافغان

و  یاز دشمنان خارج خودراد نتوان یاست و م دیو مف چقدر ضرورهای آنها قلمرو تیامن

  ...در امان سازد یداخل

 .درکرا قطع  ویتکویچ سخنجنرال 

 دانمیکه من م ییجا تا وضع ،میپرداز یبه موضوع قندهار نم .یاز همه از دشمنان خارج قبل

و نظام ا .قایل انداحترام  محمدخان. اما افغان ها به دوست ستیخوب ن آنجاالزم در  ۀبه انداز

 ری. اموجود ندارد یادیز ۀفاصل یعاد یغان هافوا ریام نیب ،دهیگرد رونیب یا لهیاز حدود قب

. غبطه بخورندو بر استحکام تخت ا دیشا ییاز زمامداران اروپا یاری. بسوعادل است قلعا

 .میده یخوب دوام م ،دیموضوع را بخاطر داشته باش نیا

 که ازقندهار را به پارس نزدیك سازم  کابل ومناسبات داده شده که  فهیبه من وظ برعالوه و -

. دولت اعلیحضرت امپراتور هرگونه کند تیحماآنانرا  ،تواندیم هیروس یامپراتور قیطر آن

هرگونه خواهش  و دهد یوعده م یاجران افغانتدوستان خود و كمك همه جانبه را به  تیحما

 . نیز توقع چنین شیوه را دارد از طرف افغان ها در مقابل و ردیپذ یآنها را م

را  ی گوناگونراه ها کردندایامکان پ است، و خوشبختانه که دستورالعمل تیبا اهم یلیخ -

  .ردیگیدر نظر منیز  یبخاطر توسعه و انکشاف روابط تجارت

 برعالوه .رهبران عالقمند است با لافغان و روابط متقاب نیپتربورگ به اقتصاد سرزم طبعاً  -

ً  هیهمسا یهاروابط آنها با کشور  سنگ تیرنج ،دولت برتانوي هند و زمامدار پنجاب خاصتا

  .پتربورگ است یمورد دلچسپ یلیخواستار نزدیك شدن آن است خ محمدخانکه دوست 

 میشما برازبان از  مطالب نیا دنیشن که نمک یپنهان نم .تشکر اریاز شما بسآقای بریدمن  -

. است تی، قندهار و کابل فوق العاده با اهمما اتحاد پارس یبرا .دبوند یخوش آ ادیز یلیخ
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خان با دوست محمد میتوان یتهران م یعنیراه  نیافغانستان فقط از ا نیزماز سر ینسبت دور

 ویتکویچ .تان سپارم یتلف نشود بخدا م هودهیوقت تان ب نکهیا ی. خوب برامیینما یهمکار

  .بجا آورد را رسم احترام

  .ختمتوقف سا اورا ریسف است. ماندهباقی  هم گرید ۀو چند کلم دیصبر کن -

  ؟خطر استپرچقدر  شخص خودت یبرا تیمامور نیا که دیدان یمآیا  بریدمن، یاقآـ

ً من  ؟باشدیمقصد اعلیحضرت چه م - را در  ریشمش توانمیم یچگجوان هستم و از زمان ب نسبتا

 برده بار هستند...  رویمن مردم دل ارنبورگ یهاقزاق  برعالوه ،مردست نگهدا

 ه نکردهباسما را مح یام که شما امکانات رقبا دهیعق نیمن بر ،. اما همراه با آنخوب اریبس -

 درزمانی  فراموش کند که من این نکته را تواند یصورت نم چیکه پتربورگ به ه دانمی. مدیا 

خصومت مرا نسبت به  و به همین علت ام دهیپرسترا  ونیکرده و ناپلفرانسه خدمت  یردوا

 توجیه از صحنه دور ساختند،امپراتور را  لهیبا ح که یسیمداران انگلاستیو س هیبرتان استیس

دسایس  و قیممست اتخطر یقبول شهامت ودلیری شما و ید.موفق باش !مرد جوان .کنندیم

 . ستین سهیقابل مقا ،شد یراه کابل با آن مواجه خواهدر   گوناگون که

 : فتگچ یویتكو

 باشم. محتاطکنم که  یاز شما سپاسگزارم، کوشش م -
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 دلچسپ مذاکرات

به  یاز و یگرید توعد ریخود در کابل بلد نشده بود که ام شیپودورمحل  به رنسب هنوز

 یکی از اطاقهای در ؛بود یصرف نان چاشت منتظر و یبرا محمدخان. دوست دعمل آور

در اطراف  .قرار داشت یقرمز ینرم و بزرگ نیقال یبراق باال کوچک زیصر باالحصار مق

 یبزود زین ری. اکبرخان از سفیر استقبال بعمل آورد و شخص امبود دهیا جابجا گردهآن بالشت 

 .آمد

 وهیم لیاز قب ینیرینان چاشت با صرف ش ،عادت دارند نیمشرق زم یکه مسلمان ها یطور

 ،شدیاشتها م یکردار که همه باعث تح لیه یخوشمزه و خوشبو ی، نبات، نقل و چاخشك

 .و معطرکباب مزه دار  وخوش طعم  یاب. بعد از آن شوردیآغاز گرد

 وهیو م بادرنگ یترش ،ی، بادنجان رومازیپ ،که مهمان به مربا دیمتوجه گرد محمدخان دوست

 گفت:  ه ونمود شیپ یدو بشقاب را بو لذا عالقمند است ادیز

مرچ  ،است رچم یهم دارا نیباشد و ا نیریش نطوریا صحبت ما همت است نیریش یمربا نیا -

 یفیخف یشوخ ری. در لحن امدیآ یم انیبه م یتلخ نیز استیکه اغلب در س یتلخ همانطور

 .دیگردیمساس اح

گرفت.  را زعفران با شیرین جای برنج ،با بادامفرنی ، دیبرنج دار رس یخوراک هانوبت به 

شده بود و  هیته گرید مصالحو  ازیپ ،و برنج انیکه از گوشت بر ۀمورق و سپس برنج خوشبو

 از آن باال میشد. تفت رنگ که  ییطالبزرگ مملو از پلو یها یغور ریدر اخ

 یجا یکیطعام ها  زیم یرو ،دهن فروبرده به سرعت یك لقمه گوشت و برنج چرب را ب ریام

 .قرار گرفتند زیم یرو نیری، انگور شلو، شفتالوآ ،خربزه و تربوز وسپس گرفتیرا م گرید

 روام ۀباردر نموده و تنها بعد از آن بود که  مختصری یدعا ری، امدیان به آخر رسن یوقت

 . دیردگحبت شروع ص

 پس از چند ماه افتخار  ،میکرد رسالاخجسته در بهار سال گذشته  تهبه کلك خودرا ۀما نامـ 

 یکرما بخود تب یوگرام زیاز ورود مهمان عز میتوانی، حال مدیما گرد بیجواب آن نص

  .مییبگو
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 برنس جواب داد: 

 میقدرت داشتکه  یجای ، ما تادشوار زیبزرگ از ما دور است و راه ن ریافتخار امپر تختیپا -

 یاق و دوستفات کوس تا میتمام امکانات را بکار انداز میحاضر هست زیحال ن و میتالش نمود

  .دو دولت بزرگ هرچه بلندتر نواخته شود

 .باشدخداوند مددگار ما هم اند و هیما شب یو آرزوها اتینظر -

. انگلستان دارد تیاهم یلیما خ یتجارت برا که میبگواگر  اشتباه نخواهم کرد که نمکیم فکرـ 

 تا با امکانات استفاده هظف ساختؤمرا م هند شرقیبزرگ  ینمپک ؛است یتجارت یقدرت بحر

 افغانستان آشنا شوم.  به پنجاب و یعه تجارتمتسند جهت انتقال ا یایدر از

وطن ما  یرا که برا یو نه آن سعادت میرا فراموش نکرده ااول شما دیما بازد ،سکندر برنس -

آمده و  جانیه هب برنس .میا دهیشن یادیز یزهایخودت چ یدرباره کارها د.یبا خود آورد

 .جهیدباال  به بخش تیلبخند رضائ ۀجیدر نت شیت هاوبر نوکنتوانست آنرا پنهان کند و 

 :خان دوستانه اظهارنموددوست محمد 

 ها یلیما خ یبرا مییمذاکره نمار مانند شما هومش یجهانگردبا  ات مدامکان بدست آ نکهیاز اـ 

 . است ندیاخوش

اما در چشمان  ،کنندیاد می ییخاراب در وطن بنام برنس اوراکه  دیاست بگووخنس الكساندر بر

 برگردد.مذاکره  یکرد به موضوع اساس یو برنس سع دیبنظر رس شخندین میعال گریبارد ریام

 خودرا یو حاضر است روابط تجارت ل بودهباستار توسعه و استحکام سلطنت کادولت او خو

 یران یالن افتتاح شبکه کشتپون ناک نی. هممالحظه با آن توسعه و انکشاف دهدابل ق ۀبه انداز

 .گرددیو آماده م هیته وسدر اند

ند با دقت به سخنان او گوش را قطع کن ریسف سخن نکهیخان بدون امحمدخان و اکبر دوست

تفاهم با به خاطر صلح و صفا و هیبرتان یامپراتور یشگیاز تالش هم برنس ی. تنها وقتدادند

اظهار  ،ندپنهان ک یکه نتوانست آنرا بخوب یشخندیبا ناکبرخان  ،آورد انیبه م یسخن گانیهمسا

 .کندیم تأیید هند در سهایرا اعمال انگل تیواقع نیداشت که ا

 کابل بطور مکمل در خصوص توسعه تجارت انگلستان با خودرا نیو براه لیبرنس دال یوقت

 : به صحبت آغاز کرد ریام ؛ارائه نمود
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کوتاه  مردان ی. صحبت هامیا دهیرا شن یادیز ۀاقالنه و قانع کنندع ییصحبت ها نجایما در ا -

قرار گرفته است و آن متحد ساختن  یراشود فهیبدوش ما وظ نیز سپنج.عمر انسان است و

 . کنند هتوج شیخو یروابط تجارت به توانندیانگلیسها متحد هستند و م .مردم است

نگاه  نکهی، بعد بدون اختدوبه برنس  خودراو نگاه  کردسکوت  یلحظه ا محمدخاندوست 

  :دابگرداند به صحبت ادامه د خودرا

ً . شده است یسك ها خالبا  ما در جنگ ۀخزان ،میمانادار هستـ  ما تجاوز  یسفیر میداند وقت طبعا

 .سوء کردنداستفاده  از آن، سك ها میشده از طرف افغان ها را عقب زد جاخراشجاع الملك 

  .یلعنت مدژگ:زیر زبان گفتاکبرخان 

 میو مجبور هست دیگرد ردرشت ریام یصدا ،میهست ری. ما فقپشاور را اشغال کردند و.. . ـ

تجارت  یکه برا میحواله کن یفاضا اتیمال سوداگرها یپرکردن خزانه باال یهرساعت برا

 .میندار یگرید یآور است اما چاره  انیز

. اما گرددیم مبدل یعاد بۀو به گر شده ریپ "شیرپنجاب"لبخند زنان اظهار داشت که  رنسب

  ...نکرد توجهمزاح  نیا به ریام

 ریام دییبه پادشاه خود بگو ،میبا آن بجنگ میتوان یاد زورمند است و ما نمی، پنجاب زنه ـ

و شما  تجارتی ی. ما به کاروان هادینماخود تجارت  گانیافغانستان حاضر است با تمام همسا

 ینزد ما م یسیانگل ۀعمتبا ا یگرید یاز جاهایا  که از هندوستان و ییآن کاروان ها ۀبه هم

 .... امامیکن یكمك م ،ندیآ

  .بپوشاند خودرا دیترد خواستیکه م یمثل ،را بلند کرددست خود میرا

خدا شاهد است که  .دیایما دوباره به دست ما ب نیکه زم دیكمك کن ابتدا دیشما با نکاریا بخاطرـ 

 رسالاو برنج  پاس آنجاباشد و به  الهور تابعو عادالنه است! بگذار پشاور  ریکار، کار خ نیا

 ...باشد ما قرار داشت ۀتحت ادار دیاما با دینما

 به  بار ،صر بازگشت نمود و بارقز س ابرن یشب ادامه داشت. وقت یت هاقونا تا مذاکره

 گرید یکابل و شهرها یافغان ها آشکارا موافق هستند که دروازه ها ؛مذاکره فکر کردجریان 

 ادیز کراه کم نیدر ا یقانع کننده و صحبت هایکه  هشببال .دیشاگب یسیاموال انگل یرا برو
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، چقدر به دست آمده است یبدون کدام مشکالت خاصت یمورام یهدف اساس .نموده است

 .فتح باب جدید او است یبه معن نیو ا ستیعال

 بحرو در هگرفت دنیبار یو احساس کرد که باران رحمت و شفقت بر گریبارد یک برنس

 ۀلمماند که مجبور شود در ج ینم زیچ چیچشم سبز ه یبرا گری. حال دافتخارات شناور است

خود  یشگیاحترام هم و یدوست از شیبرا و دیبگو یکرتب اورا یها تیموفق صاشخا نیاول

مکناتن را آدم به خاطر  ۀوارقحالت  نیآسان است که در ا اریصورت بس نیبدهد. در ا نانیاطم

ً  .اوردیب گذشته را  یکدورت ها محمدخاندوست ماند و یناکام م ئتیکه ه کردیاو فکر م طبعا

 یاریجواب نامه و بس درتأخیر  ،سنگ تیبا شجاع، رنج ی، همکارنخواهد کردفراموش 

 .گرید یزهایچ

 ،در خانه .شدند یاو باز م یور کابل بر یدروازه هاآیا آمد  یم نجایخود چشم سبز به ا اگر

 .کردیمتأکید  یباالي پشاور به سخت محمدخانخواب بخاطر آورد که دوست  مهیدر حال ن سبرن

 ؟است تیبا اهم یلیخ نیاآیا 

ً  استحکام یابد،ما در افغانستان موقعیت باشد که  نیسر اموضوع بر اگر  انگلستان که دولت طبعا

  .واگذار خواهد کرد ریشرط به امو دیشهرك را بدون ق نیا

 ۀحامل نام ،نامه رسان .به کلکته فرستاده شدندبا نامه رسان،  ارانوس یکوچکۀ ستز بعد درو

بزرگ  یبود که رول بس نیمده در نامه اع موضوع تجارتی. ئتیه یها تیموفق ۀدرباربود 

. برنس نوشته کرده است یباز ئتیه ۀرکردسها مهارت دیپلماتیك  تیموفق نیرا در ا یاساس و

 توانندیم اانگلیسه که کرد قبول و حاضر شد یپس از مذاکرات با و محمدخانبود که دوست 

، اما خواستار که خواسته باشند توسعه بخشند همانیبه هر پ خودراتجارت  ،او یها نیدر سرزم

کوچک  یهمکار نیچن کهی آنجااست و از  یر بووشاپو آن بازگشت  باشدیم یكمك کوچک

در کابل منجر  سهایانگل موضع تأییدو  تیبه تثب عمالً و  گرددیم هیانتباعث تحكیم موضع بر

گفت  دیبرآورده شود و با ریما دارد که بهتر خواهد بود خواهش دهیعقس برن یعنی. او شود یم

ً تکه او مقدم  .موافقه کرده است یبا و ا

استفاده بعمل " یخصوص یها تیمصروف" یفرصت برا نیاز ا و بود منتظر جواب شد الزم

داده شد  فهیوظ ئتیه یبه اعضا از جمله .بود یمورد دلچسپ هند شرقی یکمپن ید که براورآ

 زیرا ،ارات گرفتضرفتن به قندهار اح یبرا چیل بریدمن .کنار کشور بروندر گوشه و ه که به

 نیو مشاور اوکلند سبب اضطراب طرف نیاز مدت ها به ا با پارس آن روابط دوستانه زمامدار
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نظر دولت  حبودند مطم ینام مسم نیبا ا که یطور "سرداران قندهار"حال اعمال  .شده بوداو 

آن ارتباط  به در پارس هیبرتان ریو سف سنرب تیمامور قیاز طرو  در هند بود یاستعمار

 شد.  یگرفته م

 سردارهایمعلومات داد که  نس، او به برردیمجرب موفق شد که ابتکار را بدست گ لینمک

مراجعه کرده اند تا با افغان ها در مبارزه شان  چسیمیونوویروس ها در تهران  ریقندهار به سف

خان  دلکهندل خان و برادرانش رحم ،به حکمران شهر قبالً كمك نمایند و روسها  سك ها علیه

 چسیمیونوویب تواطالعات را از مک نیا مکنیلفرستاده است.  فیتحاو یا اخان هد و مهردل

 یرا به محتو توجههمچنان  .ها تصرف شده بود، به دست آورده بود یسیکه از طرف انگل

را جهت مذاکرات نزد شاه پسر خودن مشوره داده شده بود تا مکتوب که در آن به کهندل خا

 فیتحا رسالا نتوانسته است نکهیاز ا نمود تأسف ،انیهتبر ری. سفنمودی، جلب مان کندرو پارس

 .ردبب نیاز ب هیروسامپراتوری  ۀندینما هب را قندهار یها نامهرا به مشکالت مواجه سازد و 

ً  وظیفۀ  .داد میتعل یبو یادیز یسپرده شد و برنس مدت چیمشکل به ل خاصتا

 كینزد یو نواح ایدرمنابع آمو یو بررسا . هدف سفرفرستاده شد ریپام یود به کوه هاومن دیبر

 حونیج باستان و ونانی یهادان هیجغراف یاوکسوس افسانو همان یعنی ایدرآن بود. آمو

 یاتوررمپمنافع او ستراتژیك  یمورد استفاده تجارت زین ایدر نیاگر ا .عرب نیلفؤپرطالطم م

 ریناپذ یخود به طور خستگ ،یبمبئ یۀبحر دمنیبروود  .چقدر مفید میبود ،شدیواقع م هیبرتان

 یسو ،آن به باال ییصخره  یها بیو در نش بود در حرکت یکوهستانم وطالتدریای م نیدر ا

 .دمیخزیآن  یسرچشمه ها

اجك تك و بین ازقلمرو حکمرانا ی کهیجا ایدردر ساحل چپ آمو شمال در ،والیپرس رودکت

لي ها خوش یخسفر  نیاۀ مقدم .سفر کرد گیبقندز، قلمرو مراد نیخان نش یعنی؛ قرار داشت

اطباء  یاز دست داده بود و به مشوره ها خودرا شمچ نور ندزق نیمنظر بود و برادر خان نش

حل را به م طیشرا وگرداند باز اوراچشم  دیتوانست که د الرددكتور  حقیقتاً  .ضرورت داشت

ً  یبخو اریبس  .کلکته گذاشت اریرا در اخت یمطالعه نموده و اطالعات بزرگ وسیعا

ماندند.  یقش موهن الل در کابل بای امنشود و خ گاردیا بادب برنس تنها ئتیه بیتمام ترک از

در جاده ها و چهار که  مردم یبه صحبت ها و کردیاو مذاکره م کانینزداغلب با امیر و سبرن

ها بازار  صحبت نیچنشنیدن  یبرا یجا نیبهتر .دادیت گوش مق، بدگرفتیها صورت م یهرا

 یکمپن یاسیس منافع کشور نه تنها به ۀاطالعات ممکن در بار یتمام یجمع آور با برنس .بود
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 یها هیسالعات را در دواط نیا از قسمت کیبلکه  ؛داشتیمبذول م خودراتوجه  هند شرقی

 لیتشک اورا ۀندیکتاب آ نیعناو تا کردیحفظ م ،بود دهیگرد میوار تنظخیتارآماده شده و قبالً که 

خویش به حافظه قط آنرا ف دانستیزم مال که الکساندر برنس بود زین یاطالعات نیهمچن .دهد

  ند.ک ادمکاغذ اعت نمیتوانست بر بسپارد، زیرا

دروازه  اطیبا احت یکس؛ بخوابدکسالت  نسبت میخواست برنس ی، وقتبش یقت هاناو باری

 بتنش گفت که دی. بابود ستادهیا عقب در اهیسو دراز نپبا چ یآدم بلند قد و دق الباب کرد را

وصف آنکه با ،ي ماندنمه افغان ب ناشناس .بود یباران هم ایباالپوش و عون بلکه یک هن نپچ

تصور در ذهنش  نی. بالفاصله ادیگرد شمشو با دیدنش برنس ،داشت اهیت سبرو و شیر

 .است "ساجنت رو": خطور کرد

پرتو  در آنجا کهنشستنش پیشنهاد کرد  را برای ییجا دعوت و به داخل را ناشناسبرنس، 

، بزرگ ینی. بآمد ی. مهمان در حدود چهل ساله به نظر ممیتابید یو یروبر ر یشتچراغ ب

را  امبریپ یایاصو نکهیا ای بیمارگونه بود و وآماسیده  ،هدیرنگ پر شچشمان ری، زراینگاه گ

 این که اگر ورداند و حاضر بود سوگند بختشر گذبرنس مهمان را از نظ .دعملی نمی کر

 .نخواهد بود لمانانمس هللا یعبادت برا نیا ، بازهمند عبادت کندوخدا بنامشخص 

شروع  روان یسیبرداشت و او به انگل انیرا از م ماندهیقجمالت ناشناس تردید وشك با نیاول

 :گفت و زد لبخند و به صحبت کرد

 . در شما هستمن برامـ  

 دیبا ،من چهار برادر دارم .ه ایداء کردخفصورت خودرا خوب ستر وا نیدر ،خوباریبس -

  نم.کدام یك از آنها خودت را قبول ک یبجا دانمیکرد که نم اعتراف

 : خنده سر داد همانم

ً من و ردیدک شما مرا خوب درك -  هستم.  ییایکرممن ا .هستم یکرش شما خونبا  حقیقتا

 و پرسید: دهیردگعجب برنس مت

  ؟دیگفت چه ـ

 : اظهار داشت ؛بود ضیرا اواز تعجب که  اهیس شیمرد ر
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 سکاتلندی برنس هااست  علومم من به کهی تا جا .بودند یرلندیاجداد من ا ؛ایپنسلوان التیاز ا -

 . میباشمی هریهر دو از یك جزما  هستند و

 رنف كی. به نظرم دیکنیچه م نجایبپرسم شما در ا دیاست اما اجازه بده نیکه چن میقبول کن -

  .کردی، کار مپنجاب یفرمانرواسنگ  تیرنجبود و نزد  زیدر هندوستان ن ییکایامر

 از هستید و که شما خسته نمیبیاما م ؛نمک تیصبح حکا ات دیبا مسرگذشت ۀدر بار .من بودم نیا -

ت ما قاالم علل الزم بود ینسبت بعض د،یکه از شما بعمل آوردم مرا ببخش یناوقت داریداین 

  .ردیصورت گ یخفم

 در مورد شما تیحکابه حاضرم  یمن با عالقمند کنم آمدن شما خواب مرا پراند و یفکر م -

مادهیر  یك جرعه شراب با خودرا ییآشنا ییدایبشروع  ی. اما براگوش دهم نیمشرق زم

 .میبساز محکمتر

 .آورد رونیرا ب السیبول شکم دار و دو گ كی آنجاود. از باز نم خودرا یسفر صندوق برنس

 یه خالصوبر سفانهأمت خالی از مفاد نیست؛ ، نوشیدن آنر، چه شراب خارق العاده استهیماد -

 بودم. ا آورده اموپار آنرا از و است

که  میکن تیتبع امبریپ صولاز  دیما با نیسرزم نی. در اكیف ولذت بخش استپرها  یلیخ -

 دوست نمیداشت.  این را

لف ت ان رات ادیم وقت زهخوا ی. نمبه صحبت ادامه دادو دبرورا فر یبزرگ عۀجر ییکایامر

جهان آرزوی  هستم و ییایدالل فالدلفیک م هن پسر نم .است هارالن یکنم، اسم من جوز

پنج ساله و ستیفرو رفتم. هنوز ب ثاب حوادقغر جذب کرد و در نیرا به مشرق زمی مگرد

  .مقرار گرفت هند شرقی یپنمنشده بودم که در خدمت ک

 :لبخند زد سبرن

 .نطوریهم زیمن نـ  

  م.کارکرد روع بهال شنگب یچپتو یواقك در الپج ورجراح دگروال ج ركتااسیستانت د بحیثـ 

 چندان هیدوکه من به ا مویگیشرافتمندانه م م.کرد اشتراکا مبر بیست وششمسال  یکشلشکر در
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 . شدم جدا هند شرقی واجب االحترام یرو با توافق متقابل از کمپن نینداشتم از ا ییآشنا

  ؟بعد از آن چه شد -

 ؟دیا دهیشن یزیشاه شجاع الملك چ ۀاست و دربار ریتقد یباز -

مسکون  لودیانه ودر شد راندهکه از طرف اتباعش از کابل  یخواهسلطان خود ،یچرا ن -

 . است دهیگرد

 تنزدیك ترین دوس"و  "هارکاب دار خاص ش" یالعاو بودم و مرا به لقب  شیرا پ یتد، میبل -

  .ردندکیم ادی "هاش

 .است هآموزند -

 یفارس نم .دیناشک نجاینعمت مرا به ا یارت ولست وجقاماما حـ  بود یفمن تنها لقب کا یبرا -

. بشورانم محمدخان دوست علیهو شجاع الملك مرا به افغانستان فرستاد تا مردم را  مگرفت ادیرا 

ً من    م.آمد نجایابه  یبه تن کرده به صورت مخف یشیلباس درو حقیقتا

 :دیسرپ برنس

 ؟ یمدآت وقچه ـ  

-  ً  . ونه ستیا بیوهشت  ستیدر سال ب تقریبا

 افت؟یخاتمه کدام نتیجه  انتسفر .قبل از آمدن من به کابل یعنیـ 

انه قحما ربرخاستن با او کاه محکم به تخت نشسته بود و به مبارز محمدخاندوست  .چیبه ه -

 کار به نظرم فقط نی، اها عالقمند هستم ییهنگامه جووها بود. با وصف آنکه به ماجرا

 نیمعتقد شد. و از ا زهایچ نیبود تا به ا یکاف نجایبودن در ا روزبس. چند  و دمآ ییجوماجرا

 یحت ،نزد او هفت سال خدمت کردم .رفتمسنگ  تینزد رنج ،لحاظ بود که به پنجاب همجوار

ً  .شدم "وزرگ" قهنطمحکمران  از من  یاگر کس . زیرا"ینیم شدن از بوحرم"خطربا  طبعا

  .عمل میکرد در موردم چنین چنین  "شیرپنجاب" میکرد تیشکا

  ؟یترك كردرا خطر او نیمه ساز تر -

ً ـ   که سه چهار سال قبل دیخبر داشته باشوارم شما دی. امکرد یساپناس یسنگ تی. اما رنجطبعا
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را  کابل بعدو کند  به کمک کمپنی واجب االحترام تصرف تالش نمود تا قندهار را شجاع 

 . دینمااشغال 

 ۀمفکور .مگشتمی باز، افغانستان و بخارا به پنجابخود  یمن در آنوقت از سفر طوالن ،یلب -

  .دیگرد یمنته یشاه شجاع به ناکام

که  نی. هماستفاده کرد ا مهارتب ،شکست نیسنگ از ا تیحذر داشتم، اما رنجبر اورامن  -

در عقب زدن شاه شجاع  آنهارا آمد تا برهار قند سوی خود از کابل به یادوست محمد با قو

به مقابل آن  خودرا. امیر قشون وقت پشاور را اشغال کرد نیدر ا "شیرپنجاب" ؛كمك كند

خود  ریوز ،سنگ مکار تیجنگ نداشتند. اما رنج یبرا یکاف یمهاراجا آمادگ یواقانتقال داد. 

  .فرستاد محمدخاندوست  هاگبه اردو اتو مرا جهت مذاکر نیالدزیفقیر عز

  .دیم دادنجااو شما مذاکرات را موفقانه  -

   :اب دادت خودرا یبا مباهات بروت ها هارالن

، حکمران سابق پشاور سلطان . مذاکرات یك استتار بودستیحرف ن نیا «انهفقمو» ،بلى -

 لهیاز ح دینبا .داشتند رسسنگ ت تیاز رنج شتریب محمدخاناز دوست  لیقبا ریو سا محمدخان

 تیپول موفق نیا مکبه کما  وما گذاشت  اریدر اخت یاو پول کاف .کرد ادی  "شیرپنجاب" یگر

برخورد پشاور  یرسمصروف ب ریکه ما در خرگاه ام ی. در زمانمیبدست آورد یادیز یها

 یغانکه قشون اف دیرس یبصورت دوامدار م یگریبعد از د یکیاخبار اضطراب آور  ،میبود

عقب  خودراشان  یرود و سرکردگان قوا یآفتاب جنوب آب شده م ریبرف در ز کندهبه مانند 

 و حفظ کند خودرا ینتوانست خونسرد ،آرام شهیهم ریام .گذرندیها به حمله م ککشند. س یم

  رزید.لاز ترس  قلب من و گرفت خودرا ریمشش جانیاز ه

 .توانمیکرده م حالتت را تصور -

  .دیسرکش کدمیشراب را  السیراست کرده و گ خودرا یشانه ها (Josiah Harlan) ارالنه 

به  و به خرج داد خویشتن داری ریماما ا .صحبت کنم یباره به آرام نیتوانم در یحال نمتا  -

به سلطان  ؟باشد شده دادهدستگیری ما امر  یک یبرا ؛دیکنیفکر م یچ .او دستگیر شدیمستور د

  .محمدخان

 . دیپس چانس آورد -
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 تیبود. اما رنجسك بزرگ یما رم. ارساند و رها کرد. من چانس آورد منپر ا یرا بجاو ما ا -

 یپاداش چگونهیرا به نام خود ختم کرد و ه زیهمه چ ،مغرور شده بود تیموفق نیسنگ که از ا

  .نداد یبه کس

  .ندارد یکه او جوانمرد ندیگو یم -

 .اورمیب یرو کابل یو من مجبور شدم که بسو خود عدول نکرد شیوهاز  زیبار ن نیو ا یبل -

  .مانده است یك ها باقسپشاور بد ست  آخر ؟نترسیدی محمدخانو تو از خشم دوست  -

 زیکابل ن یبرا .مکرد حیتشر برایش را که گذشته بود یزیمن همه چ ؛است اریهوش ریام اما

معاون  را بدوش دارم. عساكر وظیفۀ آموزشحال من  .جرب الزم بودم یوماندانان نظامق

 ،قبل از آمدن شما یکم .کنم یم یمن اردو را رهبر ،امر تیاما در واقع .هستم قوماندانسر

 یهار ،سنگ تیرنج دهیزوراز قوماندانان  یکی، میسك ها را در بندر جمرود عقب زد ما

من  وا یبعهده داشت، مشاور نظاماکبرخان را  یافغان قوای ی. قوماندانکشته شد آنجاسنگ در 

 .بودم

 ۀدهند در مورد نشان یکدام اطالعآیا  تا دریابد که نگاه کردس چشم به برن ریاز ز هارالن 

  به وی رسیده است یا خیر؟ در آن جنگ "ییکایمشاور امر" نقش

، فوق العاده جالب بود و ردیدک تیرا که حکا یزیچ .خوشحالم که با شما آشنا شدم اریبس -

هستم که شما  نقیمت است و همچنان دلچسپفوق العاده  هند شرقی یکمپن یهستم که برا قنیتم

 . دیکن یم حسابه تلکک یمحابا یب یپاداش ها یرو

  .بود یضخودرا صحبت از هارالن

 کنم ینم نهان. از شما پاست دیشما مف یکه برا مباش یم یادیامکانات ز یکنم دارا یفکر م -

 نیچن. میرو ما با هم برادر نیآمده ام از ا ریو از آنها به س دیآ یها بدم م ییایآس نیا از که

  ؟ستین

  :دراز کرده خودراست س دبرن -

ً ما به چه عالقمند هستیم؟که  دیوارم شما بفهمدیام -  وي. قبل از همه وضع اردمخصوصا

 ، نمیخوش خواهم شد که شما را بب اریبس .ارتباطات او با تهران و پتربورگ و محمدخان دوست
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 .ردیصورت گ یمخف دیبا نیما بعد از ا یهاداریاما د

 .بودند یراض گریکدیهر دو از  هارالنو برنس
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 موانع از روی پ دوانیاس

 .دیجنوب شرق رهسپار گردسمت  به  ،پارس هااز ترك اردوگاه ش پسویتکویچ  کوچک گروه

ً قسمت  نیشوارترد در ظرف پنج روز ادیمذکور با مشکالت ز ۀدست  یطرا  آب یب راه تقریبا

، دسته به روز استراحت در شهر سبزوار ز چند. پس ادیسبزوار رس ۀنمود. باالخره به واح

  .خود ادامه داد یشرویپ

و بدنبال آن  ،ویتکویچآن  بیبه تعق .کردیحرکت م (مترصدین) وج،ا ،گروه در جلو معموالً 

عادت  زیدر راه ن دمنیبر در آخر همه در حرکت بود. فو گروه خوردظابط سیتسکو دیگران

خبره  نیدر ب که میدانست یباوجود .پشتو پرداخت یان محلسبه آموختن ل و ترک نکرد خودرا

 یعاد یبود که زبان افغان ها نیمعتقد بر ا ویتکویچاما  .نزلت داشتم یافغانستان فارس یها

اساس اظهار ه وگاراد در حرکت بود و بب یو یشگیهمسفر هم ویتکویچ. در کنار فرا گیردرا 

 ایند ارنبورگ بدنمتورث یققزا لیفام کی نامبرده در .مختلف عالقمند بود یها لسانش به خود

 .کرده بود لیو شخص تحص هآمد

ا ه پارس و افغان ها نیکلمه ب نیا.دیآ یخوشت م "زبان نیریش" ۀچطور از کلم ،چویلیدانـ 

 .وجود دارد

  .دارد یخوب نی، طنستیبد ن -

-  ً ً کلمه خال نیا اما .صحبت است نیریاش ش معنی، یقینا ، چطور کان خی"جور" پشتو صا

  است؟

ً  ،یهست ییبال عجب -  ی.یآ یان مزبسر دفعتا

  .که صلح یعنیباشد  یم "یسنگ آشت" یکلمه به معن نای-

 .گذارند یرا م گیك سن ،جا رواج است که برسم صلح نیدر ا ،یبل -

 که یمثل ؟ستینامش چ ...،شهر یدر کاروان سرا روزی، دبپرسم دیاجازه بده جنابیعالـ 

 .اریزوسو 

  .سبزوار -
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بخواب  د رامر ریتا د زین نز ،کردیپرخاش م زنش با یمرد ،دمیشن .ویزاوارس ،یبل ،یبل -

 .یبل ”یسابرا یچانک”به او  کهیلمثوزن  گفتیم ا"تش"ن یكنواخت زمرد به  .نماند

 .آمده نطوریا مبگوش نکهیا ایطور باشد  نیهم دیاش ،گفتیم "یسابرا یچاکن"ـ 

خود  یادداشت بعد به .را بخاطر آورد یزیکدام چ ،نگاه کرده دبه بوگارای من با عالقمنددیبر

و آنها  دیرس نیز (مترصدین)اوج  هب تا شیکه صدا یچنان خنده ا ،نظر انداخته و خنده سر داد

  .به عقب نگاه کردند

ً  "شتا" ،چیلی، دانیغلط کرد ییك کم تو -  یوجود دارد و آن به معن "هیاتش" یكلمه ا حقیقتا

 یگنج" دیشا .دارد گرید نیطن هتو به فکرم ک "یسابرا یچانک" نیاست و ا "هرجایین ز"

 ."دزهبرا

 .دارد یبه زبان ما چه معن ،باشم دهیمن درست نشن دیشا - 

 شپشی"شتر " یبه معن "برادزه یگنج" .شنام داددو خوب دو خودرا کمرد "اتش" نیا کهیمثل - 

 .است

با  خودرا سیستکوفکه  دیشد، د دهیشن اسپ یپا یوقت صدا نیدر ابلند سرداد. راد خنده بوگا

  .رساند شانشتاب نزد 

 :از دور صدا کرد یحت ،یجناب عال ،مصیبت -

 ...میمیرندا هرتش .بتیمص ،بتیمص ـ

 .دیرسان کاروان به خودراچهار نعل  و ر دادود خودرا اسپو به شدت  دیرپ دیسف دمنیرنگ بر

 یخاکستر فکآنها بود و از لبان  دهیشتر دراز کش ود یعیطبریبه صورت غ هرا در وسط

به  نیاز ز ویتکویچکه نیها را باز کرده بودند، همشتر یها بارهاریبارگ .بود جاری یرنگ

 نپرخو ، چشمانشدیکش یدینعره شد و کش کرده خودرابا تشنج گردن  یشتر ،دیپر نیپائ

به  شقرایر رفت و بار وضابه حال احت و افتاد نیزم رب وانیح و دیلرز یمک شیشدند، پاها

 انینما دهشتناککف  مانه حرکت کرد و بر لبانش یزیلونش چگ، در شد پراگندههر سو 

را  یو شتر نیشانه پائ از خودراشروع کرد، تفنگ گفتن به ناسزا  ماز خش سیستکوف. دیگرد

 .شد یسالم معلوم م ظاهراً نشانه قرار داد که 
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 :حکم گرفتم اوراتفنگ  ویتکویچ

  ؟یشد وانهیچرا د ـ

 :داشت اظهار یبا تلخ سیستکوف

 .ردیمیهم م نی، اجنابیعالـ 

  :؟فهمیدیاز کجا  -

با شدت  د نیزنشانه گرفته بو ر آنب سیستکوفکه  یشتر حقیقتاً  .نه شروع شد او ،نیخودت بب -

  .به تشنج گرفتار شد و نعره زده

 ؟میکن ریف همهبر  ، نشود کهمیچه کن -

شان پر  چشم که ندیکرد بب ی، سعزدیا دست مهرتبه ش و در امتداد کاران روان شدویتکویچ 

 . یانه شده استخون 

  .شومیجا هالك م نیما بدون آنها درـ 

 دچار نخواهند شد.  بتیمص نیاه مانده ب یباق یاهرتش کهیمثل .نه -

  ؟از کجا آمد یلعنت بتیمص نیا ،چینایمیبگو، د -

 ،دانم ینم ادیز (ندیگو یم را ایوان انیها به زبان خود قزاق ) !ویتکویچ ایوان :میچه بگو -

 .گرانیاز د جدا ،من خوراك دادم هالك شده را یهاشتر گمانم این است کهاما 

 . یساخت وممسمتو آنها را  کهیمثل -

 .نگاه کرد ویتکویچبا خشم به  سیستکوف

 دیبخاطر خر ،کنم هیکه علوفه ته دیگفت میدر سبزوار برا یوقت ،، خداوند با شما باشدجنابیعالـ 

ً بخرم که  یزیچ خواستمی، مآن به بازار رفتم ، رساند خودراچهره نزدیك من  اهییك پسر س دفعتا

 ؟یچه دار پرسیدمبه پشت خود دارد و از او  یزیچ .منتظر من بوده باشد کهیمثل

  .قطع کند اوراپ گ نکهیبدون ا دشنییبه دقت به او گوش م چویتکوی
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است  ادیم زر، کادهم یارزان م تی، براشتر یدارم برا ی، خوراك خوبگفت میآن پسر برا -

کرده بودند،  بار را اهرتآمدم همه ش یاز او گرفتم و وقت هکردم چند قود، من هم باورعجله دارم

  .اندمربود خو ادیکه بار آنها ز یدو شتر نیرو آنرا به ا نی، از اکه آن را بگذارم افتمین یجا

  ؟دو شتر نیبه هم خاصتاً چرا  -

بار کرده بودند، به آنها خوراندم و کار به  ادی، آنها را زهستند یکه دو شتر مذکور قو دمید -

 . دیکش نجایا

  .یکنباز اشتباه ن و باشد اندهکه از آن علوفه نه م نیبب -

 چگاهیه آن علوفه را هنبه من فروخت و  را که علوفه  رامرد کوچک ، نه آن جنابینه عال -

  .گذارد ی. خداوند در وجود هرکس نشان مکرد مفراموش نخواه

  یزن یپ مگچه  ۀدربار -

 .زاد بودمادر ۀیك لك چشم او ری، در زمرد کوچک جثههمان  ۀدربار -

بار  آن یبه جا و سوختاندند جاده یکردند و در پهلو انیشتر را از بارشان پا نیچند ۀعلوف

به  یباش هد همراهیچ ویتکو. د و کاروان به راه خود ادامه دادهالك شده را بار کردن یشترها

ً ، حال شد رونیرش بفکاز  تیرهافکار  .شرفتیپ روشن  شیبرا چسیمیونووی یها ینیبشیپ حقیقتا

 صدر مورد اشخا دی. هر وقت و هر زمان بابرد ینم ادیآنرا از  دیصورت با چیکه به ه دیگرد

 .محتاط بود

در  که فراه رود قرار داشتند یکیدر نزد ویتکویچه باسحم و به اساس کردیغروب م آفتاب

 .قرار داشتعقب آن شهر فراه 

، اما نفرها و از صد فرسخ شتریب ی. کمستین یآنقدر راه طوالن هاز سبزوار تا فرا گرچه

 کردندینگاه م به دور شترهاسل شده بودند. تنها ک تینها یب یفتاب سوزان و تشنگآاز  واناتیح

استراحت  یکه بزود ودندب دلخوش نیز ها. نفررفتندیم شیو منظم در راه کاروان رو به پ

 .گرفت دنیشان وز یبه رو ایو سرد در میمال میاز افق نس ،دنکنیم

 امان باشند.از آفتاب سوزان صحرا در توانندیم اقالً سبز سر ۀواح در آنجا در

 : دیگرفته پرس یراد با صدااوگب
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اما در  ،ههمه جا پر از برف شد ما این وقت وطندر  .رسدیماه نوامبر فرا م ه ایم،آمد کجابه  -

 ویتکویچ .باشند مردههمه  کهیشوند، مثل ینم دهیکند. مردم د رحم، خدا گرمی سوزان است نجایا

 : کردبا تایید عالوه 

 . دید یرا در فراه خواه، اما مردم اینجا سرما نخواهی خورد ،یبل -

 ؟ندنک یم یزندگ هایک آنجادر ؟ شهر کالن است -

در  دارند وت نپشتون سکو لیدشت قبا نیکنم در ا یاما فکر م ،چیلیطرفها نبودم دان نیدر ا -

 .آمده اند آنجااز جنوب به  زیها ن وچو بل باشندیم ادیاجك ها زت طبعاً شهر 

  است؟ ماندهزیادی  بارك هنوز هم راه نیا تا ـ

 :لبخند زده گفتبریدمن 

عقب آن قرار  شهر در دیو با میشویم نیکه به طرف آب پائ ینیب ی. مفراهبارک نه بلکه  ـ

ً  .داشته باشد گشت که در  داریپد زسبسر منطقۀشد و دهید یباریجو شرویدر پ یکه بزود حقیقتا

 زیآرام ن شهیهم یهاشتر یحت ؛آمدند جانیهمه به ه ،آن دنی. با ددیدرخشیم ایار درون امتداد آن

 خودراکرده با شتاب  نیچمق خودرا یها اسپ یزاق. چند جوان قساختند عیسر خودرا یقدم ها

از آنها که چهره  یکی .ر کردندددر حال حرکت از تن ب خودرا یها راهنیپ ،رسانده ایبه در

 د،یردگ دایش هو دیسف یش دندان هاشده بود و با لبخند اهیخاك وعرق سغبار واش از گرد و

 : فتزنان گ غیچ

 !نیمک یآب باز جنابیعال یهاـ 

همهمه بگوش  جادهنزدیك  یهاد به او جواب بدهد که از بته زارموفق نشده بو چویتکوی هنوز

 یسکندر ،دیق دندان سفزاق یپا ریبلند شد و اسپ ز ریغرش چند ف آنجابعد از  ۀولحظ دیرس

و با خشم و  دور داد خودرا اسپ یمودقزاق  .دیپر نیز ازقزاق  افتاد و نیو به زم خورد

 .دیدوباره به کاروان رسان خودرا و زد زیمهم نراغضب آ

 همنوعانش نیز اورا همراهی کردند. و زد انهینعره وحش یزخم االغ

  :داد هوماندق .غالمغال را خاموش کرده باشد نکهیا یبرا بریدمن

  ت!وپر ش،یدر -
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 یها نیره بکاز  ریف ۀآماد گرفته و سنگرها را خوابانده و در عقب آنها  اسپها به عجله قزاق 

ها و  خربان .دباش شده شان قومانده داده یبرا کهیمثل ؛زانو زدند زین شترها. دندیخود گرد

 درآمد به پرواز یمرم گریباردروف شدند و از بته زار صطرها مقاوها  االغبان ها با طراق

 . دیدو قاطر مجروح گرد و

 : صدا زد تیبا عصبان سیستکوف

 .دیآتش ده ۀقوماند جنابیعال -

 تور داد: سمن ددیبر 

. بچه کنندیم ربارانیما را ت ۀ، هممیهست گانهیب نی، ما در سرزمدیصورت آتش نکن چیبه ه -

 ها آتش نكنید.

صدا  ر سرشد براوگاب .بلند کرد خودرارس ،را حرکت دادهکشته شده بود خودش پکه اس یققزا

 سینه کش گروه یو بسو چسپانده نیبه زم خودرانامبرده  .بلغزان نجایبه ا خودرا اوخرتپ :زد

 . دیلغز

  :باره صدا زدود سیستکوف

جان  یاز تشنگ ایار درنک نیدر هم ،ویتکویچ ؟میچه وقت دراز بکش تا؟ کرد میچه خواه -

 . ادخواهیم د

. میدر وقت بازگشت با دست آور دیافتخار را با نیو ا برندیرا دزدان م فی. تحانباید بمیریم -

د و بعد نکن ریف ییهمه هوا ،مکرد بلندراست را  مدست نکهی، همخبر بده همهبه  چارۀ سنجید دیبا

  .یدیفهم. ندیدك نما خودرابالفاصله سالح 

 . کشندیترا م ،میده یمذاکره شما را اجازه نم ی، تنها براجنابیعال دمیفهم -

 .نجایمن از همخوب و -

 ! صدا زد یفارس به زبانخودرا بلند کرده ودست ها را به دهان گرفته و یکم ویتکویچ

 . میهست ریمهمان ام و میرویو به کابل م میا دوستان افغان ها هستم -

 . شه زار خاموش بودبی.. .او گوش فرا داد
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را به  انین که متقمؤذ یمانند صدا بریدمن صداي .دنبشنوتا صدایش را  گوش داد یمک -

 .انداخت نی، بطور موزون طنخواندیمفرا  عبادت

و برکت  ریکه با باغستان خ یکسان دیگویم فاضع ۀدربارمقدس  بسم هللا الرحمن الرحیم. کتاب ـ

 زیمن ن .لح وصفاصبه جز  دینخواهد شن یستیناشاحرف بد و چگونهیه آنجادر  شودیم كینزد

خداوند که ما را در  تیئبرخالف مش دیخواهیمشما آیا ، کنم یشما را به صلح و صفا دعوت م

 .دیسازمغضوب  خودراو  دی، عمل کنرهسپار ساخته است کابل یاندا ریامبا  ت قاالمراه 

 ادامه داد:  بعداً  و دصبر نمو یکم ویتکویچ

دفاع  یما هم برا کند،یخصمانه م آمد شیکه در خانه خود با مهمان پ باد یلعنت خدا بر کس -

صلح طلبانه نیك و تین نکهیا ی، برادارد ی، اما در قلب ما صلح و صفا جامیدار یزیخود چ

 . میکن یم یخال خودراما سالح  ،میان نشان دهت یبرا خودرا

 یه زار بزودت. بدشقرار و بعد دوباره سکوت بر دیرش رگبار بلند گردوغ کرداشاره  دمنیبر

 دیسف راهنیو پ هتوو چروك دار که لنگ نیو چ دهیمرد پشت خم رهیاز پشت آن پو ر خوردوش

  .به تن داشت برآمد

  د؟یمعلومات بدست آورده ا نقدریا سو از کجا درباره کتاب مقد دیهست یها ک یجرشما خا -

 ینادا ریساس دعوت اما هما ب .نمکیباز تکرار م خودرا، گپ دتیسف شیپدر با احترام به ر -

  .مویریمبارك قندهار و کابل م یهاشما به شهر

  ؟دیآ ینم لشکری دیگری به تعقیب تان و -

، اما به دیزسا نیا ساحل فراه رود را مزم که با قبور دیتوانی. شما ممیما تنها هست ،نه پدر -

در کتاب مقدس نوشته  که یدوستانه است. همانطورما پاك و تیکه ن خورمیخدا سوگند م امبریپ

  .دیرا بدان نیا دیبا، شما است کوکارانیکه خداوند با ن است هشد

ان بز ، نامبرده بادارد یآنهم علت .دیما را ببخش، از استقبال بد ،کنمیبه تو باور م یخارج -

ون ری، بن داشتندتکهنه ب مهینفر که لباس ن یگفت و از پشت بته زار در حدود س یزیچ یدرشت

 چاقو داشته و نزدیك کارد و گرانی، دست داشتندبد یقماچق یاز آنها تفنگ ها یاریآمدند. بسبر

 شدند. 
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 اظهار داشت:  و آنها قرارگرفت مرد در جلو هریپ

 .میخود دعوت کن یها یو شما را به غژد میبکن خودراکه جبران گناه  دیاجازه بده -

  :گفتوشش گدر  هرا گرفت ویتکویچدست  سیستکوف

 .برندیما را م یسرها ،یننک لقبوکرت باشد، ـ ف

 . فهمید نکهیمرد مثل اریپ

را ام خواهش و دیننک نیوهت رااما به لحاظ خداوند ما ؛دیناد نکعتمشما حق دارد که به ما ا -

 . دییا را قبول نمام وتعد واعتماد  ما یدوستو و به صلح دییننما رد

 د:جواب دا نمدیرب

ون به شهر نكاا ت کهی، در حالمیفردا از فراه حرکت کن دیاما با ،در دل ندارم یزیپدر ما چ - 

  :گرفت اورا گپ ،با اشاره رمردیپ .کار دارد اریکه کاروان بس ینیب ی. ممیا دهینرس هراف

 ”مدارپا”را تان خود زبدر اام یگرچه تو هنوز جوان هست .میهست یال دارم یا افغان هام -

 دیشا. دانمی، مکاروان چقدر زحمت کار دارد نکهیا .است اریآدم هوش به معنیکه  کنمیصدا م

 گذر افتنیاست  یکراتا هوکاروان ها سفر کرده ام اما حال  که من با یتو هنوز تولد نشده بود

ان راه بلد تندهار همراه قا ت و میکن یم کرا کمفردا شما .دییایمشکل است. همراه ما ب ایدر در

 .میکنیان مور

 :کندیموافقه م دیترد یمک زا پس ویتکویچ

 .ردخوب پ اریبس -

ش یبا تشو سیستکوف پهلویشخود روان شد. در  دیجد یگرفته دنبال آشنا خودرااسپ  ۀزیق او

 هبرآمد یاصل جاده. آنها از پشت آنها تمام کاروان براه افتاد. از کردیحرکت موغان ها نگاه فابه 

 بهاما افغان ها  ؛شده بود تاریکا وه .که در امتداد دریا ادامه داشت قدم گذاشتندرو  به پیاده

 .افتندی یرا م راه یو به آسان رفتندیسرعت راه م

 که در دندیهموار رس یضبه ارا انیمای، راه پك ربع ساعت با عبور از چند گودالاز ی پس
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 یها یغژد نجای. در اافتی یا امتداد میدر یکه بسوداشت وجود یکوچک ین تپه هاآاطراف  

 یهایژدغ یپهلو .خود جمع شده بودند یمواشي در جاهاپهن شده بودند و یافغان یها یکوچ

اجاق روشن  .دیرسیبگوش م یکودک هیگر یصدا ییاز جا و بودند ستادهیها ازن  ،رنگ رهیت

 شیتشو نیاز کاران با اضطراب وتشوش استقبال کردند و ا .ساختند یبود و نان شب را آماده م

و سالمت  صحیحکه شوهران شان  دندید زیراشد  لیتبد یبه خوش یو اضطراب به زود

 .برگشته اند

 ویتکویچ .. افراد باالخره استراحت کردنددیگرد نییپا ه سرعتکاروان ب یغان ها بارهااف بكمك

 شیهمرا ویتکویچ که مرد رهیهمان پ یزاسدخان اسحاق قبیلهنفر  نکهنسال تری یدژرا به غ

 .دعوت نمودند بود، همذاکره کرد

و ماست به  یسبز ،صر مرکب از نان خشكتخم صرف غذای در اثنایمرد ریبا پ ویتکویچ

 .نمود یحبت مص یآهستگ

 خاناسد. بداند بود، از آنها در راه بعمل آمد که را یعلت استقبال ناگوار تا تالش نمود اریبس او

  درمورد صحبت نماید. مایل نبوددر ابتدا 

 ؛میهست ییاسحق زا لیمن است و ما از قبا یدیسف شیدوران ر ییرسوا ،امروز واقع شد ـ آنچه

دشت  . شما در راه فراه به قندهار ازمیکنیم یزندگ یچوک به شکلجا  نیمدت هاست که در ا

شون بزرگ قو د روآ گمر یواد نیدر اکه  دیاطالع رس برای ماو  دیکنیا عبور مکوب کوه و

بوقوع خواهد  یجنگ بزرگ آنجاو در  ندیآ یباهم مقابل خواهند شد که از شمال و جنوب م

 سوار آورده خواهد شد یدوازده هزار اسپ ب .شودیم روزیپ یکسه چ داندیا هللا مهوتن وستیپ

خواهند شد و در راه خود مرگ و  مالیزارها پاما کشت نیو بطور سرسام آور در تمام سرزم

 . خواهد افشاند ینابود

  اما شما دید که ما تنها چند نفر هستیم؟ ؟میقشون هست نیاز هم یکیکه ما  ردیدک و شما فکر -

سبزوار آمد و اطالع داد که  حکمراناز  یصبح امروز سوارکار قبالً ، اما میدیرا د نیما ا -

آن  یعقب یواقتا  میببر نیآنرا از ب دیگفت که ما با واز شمال در حرکت است  یگردان بزرگ

 .عقب برگردند شوندیو مجبور م ندیایدشت بکوا را براه 

  .بلند شد شیاز جا یحت چویتکوی
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  د؟ان دیدیترا خود  هفرستاد نیشما ا ،معزز اریخان بساسد -

  .نمیب یکه خودت را م نطوریهم -

  نداشت؟ ینشان ه وکدام عالمآیا  -

ً  ،نشانه - به سرعت  .ماند ینه به پارسها و نه به افغان ها م .به سن و سال خودت بود تقریبا

میرود  نب قندهاراگفت که ج . اوو رفت دردگ ایجاد نیمک یچطور بخوب کهمشوره داده  و آمد

 بر سر شما فیرروست که ما  نیاز ا خبر سازد...ازجنوب می آید آنهارا با کهقشون  تا از آمدن

عالوه امروز خراب است. بر نیزمان  های و سالح من جوان هستند و کم تجربه یهانفر .میکرد

  .میشدندهالك  یادیز یهانفر ،کرد یم دایادامه پ فیراگر  میشاب ما و شما خوش دیبا

نمانده  یاقبشما  در حافظۀ خاص یکه از فرستاده سبزوار کدام نشان یعنی، زیاسد خان عز -

 ؟است

 یدندان ها کهی، مثلبروت بود ی، دارابرآمده داشت ینی، ببود ی، شخص عادریم نه خرکفب -

 .خوب بود سوارکارتنومند و  . شخصزدیسوت م یم، در وقت صحبت کآن کم بود یجلو

  .اعلي داشت اریاسپ بس

 ادگاریکارتوس را بقسم  ۀمع نگتف لیمنموده و دو یحافظمرد خداریبا پ چیتکویبعد و روز

 .دیگرد یجانیهو فوق العاده خوشحال ،بود لیاقزرگ ب افغان که به سالح ارزش. گذاشت شیبرا

ند که از فراه . آنها به کاروان کمک کردهمراه شدندها  ییکاروان دو راه بلد اسحق زا همراه

را  یمواش یو علوفه برا یت در فراه مواد خوراکعسربکوچک مذکور  ۀرود عبور کند. دست

  .گرفت شیدر پندهار ه قنموده را هیته

به قندهار  ریخمنتظر حوادث ناگوار بود اما کاروان مع ال هلحظهر ویتکویچ در طول راه

ً . مواصلت کرد بزرگ هلمند و  یایم بود که از درزدشوار بود. ال یلیخ یمنزل آخر خاصتا

 .نمایندبعد معاون آن ارغنداب عبور 

 ۀبه کوچ ؛شدمی یقلعه پاسدار نیهرات که از طرف مدافع ۀاز درواز پس از عبورکاروان 

 روز. نمود قا اطراقآبزرگ فتح هللا  یافله در کاروان سراق. دیقندهار داخل گرد یلتنگ گِ 

ً آلود و غبار ود. ب خروشچارسو پرجوش و یعنیر هش یاما با آنهم قسمت تجارت ؛سرد بود نسبتا

 مهیخوآهنگرها  ،هاسراج  ،یرخت فروش یدوکان ها ،دستك و تخته یبزرگبان  هیسا ریز
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طرف  هر .داشتند حمام ها باهم پهلو به پهلو قرار یو حت سازان صندوقد ،کسبه کاران یها

 .دیرسیبگوش مگوناگون  یهاآواز ه وهمهمو غرش

د و نتا از اخبار مطلع شو ندرفت به چارسو ،کوتاهاز یك استراحت  پس سیستکوف و دمنیبر

مشرق  ادیز یرهاهدوران سفر خود آنها از ش . درکردان وعلوفه راراد را دنبال خوراك وگبو

بازارها  ی،خانه ها همه گنبد .منحصر به فرد ودب ی، شهرشهر نیاما ا ه بودندکرد دنید نیزم

 ی، بعضختفرویم یکس ؛دیخریم یکس .رنگا رنگ و با جوش و خروش ،مزدحم ت،یپراز جمع

رنگ و  ییان طالی نقرص ها ،ها مملو از کباب خوشبو یکباب .ردندکیم شها هم تنها گرد

 بود .خانه ها مملو از مردم یلذیذ و چا یچا ،معطر

ً را  سیستکوفو  ویتکویچ ت فای. چه بود که ساخت یعالقمند مفروشی  حسال رستۀ خاصتا

 مهین قنداقبا  یسابقه، تفنگ ها دیسف ینمونه ها ،رازد یها لیبا م یقمقچ یتفنگ ها ،شدینم

ً  یها لیکه م یهمچنان تفنگ ها ،نداق مکملقو  با صدف،  هاسالح نیهمه ا .کوتاه داشت نسبتا

 یقبضه ها هخام ک ۀنقر یها غیت یدارا ی، برچه هاشده بودند یمنبت کاردانه دار ه و طالنقر

 بودند. دهیگرد نیمز یمتیق یو سنگ ها هقرآن با ن

عه متا ،با شناخت کامل از امور و کردندیسالح با هم پرخاش م یخبره هاعالقمندان و نجایا در

و شاهد  هگرفت خودرا شیو بعد ر امتحان میکردندرا آن یشزبان خوبا  .کردند یرا مشاهده م

  .آوردند یم ،امبریپ خودراقول 

 ۀکهن نیپوست که یك افغان بلند باال ؛ان داشتیجر یگرم و با حرارت یسودا ،یك دوکان در

. او مرد خوش میخریداسلحه  شد،یم دهیآن د زیرمندرس آن از  راهنیبه تن داشت و پ یگوسفند

 کیکرد که  ینم تیو کفاگا ر. پول چهازده بودنو سر شیها لیجوان بود که سب یلبک اندام و

تفنگ را  متیا قیکه  کردیخواهش م هن از فروشند. جوارا بخرد شتفنگ دلخواه و مورد پسند

 .کرد یصورت موافقه نم چیاما فروشنده به ه. اندقرض بم ا یك قسمت آنرایکم کند و 

 را ییکلمات نا آشنا کردیچارسو با هم مکالمه م تیو پشتو که جمع یاز کلمات فارس ویتکویچ

 صحبت تبادله کنندگان و سودخوران ،صرافان نیو ب گرفتیتعلق م یهند یکه به زبان ها شنید

گ خوب تفنکه حاضر بودند به خاطر  یافغان هاوفروشنده ها  نیب یی. دشنام و ناسزاگوشدیم

خواست که  یدلش م یحت دیواقع گردبریدمن مورد عالقه  زین ،بدهند خودراندار همه دار و

  :شدید به پشت خود احساس کرد ضربۀاثنا بود که  نیو در ا ردیم بگسهدر جدل 
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 ؟یشد وانهید ،یچاندیمی میکنی؛چه  -

بحال آماده باش مانند  یگری. آن دورددور خ ،بود هستادیا کشیکه در نزد سیستکوف یبسو او

 شابیني  یه ها. پرکردینگاه م ه طرفیب ا هیجانب و که آماده پرش باشد استاده بود یتاز گس

 بیان را تعقبنگاه سار ویتکویچ. مشت نموده بود تیبا عصبان خودرااد گرفته و دست راست ب

قرار داشت  یسوارکارآنها در رأس  .ندیآ یم انسوارکار ی ازگروپ وچهک کیکه از  دید هنمود

و  به تن نچپ همراهان او .ینیمه نظام سلبا باملبس ، منظر ییاوپار ،روشن داشت یکه موها

 .شدیم دهیاز دور د یوبا بخاز آنه یکیچشم ریز مادرزاد ۀلک ی. حتداشتند به سرار تدس

  گفت: نگهداشت ومن را یدبربه مشکل  ،سیستکوف

  ؟میجا به زد و خورد بپرداز نیدر ا میتوانی، مشده یی وانهید کهیمثل -

 . نمک یق را در یك ساعت مماح نیا ۀچار .ار منوسبز دوست -

  مگر میتوانم برایت اجازۀ چنین کاری را بدهم؟! -

 یبا عجله به زبان فارسآنها آمده و نزد ینفر جلو .زاق ها افتادقه ب زیچشم سوارکاران ن -

 :نمود یمعرف خودرا

 .استحکام بمبی ۀدر قطع یریمن انجندیرب ،چیل -

  .ویتکویچبریدمن  -

قبل از هرچیز زودتر  عهیسیا معمول است شاآ در کهی. طورکردم یم ینیب شیطور پ نیا -

که شما  کنماعتراف کنم که مشکل بود قبول  دیاست. اما با دهیبه قندهار رس قبالً و  پخش میشود

 . دیرسان یمبه اینجا  خودرا یزود نیبه ا

تبسم  ،چی. لمیکرد یموانع ط یرا ب ساحه. دیا نگردمراه ما خوب بود و باعث کسالت چرا؟.  -

 : ود و گفتمدبانه نؤو م خفیف

 یجانار ۀ. من خاننکنیدرد  امشب، یچا الهییك پف رص یمرا برا خواهش مواردی، امستیعال -

تان نشان  یبرا آنرا دیاز هرکس پرسان كن ،ما هکرد یهکرا یهندوستان ۀکارتدر الل تاجر را 

  د؟یکرده ا اقامتشما کجا  .دهدیم

 . راته ۀدرواز کینزد یدر کاروانسرا -
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  .انتظار تان را دارم .موشیخوشحال م یلی. خمیهست کینزد اریخوب، بس یلیخ ـ

در  را هفتهسه  دو میار. ما قصد دکنم از آن استفاده کنم یم یسع ،ان سپاسگزارمتاز دعوت  -

 .رانیمگذقندهار بدر  ،نجایا

 جریانقرار گرفت. در  نیز یرو چیبجا آورده و ل را احترامبرای یکدیگر رسم باره ودآنها 

چ سوت مانند جواب داد و یچ پی. نامبرده به پاز همراهان خود گفت یکیبه  یزیحرکت کدام چ

  .افتاد براه سوارها ۀدست

به همه خبر ه سرعت نزد افراد ما برو و ب .باش.. یدیجد حوادثمنتظر  ،چیانیمید یآقا خوب

برای دیدن این  خواهم رفت؛ اما نه برای مالقاتمن  اما. آماده شوند حرکت یکه برا دیبده

 اماز آمدن  آنها .مالقات نمایمامروز با سرداران محل  نیالزم است که هم، بلکه راهزنان

 .دارند آگاهی

قندهار قرار داشت  انیفرمانروا هکه در آن هم یارحصبه قزاق  سه نفر یبه همراه ویتکویچ

، به نیله و پوستمینگ دوتفك یبه کهندل خان  دمنی. در آنجا منتظرش بودند. بردیوارد گرد

قاب  نیدورب یکمهردل خان  ی، به برادر سومتفنگچه وت و دعخان یك سا دل میبرادرش رح

 یك تحفه داد. هر یاخر برافو یك یك چپن  یشمیبرپارچه ا كیو  یئ قریهن

موافقه خود به صوص پارس در خ اهبه ش ی، کهندل خان بزودردنکم ادو ادیز آنها صحبت

 یروطپرامسفیر ا ویتکویچموضوع را در برابر  نیهرات خبر داد. ا علیهاتحاد با آن  خاطر

 .سدیبنو مکتوب محمدخانوعده داد که به دوست  و ودمن دییتا زین هیروس

 اظهار شیبراو هحساب نمود هیتصف قابا فتح هللا آ ،یپس از بازگشت به کاروان سرابریدمن 

 .کرده است دایپ کابل ۀدر جوار درواز را یترباسمن یداشت که جا

 رفت و پیام اسردارهتگاه اقام به گریدبار زرو مود ۀمیدر ن دمنیبر ،رار گذاشته بودق کهیطور

را به قصد کابل  ندهارق یکوچک ۀدست ،یك ساعت بعد .بدست آورد ریامعنوانی  کهندل خان را

 .ترك گفت

مدهش صحبت  یسوز آتش درباره تر تازهتازه و التیشهر با تفص نیوقت مسکون نیدر ا اما

ا فتح هللا آغا ب ی. شب هنگام کاروانسراشهر واقع شده بود یکردند که در قسمت شرق یم

 .ه بودشد لیبه خاکستر تبد یجرینش بکلاز مستا یاریبس
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*** 

 برنس منظم از کابل به نامه های ،کردیم ییمایقندهار راه پسوی  كوچك به ۀکه دست هنگامی

نر جنرال جوش و خروش برپا بود و گور یبرتانوهند تختی. در پاکردیمواصلت مکلکته 

 .تفگریم را لهمسفر به س یآمادگ

 .دادیدست م از خودراالوان رخشان و، رنگ ها پایتخت ثیکلکته بح ،بهار به بعد ۀمین از

 به یفبرور هکه از ما نددیگردیم یسوزان یمقابله با گرما ۀآماد یسیانگل انینظام و انامورم

در  که ندادفرستیبه شمال کشور م خودرازن ها واطفال  ،خانواده هاآنها . درکیشهر نفوذ مبعد 

که درجه حرارت  یمجرد هب رایز نددادیآنها عجله به خرج م .بود تحمل کمتر و قابل یرمگآنجا 

 .بردیخود فرو م مرا در کا شهر یمرطوب مونسون یهاباد لیس دیرسیم گرادیدرجه سانت 35به 

در  .نام نگرفته است"یمونسون" شهر جهت یباست واقع  در آنکلکته بنگال که  یگرفتورفر

فرو  ،باردیشهر در طول سال م نیکه در ا یارش هابسه چهارم تمام  ه،سه ماـ  ظرف دو

ا قرار دارد به وتر از است یکلکته را که جنوب ،یمونسون یهاسوزان و باد یگرما .زدیریم

 حتیو شودیکام وصل م زبان با د وپچس یلباس تن م ،زمان نی. درسازدیم لیحمام بخار تبد

تواند جلو خفقان و نفس  یبالوقفه خود نم یدن هایبا وز خادمان یبزرگ برنج یه هاکپباد

 . ردیرا بگ یگرفتگ

 یشهر کوچک سمله .دیگردیم لیتبد سیبزرگ انگل ۀمستعمر یبه مرکز رسم سملهوقت  نیدر ا

 یخود مباهات مگوارای  میبا اقل و واقع بوده دهیسر به فلک کش یایلامه یاست که در دامنه ها

درجه  ،ستنش یم دله ب یسوزان تابستان یگرما ۀبوبتازه و سرد آن در بح یهوا ،ختفرو

 که رهیسبز ت یهاتنومند وصنوبر یبلوط ها دنید باها  ییاروپا د.یرسیدرجه م ۲۰به حرارت 

بلندی  .دندبریذت م، لاند دهیرا پوشان نیزم اً بوبا چنارها متنا وبه آن خو گرفته  یاز کودک

درختان  ناز آ نتریپائ بخش هایو در  شتدا یمنطقه کیفیت دیگردوهزار متری از سطح بحر 

  .ردرشد میک ماَ خرما و 

و  ختاندا یم تیرول اسویس یانسان را به یاد  بیشتر یسنگ یها سقفبا  یخانه ها همچنان

 یباقو  دهیتراش یبا سرها یو اگر راهبان هند شتندا اه یهند یبا کلبه ها یشباهت چگونهیه

 ینم رندپیم گریزنان از یك درخت به درخت د غیکه چ یهند یها گله های میمونو  ینارنج

 .استپ لآ وهک یها شگاهیاز آسا یکی نجایافتاد که ا یفکر م به اینانسان  ،بود
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، شتدا قرار ها یسیانگل یاهسایتارك آنها کل در که یتپه ها ۀنجبا در دامن با شکوه یبنگله ها 

 ه، سلسلدورتر کمی. در عقب آن آورد یرا بوجود م ییبایانعکاس آن منظره ز و شده بود واقع

 .فتامتداد می یاتا افق  ،دهد یم لیجهان را تشک یکوه ها نیترکه بلند ایبا عظمت همال

آنرا  یمعن تابستان ریدر اخ یعنیموقع  یزمان ب نیدر چن یجنرال به مقر تابستانگورنر رفتن

اوکلند از  الردجناب هدف  نیمهمتر لذا به سرحد پنجاب نزدیك است سمله چون که داشت

تنها و تنها منافع  به عبارۀ دیگر .سنگ بود تیرنج "شیرپنجاب"مذاکرات با بدانجا، سفرش 

 یهم و تمام نشدنیات لندن و اصرار پینپالن ها و عتریهرچه سر یضرورت اجراو طوریامپرا

 نیاوکلند را وادار سازد که به چن توانستیکه م داتن بومکن جناب یعنی "پالمرستون كلكته"

 دهد.تن  ،سفر طاقت فرسا

در  جنرالگورنر موکب، دیگردیم عتیمشا ینفرهزاره د لشکراز طرف یك گورنرجنرال 

 ییازیبه ی کجای رپواما در کان مورد استقبال مردم قرار گرفت. ببعد کمتر كلكتهاز  طول راه

 یسینگلا یله هاقش یخاکستر یها کبار در تیزشنوك  یهابا گنبد یهند میقد یهامعبد یآسمان

 .امدیعمل نب هیچ استقبالی از وی ،شدیم دیناپد

، گذاشتند رها ودهات را پشت سشهر شملتزمیناوکلند و .بزند غیلو پاره کند و چگنبود که  یکس

قلمرو  نیزنده ها از .گذشتند ؛جان داده بودند یکه از گرسنگ ییها از اجساد آدمهاپ واسها  لیف

بدست  یو لقمه نان دنکنع جوسد گرید یها نیتا در سرزم کردندیفرار م یرحم گرسنگ یب

و جمع کنندگان  رانیباج گ تیدت در جاصالح یخانمان برانداز و کم خشکسالی نیا اما. درنوآ

و حکمرانان  هند شرقی یکمپن نیمنسوبو نی. ماموربود اوردهیبوجود ن یکاهش چگونهیمالیه ه

که بدست  را یزیکردند و هر چ ینم یخود داراهالی   دیعا نیترزیناچ غصب از یحت یمحل

چه تمام  متیبه ق دهیوطن رنج کش نیا یبرا دادیب نیچنپیامد . گرفتندیآمد با خود م یآنها م

 .عبور کند هده و مردش رانیه ویاز صدها قر ییمایبود در زمان راه پ ریانسان ناگز :شدیم

 نیکرد تا ا ییمایشب ها راه پ یکیکه بهتر است در تار شنیده میشد ییصداسرو نیچن یحت

مصیبت همه  نیا دنیجنرال از دخواهران گورنر .دلخراش به چشم نخورند یصحنه ها

 ادیز ریذخا پورناطالع داده شد که در کا شانیدادند و به ا نیاما آنها را تسک شدند،یم نیاندوهگ

 نیدلسوز به ا فانیاما  .شود میهمه اشخاص گرسنه تقس نیا نیتا در ب دهیبار جمع گردوارخو

 یبرااودا نواب را که  یاز مواد خوراک یمجبور ساخت که قسمت خودرابرادر  ،اکتفا نکرد

حفل رقص مك یشهر بزرگ سرراه  نیبه گرسنگان بدهد و در اول بود، فرستاده انیمایراه پ
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از  یریجلوگ یراب کردندیم یسعجنرال گورنر یاهمنشیها وراوی. دهد بیترت یافتخار

 گرید یجاهاه دلخراش بهای منظره  نیاز ا اورااو در زمان صحبت توجه  یاعصاب خراب

س را احضار نموده و ناوکهنماند. او تورن  "تفاوت یب"اوکلند  جناب الرد. اما معطوف کنند

از لحاظ خوار و  یبطور کاف یو همراه ینفر زارده ه ۀدستآیا که  دیاز او پرسمفصل بطور 

 ؟نه یا است دهیگرد تأمینار ب

 از یکاف ریداد که ذخا نانیو اطمابه  سناوکهکه  دیآرام و مطمئن گرد یفقط وقت جناب الرد

ش یتشو چگونهیه یداشته شده است و جابر زیگرسنگان ن یبرا یحت یاطیاحت ذخیرۀحساب 

 .ستیموجود ن

با همان شدت  یگرسنگ نجای. در امواصلت نمود لکندیبه روه لشکر ،از مدت چند روز پس

و در  ردندک یرپس هتوریدر م یخوش اریبه بس خودراوقت  انیمایراه پ ،محسوس نبود یقبل

ادامه  یشرویپ به یدهل یسوببعد از آن  و دیگرد بیترت و رقص ینیحفل شب نشمآنجا چهار 

 .ددندا

شان خود وهیهندوستان به ش یباستان تختیبه پا خودراگرفتند که ورود  میتصم امیلیو  فانی

که  دیجد ینابع یمخمل راهنیپ کی شی. برادنکن شیآراو نیرا تزئ یلور و دنینما لیتجل

دعوت  یمافسران بو یرا وادار کردند که برابرادر خود ،. خواهرانبود ساختند شده یزردوز

حفظ  به ن و برن کهتانمجبور شد با مک جناب الرداست که  نیا قتی. حقدهد بیتتر یمجلل

 .دیپرخاش نما ،بودند بنداز حد پا شیب یاستعمار ژیپرست

شده و مورد  یالتفات یوفادار ب یها یبه آنها خاطر نشان ساخت که تا حال با بوم جناب الرد

 راکه تعجب خود دیدرجه رس نیتا به ا یاوکلند حت ،شپرخا انیدر جر .قرار گرفته اند ریتحق

مطیع  مردم محلی با وصف برخورد متکبرانۀ انگلیسه ها، تا این اندازه اظهار داشت که چرا

 .کردند یبانیخواهران از او پشت ؛و وفادار هستند

شال  تفنگ و یجنرال به افسران محل. در دربار گورنردندیگرد میبرن تسل و مكناتن باالخره

 .دشنی شانیاز ا را چاپلوسانه یها یصاحب سپاسگزار جناب الرد ،و در مقابل داده شدتحفه 

و طرفداران  نیبر محافظ یروزیو نه پ ها یهمه اظهارات شکران و سپاسگزار نیاما نه ا

 شهینتوانست اوکلند را از افکار و اند هیچیک ،و برن نمکنات یعنی فاتیسنن و تشر تیرعا

  .سازد رهاجانکاه و تلخ  یها
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 یبایمجلل و ز یصر هاق ؛به خاطر آورد راخود وسهاگورنر مستریح یپارتمان هاآ رأثتبا  او

خرگاه بزرگ  نی، هم چنآورد که در آنها اقامت کرده بود ادیها و نواب ها را ب، مهاراجانیسالط

شد آنرا  ینم افتیل قصر مجل شیها یکیکه در نزد یبار در صورتآورد که هر ادیب خودرا

 .کردیرا گناهکار احساس موخود وی میشداندوه  سبب زهایچ نیهمه ا ادی. ندداشتیپا مرب

شکوه هم  ،یآهستگ حرکت بههم  ؛او تکان دهنده بود یبرا زیهمه چ ،ییمایراه پ سفر و نیادر 

شاعرانه  یهاچشم اندازمناظر وهم کرد،  یتجاوز نم لومتریکه روزانه فقط از چند ک ییمایراه پ

تصور  ،هرات یپارسها در حوال یها یروزیمربوط به پ عاتیشا . برعالوهسوزان یرمگو

شاخ هندوکش  یها بیهندوستان از نش یآسا بسو لیکه س یروس یهاقزاق  یپشم یها هكال

 یرزه مو ل رتیبه ح اورانده شده بودند گسو پراهربه  ید و جاسوسان روسدنش یم ریسراز

 .انداخت

 بر دیترس و دلهره و ترد رفت،یم شیشمال پ یبسو یاعزام انیمایراه پ لشکر نیکه ا قدر هر

 شیتشو آنرا تحمل کند و ییکه او نتوانست به تنها یتا آن حد ی. حتدیگردیم رهیچ جناب الرد

كه همه رازها و  ساحر افسونگر و نیگذاشت تا باشد که ا انیدر ممکناتن  با خودرا های

 .دشو رونیمخمصه ب نیدهد و از ا نیتسک ویرا ،داندیرا م یخارج استیپنهان س یرمزها

جناب کرد که  یم كوشش عمداً  مكناتن ،. برخالفاز کار درآمد هودهیبگورنرجنرال  دیام اما

 ایه گود ککر یریگ جهینت نیچن ،پس از مذاکره با او هدارد.نگ یمیرا در اضطراب دا الرد

امتداد  یجنگل هادر تپه ها و هاند، در تمام طول را دهیروس در همه جا پنهان گرد یاجنت ها

در  یکنند و حت یبه سمله نفوذ م ،کنندیپا مرید و همه جا را زنمیکن انش سند و گا، در گنجاده

 .با او در حرکت اند کجای کاروانش

و  نیکالو که ودهدر کار ب ندوبو زد یتبان یی. گوبردیبود که سود ممکناتن  تنها انیم نیدر

هندوستان  هارتش پتربورگ ب ورشیاحضارات و  عهیشا ۀو مبالغه در بار تفصیالتتورنس با 

. بیرون میشد اشه که دل از دلخان کردندیم تیتاب حکاگورنرجنرال با چنان آب و یبرا

که در سرحد  لودیانهدر ( Claude Martin Wadeکلوواد ) یاسیاجنت س یو نامه ها بیمکات

 دادیهوشدار م، ساختیبرحذر م اوراهمواره  زین وی .دادینم نیتسک اوراپنجاب قرار داشت هم 

 .کردیم بیترغتر شیب تیفعالبه و 

ردن او دست د در مضطرب کرسی یکه از لندن م یروزنامه هاو دی، جرا، مراسالتاخبار 

. زدندیسخن م، بردیخود فرو م مبحران که انگلستان را در کا ادی. آنها همه از ازدنداشتند یکم
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بسته شدن شدن و ودر معرض خطر پرچا یمؤسسات صنعت اضافه تولید، نسبتکه  نوشتندیم

 کاهش یکه برا نوشتندیم کردند و یاشاره م حآشکارا و بطور واض یرسم قاورا .قرار دارند

  .توسعه داده شوند نیدر مشرق زم هیبرتان یرتتجا یهابازارست که ر اضرو ،وضع تشنج آور

 مکناتن. اما کننده بود دواریام انه ونیاز کابل خوشببرنس  تنها و تنها اطالعات در چنین وضع،

 برای توافق خاندوست محمد یعالقمند یکه حت کردیم ریتفس لهیو ح یآنها را با چنان زرنگ

 .آمد یم خطرناکو  مشکوک شبنظر

 یوکم ابدی یخالص و تاریک یی انهیافکار مور نیتنها با خواهران خود از ا توانستیم اوکلند

ا لباس کوچک ب ی. الردهندیعلوفه م خودرا یکه آنها چگونه آهوها و بزها ندیو بب ردیآرام گ

 .آورد یخود چه اداها و حرکات خنده آور بعمل م دیجد

 یاو وقت مثالً  بسیاری مطالبی را درک نمیکرد. ،افسردگیجنرال نسبت ورنرگ در عین حال

، مكناتن شاز عقب دیایبنظر ب نکهیبدون ا ،برود یهشامگا یاخوروه و شبه گرد خواستیم

ً و  کردیتورنس حرکت مو نیکالو  یزیاستماع كند و فقط چ سخنان آنها را توانستیکه نم طبعا

 :می شنیدویلیام حی  از زبان را

ً مرد ریکنم که پ یفکر م ـ  اتیتا سرحد عمل یحت ،گام ها را بردارد قاطعترین تاآماده شده  تقریبا

  .یاسیس ـ یبزرگ نظا م یها

 : گفتمی  یبم یصداا ب تورنس

اطالعات ما  زبج ،کند یگوش نمو ندیب یرا نم زیچ چیه ریاخ یروزها نیبرعالوه در ا -

 .روس یدرباره تقرب قوت ها

 : داشتاظهار  مكناتن 

 . عقل باشدا بکه برابر  یپخش کرد اما به شرط عهیشا دیبا شتریهرچه ب -

 : زد غر کالوین

 یم یتنها وقتگورنرجنرال فراموش کرد که  دیاما نبا ،انی، آقاقرار است نیآه موضوع از ا -

 .موافقه کننداو نظر اال سه نفر از پنج نفر عضو شورا بتواند اعالن جنگ بدهد که اق

  یباال میو اگر با صراحت بگو دیده یم ارزش نمزمرا بطور ال یکه شما استعداد ها نمیبیم - 
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  .دیمن باور ندار

  :او یك صدا اظهار داشتند یهم صحبت ها

 ...تان تیقدرت و صالح ،هوش تان ،شما .مکناتن یآقا خواهمیمعذرت م -

-  ً  ی، باالامدهیمن از هوا ن ی، پالن هاکرده ام ینیب شیرا پ زیهمه چ قبالً ، من دیباش غمیب یقینا

 یعنیکه سفر به سمله صرف به یك منظور  دیکنیم الیشما خشاید  است. فکر شده اتیهمه جزئ

 ؟ردیگیسنگ صورت م تیبا رنج جناب الرد مالقاتتدارك 

  ست؟یمقصد تان چ ،دیپرس نیکالو -

 و پرآسایشمشفق ما از کلکته گوارا و تینهاگورنرجنرال الزم بود که  ،است نیمقصدم ا -

 ! پرجاللش دور شود

  سوال کرد:اوکلند  یخصوص منشی

  ؟، چراچرا -

داد و  یرا نشان ماو تیپاسخ همه جانبه و با اهم دیسکوت او موئ .جواب نداد یفور مكناتن

 :بود یروزیو پ یمملو از آهنگ خوش شیبه جواب دادن پرداخت صدا یوقت

یک  بخاطر معلومات شما .باشندیاستثنا م یکه دارا ی ها را داردخوباین  ام نطو نیقوان -

  :نهاآاز نمونۀ 

او حق دارد به  ،داشته باشدقرار تختیاز پا رونیبگورنرجنرال : اگر دیگویم یکمپنمنشور  -

 .دینماخود مشوره ن یشورا یو با اعضا ردیبگ میتصم ییتنها

شروع به صحبت کردند  بعداً زده خاموش ماندند و  رتیچند لحظه ح یاسیس منشی همراهان

 ،بود ریح ناپذاصالکه از شکاکیون  نی. مگر کالوکنند شیستا ارویلیام حی  وفراصت تا عقل

  :نشان داد و گفت خودرا دیبالفاصله ترد

به  مكناتن. آنها را دور ساخته است عمداً که  ندیتوانند اعتراض نما یشورا م یاما اعضا -

 : خود پرداخت نظر حیتوض

  یدور نکرده است. صرف فور چکسیرا ه آنها اوالً  :دهمیشرح م تانیرا برا زیحال همه چ -
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 ی. مشود که از شمال در حال تقرب است نجات داده یکه وطن از خطر مرگبار دیالزم گرد

 تورنس نجایدر ا .در مذاکره است هیامپراتور روس یبا فرستاده ها محمدخانکه دوست  دیدان

 داشت:  انیب کند و ینتوانست خود دار زیشکاك ن

خطر  یمذاکرات به معن اً ی. ثانستیتا حال در کابل ن هیامپراتور روس ییك از آدمهاهیچ   اوالً  -

 .تواند باشد یمرگبار نم

 میگرفته ا میسرعت تصم نیما با چن نکهیخوشحال باشند از ا دیشورا تنها و تنها با یو اعضا -

ً ، یکمپن عساكربرعالوه   .نکرده اند عمل ارزندۀ  چیسال است که ه هد تقریبا

ً  :ساخت قتریدق نیکالو  .دیرس انیبه پا 18۲6، جنگ برما در سال سال دوازده تقریبا

 طراز اول تیآنها مصروف یبرا ،به کابل نیآفر یروزیکوچک اما پ یکش، لشکربهر حال -

ن ها را بدور خود دوست محمد افغا رایاست ز یمعن ی، انتظار ببود. مهمتر از همه خواهد

 که مشکل خواهد بود اریما بس ی. در آنوقت براو خودرا مستحکم خواهد ساخت هجمع نمود

 .میقرار ده خودرامطلوب کشور نفر  نیدر راس ا

  :نموده گفت قیتصد تورنس

-  ً   .طور است نیهم حقیقتا

همه  خرش میتوان آرشما در» :ندیگویم انگلستان یبایما در کشور ز نیب که یباالخره طور -

ً ، لندن واصله از با اوراق ییپس از آشنا .«نه تینظر اهم از بود، مگر بار با تمام هر تقریبا

چقدر  نیآفر یروزیدولت ما جنگ پ یو برا یرهبران کمپن یکه برا کنمیبدن خود احساس م

 دی، عادیجد یایرعا و اتباع و دیجد یتجارت ی، بازارهادی، تصرفات جدستیالزم و ضرور

 .و بموقع است ریچه دلپذ نهایکه همه اخ آ د،یجد یرشار مالس

 :زد رغ   ،با اعتماد به خود نیکالو

 : جواب داد یبا خلق تنگمکناتن  .کوچک است یلیکشور خ نیکه ا میقبول کن -

ساس با .دیشو یرا مرتکب م یبزرگ یشما فقط مسحور ابعاد هندوستان شده و نادانسته اشتباه -

 نیسرزم ددوچنافغانستان  نیسرزموسعت ، موثق نباشد ادیکه ز دیشا ،اطالعات دست داشته

 هرات  و رانه تنها کابل بلکه متصرفات قندهمقصدم البته  .است رلندیانگلستان جمع شاتلند وا
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 . باشد یم زین

 : تعجب اظهار داشت هم از ای و شك یا از روی نیالوک

 ؟نطوریا پسـ 

ه ب دنیقرار دارد که رس ی، پارس شرقفغانستانآنطرف ا که دیدانیم ،دیبفهم یوارم بخوبدیام -

است در  کرانیپهناور و ب انهیم یای. مهمتر از همه آسافغانستان دشوار است طریق از آن بجز

 .ما خواهد بود اریدر اخت شهیهم ریناپذفنا اتکه امکان ییجا
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 ادامه دارد تمذاکرا

 دنید لخود در کاب یمیابتدا برنس از دوستان قد آیند نبود. در آن روز چندان خوش شدن داریب

 یرا بو یافغان ۀمزشووخ زیت و تند ینه تنها طعام ها ،از خشم خداترس بدون  میزبانانکرد و 

جلوش  یی هقرن جامهایاز طرف نوکرها در  نیز معطر انگور شراببلکه  کردندیم میتقد

 .بودیموجود م زیم یهم رو "عرق " یعنی یحلم ی، همچنان ودکاشدیگذاشته م

پلو چرب و صحبت دلچسپ با مهماندار که  ،ساختیم یکه آب دهن را جار یمعطر كباب

 تیدر وضع نها را برنس و میداد نیسرور آفر یفضانان شب به  ،شتیاددا یاشعار شرق

 مست یوقو مشروبات  یشرق نیلذیذ سفره رنگ یاز خوردن طعام ها و قرار داد یروح ریدلپذ

شب گذشته بود که  یها مهیاز نمدتی . شب بخانه مراجعت کرد یقت هاوناو  دیو خمار گرد

 .فتر فرور قیخواب عمبه برنس 

 انهمصرو وستهیبصورت پ که دیشن صدای را که برنس دادیا نشان مر ۹ بجه تقریباً ساعت 

معذرت  نوکر .ردکرا باز انشچشم او «!دیزیخرب ،دیزیخر، صا حب بصاحب» میگفت:

 . بخود آمد و دش داریب یکلب نسآن بر دنیکه از شن دیرا به سمعش رسان یاطالع و خواست

ه ر بمیا ، بعد از یك ساعت شخصدینرو ییخواهش دارد که جاو   هآمد از قصر یفرستاده ا -

 . دیآ یشما م دنید

 تشریفات و یآماده شد که با تمام مقررات رسوم و دهیپوش خودرا یرسم دیبرنس لباس جد

  . کند ییرایپذ محمدخاناز دوست  یشرق

 شد که برنس مهما نمیمانع آن  ،ماه دسامبر کابل گاهیصبح ظیغبار غل ؛دیگردن منتظر ادیز

 یم یکه برنس در آن زندگ دیرس ۀبه خاندرست ساعت ده  ،یرام .ندیاز دور بب خودرا قدریعال

 یزیشد که از چ یمم ومعل ری. اما امآرام بود شهیهمو ریخان پ عیسم رزایهمراه او تنها م .کرد

 .مشوش است

از  محمدخان دوست ی،صحت و سالمت موردمعمول در  تعارفاتعلیك ووم از تبادل سال پس

  :و اظهار داشت دیکش رونیرا ب یخود کاغذ نپچ لیطو نیستآ

ال حرکت کابل در ح یبسو هیامپراتور روس ریکه سف دهدیاطالع م یخان از غزندریپسرم ح -

 است. 
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 یبانیکه پشت کردیتالش م شهیهم محمدخاندوست  رای، زسخن تکان خورد نیرنس از اب

بود که کدام  دهیبه برنس اطالع رس قبالً . برعالوه بدست آورد یسنگ تیرنج هیپتربورگ را عل

ابل ه کآنها موفق شوند ب کهنیاما ا ،گروپ روسها در راه حرکت به افغانستان کشف شده است

 شد مهیسراس یکم ین حترتو ،مترقبهریوضع غ نی. از ادیرسیتر محتمل به نظر مم، کبرسند

 .ندارد یدستور چگونهیخصوص ه نیکه در ییگو ،زمزمه کرد لب ریز را ینامفهوم زیچ و

  :دیتند او درخش نگاهآن  ریحرکت داده و از ز خودرامجعد درشت و یهاابرو ریام

ً  ،مکتوب نیا -  یگفت که آنها به حوال دیبا ؛است دهیاز کاروان روسها رس شتریپ یکم طبعا

همه  ۀکه ما در بار کندیاگر سکندر برنس فکر م میهم مشوره کنبا خواهمی. ماند دهیشهر رس

بدون  میتوان یما م .باشد نطوریبگذار هم ست،یالزم ن هیروس ریسف رفتنیپذ و میموافقه دار زیچ

 .میابیبآنها رد کردن  یبرا یو معقول یکاف لیدال ؛آزرده شوند روسها نکهیا

مبهوت و  تینها یب اورا ریام یمهربانصراحت و .زده شده بود رتیح یلکب یسیانگل مرد

کشور  ۀندینماپذیرش  برای امیر بگوید که بهتر استنخست اندیشید که  .مقهور ساخته بود

 .انگلستان را رد کند بیرق

ً  . زیراکرد دایرا پ یبهتر هرا و اندیشید خود اب برنس اما در یکی دو چشم سبز  یآقااز  حتما

در تأیید اقدامات برنس پیامی به کابل میرسد و روس ها در مقابل عمل انجام شده قرار  روز

 داشت:  اظهار برنس قاطعانه به همین جهت گرفته و با دست خالی برمیگشتند.

ه همراه آن کند ک یخود دار یکشور یریسف رشیکه از پذ ستیالزم ن ریام ی، برارینه خ -

ه ب زیقطع کرده و بصورت استفهام آم خودرابرنس سخن  نجایدر ا ...در حال صلح قرار دارد

 :اه کرده و بعد قاطعانه ادامه داددوست محمد نگ

و روابط حسنه با دولت  یخواهان دوست ریداشت که امباورو  نانیاذعان کرد و اطم دیبا ماـ ا

از  نکهیو آن ا ردیانجام گ تواندیم قیطر كیتنها از  تیحسن ن نیاست و ا ایتانیبر یامپراتور

 .به ما اطالع داده شود هیروس ریمقاصد سف

 ً  برنس .دیگرد عبوس ریام .دن. اما برنس خواست تجاهل کسابقه بود یب یپختگ نیکه ا حقیقتا

را برده  دانیکه م فهمیدالكساندر  و «خوب »فقط گفت  محمدخان، مگر دوست در انتظار ماند 

 .صحبت لزوم نداشت ۀادام ؛است
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بود خشك  هبرد فرود رکه در آب س خودراکساندر برنس سر، الافکار منفی ساختندوربرای 

را رها برهم خوددرهم وار فک. اما بازهم نتوانست که از اانداخت خودراتخت  ینموده و رو

 دیبا .دامر چگونه انکشاف خواهد کر تییا در واقعقضاآیا  ،قول و وعده داد امیر ،خوب .سازد

تحت  شهیپتربورگ هم یمبذول نمود که رقبا یتوجه جد دیبود و قبل از همه با زیآماده هرچ

  .دننظر باش

را  هیروس ریدوست محمد بعد از دو روز سف ریکه ام دینما تیبرنس موفق شد تثب یبزود

قول خود بطور محکم  یالبا ریکه ام دیگرد قنیمت گریدو آنوقت است که برنس یك بار هرفتیپذ

 هیروس ی. دولت امپراتورابدی یانتقال م نسبه بر ویتکویچصحبت با  یاتئوجز است ستادهیا

اعالن  ،هنمود یابراز همدرد باشدیبا آن مواجه م محمدخانکه دوست  ینسبت به مشکالت

 اما دیسنگ با پول کمک نما تیبه مقابل رنج را در مبارزه اش ریکه آماده است ام داشتیم

 و روابط یخواهد آورد و در مقابل تنها و تنها خواهان دوست عملبپارس  قیرکمک را از ط نیا

 .بودند حسنه

طرف خود اضافه  خبر داد و از مفصالً  مکناتن عاجل به مکتوبموضوع را توسط  نیا برنس

قلمرو دوست  تیبالفاصله امن وتأخیر  بدونکه  شمارد یم ینمود که او الزم و ضرور

 نیکه ا نمودیم دهی. برنس اظهار عقددرگشود و در استحکام دولتش كمك  نیتضم محمدخان

 سیاد س نیاگر ما ا» . ونوشتنفوذ بریتانیا در کابل ضرور استتحکیم موقعیت و برایکار 

 «.خواهند شد انیفرستاده ها دشمنان ما نما یبجا ،میخود قطع نکن درگاه ۀرا در آستان

ً ن رتو . آشنا شود ویتكویچ . قبل از همه خواست باآغاز کرد تیبه فعال و دست بکار شد شخصا

پس از  .شتبه تن دا یقزاق را مالقات نمود که لباس یجاده ناشناس در "یتصادف"بطور برنس 

را باهم  حیمس الدیم دیع تاو دعوت بعمل آورد از ا برنس ،است ییاو اروپا نکهیا نانیاطم

 .کنند لیتجل کجایو  نندیبنش

 خودرا ینتوانست خوش آن برنس دنیآورد که با درا با خود  یروس یودکا میك خقزاق  افسر

 مردم  نجایمشروب است، در ا نیتر یوق: به مهمان خود گفت یو به زبان فارس سازدپنهان 

 .ندنکید میا یسلطان زابیام تنه آنرا ب

 :ترجمه نمود یبه فرانسو یگریآن د
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 ؟"یسلطان مشروب" ـ

 نایاز زیمالها ن و ؛که مالها موجود نباشند یوقتتنها اما  ؛بنوشند توانندیسلطان ها م یبل -

خواهند  یداربه ندرت خود ،حضور نداشته باشد یهدکه شا یب جانبخش در صورتومشر

  .کرد

 نقدریکه ا دید یآنها را مواردی زه ات قهیاگر بعد از چند دق ؛برداشته شد انیاز م بین هردو پرده

 شناسند و یسالها با هم م این هردوکه  کردیم نیقی ،خود گفتگو دارند نیدوستانه ب صمیمانه و

ً آنها  .ندا نیرید ندوستا . زبان مشترك یافتند ،موارد یاریدر بس همسن وسال بودند و ،تقریبا

 چویتکوی. برعالوه انددر آنجا بوده با قبول خطرات فراوان  هردو ،فیشر یال بخاراثبطور م

 ،دست دارد یرو را نیز یگرید کتابس گفت که برن یوقت . وآشنا بود یبخونس ببا کتاب بر

 یفویوظ یها تیمصروف درباره یاست که کس نیمقررات چن هیکه در روس دیدر جواب شن

 و یبه زبان ترک یاز زبان فارس سهولتآنها به  .لبی بنویسدادر مطبوعات مط تواندیخود نم

 .تندگذش یفرانسو

 .جواب داد شیبرا یسیدر انگل ویتکویچ، اما صحبت کند یلسان روس بهتالش کرد  یتح برنس

و افسانه ها صحبت  ریاساط ۀقرار دادند. در بار یرا مورد بررس یعنعنات شرقآنها رسم و

ه شد ماریب یحوال نیدرکه  یسیمرد انگل ۀدر بار و گپ زدند "یسکه شناس" درباره ،کردند

از معبرها و ، آوردند انیبه م سخن لیانج اتیقران و آ یاز سوره ها ،کردند یورآ ادی بود؛

 زیچ یموضوع اصل یول .کردند ادیمساجد مشهور مشهد  و صعب العبور هندوکش یل هاتکو

د و آنرا مسکوت نهم از آن طفره رو تیبا رضائ ییگو کردیکوشش م كی، هربود یگرید

 .کابل بود تید و آن عبارت از مامورنگذار

 یگرچه از دور و از حواش ؛شده را شکستنا ریداد تحرقرار نینفر اول بود که ا ویتکویچ

و  چ عالقه نشان دادیتكویو ات،ی. با شناخت از معرفت قابل مالحظه برنس در ادبشروع کرد

 ؟ نه ایدارد  یخانوادگ ۀرت برنس رشتبلند روتشا ریا شاعر شهب برنسآیا که  سوال کرد

 : جواب داد یخوش ابنس بر

  ؟دیآ یان متاز اشعارش خوشآیا . ستا من ی پدرکاکه روبرت برنس کا بتهال -

ا به ت ارشعاز اش یاریبس رای. زندارم ییبا همه اشعارش آشنا سفانهأمت، اما ادزی اریبس -

  .ه بوددیاندم نرستشگذکه من ده سال را در آنجا  کاورس
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 ؟دیاز همه دوست دار شتریکدام یك از اشعار آنرا ب -

 یلیخ ،است تهدوست نوش یآزاد یهالندتشا دربارهرا که  یاشعار ،میاگر با صراحت بگو -

  ابیات: نیال ار مثبطو .ندینش یم یلیها خ یلندپوها و  یانوما لت این اشعار به دل .خوش دارم

 اندازند  یم نیبرزم ریشمش آنهایی که

  خزندیانند برده ها در مدفن ممو

 . ده نباشندبهتر است زن

 . ندیبرآ صفوف ما ازآنها  بگذار و

 ، دنا قرار داشته باشم که در صف ییبگذار آنها

 که بخاطر میهن خود 

  ...کنند و برزمند یخواهند زندگ یم

 ، نندیحماسه آفرکنند و یو مردانه قهرمان

 

 . دشخاموش  ویچکویت

  ؟یش را فراموش کرده ابعد -

 . ش کرده باشم، چرا فرامورینه خ -

 

 دارد و انیما جر یهاوارید یپاجنگ در 

  ست؟یدر انتظار ما ن نیگناسارت نآیا 

 . میخود خون را نثار خلق خود ساز یها انیبهتر است از شر

 . خواندمیام فرا قا، ما را به انتم و افتخار غرور

www.takbook.com



 

 

۹6 

 

 ، میستمگران را از سر راه خود بردار ات

  .راحت سازم ،خودراامان  یب کاریو در پ

 ، یآزادا یمرگ  یا

 

  .به ذوق برابر نباشد تیعمو شعارکه تمام ا دی: شادیپرس ویتکویچو 

  ؟ن بالخاصه از کدام اشعاراستتاد صمق -

 : سطور نیا مثالً  -

 

 را بکرات  یسیانگل شمشیر های ما

  میند کرده اک   کارهایدر پ

  .است دهیخر گریار دب ما در پاداش یبرا یسیانگل یاما طال

 افتادمیکه در جنگ ها از پا ن سوسفا و هزار فیح

  دمیرزمیکه با دشمن غدار م یآنوقت

  امریواوالس دل بر پوس زمیبه پاس افتخار کشور عز

 

 چه گفته است: نیکه بعد از ا یدانیو تو خودت م

-  ً به دست  یما را با دغل کار ،نیخا یآن لعنت :دارمیان اظهار متموك هپرد یب ،دانمیکه م طبعا

 .دزدان سپرد

  .دندیردگو خاموش هرد

  :دوباره به سخن آمد ویتکویچ -
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۹۷ 

 

 دیا هبدست آورد ایتانیرا در بر یبزرگ یها یها که چوک یحال شما شاتلند م،کن یمن فکر مـ 

 .دیکنیم یها همکار سیبا انگل

 . آشفته ساخت یسخن برنس را کم نیا 

 ؟ دیکنیدر کابل چه م نجایا ،دیهست یپولند ای یتوانیل دانمی، اما شما که نمدیببخش -

 . از دست ندهند خودرا یآزاد تاخواهم با افغان ها کمک کنم  ی، مواضح است -

 کند؟  یما مطابقت نم یمرام هادولت تان با مقاصد و اتینمقاصد وآیا ، دیندار یگریمرام د -

. تحكیم هرچه مشخص وروشن است کامالً من  ۀفیوظ .یکشانیدولت ها مه پ را بگچرا  -

 را صادقانه انجام دهم.  فهیوظ نیا منکمیتالش  و ریروابط دوستانه با ام شتریب

 .آورد و با خود لبخند زد ادیبحیث صاحب خانه ب خودرا یها تیمکلف .دیردگبرنس خاموش 

 :گفت و خطاب به مهمان ستیالزم ن یخموش نیاز شی، بخوب

 ریان از تزوت یاگر کلمات و گپ ها ،زنم یبا صراحت گپ م نکهیاز ا دیببخش !ویتکویچ آقا - 

حسد  یکه تو دار یجوان یشیآال یو ب یهمه خوش دل نیم از ارجبوم ،باشد یخال دیپلماتیك

  .مربب

طور  هر دمیتوانی. شما ا به مردم کمک نکنمتتحت فشار قرار دادند  یادیاما مرا مدت ز .دیشا -

 .ستیه نلجامم نیکه ا دیباور کن، اما دیکن ریمرا تعب یدلتان خواسته باشد سخن ها

 آرزو تیموفق تیقلب برا هت . خوب ازمطابقت ندارد یبا زندگ یما بکل ۀکنم که فلسف یفکر م -

 .مکن یم

از  یکی .خود تبادله کردند نیبا وصف آنکه چند نامه ب .دندیهم ندبا گریداز هم جدا شدند و آنها

 ایر تبزرگ و یمدو و آن دیگر زنده کرد ماهارهیك سال وچ ویتکویچ یعنیبود  ترآنها که کوچك

 .دیگرماه  وسه سال و د برنس 

 اخبار دی. ساعت به ساعت بادیمصروف گرد ینیاطالعات نو میس به تنظنبر ،از چند روز پس

ا ب شتاقمال ۀاو دربار ،همه قبل از البته. دیگردیم هیاطالعات عاجل ته دیو با دیرس یاز هند م

 أكید نمود که تو  نوشت که با او بعمل آورده بود یصحبت و روس اطالع داد پلوماتیاجنت د
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  .برآورده شود دیبا ،"مسئله پشاور"درباره  محمدخاندوست  زیهم خواهشات ناچباز

 یحکم کمپنمنه تنها مواضع  میتوانیما م ،کابل یفرمانروا یهااقل آرزوبرآورده ساختن حد با»

 میخواه مستحکم آنرا بلکه در سرتاسر افغانستان ،مینک تأمین او را در قلمرو هند شرقیمعظم 

راه  نیدر شتالشر واآورد وکام آنرا تحت نفوذ خود دربتواند تم ریام که یدر صورت .ساخت

 «.درادامه دا

 ییهاتاراگر بروک ،رفتبفکر فروگذاشت و را قلم ؛دینوشتن اطالعات را به آخر رسان برنس

ثمرات  یتجارت تیمامور ،دشوننجواب تأخیر  گرفته اند باعثرا گورنرجنرال که اطراف 

شمال  یها نیکه دوست پر حرارت من که از سرزم ترسمی. مرا ببار خواهد آورد یدلخواه

ز پرمخاطره ودرا سفر دور نیجهت ا یب ؛تبارز داده است یو سادگ یگیرایپ یهمه ب نیآمده و ا

بماند همانا خاطره  یباق ویتکویچ یآقا یریپ امیا یبرا چیزی که گانهیرا انجام داده باشد و

 .باشد نیشاعرانه مشرق زمقشنگ و یها نیسرزم

باز  ،اوکلند داشت جناب الردکه مهر را  ی، برنس قبل از همه با عجله پاکتدیپیك رس نکهیهم

الزم نبود انتظار داشت که در کلکته  :جهت برآشفته نساخت یب اوراگورنرجنرال . دستور نمود

اما  .دننک وافقتم یو یها یریگ جهی، بالفاصله با نتواقع است جناب الردکه  یگرید یجا ای

 مآنه ،دیکن یم انور راهمان اوامر مشابه  شهیچه هم یبرا دییکرده بگو یمهربان دییبفرما

از روابط خود  دوست محمدکه  یتا زمانبود  هدایت دادهگورنرجنرال  .قاطعانه هیروح یدارا

 .. .داخل مذاکرات نشوداو با  ،کشدندست  هیروسبا پارس و

 !ستا به جنگ آن طلبیدن یمختار به معنمطالبه از یك دولت خود نیدانند که چن یها نم نیاآیا 

 ً مافوق  یها دهیا"خود  ۀدر کل شهیهم شانیکار همان چشم سبز هوشمند است و جناب ا نیا طبعا

فربه  یپرگو نیا سیلبا کاش .تواند ینم بوده یگرید زیچ نیبه جز ا پروراند یرا م "تصور

آیا . است دهیرس انیپا به ریکه حوصله و تحمل ام کنندیفکر م نی. بدبختانه در آنجا چنرا ببرد

نه  ؟که کارها را برهم بزند ستیدر صدد آن ن نینش ینابغه کرس نیاآیا  ست؟ین تحریک نیا

 یمخف فعالً احمقانه را  ۀنام نیاست ا بهتر .داد هخودراافکار احمقانه را به  نیا دی، نباریخ

ً . شوم یاصل ۀو منتظر فرستاد دارمهنگ  ستیو الزم ن کندیرا حل م زیچ که پاسخ آن همه طبعا

 . رنجاند نابخردانه مطالب نیرا با چن ندهیمتحد آ نیا ریام

 یبندبه تعهد خود پا محمدخاندوست آیا  که متوجه این مطلب بودمهارت و یاریا هوشب برنس

 ؟خیر ای کندیم یمخف یروس مالقات ها ریبا سف و نه ایدارد 
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 حاصل را ریام با مالقات ۀنتوانست اجاز ویتكویچاما  ؛گذشت یم یگریبعد از د یکیها روز

 .کند

به  هندوستان که در آنجا در یتا وقت ،اندازدیبتأخیر  زمان را به برنساینکه  یعنیاست.  عالی

 یرف در افغانستان چقدر سودمند است و مثمر ثمرمص نیو بدانند که کوچکتر ندیایسرعقل ب

 یآنها ب مکتوب. آنها در آنجا مصروف چه هستند و اگر لعنت بر آنهااما  ؛خواهد بود بیشتر

 یدانم او برا ینم .رود یاز دست م هودهیو ب یبه آسان ییلحظه طال نیا ،جواب گذاشته شود

 .را بر باد دهد زیحرارت به پا خاسته تا همه چ نیچه با ا

*** 

 امور خود مصروف ۀبا همکاران ادار ،آن نفرت داشت چشم سبز که برنس از ،تقونیا در

 .بودند یگرید

ه را ب جواب اطالعات برنس ،سنگ تیرنج با به منظور مذاکرات قبل از حرکتویلیام حی 

 کوتاه یهاکه الکساندر برنس در آن روز بود یوبمكت مانه وابج این داشت. رسالاابل ک

 نیبه ا آن جواب چگونه که گردید مبهوت یبرنس حت .بود دهیکش ادیزحمت ز شیدسامبر باال

 بعد از یك ماه تنها را داشت یعنی 1838 یجنور ۲۰ خیتار ناتنمک پیام رسیده است. زودی

ً درست است که آنرا از فاصله  نیا بود.نوشته شده  رنسب ،"یتجارت تیمامور" گزارش  نسبتا

با  جناب الرد، جناب ا زمان اخذ پیكتکه  یعنی یلاری، از اردوگاه بکرده بودند ارسال یکینزد

 گذشته بودند. یاز دهل نشیملتزم

 طانیشنوشته بود...  گورنرجنرالاز طرف  یاسیس منشی .باز نمود یرا به آهستگ اکتپ برنس

به  یفور یتوان یآنها نم را ببرد که به خاطر یان لعنتوظه خوعم یپشمالو یها مقل ارزیم نیا

روشن  موضوع .داد بیرا فرخود دینبا یول ،است نوشته شده نجایچه در ا نمیبب .یمقصد برس

 است.

 یانتظار نیچن یصورت چیاو به ه ی، بلمکتوب را خواند گریتکان داد و بارد خودرا برنس

 قیسف عمتأان باعث فغا ان با رهبرتتعهد  ده ها وعو ۀات شما در بارعاطال» .نداشت

 ینمپک استیشده و با س هکه به شما داد یده ها با دستورالعملوع نیا .دیگرد شانیاعلیحضرت ا

 ،قتذکر فو ۀبرعالو .ندک یرا رد ماطعانه آنهاق جناب الرد .دارد رتیمغا یمعظم بکل

 که یدستورالعمل ندهیبه شما گوشزد سازد که در آ گرییك بارد نندیب یان الزم مشاعلیحضرت 
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 «.دیینما تیاعر جداً  هبه شما داده شد 

  ...دیکش یم را به آغوش یروزیکه شاهد پ یآنهم در وقت ؛سرزنش کرده اند کودکمانند  اورا

 هنبرد یپ چیموضوع ه تیبه اهم کهی، مثلجناب الرد یآقا نیوا .جناب الرد "،جناب الرد"

 انیمرا از م ۀتریوتو ا رااعتب خواهندیم ؟استمنظور چه  .است سبزچشم کار ها،نیاهمۀ  .است

ً ، شود یخالصه نم نجایپ در اگ. اما کار بیهوده است ،رندبب در نقشه  ادیز مطالبیکه  طبعا

مجبور است کوس خطر بزند  ست،ین یگرید چارۀ، باددست گرفته شده است. هرچه بادا یرو

 .وردآخوش قلب کابل را بدرد  یفرمانروا نیا و سر

با لبخند  دید را سکه برن نیهم ری، امشد محمدخانستار مالقات با دوست با شتاب خوا برنس

 : اظهار داشت یفیخف

 نیسکندر برنس، به خاطر چن دوارمیام ،میبنما یصحبت جد تیهمرا مستخوایمدت هاست م -

 . دیکامل حاصل کرده باش اراتیمذاکره اخت

د ما متحاست که با منافع کشور  افتهین یامکان چگونهیهگورنرجنرال ، مفأسمت ادیز یلیخ -

 . دیگرد دیناپد محمدخاناز چهره دوست  مانهیصم ند. لبخپنجاب برخورد کند

  .؟چه یعنی -

  .خود در مورد پشاور دست بکشد یکه از ادعا دهدیمشوره م ریبه ام جناب الرد -

 . ما تعلق دارده ب و ماست آبایی! پشاور شهر "ادعا" ـ

  .یممان بررسی ریبا امرا  موضوع نیآنرا ندارم که ا صالحیتمن  -

تعلق دارد  نیبا یستیبهز ی، تجارت و تمامستین نیتر از ارش آویتشو موضوعما  یاما برا -

 ؟ ستیافغانستان بدست ک یشرق یدروازه ها دیکه کل

: و با خود گفت داده بود بخاطر آورد محمدخانکه به دوست  را یوعده ها ا ناراحتیب برنس

 «.مکردیو کار را ختم م دادمیت میبرا زیالهور را ن ،همراه پشاور؛ بودیمن م اریاگر به اخت»

 : گفت یگرید زیاما به زبان چ

 . میدوست باش میتوانیدارم که بدون پشاور هم ما م دهیمن عق -
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  .موافقه کرد یبا آرام ریام ست،یگفتگو ن یجا -

. در دیخفه نشو سکندر برنس دوارمی، امشوند یشناخته م یاما دوستان در زمان بدبختـ 

 افتهی، ممکن است زبان مشترك نمکیروس آغاز م ریبا سف خودرا کراتمذا كینزد یهاروز

 . میبتوان

  .خود است ۀدار خانرایو اخت مالک ریام -

  .تمسخر لبخند زد یباکم محمدخانبار دوست  نیا

 کشمیانتظار م الرد وود و دکتور دمنیاو تا بازگشت بر تختیاجازه بدهد من در پا ریام اگر -

 . به شمال رفته اند کنمیفکر م -

 . معلم است شیها برا سیانگل یهافهماند که خط السیر محمدخاندوست 

ات را  یتمام زندگ یتوانیم یاگر خواسته باش .میده ینم رییتغ خودرا یشخص تمییمما ص -

  .یمهمان ما باش

 .بنوشد ریاخ تاداغ را  الهیجبور شد پس مبرن

خاطر  دیآورد. با را به عمل یمجلل ییرایپذ ویتکویچیان  ، ازکه از تعهد خود آزاد شده بود ریام

 یوتحم اورا، قلب برنس را مضطرب نساخت هیمجلل از فرستاده روس ییراینشان نمود که پذ

 ند ساخت. برنس حاضر بودمعالق شتریبه مراتب ب هیروس ریبا سف محمدخانمذاکره دوست 

 . اما موفق نشد زدکه الزم باشد بپردا را یمتیآن هر ق ۀبخاطر حاصل کردن معلومات در بار

 ومهماناکبرخان  ،ری: امر مالقات صرف سه نفر موجود بودند. درا بداند یزیچدر مورد 

  .یپتربورگ

ً و ماهرانه  جیبه تدرو  بصورت مخفی برنس   کهی کاروان سرا ۀها وعملاز تمام نوکر تقریبا

هر شب  قزاقیکه آن افسر  دیفهم نقدریصرف ا و  پرس و پال نمود ها در آن اقامت داشتندروس

اما آن کتابچه را روز و شب از خود دور  ؛سدینو یم را یزیچ یکتابچه بزرگ چرم کیدر 

 ...کندینم

 ً   سایر وشده  یط ه، معلومات درباره رادادیادامه م خودراسفر  نیداشت اادی ویتکویچ حقیقتا
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محل  ه بود که کاروان ازشد لیقبا و خلق ها یکه وقف زبان ها دیگردیدر آن درج م مطالبی

 نیچن جیتدربه . نوشته میشدنیز در آن  حوادث دلچسپ  و برعالوه گذشته بود هاآن زیست

 نی. باگرفت یاسیس ماهیت یدارا یداشت هاادیآنرا  یجا و دیو کمتر گرد کم داشت هاادی

 زیعقب م طبق عادت، بازگشت نمود محمدخانز قصر دوست ن ارتو یامروز وقت ،بیترت

 :داشت شروع نمودادینشست و به نوشتن 

ت مالقات یمجبور یاز رو نکهیاز ا .بود یبا التفات و آماده همکار و مهربان اریبس ریام... 

 ضرب المثل افغانی با لبخند اظهار داشت کهو  معذرت خواست اریبود بسانداخته تأخیر  را به

یک قله را از  حال «.دتسیدو قله کوه با یتواند در یك زمان باال یآدم نم»است که میگوید: 

 ندیخوشا مانیمنظره را که از آنجا در برابر ما گسترده شده برا که گفت میتواننسر گذشتاندیم. 

 .کرد دییاکبرخان که در کنارش نشسته بود با حرکت سر آنرا تا .بود

 مشت كی یرا که به بزرگ یقهوه گون ۀویدار خم شد، م وهیم یغذا یافغانستان رو یفرمانروا

 : دیخورده بود گرفت و پرس نیچ یت کمسپو یبزرگ و دارا

  ؟ستیچ نیا یدانیم -

-  ً  : جواب داد ویتکویچ .دانمیکه م طبعا

 .نازد یشما به داشتن آن م یانار است که باغها نیاـ 

 :خنده کرده گفت محمدخاندوست  

  .ستیانار ن نیاما ا ،یبل -

  ؟ستیپس چ ست،یچطور انار ن -

 .دینیبب ؛افغانستان است نیا -

ً  یچاقو ریام  مختلف  یها طهی. در خرکرد میدو ن انیرا از م وهیرا گرفته و م یافغان جک نسبتا

ً ا ینازك  یهم قرار داشتند و پرده ها یکه پهلو  ،کردندیجدا م گریآنها را یك از د میضخ نسبتا

 و نمود شیپ رنانار را به تو محمدخاندوست  ،قرار داشتند یاقوتی یدانه ها شماریتعداد ب

 : تگف
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ما فشرده قبایل  ،ها یوادو و ارتفاعات... در دره ها  صخره ،، سلسله هامیما هست نیا نیبب -

ها  یغلج نهای، اکنم یو احساس م نمیب ی، من آنها را مبزرگ یگریکوچک و د یکی ؛اند شده

 ینواری، شها یدیافر ها، وردک، ها یی، محمد زاها یی، پوپلزاها یری، وزاند، در آنجا مومندها

 محمدخاندوست  ....از آنها یاریبس .ی، صافی، جاجکاکر ،، منگلدرانج ،ها یانی، خوگها

  :سکوت کرد و بعد ادامه داد

 نیا خواهمیکنم، اما م هموارا آنها را ی نمک کجایتوانم کوه ها را با هم  ی، نمستمیمن خداوند ن -

و به  میهست یما خلق واحد نیبب .آنها را مستحکم سازم نیب وابطم و رزسا هرا باهم فشرد لیقبا

ارزش  شتریب زیما از هر چ یبرا ،وطن یآزاد. میکن یفکر م کسانیو  میزنییك زبان گپ م

، نکشاند خود را به لیقبا ،لهیكه هر حکمران و هر سرکرده قبی تتا وق ام یآزاد یعنی. دارد

 . وجود داشته باشد یاحدوتواند کشور  ینم

. بود هدیمسحور گرد ،کردیحرارت راجع به مردمش صحبت م نیبا چن ریام نکهیاز ابریدمن 

ده هرگونه كمك عخاطر پشاور وب در مبارزه اش ریکامل داشت که به ام اری، او اختچهس پ

مالقات  نهیسنگ برود تا باشد که امکان و زم تیرنج اررببه د شخصاً حاضر بود  یبدهد و حت

 .مستعد را بوجود آورده بتواند یدو فرمانرواهر نیب

اظهار داشت که  و دادن دست آنرا رد کرد روبا ش و نکرد هپالن موافق نیا با ریام ؛ریخ نه

 چیاست و به ه لمحیو، زرنگ چاالک یلیاو خ ؛شناسد یخوب م اریرا بس "شیرپنجاب"

پ کم وها ت افغان سفانهأمت با زبان توپ سخن گفت و توانی. با او تنها مرودیعقب نم صورت

. توپ ها را بحرکت آورد نیا دینبا ،ق اندرفتمافغان ها  لیباقکه  ین. برعالوه تا زمادارد

؟ کندیرا كمك موبا چه و چطور ا هیداند که روس یهنوز نم ریبا صراحت گفت ام دیهمچنان با

  ...دور است اریبس هیروس

پارس  قیاز طر محمدخانبه دوست  خودرا. اما كمك ستین كینزد هیروس .نمکیفکر م یبل

 هیپراتور روسما یمعنوو یماد تیکشور از حما نیا ی. محمد شاه فرمانرواآورد یبعمل م

 .کنند یم یزندگ یادیز لیمعلوم است که در افغانستان قبابریدمن  یبرا ی. بلبرخوردار است

 .باشد دیمف میتواند ویتکویچ یعنی ،خاطر متحد کردن آنها اوب تالش در

 یعنی یتن است که برادران تصورآن. در ردندگپارس با هم متحد ابل، قندهار واست که ک بهتر

شدند  یو دشمنان افغانستان در جنوب مجبور م کردندیم یبانیپشت ریحکمرانان قندهار از ام

 .تنها با کابل سروکار داشته باشد که

www.takbook.com



 

 

1۰4 

 

 : حبت شدصداخل اکبرخان  نجایا در

اما  .کندیتصور مبریدمن  آقایکه  ستندیو با ثبات ن اریقندهار آنقدر هوش حکمرانانکه  اً طبع -

  .باشدیقابل اجرا م که ممکن است و ستیپالن گانهی نیا

  .نمود یاز پسر دلخواه خود طرفدار محمدخاندوست  .طور است نیهم یبل -

 ی، حتخورند یدرد نمب شیها، برادرمیکن حسابل خان ندهک یرو میستالخاصه مجبور هب -

آنها  یبرا زیکه همه چ دیبا خداوند ۀ. اما بازهم به ارادتماد ندارندها به آنها چندان اع یقندهار

 .شود حیخوب تشر

 یکردم تا اندازه ا یاعلیحضرت شما بودم سع یدر راه حرکت بسو که یزمان قبالً من  -

  .دهم توضیح شانیبرا

 : اظهار داشت ویتکویچ

متحد  یعنی سازدیمشوش م ادیکه شما را ز یزیچ نماعتراف ک دی. بااند دهیهمف یآنها تا حدودـ 

 . نندیب ینم یقندهار نفع یبرا ئلهمس نیدر ا رایز .سازد یعالقمند م ترمآنها را ک، لیساختن قبا

 تایید کرد: محمدخاندوست  .یبل -

 .است شتر یپا ریخاک زگرد و شانیهمه برا قیهباست.  مهم جا ومقام شانآنها  یبرا ـ

 :اکبرخان خاطر نشان ساخت

 .گردد لخان حاص کهندلا اعتماد تتالش کرد  دی، بامیحساب نکن آنها یرو میتوان یما نم اماـ 

به قندهار  مکتوبیخان را با  میپسر خود محمد عظ ریگرفته شد که ام میتصم بیترت نیبه ا و

متحد  ریها مجبور ساخته شوند که با امرسردا دیهم همراهش برود، با ویتکویچو د نروان ک

 پیشترقندهار  هندیامبا ن ویتکویچخان و  می، محمد عظرودب شیاگر مذاکرات موفقانه پ .ردندگ

  .خواهد آمد انی، قندهار و کابل به متهران نیاتحاد ب بیترت نیبه دربار پارس بروند و به ا

. گذاشت یتزار چه قرار ۀبا فرستاد محمدخاندانست دوست  ین برنس نمرتو بیترت نیبه ا

 یرا م نیده برنس اورزیمخبر و کشاف . زیرافق بود، مذاکرات موروشن بود زیچ كیاما 

. ها را قبول دارد سیانگل طید که شرایبگو شیدعوت نکرد تا برا گرید اورا ریام چوندانست، 
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بازهم جلوتر  و به تهران ،از آن پیشترممکن است و حتی  ، اردانست که سفرا به قنده یوقت

رو به  کابل یریکه سمت گ دیرس یینها جهینت نیورن به ا، تکنندیاز آن به پتربورگ حرکت م

که در توان داشت همه را بکار  را یزی، او چستیاو مقصر آن ن ؟کرد دیچه با .است رییغت

را که با تالش  یساعت عمارتصرف در ظرف چند که ساختیم متأسف اورا زییك چ .برد

برآشفته . برنس سخت دیواژگون گرد ؛آباد کرده بود ریخود در طول چند ماه اخ ریناپذ یخستگ

اوکلند  ریسف .بکشد خودراانتظار همراهان  نکهیبدون ا بیترت نیبه ا .بود دهیمشتعل گردو

  .رفتگ را بازگشت میتصم

، بودند یگالب یااز گله باغها مملو ،کردیم یکابل عطر افشان یوفه هاگ، شبود لیاپر هام ریخا

 یبرنس م خودراش که حال خود "یسکندر قبل"اما در قلب  .هم پرگل بود یسیقدرخت های 

به  م اوو. سفر ددیزویم شیباال یبرورف هسرد ما یهاجا گرفته و باد جنوریماه  یدرس ،دینام

 خشکید شد و مقررات نخواه استقبالجوش وخروش  با ریافغان ها در جزا نیسرزم

 زیمنه خواهد بود و ی، نه گلدیرد وبدل خواهد گرد یتخواهد شد، جمالت سرد تعارفااجرا

 .یمجلل

اش را مکتوب  نهی. سرا ترك دهد تختیا هرچه زودتر پاتداد  زیمهم یرا به تندخود پاس

را تحمل  یرراه دو یدشوار یکه مجبور شدتأسفم که نوشته بود: م سوختاندیم ریام یعیتود

و  یاریکه در استحکام افغانستان مرا  مبود دواری، امداشتم ادیان توقع زت، من از دولت یکن

هللا خود  به که انسان اندمرا خوار ساخته است، چه بجا گفته  ،مونینام نوشت، سردیکنیکمک م

 .یخاک رندگانیم نینه به او کند اتکا

آمد  شیپ لکاب یبا فرمانروا یزشت نیبا ا یبخاطر چ و یک یبرا ؟شد نیچن زیهمه چ چرا

است  یپشاور لعنت نی. ادیایباستقبال ما بو ردیما را بپذ خواستیم تیبا قاطع ریام نیبب .ندینما

 قیعم یاه هآورد و از در یقلب برنس فشار م رب وستهیاندوه پ است. دهیکه سنگ راه ما گرد

همواره  .ندرا به پشاور رساو بعد خود دیتنگ گذشته با عجله به جالل آباد رس یها هو کوره را

داند. را ب "لندن هم دیشا" ویا کلکته علت موضع اتخاذ شدهکه  کردیفکر بود و تالش م نیدر ا

را  زی. همه چکندیباز م خودراقلب  ،دنیبهر صورت به مجرد رس .برسد جهینت اما نتوانست به

  ...کندیفکر م چهی و دیپلماتیك یاستعداد ها دربارهند که نتا بدا دیگویم استمدارانیس یبرا

بعد  یکی خودرا یو با اهتمام پالن ها ریگیبصورت پمکناتن ویلیام حی ، زمان نیاما در ا

 ، برخالف .شکست نمیدانستدر کابل  را برنس ی. اما بازهم ناکامساختیم یعمل یگرید
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 .دیفهمیم یخوب اریلندن را به بس اتیاهداف و نمکناتن 
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  "شیرپنجاب"

 نیطننام پر نیبار اول با ا یصرف چند روز قبل برااوکلند ومکناتن  ...!رگنانایاد ،اگرننایاد

نام  نیبا آنهانزدیك  و ندهیآ یو حال پالن هاشده بودند  آگاهمنطقه  نیا تیموجود ۀدر باروآشنا 

 تختشینجا نه چندان دور از پاآدر  "شیرپنجاب"سنگ تیرنجمهاراجا . بودپیدا کرده  یبستگ

 . بودرا در امان ساخته تابستان پناه برده و خود یاز گرما ،الهور

  :با هیجان اظهار داشت یاسیس منشی

 ریام نیا !درس عبرتی بدهد محمدخاندوست  برای حاضر خواهد شد یبا خوشحال او

. اما خواهد کردسال فراموش ن یرا سالها "شیرپنجاب" یچنگال ها و دندان ها ساخته،خود

خواهد به الهور  یم جناب الرد گرانبهاتر از تحایف که میاست که ما بتواناین  مهم نکتۀ

  .میشو لیخود نا فادهبه ا، بفرستد

 تیدر موجود دادیشکل او بخود اجازه م نیتنها بازیرا  .. اما نه چندان بلنددیخند مکناتن

 . داشت انیب خودرا دی. اما بهر صورت اوکلند تردبخنددگورنرجنرال 

 .ومشنیم فیاو تعر یرکیهوش و ز دربارهمن از هر سو فقط  چنین خواهد کرد؟آیا ـ 

و  احساس کرد یسنگ تینسبت به رنج اورا نکته از حسادت ،جناب الرددر کلمات ویلیام حی 

 . ندک یخواست با آن باز

 یبا تمام قدرت خود نم یشرق یچاالک و یاما زندگ ؛درست است یموضوع بکل نی، ا۔ سر

 شبردیو پ دیبه من اعتماد کن جناب الرد نمکیم خواهش .کند یبرابر یتواند با عقل و هوش غرب

  .دیپنجاب را بعهده من بگذار یفرمانروا با مذاکرات

 ...دیبرو ،خوب -

را  مکناتنویلیام حی  سك ها، یسکورت نظامحرکت کرد و  1838 یماه م مهیدر ن ئتیه

ات فمکانه  و یگر لهیح هن بود. زیرامجرب  یاسیس منشی همه چیز وفق مراد .کردیبدرقه م

 یحت ؛باور داشت یود بکلخ ییاو به توانا .را هراسان سازدمي توانست اوپنجاب  یرمانرواف

 ساختیبرآشفته م اورا که یزیچ کند. دیتردنمیتوانست  یك لحظه هم خود تیموفق ۀربارد

ن رلودیانه تو یاسینه تنها اجنت س جناب الردستور بد نکهیا ترکیب هیئت و عبارت بود از
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با او بود بلکه  .(تحمل کرد توانیمرا  یحلمامور  به حیث شخص متبحر در آقا نیا) وایدكلود

احمق و بالهوس  یاکاکمهمتر از همه پسردكتور دروماند و ،گوریماک گر نورت ،اور اوکلندی

را بدست  ینظام منشی دلسته بود ننتوا او متأسفانه .ندکرد یم یهمراه اورا زین جناب الرد

 یتشمول نكیاگوش دهد و  اسبورنمسخره  اتیکه اغلب به نظر ودمجبور بویلیام حی  .آورد

 توظیف شده استویلیام حی  یعنیکنترول او  یکه برا کردیم یتلق نیچن ئتیدر جمله ه اورا

 . دکرمراقبت خواهد  شیها تیو از فعال

خود از حساب او  کانیدنز یبرا خواهدیم جناب الرد !چه یبرا ؟ادیز اشخاص نقدریاچرا 

 .ردیمدال بگ

 یسالها امو آر نینش یکرس ی، زندگود داشتخ یشانیپر یبرا زین را گرید یعلت ینظام منشی

 تیاذ اورادر سفر  ر اسپب بودن سوار .نموده بود هیتقو یرا در و یکاهل تیخاص ،اخیر

؛ کردیرا مسخره موا که اسبورن نیا تیدر موجود نیز بر گادی و تخت رواننشستن  .کردیم

 نامطلوب بود. 

 : گفت ادیبا خشم ز یاسیس منشی، را دربر میگرفت له فقط چند روزهمسباوجو اینکه سفر تا 

اعمار  بتریخو یها جادهخود  قلمرودر  توانستیحكیم مقدس نم نیایا سنگ  تیرنج یآقاآیا ـ 

 ؟دنک

ه ستادیا خیاب خورده بود و ابروان ستبطرف باال  شیها لیکه سب یسال انهیم تنومند و مرد ،واید

 اظهار داشت:  دادیم رانهیدل هافیق یوب شا

هاست  سیانگل تقامخوب ح یها جادهکه  کندی، مهاراجا اغلب تکرار منخواسته است عمداً  -

 . آماده میسازده کشور ب تعرض مکانات را برایا نیدشمنان بهتر یبرازیرا 

 !دهدینجات م اوراخراب  یسرکها کندیکه او فکر م یعنی -

ً  زین بلند شده بود، یرو یکم ،نسبت درد کهدرحالی  نمکنات  جمله فوق را کنان نالش تقریبا

 . داشت اظهار

  :گفت اسبورن

  یکه بجا ستیبهتر نآیا ، سازد یان مرا مشوش مت ۀدیپر رنگو نیز یتان باال آرامینا -
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 . دیسنگ با دکتر دروماند صحبت کن تیرنج

 :جواب داد یاسیس منشی

  .ری، نه خرینه خ -

  .پالن مذاکرات فکر کردم ۀصبح دربار ات، شب قبل مانده شده ام یمک كیصرف  -

 : گفت دیترد با اسبورن

 یبهر صورت صدا ؟شدیم دهیات شن مهیبود که از خ یر بلند از کرخ  خ   نی، ااست نطوریاس پ -

 · زنانه نبود

  :جواب داد یبه سردویلیام حی 

 . آمده باشد نیبنظرت چن نمکیفکر م ...دانم ینم -

 مهیخ یشرویتا صبح پ چارهیب .است دهیشن آنرا زی، بلکه نوکر من نآمده اوه، نه تنها بنظر من -

 . پل کرده استرا گز و

 .سکوت کرد مكناتن

مرد  آنها شتریب .در کوچه ها جمع شده بودند یادی، مردم زدیه رسیرقزمان به  نیدر ا کاروان

 یگروپ ها یبعض که آمد یبه نظر م .جعدم یها شیباال با ر، خوش اندام و بلند ها بودند

 یکارانراسو .بتن داشتند یارغوان یشمیابر یلباسها ند.تفنگ مسلح بودو ریبا شمش اشخاص

در حال  سرعتامدور بدوش داشتند ب یاهسپربه تن وتفنگ و وخش یشمیابر یهاکه لباس 

 یتوپچ آنهادر اطراف  و چند عدد توپ قرار داشت هیقر بخش آخری. در دعبور ومرور بودن

شد که در  یاحساس م زی. از همه چندعملی کردچرده را  اهیبودند و قومانده افسر س ستادهیا اه

 .اند دهیگرد هیو ترب میتعلو زیخوب تجه اریبس و دهیجابجا گرد یادیجا عساکر ز نیا

 :گفتمکناتن  اسکورت به قوماندان

  .رگادي نانا -

 یکی. تارها جابجا کردند مهیدر خ یار کانال بزرگنک هی، آنرا در وسط قربودند ئتیمنتظر ه -

 ساحل شده را در کنار یزردوزو نیها موفق شدند خرگاه مز سیاما انگل شب گسترده میشد.
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 فراز یك ن مكناتن. دشده بوشده بسته  نیز اسپ و دار ه. در نزدیك آن دو پهرنندیمقابل کانال بب

 .است هدینشن یزیوانمود کرد که چ یاما آن شخص طور ست؟یاز ک هخرگا نیا دیسك پر س

 .بخواب رفتند یبزود ،که از سفر مانده شده بودند نیواردتازه 

 داریرا از خواب ب اسبورن ،دیرسیکانال بگوش م یکه از آنسو ۀمهآرامش صبحگاهان هم در

شخص  .نفر از خرگاه برآمد کیکه  دیو در آنطرف کانال د را پس زد مهیخ ۀاو پرد .کرد

 یسحرگاه رهیدر غبار ت .سك را بتن داشت یها ادهی، لباس پبود یقد متوسط یمذکور دارا

 نکهی. اما همبودشده  میندو قیش بطور دقدیسف شی. رندیخوب بب اورا ۀنتوانست چهر اسبورن

راول به ق ، عساكرستیچشمش خوب ن دیکه داند معلوم شد تشگ خودرار س یبه تند ازسرب نیا

 داده زیمترقبه مهمریبصورت غ خودرا اسپ. او اسپ سوار شود برتا او کمک کردند 

  .چهارنعل بحركت آوردو

 حهیاما را ند،یبیخواب م کهیبا خود فکر کرد مثل اسبورن. منظره فقط چند لحظه دوام نمود نیا

بود، آفتاب  حمام گرفتنمصروف  اسبورنکه  یزمان. در پراند یبکل اوراخواب  ،صبحگاهان

 ها هکانال خم شده بودند پرند یکه رو یهائدی. در باغ ها و بدیگرد دیغبار ناپدو طلوع کرد

 . دنامرتب خرها شروع ش عرعرنه چندان دور  یی، در جاکردندیم یآواز خوان

 . شدند داریهمه بنیزها  مهیخ نیساکن و شده داریبادی ناناگر 

با  یاسیس منشی. د که دنبال آب به کانال رفته بودبو یمه منتظر نوکریخدر نزدیك  مکناتن

 یبو اسبورنبار حتى  نیا . امااو بود هیمنتظر کنا کرده، سالم علیك اسبورنهمراه  اطیاحت

ته شده خرگاه توقف کرد دوخ یافسانو در رانک که در ی. نظر او به سوارکار تكتازنگاه نکرد

 رهیپ اسبورن. آمد نیپائ پاس از یتند اب و کرد چراول ها قالقطرف  آن شخص لگام را به .بود

 شور داد خودرادست  دیمه ها دیخها را در کنار نفر یوقت ی. وش شناختدیسف شیمرد را با ر

 . دیگرد گاهداخل خر و

  :گفت واید

 .کندیآغاز م یکیرا در تارگفتند که او روز خود به من ،سنگ است تیشخص رنج نیاـ 

مرد کم از کم شصت ساله  نیآمد که ا یباورم نم میبگو دیبا .ردیگیخودش از عساکر خبر م

 . کار را انجام داده بتواند نیچن
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 .آمد ماز او خوش :گفت اسبورن

ها  سیانگل آنها .، آمدندبه تن داشتند یشمیکه لباس ابر کچند افسر س ،انهحاز صرف صب پس

  .دعوت کردندرا به قصر مهاراجا 

شتاند.  گذبا دقت نظام قراول را از نظر مکناتن  .واقع بوددار  هیدرخت ساصر در باغ پرق

ایستاده  یمقررات نظام یفق به تماماکه مو ادهیدك مکمل پنک . دوخوب است اری، بسخوب است

، یسبز و قرمز ،زرد تیز یبا رنگ ها یشمیشده ابر دهیآج یها یکرت و آنها با دستار .اند

 تقریباً  یمر توپچآدستمال  ۀبا اشار یوقت رنگارنگ بنظر میرسیدند. یالله ها از یواریبسان د

ی نخوتبه  یاسیس منشی، ر مهمانان رسم احترام بجا آوردندصد توپ بغرش درآمد و به افتخا

مرد  رهینداشت که پ دیترد كیچی. هنمود یتلق یمهم بس تیشخص خودرا ودچار شد  زیادی

 .درکیصر مراقبت مق ۀهریك را از خالل پنجر فۀقیا حركات و شیر دیسف

 یبرا هک االريت. اما با آنهم در گرفتند خو یجالل شرقبا حشمت و جاه و یبزود ئتیه اعضاء

فرش  نیقال نیشنگ ترق االر بات .دیردگ رهیخ شانیچشم ها ه بود،داده شد صیدربار تخص

رار رنگ ق یطالئ یستون ها با چتردار یبزرگ تختتاالر  یقسمت وسطدر ، بود دهیگرد

 .شده بود نیمز یمتیق یداشت که با طال و سنگ ها

سرشناس را  یسك ها یکه لباسها یتمیق یسنگ ها ریسا جالیش الماس ها و دنیاز د مچش

ً که چهره  یمرد رهیپ بر تخت طالکاری شده. دیگردیم رهیخ ،ساختیم نیمز ون گآبله  نسبتا

ر مبکبا جواهرات  شده نیمز یبندکمر و دراز بتن داشت دیلباس سف . وینشسته بود ،داشت

درخشش  دنیکه چشم از دقرار داشت  یالماس بزرگ ،رنجآباالتر از  در بازوبندی و بسته بود

 . شدیم رهیآن خ

  :دیشیخود اندبا اسبورن

 وقت چشم  نی، و در ااست ”کوه نور”، جهان الماس ومعروفترین نیبزرگترهمان  نیا -

  لهیحچشم مهاراجا هوش، ذکاوت و گانهی. از دیمقابل گرد یسنگ تیرنج نگاه اب اسبورن

 . دیگردیم احساس

 !است ”شیرپنجاب” - نیا
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 یکمپن ندگانی. نمابه صحبت نپرداختند مسئله سفر، ۀباردر  ی، سفرا فوربود معمولکه  یطورب

مراسم  نیچن درکه مکناتن  .نمودند شکشیبه مهاراجا پ را ییبها متیق فیتحاویا امعظم هد

و جواهرات  یمتیق یاوکلند که با سنگ ها جناب الرد هشد نیر تزئیاز تصو کافی داشت، جربۀت

 . شروع کرد ،بود دهیگرد نیمز

 

 مهاراجا رنجیت سنگ

 (183۹ـ 1۷۹۹)  

 یمایکه از س یحکمت بزرگ دولت» مجرب نبود، به توصیفکمتر از او که  نیز سنگ تیرنج

الفاظ او  یربط ی. ببه توصیف الرد اوکلند پرداخت «کردیم لوءتال او االحترام واجب سرد

نتوانست ، نداشت یخود چندان دلبستگ یکه به عمو اسبورن یآنقدر واضح بود که حت

 منشیخطاب به  شائید قولت گویا با درک این مطلب، برایجا رااه. مبپوشاند خودرا یتینارضا

  :گفت ینظام

  ؟ستین نیچن -

  .نمود دیحرکت سر تائ شده بود بسرعت با ریکه غافلگ اسبورن

 را یسکیوو نیاوشده و صندوق بزرگ مملو از  یطالکار یها ریشمشاز آن تفنگچه ها و بعد

بلند  خودرا جام ،دیچش را یسکیرت و وال، کنیوا نکهیسنگ پس از ا تی. رنجبه تاالر آوردند

 :گفتو  دنمو
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خودرا درد سر  نیاو جامهشت،  -هفت با نوشیدن صاحب  الردجناب چه  یدانم برا ینمـ 

 ؟است سازکار یفقط یك پیك وسک کهیحالدر  میدهد؟

موفق به سختی  ئتیه ی. اعضادیآغاز گرد ،بود دلچسپ یلیکه خمذاکره  بعد از تقدیم تحایف،

 ورنرگ ۀ، خانوادساختیرا عالقمند ماو زی. همه چسنگ جواب دهند تیشدند به سواالت رنج

 ینظام ستۀ، تعداد دانیهتبر ریجزا ات کلکته، طول راه از هند یگرسنگ ،کلکته ی، معمارجنرال

، انگلستان یمربوط به مشکالت اقتصاد عاتیشا کرده است، یسمله همراه ها بکه اوکلند ر

 .گرید یزهایچ یاریو بس نیچ در تریاک فروش

ۀ دربار ی، حتدادیجواب م یبه آسان. او دادیاز سواالت پاسخ م یاریبه بس خود مکناتن

  .داد یراه نم شیبخود تشو ،نداشتهم ات ومکه چندان معل یموضوعات

ویلیام حی  هنکیاز ا او چشم یگانه در متوجه شد که ؛که با دقت مواظب مهاراجا بود اسبورن

 .گشت ارد دهیپد یجرقه ا ،کندیصحبت م یاسیو س یخیتار یها تفک درباره یسادگ نیبا ا

ال مقابل ور دارد بالفاصله سکعس رسنگ چقد تیبود رنج دهین که پرساسبورجواب سوال  در

مات مهاراجا معلو نکهیبا دانستن ا ینظام منشی؟ چقدر عسکر دارد هند -ایست  یداده شد. کمپن

 : موثق دارد با لبخند جواب داد

 .دو صد هزار -

جنگ  دانیم كیبزرگ را در  تیجمعن یچن توانیاما چطور م ،گفته اند نطوریمن هم یبراـ  

 ؟جابجا کرد

 از تمام روزمندانهیپ یهزار عسکر برتانو یس ـ ستی، بدكنن اشتراککه همه  ستین یحتم -

 . ردیکه جلو آنرا بگ ستین یقدرت چیگذشت و هخواهد  هند

 که نستیا قتیحق مقابله با آن برای تان دشوار باشد. شود که دایپ یاردو نیممکن است چن -

  ؟ببرد نیاز ب تواندیرا م یچند فرانسو یسیفر انگلن یك .دیعساکر خراب ندار

 .است ابربر یبا سه فرانسو یسیآموزند که یك انگل یم اطفالا مکاتب م درـ 

  ؟روسسرباز  چند تابا و  -
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  .ها را یما فرانسو روسها را شکست دادند و ،ها یفرانسو -

 ؟ستین نی، چنکندیم یبا چهار پنج عسكر روس برابر یسیکه سرباز انگل یعنی -

  .کرده است یرو ادهیکه ز دیفهم اسبورن

 . دیقبول کن گونهنیا نباشد اما قیدق نطوریا یممکن است بطور کل -

  ؟دیکن سوق، کدام اردو را در برابرش شوند ریزند سرا. اگر روسها به هاستدلچسپ  -

 . میحاضر کن آن را به مقابله یکاف کامالً  یوارد میتوانیم ،اگر اعلیحضرت شما متحد ما باشند -

ً ، ی، بلیبل -   ...، متحدطبعا

قشون  درباره تیحکاه ب، دشش ساخته باوحتمپنجاب را فرمانروای  نکهیا یبرا ینظام منشی

 همورد استفاد ایتانیبر یچپوتاز طرف  داً یکه جد یمهمات مرگبار و هند -ایست  یکمپن رومندین

که با مواد منفجره مخصوص مجهز  یدنگلوله بزرگ چ   ۀ. در بارگرفته بود پرداختقرار

منفجر  صابتا یدر جا ریفگلوله پس از  نیاظهار داشت که ا و توضیحات دادهاست  دهیگرد

سران سك  .گوش داده بود واه . مهاراجا بسازدیوارد م یو به دشمن خسارات بزرگ دگردیم

 خودراچشم  گانهیسنگ  تی، رنجخالص شد اسبورن یوقت .کردندیبا هم زمزمه م یدر عقب و

 اظهار داشت:  یدیق یتنگ ساخته باب رکانهیز

فرصت ، در است خطرناک الحس واقعاً پنل باشد، ارش یان گلوله هاتممکن است مقصد  -

  .دنکنیها نشان خواهد داد که چگونه آنرا استعمال م سیسك ها به انگل یچپتو سبامن

 : مهاراجا افزود ،دادیمهمان ها را نشان م یاندک ناراحتیپس از سکوت کوتاه که 

ً  . اگر الردصاحبدیکنن یما خود دار یاردو رسم گذشتدر  شرکتارم از ودیام -  در شخصا

  .دیگرد خواهدما  ادیز یباعث خوش شرکت نماید، جشن پنجاب روزهای

 .فهماند که مالقات ختم شده بیترت نیو به ا برخاستخود  یاز جا وا

ر پرتو مشعل ها ی. در چمن کوچك زسرگرم سازدشبانه  ها را یخواست خارج" شیرپنجاب"

ن هرایکه پ بایبود مرکب از دختران ز ۀدست "گارد" نی. اصف بست "ریگارد کشم"قطعه 

بخود  شکل نیچند ادیز مهارتبا  آنها. مسلح بودند ریشمشو ری، تبا کمانوتنبان به تن داشته و

www.takbook.com



 

 

115 

 

 دهیردگ ف خارجاز ص زهی. بعد دوازده دوشندشد انیتماشاچ یپرغوغا نیگرفتند و باعث تحس

اجرا  را مخصوص رقص بانگس یشدند و با شاخه ها تقسیم، به دو گروپ سالحبا گذاشتن 

 زدندیم گریکدیبا ف چوب ها را یبا حرکات ظر آنها. کردیم لیکه جنگ تن به تن را تمث کردند

 .خاستیمبر یدولیبه م هیشب یکه از آن صدا

 مشعل نیآتش شعله های ،مینس میامواج مال ریدر ز .گنده بودآناگر نا یادسکرآور از عطر  هوا

که  مدآ یو چنان به نظر م دیبجنیشاعرانه م یرقاصه ها با قشنگ هی. ساندافتاد یها به رقص م

 .خته اندیبرفگون آو یو به بالها کنندیشنا م نیزم یباال زگانیدوش ییگو

که  دیرسیمجذوب ساخت. چنان بنظر م تینها یرا ب سهایانگل یبا شکوه و افسانو شینما نیا

 .ودب دهیمسحور گرد یبکل اسبورن .اثر کرده است زین مكناتن جامد وحدر ر یحت

 : خطاب به مرد جوان اظهار داشتو  ین نکته شدسنگ متوجه ا تیرنج

و  تیشما موفق ی، برامنک کطرفهی یبکل را آنهااست که من نتوانستم کار  یشونق گانهی نیا -

 .تبسم نمود اسبورن نۀ. و در جواب نگاه ساده لوحانمکیم آرزو پیروزی

 خود یها مهیبه خ که روشن شد یوقتو همکارانش  ینظام منشی یبرا ،ییجمله معما مفهوم

سك  یاز قشله ها یکیدر  آنها، خدمتگاران "شیرپنجاب" تیبه هدا. چنان معلوم شد که رفتند

  .بود آنهامنتظر  انیاز مهرو یکی آنها یبجا و هدیردگها جابجا 

 یدونان خود بالفاصله گذارش مفصلاطالعات ما دنیپس از شن ،"ریگارد کشم" تیبعد آمرروز

 سنگ تیبود به رنج دهیاز همه بدان معطوف گرد شیب ئتیه یاعضاکه توجه  مطالبی ۀدربار

 یدربار سیدسا تیبه موجودمکناتن  یال که آقاثمطور شد،یم دهیاطالعات فهم نیاز .ردارائه ک

تخت  نیارثوا ب است که مولود وضع صحي مهاراجا و روابط متقابله اش عالقمند در پنجاب

 .باشدیم
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 نتانکو م نگس تیرنج

چند نفر مشاور  تنها .ملتزمین پر زرق و برق یتاالر پشه خانه دار، اما با تعداد کم همان باز

ه مذاکرات ب توانی. باالخره مستبار مختصر ا نیا ییرایمراسم پذ تخت قرار داشتند.نزدیك 

 .پرداخت تیبا اهمو یجد

 یدانا یفرمانروا عنوانی که بود گورنرجنرال ۀو در دستش نام گذاشت شیقدم به پ نمکنات

 .و بدون ابهام.. ، واضح و روشن جزؤمکتوب م ؛بودنوشته  پنجاب

را  ”شیرپنجاب” لقب گانیبه را ریدل یکرده بود که مهاراجا دیاوکلند اظهار ام جناب الرد

خواسته اعاده در امر عادالنه و خدا یبرتانو یواست که همراه با ارد دواریامو اوردهیبدست ن

 دتوان ی. او مدینما شرکتع الملك افغانستان شاه شجا نیسرزم یفرمانروا یقانون حقوق حقه و

مشترک با سك ها  یها تیکه آماده اند بخاطر فعال یسیكمك قشون انگل اب ایبطور مستقل و 

 .دیعمل نما، ردیبگ مسه یکشلشکر نیدر

ً . مرد شد دهیشن صدای اعتراض آمیزیعقب تخت  از  تیبطرف رنج ۀپنج سالو یس تقریبا

او با  .مهاراجا بود كیسنگ مشاور نزد انید او .داشت یکیآن خطوط بار ۀشد، چهر مخ سنگ

ز کلمات جداگانه درك کرد ا مکناتن ؛گفت مطلبی راسنگ  تیبا عجله به رنج و خفه یصدا

 : دیبلند پرس یسنگ با صدا تی، رنجبود. پس از استماع مشاور یه صحبت بزبان پنجابک

کابل با پنجاب اتحاد  یفرمانروا هیاست عل اضرصاحب ح جناب الرددوست بزرگش آیا ـ 

  د؟یبنما یرسم

  :بالفاصله اظهار داشت ،مکناتن

شک بیاد  بدون ،. اما اعلیحضرتمییرا امضاء نما ۀمعاهد نیچن میامروز حاضر نیما هم -

 ااست ت دهیسال قبل عقد گردوجود دارد که چند ۀپنجاب موافق شاه شجاع الملك و نید که بدار

 یتخت و تاج موروثشود تا دوباره بوطن خود برگردد وكمك  ،بخت اخراج شده رهیت نیبه ا

 .صاحب شود خودرا

او  برعالوه و سفانه فاقد عقل استأمت ”بخت رهیت ۀاخراج شد” .خنده افتاده ب یسنگ تیرنج

 . فراموش نکرده است را موافقه
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 : عالوه کردویلیام حی 

 ؟دنکن را امضا آن سند زین ها یسیکه انگل خواهدی، اعلیحضرت شما ماست ممکن -

 ...کرد عالوه ریآن خواهد بود که شکر را به ش یبه معنا نیا خوب، -

منتظر  یصبریبا ب یپنجاب نیشاورها و م سیانگل ،رفتسکوت برقرار شد. مهاراجا بفکر فرو

 : گفتسنگ  تیباالخره رنج ...بودند

 هودهیب یهازیبخاطر چ دیصاحب نبا الرد جنابشخص مورد اعتماد بزرگ  نمکیمن فکر م -

  .راه دهد دیبخود ترد

 ...دوباره سکوتو 

 گرفت. میآن تصم ۀدر بار یفور دیاما نبا خوردیبه نظر م جالبیفوق العاده  شنهادیگرچه پ ...

 ...فکر کرد دیبا

داد که مهمانان می، روز سوم. صاحب خانه خوش مشرب موقع نروز گذشت، روز دوم یک

گذشت  ادهی، قطعات پانگلیسهااز جلو  ی. وقتدیمجلل اجرا گرد یها "رسم گذشت"دلتنگ شوند. 

 یب اسبورن .دندیغر توپ ها، دیروشن رس یرنگ ها یپرها یدارا های کالهبا  سوارانیو

 اراده اظهار داشت: 

  .اعلى اریبسـ 

، "ریگارد کشم"شان  یسرگرم یبراها . عصربردندیم یو هواخور حیها را به تفر سیانگل

 ها و نوازندگان حاضر بودند.رقاصه ها، آواز خوان 

 سرحد  و وستانمختلف هند یاگر به گوشه هانانیاد زامهاراجا  نیمعتمد ،شب ها یکیدر تار اما

دشمن و  یروهایتازه درباره ن یمعلومات ها یسنگ به جمع آور تی. رنجمیتاختندافغانستان 

 .شود لیتبد دشمنه در هر لحظه ب توانستیم زیمنابع متحد خطرناک خود مشغول بود که او ن

را  "مسامحه کاریوتأخیر  یتكتیك شرق" و "ییایآس یپلوماسید" و بودند یعصبان انگلیسها

ویلیام حی  وستهی، پشده بود زیاز همه لبر شیب اسبورنصبر  ۀو بالخاصه کاس کردندیم نینفر

ً که خودش  دادیو به او مشوره م دادیمورد تمسخر قرار مرا   .بجنگد افغانستان ریبا ام مستقیما
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 یکه او بهتر م دادیجواب م واه ب میساخت و گینمخش را مكناتن ،اسبورن زیلحن تمسخرآم

 قتوقت به و مكناتن .دنرا بدر گریکدی یگلو آنهاد تا خود یزآورا با ببر در ریرد که ششما

 .فرستاد یبه سمله مکتوب مگورنرجنرال  یبرا

 الهور هفته گذشت، باالخره هردو طرف موافقه کردند که مذاکرات را به كی بیترت نیبه ا

 نیبرنس سرزم نکهیا شدنبا خبر .مذاکرات ندیگویرا م نیافاده نمود. ا مکناتنمنتقل کنند، 

هور دستور داد که به ال زیاو نبه ویلیام حی ، ا ترک گفته و در پشاور قرار داردافغانستان ر

 . دیایب

پنجاب  تختیپاسوی  به داشت سپیدار قرار و یساکا آن درختان در دو جناحکه  ۀجادطریق از 

 یو در زمان مغل ها ختسایم وصلگره آو  یبزرگ الهور را با دهل ۀجاد نیا .حرکت کردند

بحر  میوزش باد مال ریز دادیچشم کار م کهی . در اطراف تا آن جابود دهیبزرگ اعمار گرد

باوجود . داشتهندوستان را  حیثیت گدام غله امیاال می. پنجاب از قدزدیوج مگندمزار م کرانیب

 ؛ اما آنقدر بزرگ نبود.دیرسیهزار نفر مه صدکه جمعیت پایتخت ب

 نی. اکنونی در الهور، پاکستان یباغ ،ماریباغ شال ] ماریشال هشکورا در باغ مجلل و با ئتیه

جابجا ه است.[ ساخته شد یالدیم 1۶۴1در سال  یباغ به دستور شاه جهان، امپراتور گورکان

 ماَ  و . از خالل درختان انار، مالتهبود نیتپه مرمرشبیه  با شکوه خود یکردند که با تراسها

را بالفاصله  نیمرمر ۀتپ ۀ. قلآب افشان بودجالب ۀ وارفها . صددیوز یم میمالگوارا و مینس

 .در آنجا برپا ساخت خودرا مهیکرد و خ اشغال"برادرزادۀ نازدانه" 

که در  ستییبنا نیو بزرگتر نی، با شکوه ترروز به مقبره شاه جهان رفت نیدر اول اسبورن

 دهیو سرخ اعمار گرد اهیمرمر س یاز تخته ها آرامگاه. قرار دارد یورا یایکنار راست در

به  احساس نأمونسی لحاظ نیاز ا و نداشت تناسبشهر چندان سیمای با  ،شجالل و با همه

 .دست میداد یخارج و گانهیب

، بود مهمتر او از هرچه یکارش برا. کرد یتلف نم بیهوده یرا به گردش هاوقت خود مکناتن

 نیهم ،یبل .بود "مامشهور جهانگرد"با  ش مالقاتکار اولین ،از جمله ...کار و باز هم کار یبل

 .کردیم ادینام  نی، او بود که برنس را به اتواند باشد ینم نیاز ا ری، غطور

 نپدر چ . برنسدیکامل آغاز گرد یاری. صحبت شان با هوشدندیدیبار اول بود که با هم م آنها

 یده اما کمورزیاندام  ،بلندقد  یدارا او ،و یك دستمال به کمر بسته بود دیو دستار ظاهر گرد
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کرده بود  یخود آشت یچله گ و یبا چاق نطرفیکه از مدت ها به اویلیام حی در کنار  والغر 

را در برابر  زیهمه چ تصمیم داشت تا، بود نیخشمگ اری. برنس بسشدیتر معلوم مبلندهنوز هم 

 کندد جبران هم باش ییرسوا تقیمولو به  خودرا تیشکست مامور و مطرح سازدچشم سبز 

فراموش  چگاهی، هرا که در کابل متحمل شده بود یو اهانت ریتحق وا. و باخته شده را دوباره ببرد

  .ستاندیرا چشم سبز م بیهمه مصا نیا عاملنکرده بود و 

 خودراهر دو دست و رفت شوازشی. به پخودرا درك كرد مهمان روحیهبالفاصله مکناتن 

 گفت:  و بطرف او دراز کرد

استعداد و  درباره، ات عانهاشج یهادرباره سفر .شومیخوشحالم که با شما آشنا م اریبس -

 كیهم از نزدکه با میامکان را بدست آورد نیام و باالخره ا دهیشن یادیز یزهایات چ یستگیشا

 . بود یبار سلطنتدر ستهیشا یکه بکل کردیچنان رفتار م مكناتن. میآشنا شو

که او هم  شد ریناگز و باقی نگداشت یزیس چنبر یبرا ،شعفوجد و نیاستقبال با چن نیا

آنرا  خواهدیم ییکرد که گو یرا گرفت و چنان حرکت آنها حی، ولیام دراز کند خودرادستان 

تکان وجنبانده  یرا با شکوهمند آنهاکار را نکرد و  نیچرا ا دانمی، اما نمخود فشار دهد نهیبه س

 .کند عین لهجه صحبت اب و گرفته خودبه  یتالش کرد حالت عاد زین . برنسداد

 .ام دهیشن ادیز یها زیان چت ۀبرازند وتهوش و ذکا ۀمن هم در بار -

  :گفتمکناتن  

که  کنمیاعتراف م .میکن صحبت است وستهیدر کابل بوقوع پ که وقایع ۀو در بار مینیبنش -

است که  نیا قتی. حقتان قهر بود یباال نم کهک یپنهان نم ،مشتعل بود یاوکلند بکل جناب الرد

رف خودت که از ط یارزشاطالعات با ۀبار با  دادن توضیحات در موفق شدم یدمن تا حدو

 .نشانم فرو اوراخشم  ،شده بود یو همکارانت جمع آور

 . برخاستخود  یبرنس از جا 

ً ، من سر -  تدوس استیس درباره یم که در آن معلومات کافستادفر تانیبرا هیپنجاه اطالع تقریبا

 یادیز معلومات آنها، همچنان در دهیذکر گرد یروابط تجارت و وا نقشه متصرفات، محمدخان

 .شده بود ریافغانستان تحر هیهمسا یهاکشور درباره

  :ویلیام حی با دست به او اشاره کرد و گفت
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 دیفوق العاده مف ،دیرا که شما فرستاده ا ی. مواددینیخدا بنش ه لحاظب !دیگویی، چه مکنیدیم چه -

شما برآشفته ساخته  هیرا علاو ی، مگر کدام کسگفته ام جناب الردبه  اآن ه ۀ، من در بارهستند

چنانکه خودت  د،یردگ ادیتان ز یم باالورو بااعتماد   در بارۀ شما جدا است و . اما نظر منبود

 نم.ک یباور نم یکس یاالب یمن بزود یدانیم

 . دیقرار گردبر ییمعناپر سکوت

مطالبی را جناب الرد برای   تیها یماجراها و سرگرم درباره یکسمیترسم  ،ما باشد نیب -

همصحبت خود  پشتبه  کنانیباز خواهدیم ییگو ؛دراز کرد خودرادست مکناتن  باشد. گفته

ها را  زیچ نیا ی، جواندانندیهمه م کهی، طورپرسم یاز شما نم زیچ چیه ۀمن در بار .بزند

 !بلي دارد ؛دارد

 . باز کند خودرااو موقع نداد دهن به مکناتن  مداخله کند اما خواستیمنس بر

ً  .میزن ینمباره  نیکلمه هم در کی نیاز ا یشب، میجنتلمن هست ،ماـ  کابل  در دیکن تیحکالطفا

 .سازد یعالقمند م اریآن مرا بس یفرمانروا ست؟یلخاصه نظر شما چو با شودیم دهیچه شن

 ییبدگو نیو چنا اوکلند از شیپ توانستیم یبود که چه کس شهیاند نیدر جانیهب وارنس با تب

اشتباه  نی. چطور ممکن بود چنکردیتصور م یکه و ستیطور ن نیامکناتن  چه خوب که .کند

و چه حافظه  ردیگیرا از هوا م زی، همه چمحترم دانست دیبارا   "چشم سبز" لقب نیو ا ؟کرد

ضرور بود که  ،بودروان کرده  شماریاد بناس یاسیس منشی یود که براب برنس دارد، فقط او

هم  یریگ جهیرا نه تنها خوانده است بلکه نت آنهااو گذشتاند. و از نظر  گریدکباریرا  آنها اقالً 

  .کرده است

 ، من میکن ینمت ضاودرست ق محمدخاندوست  ۀما دربار ،دهدارم که اشتباه ش نیقی، من سر -

 ش، بارها با هم گردام داشتهعاشرت از شش ماه با او م شی، بكرات نوشته امه باره ب نیدر

  .میخو گرفته بود گریکدیه و ب میا کرده

 ؟ دییبگو دیخواهیچه م -

رانان وحكم لی. سران قباشودیخان کشانده مدوست محمدل افغانستان به یتمام قبا یرشته ها -

 . استبراه سر و اریشخص فوق العاده هوش نی. اکنندیاو حساب م یکوچک رو
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  ؟دیکنیفکر م نطوریشما هم -

آنچه را که  مهیندارم اگر ما ن یدیترد چی، هشده ام قنیبكرات مت میگویکه م یزیمن به چ -

 . او متحد ما خواهد بود میانجام ده شیبرا ،میدهیانجام م محمدخاندوست  نیمخالف یبرا

  ؟مطمئن هستید مورد نیما درشو  -

 .کامالً ، سر -

و در  (نمود یژست نامفهوم یاسیس منشی) اما در آنجا .دیحق بجانب باش دیشا ،کرد دیچه باـ 

کابل در  یه فرمانروامعتقدند ک .کلکته و سمله همه ،، لندنکنندیآنرا فکر م برعکسآنجا همه 

 .است و پارس هیبا روس یروف بازصما م غیاب

 . میکردن یبانیاو پشت ۀما از مطالبه حق نی، ببمیکار را داشت نیبه ا اوراما خود ما ،، سراماـ 

 ؟خواهمیمعذرت م موردیسوال ب نیو از ا دیچند سال دار -

  .دیتعجب گردممترقبه صحبت ریغ تغییراز  برنس

  .سه ساله شدمو یها س یتازگ نیبه هم -

 جهانگردن جوان، رتو .دیشما هنوز جوان هست .من پانزده سال بزرگتر از تو هستم .و سه یس -

 یبرا ،(شدیاحساس م یفیتمسخر خفمکناتن  یدر صدا). پرآوازه یمشهور، مولف کتاب ها

است اگر  ادیانداخت ( و نه چندان ز یبو یمعنو ) نظر پر ستین ها کم نیسال تو اسن و

ً  ،میریرا در نظر بگ تیهااستعداد   .توانم یقضاوت کرده م آنها ۀمن در بار کهیآنجائ تا طبعا

 ؟دییگویدانم چه م ینم ،سر -

و ممکن  میدان یدرباره اش نم یزیمقامات که ما چ ۀدربار قضاوت ،نمکی. فکر مدیدانیحال م -

 محمدخانت دوس نکهیو آن ا کندیم کتهیرا د یگرید استیس یباحتمال قو ،میندان چوقتیاست ه

 .کنیم تیم تبعیاز حکومت دور شود و ما مجبور دیبا

 : ادامه داد و انداخته زده نظر رتیبه تورن ح یاسیس منشی

 یهانوشته خواهند شد. سفر دیجد ی، کتاب هاشوندیمن من ها دگرردر آنوقت است که تو -

 . شدخواهد  ریتسخلندن  انیو بازهم قلب دلربا .گرفتخواهد صورت  حیرت انگیزی
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 : بلند اظهار داشت یو با صدا «گرفت دنیباد بكدام سو وز نیبب» خود فکر کرد برنس با

 در وطن خود برخوردار یعیوس یبانیو از پشت ستیا ستهیشا یفرمانروا محمدخاناما دوست  -

 .است

گر ادر خانه » "سات یاپنتس”که گفته  یا دهیضرب المثل را نشن نیا ،و جوانم زیعز دوست -

 حسابع الملك شجا ینه بلکه رو محمدخاندوست  یحال رو .«کس است، یک حرف بس است

 یام امپراتورمکه خواست ت یعنی، هند است - ایستمعظم  یخواست منافع کمپن نیا .میکنیم

  .است هیبرتان

 : ادامه داد زیآم حتینموده و بعد بطور نص یدار یسکوت معن مكناتن

آنرا ثابت  دیشما با ،مردم برخوردار یبانیاز پشت با استعداد است و محمدخاندوست  اگر -

و  از او بوده  ترع الملك با استعدادکه شجا ای، ثانستین نطوریا یبکل اوالً  گفت که دی. بادیکن

است  خورده شمن سوگندد محمدخانو دوست  تصرف تاج و تخت به او تعلق دارد یحق قانون

مهارت انجام  کار را با ظرافت و نیکه ا دیهست مکلف. و شما هرچه زودتر برکنار گردد دیو با

خواه ریو خ یمیصم تیبه دوست نها .دگرمن برنس ۀندیآ یها یروزیضامن پ نستی. ادیده

 .دیي مکناتن اعتماد کنح امیلیتان به و

 !لعنت فرستاد ابلیسبه ، برنس با چشم سبز یدار یصحبت معن یاجراو یاز خداحافظ پس

 مانهیصمدوستانه و ۀط با رابطفق، ستین یزی، بجز کار ابلهانه چروشن است کامالً موضوع 

نطور ی. اما اکرد لیدار تبدوفا را به متحد مطمئن و محمدخان دوست ریآسان بود که ام یبکل

ساخته  گک یگد موماز  همانند اینکه ؟چه مفهوم دارد هیمنافع عال نیا ،منافع عالیه ،شود ینم

 . اما تودباش روییدهدر کله اش  ه، کامغز یکه بجا ۀکودن ابل ای، یمتكبر داده باش افهیق واه و ب

 یباز نیدر چن دیبا ،یکافي شهرت دار ۀبه انداز زیخودت نو یشاعر بزرگ هست ۀخو اوالد

 یکبار آنها، که ینک لیرا تحم تیکفا ی، تنبل و بکارهیه باش ،و به افغان ها یریاحمقانه سهم بگ

را  سفیهانه استیس نیچن یادیبن یو ب یهودگی، کلکته و سمله بدر لندنآیا . کردند اورا طرد

 دانند؟ ینم

 دی، بااوردیرا بجا ن آنها هیچ کدام اما ه بود،داد یادیز یهادیوعده و وع ریکابل او به ام در

 باچه ،من یخدا ”...شا یرشاه شجاع الملك به تخت و تاج پد”اما بازگشت  .ودمآنرا ن ۀارفک

چه  آنهاخود  رسر دانم ب ی. نمدهندیرا رنگ م تینمرام و نیاحمقانه تر نیا یته انیم جمالت
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 یآنهم بفرمان آقا ؟ستین زیناچ اریبسآیا ، ندهیها را بخاطر منصب آ یپست نی. تمام اخواهد آمد

  .یس ایس منشی

. آدم کردندیم بیتعق اورا کشتناوح ی. کابوس هاآورد یانبوه افکار به برنس هجوم م ،شب

 و محمدخانبه دوست  شباهتکه  کردیقامت بلند در برابرش عرض اندام م یدارا ،ینیکج ب

نگاه  با و یرون میشد و بتدریج بزرگ و بزرگتر میشدب خمکه از  شت مانند دیویداخان  اكبر

  میگفت:مخصوص  یبا صداو و خشم آلود

 یگاه .است نیبه ابسته واتو  سرنوشت، ع را نجات بدهشجاع الملك را دور نگاه کن، شجاـ 

 ؟تلخ است مسلک چطور، هم» زدیلبخند م یو با همدرد دیگردیم داریپد ویتکویچ شدر خواب

 اراده ات باید قوی باشداما  .کرد یاست، بهتر است از آن دور ریپر تزو یزیچ تخاراف یدانیم

 «.و در تصمیم خود ثابت

عقب  .آورد یرا از پا در میو یروح ضادهایت نی، اشد داریب یدیشد یسردرد اب برنس صبح

 نیز و تورن برنس وظیفه چنین بود. کردمی هیبه افغانستان را ته پالن تجاوز نشست و زیم

، داد را خواهدخود زیفرا برسد بخاطرش هرچ ۀاگر لحظ نستیا قتیحق .کند تیتبع تا ریناگز

 ...خدمت کند دیبا فعالً اما 

و از فشار وجدان عذاب  کردیم هیرا ته یلشکر کش اتیکه برنس خط السیر و جزئ یزمان از

بنام  کتاب گرفته بود می. او تصمالهور بود یدنید یمصروف مطالعه جاها اسبورن؛ دیکشیم

  .دسیبنو "سنگ تیه رنجگااردوو ربادر"

خواهان پاسخ  ،شكیبانا یاسیس منشی یوقت و دادیمعلومات الزمه ادامه م مهاراجا به جمع آوري

  :سوال جواب داد ند زده سوال را باسنگ فقط لبخ تی، رنجشدگورنرجنرال به مكتوب  یرسم

 ؟آمده است ریما به س کشمیررد گااز  مکناتن یقاآ کهیمثل -

 موضوع مکتوب اشاره و مراجعهه ازهم ببدر نظر نگرفته باز و  اوراتمسخر  یاسیس منشی اما

 . کردمی

منظور شورا را  نیرا خواهد داد و به ا ییوعده کرد که جواب نها  "شیرپنجاب"باالخره  

 یاشخاص مهارت خاص با یسنگ تیرنج ؛.نداشتندر آن تنها سك ها اشتراك دعوت کرد و د

 یو منزلدر و به همین علت حاال . مختلف در خدمت خود قرار داده بود یکشور ها را از
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رچم تحت پزمانی  که االر ،کور ،ونتورا ،اویتابیل لیاز قب نسهفرا و ایتالیااز  یها لجنرا

 .اند افتهی برای خود پناه گاه پنجاب یدر اردوآنها حال  .بودندحاضر ، بودند دهیجنگناپلیون 

و مهاراجا نسبت به او  حضور داشت نجایدر ا زین ییحكیم بخارا ،نیالدزیعز ریهمچنان فق

سنگ و  ری، شسنگ پنجاب کرك یو پسران فرمانروا نگس انید ریداشت، وز اعتماد خاصی

 .بودند رحاض نیزر سنگ اکونو

خودرا قات کرده ت سرا یپا .نشسته بود عادی ه شکلتخت دلخواه خود ب یرو مهاراجا

به  تنها سنگ تینجرور حضدر  معموالً . لمس میکردیك ارا یكوجواهرات گردن بند خود

 تیسنگ مقررات را رعا تی. اما امروز رنجندیشیبن ،شدیکرک سنگ اجازه داده م یعنی عهدیول

رنگ سرخ رنگ شده  بان قسمت بزرگ آ وشده  ختهیهندوستان آو ۀنقش وارید یرو .نکرد

 .بود

 : گفت و گرفت سموضوع تماه ب مهاراجا

 نی، حال وقت آنست که به مهمانان ما پاسخ داد درانداختتأخیر  به دینبا نیاز ا شیزمان را ب -

 ؟دییگویباره چه م

 تیبا عصبان، دیدرخشیم يو اهیس ی، چشم هاشد ستادهیا هخمید و كیبار دیان سنگ وقت نیا در

 : اظهار داشت جانیو ه

 آنها ،میدر یك راه برو آنهابا  میتوان یصورت نم چی، ما به همیگویگفته ام و بازهم م قبالً من  -

که  یهمانطور ،دورنآ یما یورش م راما فردا ب ،صلح آمده اند یار، امروز بدشمنان ما هستند

از  یدر کلکته کس ییکه کدام جا . احتمال داردبرخاسته اند محمدخانبر ضد دوست امروز 

 نفس یتا کم خاموش شداو  ...نمایدرا  پنجاب ییفرمانرواو ادعای د شودا یپ یعاد یسك ها

گذرند، اما ما به  یاز پشاور نم آنها رایاست ز نی، البته چنافغان ها دشمن ما هستند .ردیگ

ه ک ستمی، تنها من نمیباشند آنهاها خطرناکتر از  سیانگل ییم.برا آنهااز عهده  میتوانیم ییتنها

 .کنمیمفکر  نطوریا

 .بلند شدند یدیتائ ی، صداهاپسران مهاراجا نشسته بودند که یها یچوکسمت  از

 : همه را خاموش ساختو  را بلند کرده دست خود سنگ تیرنج

  .یتو حق به جانب هست ریوز -
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 سنگ تبسم نمود.  انید

صحبت نیز ات ما باسمح ۀتو در بار نیالدزیعز .کامالً و  یخیاما نه ب یتو حق بجانب هست -

 .کن

 گذشتانده را از نظر نی، حاضرشد ستادهیبر دوش داشت ا یچپن بخارائ که یدیسف شیر رمردیپ

 . فکت ها پرداخت به قرائت ارقام و کنواختیو آرام یو با صدا

سکنه است  ونیلیشصت م یرا اشغال کرده که دارا ییها نیدر هندوستان سرزم هاسیانگلـ 

. بصورت مشترك تبعه دارند ونیلیهفتاد م ،شده اند مانیهم پ آنهاکه با  یبرعالوه شهزاده ها

عسکر  ردقچ توانندیها م سیانگل نکهیکنند و ا جادیرا ا یونیلیم یدوکه ار توانندیم یبه آسان آنها

در مجموع  ریهمراه با کشم. در پنجاب کم نخواهد بود کنمی، فکر مبحار انتقال دهد یراواز ما 

 رایما هشتاد هزار نفر است که حفظ آن مشکل است ز ی. اردوکندیم ینفر زندگ ونیلمچهار

است که در جنگ مقابل  یو کافارد نیاآیا  .میما داشته باش دیبا هاست ک نیاز ا شتریدوبار ب

 ؟ها مقاومت کند سیانگل

  :اظهار داشتداخله کرد ومراجا مها

 یهاواریبه دتا  حالو کندیم یشرویال پمانگلیسها بطرف ش خونین جمو ،دینینقشه را بب نیا -

 .یمشبایکه محتاط م میهستمصئون  یخاطره . ما باند دهیرس ما

 . نمودند قیها با حرکت سر تصد یفرانسو ها و یتالویا

 .باشند یهم م یوق، با تجربه و چاالك آنهابلکه  ،نداگر لهیمهربان ما نه تنها ح گانیهمسا -

  کرد. مقابلهمحابا  یتوان ب ینم آنهابا  ،اعتراف کرد دیبا نیبا

علیه كابل صرف نظر  تركمش تیکه از فعال ستیعاقالنه ن ،ارائه کرد خودرامهاراجا پالن 

از جد و جهد  دینبا ؛ اما همزمانساخت رهیرا ت هند -ایست  یا کمپنکار روابط ب نیکرد و با ا

ها باشد،  سیانگل بدو ش محمدخاندوست  ریبا ام جنگ یقلت اساسثبگذار  .کار گرفت اضافی

 در خصوص اما .میریدر قفا قرار بگ دیما باو زندیدر آو یوبا  خواهندیم یبزود آنهابدون آنهم 

ً پرداخت و  یبه معامله گر شتریهرچه ب دیدر جنگ با کشتراا گذاشت  متیق چیبه ه دینبا ضمنا

که  میکن یما بعد از آن شروع م .افغانستان بدل شود به سیتجاوز انگلهموار  که پنجاب به راه

 .حوادث روشن شود انیجر
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 .دیردگ دیفرمانروا تائ پالن
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  معاهدۀ سه جانبه

 دشین مطالبه مآکه در  دادیمورد بمبارد قرار م یبی. او اوکلند را با مکاتبود یعصبان نتانمك

عال فهاراجا را از اشتراك م یریکناره گ هیانتبفهماند که دولت بر سنگ تیقاطعانه به رنج تا

 . صورت اجازه نخواهد داد چیکابل به ه لشکرکشی در

 یاسیس مامورمعاون  مكیسوندمن یرب ،گورنرجنرال شود پاسخ منتظر نکهیبدون ا مكناتن

بر حذر  اوراگذاشته  انیم رد یموضوع را با و نیفرستاد تا ا ”شیرپنجاب”را نزد  لودیانه

را بخود خوب معلوم  تیگشود که وضع باب مذاکرات را یوقت سنگ تیم رنجه. با آنسازد

  .ه نداشتو عجلنمود 

سنگ و از طرف  شانیگ یو را عزیزالدین ریجا مذاکرات را فقاراهابتدا از طرف م در

چند نفر از  ناهمچن ومکناتن و دیئاو برنس،مذاکرات  بعد در .بردیم شیپ سونیانگلیسها مك

 یادداشت و کردندیم مالقات گریکدی بامذاکرات  شامالن. شرکت کردند زیجا نهارامکان ینزد

 نید. مهمترش داده قرار یابیمعاهده با دقت مورد ارزهریك از مواد  .نمودندیتبادله م رسمی یها

موضوع  نیا از همه مهتر .جلوس وي بر تخت بود و ع الملك به کابلهدف آن رساندن شجا

و به شکل  ادا خواهد کرد قسمچه  خودرا نیع دشجا؟ بدهد یک را عملیات نیا مصارفبود که 

  د کرد؟تادیه خواهنرا چطور  مصرف نیا افغانها قیدق

 ،”شیرپنجاب”به دربار  یبرتانو ونیمسچند روز بعد از ورود واز یك ماه س پ تقریباً سرانجام  

 د.نفس بکش یآرامتوانست با  مكناتن و دمسوده معاهده آماده ش 1838سال  جون۲6ز وبر

 تیمهاراجا رنج نیب یمعاهده اتحاد و دوست” .ودض بیوعر لیطو یعنوان معاهده به اندازه کاف

 با خیدر تار و ”تاس دهیدولت برتانیه عقد گرد توافق و دیسنگ و شاه شجاع الملك که با تائ

  .است افتهیشهرت  ”معاهده سه جانبه”عنوان كوچك 

آنرا به عجله و  یقو تیامناتخاذ   با ول بردارند قفاصله دستور داد که از آن سه نبال مكناتن

 گورنرجنرال یامضامهر وبعد از ور بسرعت اوراق مذک زیسمله بفرستند و از آنجا ن اوکلند در

مذاکرات  یابیارز نیکه در مرحله آخرنیز سنگ  تیا رنجمعاهده ر .بازگشت نمود هندوستان

یعنی  یچهره اصل از جانب سند مذکورتا  اگرچه الزم بود .امضا کرد ،بود هاشتراك نمود

 منشی .کسب نموده بود یرسم تیثیح شیاز پ شیپ معاهده اما نیز امضا گردد؛ شجاع الملك

ً اگرچه  یاسیس طر خا رضایت با گریباردآنرا  با زهم دانستیظ محفاز  را همعاهد نیا تقریبا
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 یکیماده  ژدههرد!کیورد خود چقدر احساس غرور مادست که او از هآنظر گشتاند.  و از خواند

  :یگریاز د رهتب

 نانیجانش طرف بازماندگان و شجاع الملك از طرف خود و ازه اش چنین بود:ماده چه  نیاول

سند قرار  یایبه دو طرف در هکی ن هامیسرز ازمان سدوزائي ودد یخود و از طرف تمام

زیری و بنو، و ، از سرزمین هایوتکان میتخان و  یغاز رهیاز د و پیشاور، ریکشم از ،دارد

جای پنجاب ایوسفزایی و ختک ها... به نفع مهار نیرزمان از ستلموخان  لیاسماع هرید از

  .افغانستان خواهد بود یدل فرمانرواب در در مقابل صرف نظر میکند...

که شجاع الملك پس از برقرار کردن قدرت هم بودند که در آن قید شده بود  یمواد معاهده در

 تیبه رنج خاص را فیوتحاا هساله یك سلسله هدیه  کابل وكندهار مکلف است هر خود بر

ماده ششم را خواند که  ،انیپا یو سرور ب قیعم طرخا تیرضا با مکناتن .دارد رسالاسنگ 

 به آن اندازه وابسته به شیر پنجابشجاع الملك نه  .داشتیرا اعالم م معاهده نیمشمول یبرابر

 تواندیم الح پنکم .وابسته خواهد بود یقشر یمعظم هند یپنمنگ نخواهد بود که به کزر تینها

از  سازدیم مجبور اورانه بلکه  یزرنگ ،نه ،نه .دینما ینگرزنیز  سنگ  تیکه با خود رنج

ه دوستان و موضوع شامل ساخته شده است ک نیمعاهده ا اما اکنون در .قدرت اطاعت كند

که  یعنی .باشندیمعاهده  م نیدشمنان همه مشمول و دوستان ،تعهدماز سه جناح  كی دشمنان هر

بل کم از در کا آن موقعیت تیتثب و عشجا به قدرت رساندنبخاطر  بود خواهد بورجمپنجاب 

مبلغ  ،یبانیپشت نیاست که بخاطر ا مجبور شجاع نیز. اندازد ارکب سكرع کم پنج هزار نفر

 ادیزی ها نیهمراه با صرف نظر کردن از سرزم م. آنهبپردازد هیهزار روپوصدهنگفت د

 .یافغان

 افغانستان ندهیماده زمامدار آ نیا .کردیبزرگ خود حساب م تیموفق زیرا ن هجدهمماده  مکناتن

کشور  چیبا ه را یتعهدات ومذاکرات  چگونهیه تواندیکه نم ساختیرا مکلف ماو نانیجانشو

همچنان در آن مطالبه بشد که در مقابل هر  .اوردیبعمل ب هیدولت برتان ۀاجازوبدون استشاره 

 .دیو با آن مقابله قاطعانه نما ستدیبا ،پنجاب تجاوز کند ای هیانتبه متصرفات بر هک یکشور

بمانند  در گوش مکناتن ،نیمشمول از جانب و حرارت یرمگبا پذیرش محتویات معاهده 

 .انداخت یم نیطن یدلنواز موزیک

 جدیدسلطان  دید دیبا ؛دلچسپ است .به لودیانه رفت دید. حاال بامعاهده امضا ش ترتیب اینه ب

کرده  بشینص را یراتییچه تغ باردیگر، ریکه تقد تواندیم هتصور کردآیا . کندیافغانستان چه م
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ً . در سند است  ندهیاما زمامدار آ ،بود دهیخاطرنشان نگرد آینده اقداماتدر سهاینقش انگل طبعا

 یاسیس منشی . اگر ندانداست یکس یست چ دبه  که مقدرش اندهم آنقدر احمق نبوده ند افغان

  ...مکناتناست  مكناتن وا . آخرسازدیم یرا حال زیهمه چ وبا هیدولت برطان

 .گرفتن راه لودیانه شیدر پو  اراجا هبا م یدیعوت تبصح

 یو برازنده گ یوبخر بسیامحوله به  ۀفیوظ یکرد که از اجرایم کرف سیاسی منشیاگرچه  

م در نهاما با آ .کند لیتجل خودرا یروزیوجود داشت که پ شبه نزد یادزی نیراهوب ندیرای بم

 او نتوانست رگم .را بخود مشغول کرد تصورات تشویش آوری ذهنش گرااننراه حرکت به ادی

 .علت آنرا بداند

 شیهور بال اته کتاز کل که سفر نیتر یطوالن اب سهیمقادر   بود ؟ لودیانهبه علت آن رفتن  آیا 

 .بود یته انیوده و مهیب كشاه شجاع المل مالقات با ،گرفتمیبر را در لیاز هزارم

رهایی یافته تا اندازه خوشنود بود و در این سفر  ،اسبورن ریپذتحمل نا همسفراز که مکناتن 

  ند.کردیم یهمراه اورا سونیمكبریدمن  ئید ومعاونشون ارلودیانه تو

شکل حرکت  نی. ابه تخت روان انتقال کرد از اسپ،دناپدید ش نظر ازمکناتن بمجرد که  الهور 

خود  ها را به دو شدیسف دیها باهندی  .شمردیم دیمف یاسینه تنها مساعد بلکه از نظر س را او

 لیت انتقال کنندگان تخت تبدوق نیدر .نگاه کرد رونیاز تخت روان به ب مکناتن .انتقال دهند

 یدر حال رفتار د ستکتا ند ویددمیها  یبلق یرا در پهلو یکننده مدت لیتبد یجوره ها .شدندیم

 .نمودیرا م ادیرت زامه بجایا کار نیا و نکنند تیاذ خودراتخت روان را گرفته راکب  یها

 .ساخته بود غزندهل اه یلیخ ها را جادهده بود یقبل بار یکه چند یسونمو یباران ها

سبب ناآرامی او  نیز ور خواب آورتکان های آ نیداد، اما ا هیبالشت تک یرو ردیگربا اتننمک

 ،پرستانرت هش ،ین طماعانب رد را جناب الرد یادیز یمدتو امیشد.  همچنان این تشویش که 

 رد که دنباش یانکس آنهاممکن است در جمله  و نان تنها رها کرده است یطلبان وسخن چه جا

به  زیخودش ن) کند دفع را بموقع بانیرق ۀنتواند ضربو او  ضرر برسانند یبو مكناتن ابتیغ

اما  .بود( سبب تشویش او میشداستفاده کرده  برای تضعیف دیگران فرصت ها نیکرات از چن

 او میشد؟ شیباعث تشو تواندیمچیز  چه س است پ یقو اریبس فعالً او  عبهرحال موض

تعلل کرد اما  او هک هرقدر .ابدیار ترس آور را درفکا نیا علت دش موفق مکناتنباالخره  !آه

 نی. ااوردیسنگ بدست ب رنجیت در معاهده با را عشجا یگرفت تا امضا میتصم جناب الرد
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و گورنرجنرال  یدر کنار امضا چهیباز نیا یامضا .فکر کرد دیبا ؟داشت یکار چه لزوم

 !محض است ینه فقط رسوائ ،خواهد شد معلم بایپنجاب ز یاراجاهم

  .بداندخودرا ضع وتفاوت  دیشاه معزول با اما .رفت باید.رودیملودیانه به  وا خب

با مکناتن  ؛ددنیگرد انیستلج نما یایچپ در ارنک سبز درشهر كوچك و سر یخانه ها یوقت

شرده خود پرتو باز و لبان ف مهیبا چشمان ن یاسیس منشی .اسپ شد ارودوباره س جانیه

 - ستین مزاق خو .را اشغال کرده بود یبزرگ یالیو ملكشجاع ال .افشاند یم ای ربزرگوار

بودند  نیکه خشمگ ینوکران افغان ،ین ونوكرهاملتزمبرعالوه  ،د زنصحرم متشكل از شش 

از  یکی .ها را گرفتند یسیانگل یاسپ ها و خاموشی آمدند با احترام یآرام به نظر م و ظاهراً 

 یوقت و اطالع داد یبو را یتیاهم مهمانان با ورودا رسانده قآ شیپ خودرا جوان ینوکرها

 .دانتظار بکش دیبا ؛روف هستندصمگشت خبر داد که اعلیحضرت رب

 تیبا قاطع و درنببك ملنزد شجاع ال یفور اورامطالبه نمود که  مکناتن .برخورد عجیب؟!

 .ساخت اونثار  را دشناموها دو ه دل د در ع در آنجا بود وافتاد که شجا هبرا تعمیری بطرف 

به برتن داشت  نپچو توسطمشصت ساله که قد  تقریباً آدم چاق  چهارم بود که ایتاق سوم را د

رنگ  خودراش یر و گون اهیس یسرخ یدارش دارا نیو چ رهیت شخص چهره .آمد الشباستق

 شوریدم آ نیا .بود دهیپوش یچپن سبزگون ،که با کمربند بسته شده بود دیلباس سف یباال .بود هداد

مرد مذکور اظهار  .گرفتیبخود م یناکتوحش احمقانه و فۀاقی چهره اش و زدیاغلب چشمك م

   :داشت

 ...شومیم لیاق اتثنمقام اس یمهمانان عال یاما برا .مزاح ما شود یکس دیساعت نبا وقت و نیرد -

کنج اتاق قرار داشت مرد  که در یکوچک زیعقب م ع الملك دستها را بهم زد، ازشجاه شا

ً که  ۀدیژول دروازه  ازو ، عقب رفته خم و راست نمود راخود .آمد رونیب ،د بودقکوتاه  تقریبا

 .دیردگخارج 

 یو ؟میبود که ما مزاح آن شد یمصروف کدام کار ضرور جنابیعال :استفسار نمود مکناتن

 یپرسش را از رو شاه و نداشت ۀجیطعنه نت .ادا نمود زیو طعنه آم ارد شیبطور ن را هکلم هر

 :جواب داد یدار یبطور معن و نمود یتلق یشیراندیخ

 . میکردیم کتهید خودرا یشت زندگگذسرو  تاریخ ماـ 
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 ؟دیتان قطع گرد یجالل زندگ رپشما در کدام یك از حوادث  تیحکاو   -

 دهیژول مرد نمادر دروازه ه و بهم زد خودرا یستهاد سه بار  ،جوابدادن   یبجا شجاع الملك

  .دیگرد ظاهر بلستیو 

 یو رو رفته زیمرد مذکور عقب م .امروز صبح ما را قرائت خواهد کرد من کا ر یمرزا -

 : خواند نینشسته وچنزانو چار نیقال

شجاع الملك ه سردار بزرگ شا ریدل انیکندهار آماده بودند تحت ضربات جنگجو یوارهایدـ 

پست آورده  و سکفات از دوست محمد نااه کثنال نیکه باشندگان ا یوصف کمک با ،شوند رانیو

 .بودند

  و گفت: قرائت کننده را قطع کردسخن  ،بزرگ منشانه یبا ادا شجاع

 اب بود و خاموش مكناتن .میددا انجام چند سال قبلما است که  یموضوع مربوط به لشکرکش -

 :بلند کرد خودراواز آباره ومرزا د و نمود قیتصدآنرا  رسحرکت 

 هشا یتقو .ددنویع بپوقبو ۀرمنتظریغ زیظر بران بود که چناو توانا وحاضر یاراده خدا اما»ـ 

 لغزیدش پاسرا به مجازات برساند از قضا  یرابود که چطور آن پست خود شهیاند نیرق اغ

 .ادفتا میقع یورقچ در و

 اندوه و با با دست بست خودراطر داشت چشمان بخا یحادثه را بکل نیکه اشجاع الملك 

 .شور داد خودراسر

. ندیایب نیپائ نیاسپ به زم نیز از خود اجازه داد مبارکپادشاه به وجود  اعلیحضرت

، توانا وقوماندان بزرگ یبفكر آنکه فرمانروا و مال شدندصه ماالوغ هواز اند انشیجنگجو

 ،یوش کبیرمانند شاهنشاه مشهور داره بو شیل اندومأ، عامل نیسکندر ذوالقرن سانب ریدل

ی آنها.دنشتت شومت سراسیمه وکار چنان شد که همه  نیعاقبت ا .ه استگفترا ترک  یجهان فان

 یادند وصداد سر انیصآهنگ ع انتیخ یتارها یشدند و رو میتسل نثبات بودند به دشم یب که

بفکر حفاظت ونجات  دیردگمجبور  ریك کبمع الشجا تقنوی. درهرچه بلندتر و بلندتر کردند آنرا

 .ت اسپان خود بستعرا تنها بسرخودامید  دوش کاریتظر انجام پنم نکهی. بدون اافتدیب لیوسا

  :تذکر داد کیتلمایدپ طورب مكناتن
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 .بود خداوند ۀاراد -

  .نمود دیتائمیدانست، شاهنشاه  فیهمردشخصی که خودرا  -

 و گفت: کرد رونیرزا را بین با اشاره مشاه شاها -

 خواهد بود. نطوریهم ی، بلانشاء هللا 

ساخته بود ویرا ناگزیر  رایز تگفیم بود و در دل به اوکلند نا سزا ردال خودحاتا  که مکناتن

 ،قطع کرده اورا سخن. اما صاحب خانه ددرگرکرد به اصل مطلب ب یسع بیاید؛ نجایاه ب که

 اظهار داشت: 

ه خود که از سفر خسته شد زیعز انمانهماما به  برمیاگرچه در تبعید بسر م !یمهمان نواز -

 . دیبگو یزیقبل از آنکه سرحال شوند در مورد امور چ میدهیاجازه نم اند

  .را بهم زدخود یدو باره دستهااو 

 ”.تا یهمراه مهمان نوازو  برتو طانیلعنت ش”با خود گفت مکناتن 

همه نزاکت ها را فراموش کرد،  مکناتن ،از مزه نانو ماهر بودند شجاع الملك  یهاآشپز ماا

 : دیو بگو دینما یپرداخت که شاه نتوانست خود دار ت به خوردنعچنان بسر

 .دارد ضرورت یادیز یغذا،قامت بزرگ -

 .دید آنرا نشنوب خوراكکه غرق مکناتن  اما

 پس از یمعمول ی. صاحب خانه دعاظروف را جمع کردند نوکرها. دنان خورده ش باالخره

 وانید یرو ملک. شجاع الامور به مذاکره پرداخت ۀدربار میتوان االح .خواندنان را  صرف

 مكناتنالین نشستند وق یرو کشینزد مهمانان در. کردیم یل تخت را بازرونشست که  یکوچک

  .خود بپردازد تیمامور یتوانست به اجرا

سال  ستیب را که یها شکست تا میك نمامك امطرى آمده ام تا با اعلیحضرت شبخا نجایمن ا -

که وصفش را امروز  را زیبا ردهانو انتقام شکست کجبران گردد  است، شده دیشما عاه قبل ب

  .دیریبگ ،شنیدم

 .دبسته نموباز و بسرعت خودراتخت بلند کرد، چشمان  یرو خودراشجاع الملك  
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 :ویلیام حی ادامه داد

گورنرجنرال  شانیجناب عال .کندیفراموش نم خودراادار وفاشخاص  چگاهیه هیدولت برتان - 

دوباره  خودراتصرفات پدران م تامن موافقه نمود تا شما را كمك کند ی هندوستان به تقاضا

 .دیاوریبدست ب

 و گفت: مکناتن را قطع نموده سخنشجاع الملك 

 ییکه گو شدیم موچنان معل .را راست کرد خود ی، شانه هاشده ستادهیا . سپسمیاضرحما  - 

 .حرکت شود کابل در یو بسو ردپاسپ ب یرو حاال نیاست هم اضرح

س احسا حتی .هستیدحوصله  یچقدر ب حضرتاعلی”. با خود فکر کرد یاسیس منشی

  ”.ستین وجود شما درسپاسگزاری 

 :تگفه لبخند زد مكناتن

  است. قت شدهواما امروز نا -

 به این جمله اعتنا نکرد.شجاع الملك  

 مکناتن گفت:

 . کرد مطالبی بحث ۀالزم است درباررعاله ب -

  :گفت دیتردو شك شجاع با

  ؟هچ ۀدربار -

رد کرده را ما  رخواهانهیخ شنهاداتیاو تمام پ و میفرستادهیأتی  محمدخاننزد دوست  ما -

 .باشدینسبت بما م تسوء نی یبمعنا نیا و داخل اتحاد شود سخواهد با شاه پارو میاست 

  و گفت: دی کننتوانست خوددار ،المك شجاع 

دوست محمد  هک یوقت .شوندیکه ناکا م م مرا به کابل رفته اند ومتیقن بودکه سف دانستمیمن مـ 

 انتظار او از توانیه مچس پ ندمن عمل ک هیعل یعنید خدادا اییوانرمرفجرائت کرده باشد علیه 

 ؟داشت 
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 ان گفت: نتائید ک مکناتن

-  ً  دی. اما نبامیکمک کن ینوناق یابا فرمانرو میگرفت میما تصم نرویازطور است.  نمیه دقیقا

دست ب فعالً به افغانستان متعلق بود  یکه زمان را یاه نیاز سرزم یاریفراموش کرد که بس

 .باشدیها مکس

 قطع کرد:مکناتن را  سخن شجاع

 است. سنگ دزد و راهزن تیرنجـ 

  ؟یته گفچـ 

 :شجاع تکرارنمود

را از  که کوه نور ساخت جبورماو ما را  میقرار داشت یبد ما در وضع یوقت .دزد و راهزن -

 دست بدهیم.

 یمتیسنگ ق نیا که ممیدان م خوبه من راداستان  نیا ،گفته شود، اگر به صراحت بوخ ـ

شاه پارس  ،شاهنادر پدر کالن شما احمد شاه آنرا از میدانم که  رسیده بود. شما دسته بچگونه 

ش یاز تجاوزها یکیزمان  خود کوه نور را در ۀبنوب زین . اوکشتند اوراکه  بدست آوردوقتی 

 رییتغ خودرا بانن بار صاحیم چندهبود که کوه نور باز دیبا وار دی. امهندوستان ربوده بود از

 .خواهد داد

 .ندارم یشک -

 نیچن چرا با صرف بگو .میدار یرمتهم هایرکا ما این مطلب را میگذاریم؛برعالوه، حال  -

 ؟ینکینگاه م به من تعجب

ً واقع چه صحبت ۀ اکنون دربار نیهمکه  هفراموش کرد یبکلشجاع الملك  که شدیمعلوم م ا

 مكناتن ادوردور و تخت خود بلند شد از و ستینگر مکناتنتعجب به و رتیح اب. کردندیم

زبان  گرفت فقط یك كلمه بر یخود جا نپچ در گشت وبرخود  یبجادوباره  یوقت و .گشت

 : راند

 .گوشها -
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  ؟یگفتچه  - 

 . ندانستمنظور اورا  یح ویلیام

  .دنکنیو مب نموخ -

 . کردیع نگاه متمام به شجا رتیبا حمکناتن 

  .شودیقطع م ی۔ چنان دراز اند که به آسان

 : حوصله شد یبویلیام حی 

  ؟دیگفت چهـ 

 .سوالش بی جواب ماند

به اصل مطلب  و نان بتنگ آمده بود که موضوع را زود بدل نمودهچ شجاع سخناناز مکناتن  

برتانیا  وجود دارد و ۀمعاهدشجاع الملك سنگ و  تینجر نیکه ب ی کرداو یاد آور .پرداخت

تن معاهده امضاء شده در مت ئبه قرا مکناتن سپس .استپیوسته  نه آبشجاع نفع  صرف به

 الهور پرداخت. 

 یاسیس منشی. اما پنجاب رد نمود به را ینویك از محالت مسک سپردن هر تیبا قاطعشجاع 

سنگ در سند  تیسپردن فالن نقطه به رنجنشان داد که موضوع  ی داشت وپلوماتیكیمهارت د

ادعای کوچک  زتا ا را قانع ساختاو نیز گری. در مورد دکه پانزده سال سابقه دارد دهیذکر گرد

ي استاد بزرگ حکار ولیام  نیدر) دداعده و . اوبزرگ را بدست آوردهدف  تا صرف نظر کند

او  و نظر خواهد کرد دیمعاهده تجد از مواد یبعضدر  هیدولت برتان کسالیاز  سکه پ (بود

ً  که مکناتن یعنی ً  است تهگفدروغ ن یکس چیه رایب یزندگ در شخصا از  جداً شخصا

 .مودتقاضا خواهد ندر مورد گورنرجنرال 

بدست خواهد  را کراعسو لپوت شجاع الملك خواهد بود. او قمربوط به صدا یاساس جینتا اما

ً . معدومهمه دشمنانش و خود وارد خواهد شد تختیبه پا تمام زیآورد و با تجه دوست  خاصتا

از مستقل  قوای ،داشته باشدص خصوب یواقاو  دیبا و یلب .رام شدآشجاع و  .محمد منفور

ب عق گریطه ده نقك نقطه بز یشجاع الملک که ا .دنکنیم عزاما شیها همرا سیانگل هک یدوار
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 با یوه ن بطتا در و باشد ش را داشتهکر خودساعوی   دیباکه  ود ماصرار ن کردیم یشینن

 .انده اندروی تخت نش اورا و نگویند انگلیسهارند بنگعزت واحترام 

 تیبرا ما دشیه باشتدا خودرا عساكر ، بفرماییدداد رشوت قمواف یاز رو خودراسر نتاکنم

ً  .میکنیم زیها تجه یافسر و مرب ،آنرا با سالح میکنیانتخاب م الزم  یخود یهارکعس هک طبعا

  .هستند

خود  یآمادگ ۀدر بارشجاع الملك صورت گرفت.  ینهائ ۀجلس 1838 یجوال 1۷عصر روز 

 گورنرجنرالعنوان  ۀهمچنان نام .آورد یریسه جانبه درخواست تحر ۀمعاهد شمول در یبرا

از دولت  خودرا ینتو راس قیشکران عم معظم هندوستان با خود داشت که در آن سپاس و

انه شجاع را نشان قادص یشگیهم یو وفادار بود موضع دوستانه آن ابراز شده بپاس هیانتبر

 .دادیم

 که ... دیارز ین مه آتخت کابل ب رهالخبا

 گریبارد .وداع کرد وی با مانهینمود و صم میتقد یح ویلیاماوراق را به شجاع  نکهیا ازس پ

 :داشت نایرا ب یمفهوم یب ۀجمل و نگاه کرد یو با تعجب به سر

  !را حفاظت کن تیگوشهاـ 

 یدارودخ نتوانست یاسیس منشی ،را ترك گفتندشجاع اقامتگاه  ،واید وهمراهش مکناتن یوقت

  و گفت: کند

 ؟چه گفت میاه شودرباره گشجاع  نیا -

گوشهای درباریان  ،داد که زمامدار مخلوع حی، توضشناختیرا خوب مشجاع که  دییوداولک 

 .دمی بر خودرا متخلف
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 سطح بحر بر فراز

بازگشت به تخت  یبرا یو یآمادگ ۀدر بارشجاع الملك  ۀهنوز نوشت ؛عجله داشت مكناتن

وظیفه انجام  .له را دادمبه س یدستور بازگشت فور یاسیس منشیخشك نشده بود که  یکابل

 دیرا با لودیانه یشاد .در انتظار گذاشت اورا دینبا .رفت کلندهرچه زودتر باید نزد او یافت؛

 .سمله رساند به یفور

کوه  یبطرف باال چیدر پ چیپ یکوره راه ها ی. وقتحرکت کرد گادی باتا امباله  یاسیس منشی

 . تخت روان نشست در ،دا شروع شه

 نیرومندشت دست هتوسط  ،بود دهیمحکم گرد یچوب یهازه خا توسط که بان هیسا یدارا تخت

 یعقبفت ج و کردندیحرکت م و هرا با دست گرفت هستد ی حماالنجلو جفت .تفای یانتقال م

 زین و نشیب های راه کوره راه راکب شان در تاگذاشته  ها شانه یرا روۀ تخت روان د ست

 . زحمت نبیند

ً  آنها. وا میداشتبه سرعت  وارهاالن را هممح یحوصلگ یبا بمکناتن  از دند و بیودیم تقریبا

 باال دلخراش یحماالن صدا یگلو وم ازفهم یبشتاب  نیا مشقت جهینت در به پیش. شیپ هم به

 .دمی ش

گورنرجنرال  هرا به اقامتگا یسیانگل تقریباً نیمه جان بودند.حماالن  و رسیدند لهمس به رهالخبا

 یجوال 16روز  رعص بود زیرا یراض مکناتن .دندیرسان در باغ انبوهی قرار داشتکه 

سمله  به آنها یجوال 1۹ز وبر نكیحرکت و ا 1۷زور وشجاع الملك معاهده را امضاء کرد 

 .رسیده اند

باز  را بسته شده یرا شست باعجله کاغذهاخود عرق پر یپاها نکهیا ازس پ یاسیس منشی

 .رفت جناب الردنزد  توانیحال م .نمودومرور 

. گورنرجنرال ودب کوچك اریبس تیح و چكوک ،ها انسان ونیدرات ملقم یفرمانرواکار  اتاق

در  ،سعی نمود تاحین ارائه گذارش سفرش مکناتن. بود نسردوخو ، جدیآرام شهیمانند هم

انه قدستوراتش موف نکهیااز  حتی او اما. بدایرا ب جانیه میآرام اوکلند عالو  خونسرد ۀچهر

و خالی از  هریت شهیچشمان گورنرجنرال مانند هم .دکرهم ن یقدردان برازا ،است هاجرا شد

  هیجان بود.
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و  داد وشگ مهاراجا را نیزرنگ تر مذاکرات دشوار با یکردنرنواداستان ب یقگعال یبا ب او

 :دیپرس

 یها کدنک اطراف اورا و نوشدیم مشروبات را نیتریقو یسنگ تیراست است که رنج ـ

 ؟گرفته است یریکشم انیمهرو

 ره سریخشجاع الملك  تا شکل بودمچقدر  نکهیدرباره ا رامکناتن  گفتار یلیم یبا ب مزمانهاو 

کدام  داندیسند خدا م ر،یکشم ،پنجاب که یاصرار داشت در صورت وستهیبراه آورد که پ ار

 . کردگوش  ،ردیتخت کابل را بپذ ستین حاضر ،ددندر قلمرو او شامل نگر گرید یجاها

 ؟!را قانع بسازدشجاع چطور توانست  که است ریمتح زیره خودش نالخار داشت باظهن اتانمك

ل حاره به .شده باشد تیرگپ ها از بغل گوش اوکلند  نیکه تمام ا شدیم موچنان معل

حساب  یب یهازینک زنها وشجاع دارد که  قتیموضوع حق نیاآیا  که نشان داد یقمندعالاوکلند

 ؟دارد

که با  را ۀگرفت تا معاهد را د قلم بدستاوکلن جناب الردکه  تنها زمانی تسکین گردید مکناتن

فوق العاده  پاداش نیا و بدهد را قانون حیثیتبه آن  کند و دیتائ بود، بدست آمده یزحمت نیچن

 همه زحماتش. نیبود بخاطر ا ستهیشا

داشت  بتن یلباس نازک که یحال در اسبورننرا امضاء کند که آبود ه اوکلند هنوز موفق نشد اما

با وصف  و دیگردن یاسیس منشی یمالقات باعث خوش نیا البته .دیبدون اجازه داخل اتاق گرد

تمام که باعث تعجب  تیجد باواز جا برخاسته  یبا تند ،داشت ه اودل نسبت ب درکه  یتورکد

رد و بنابر کز راد خودرادست ورساند  ”لعنتیخواهرزاده ”به  خودرا ،دیرجنرال گردگورن

ً عادت خود   :گاه کرد و گفتن بچشم آن مستقیما

 ؟ است تان چطور ـ حال

نخواست  اسبورناما  بود هردنک انیخاص را ب ید رین افاده کدام منظورمکناتن  مجموع در

 . د هددست ب مساعد را از ۀلحظ نیا

 ؟هستید چطور ریدل سوارکار. ن خوب هستم. اما شمام -

  نیا سوال کرد: گورنرجنرال از اسبورن. کند اریاخت یخاموش ترجیح داد تا یاسیس منشی

www.takbook.com



 

 

13۹ 

 

 ؟الرد جنابها چه است کاغذ

 .استه سنگ وشجاع الملك آورد رنجیت بارا ماۀ معاهدمکناتن  آقاـ 

  ؟دیکن منظور آنرا دیخواهیشما م -

ً بلي  -  . طبعا

 است؟ هشد درجافغانستان  امور ما در تكدرآن بدون شك موضوع شر و -

 .میاوریرا بوجود ب یریناپذعبور دس دیبا ماـ 

  ؟ردیدک دقت الزم مطالعه سند را با نیشما ا ـ

 .مگذشتاند کاغذها را از نظر نیمن هم ا .شرح داد مفصالً  میها را برازیهمه چمکناتن  یآقا -

 چه وقت؟  -

 .حاال نیهمـ 

ً  ،دیصبر کن یمعاهده کم نیا یمنظور در کنمیخواهش م جناب الردـ   دیامکان بده به من لطفا

نزدیک به  اسبورن؟ ستین نیچن .شما هستم ینظام منشیمن هم  . آخرتا با سند مذکور آشنا شوم

خورد  ورد مکناتن یها را گرفته بسوکاغذ و که گورنرجنرال عقب آن نشسته بود آمد یزیم

  .خاموش بود یخالف عادت بکل ،مدت نیتمام ا که در

 تا در دیمشوره بده جناب الرده ب و دیکن یبانیوارم شما از من پشتدی! امزیعز مكناتن یآقا -

 ی نیزگریوقت د یکمو اگر  آن مصرف شده یبرا یادیمدت ز ؛نکند عجله یمهم کار نیچن

 .دخور نخواهد مهرب بگذرد وضع

 را یروینبود در خود  که یرشکله به ،دوب هشد یارغوان یکه از خشم درون یاسیس منشی

قهقۀ او از پشت خود  .دفتر را ترک نماید یستگیکند و با شا خداحافظی خونسردیت که با یاف

 . کردیاحساس م را اسبورن یصدا یو ب زیآمحقارت 

و  رفتیم اتاق گریبه کنج د کنجاز یك  جناب الرد. خواهرزاده دیخند ینم اسبورنرحال ه به

 .دادیبود کاغذ ها را تکان م یرعادیغ شیکه برا یتیبا عصبان
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 : ارتباط یو ب بودند متقاطع سخنانش

 ادیسنگ ز تی. رنجشودیشما معلوم م یکه برا نندآمغلق تراز مراتب به  نهایا ،محترم کاکایـ 

هم آنقدر  کنندیصور مت دیمکناتن و وا ،ما یها پلوماتد که یطورآن و او ...ستیق هم نماح

 نیگفت ا دیراجع به شجاع با .دا اعتماد ندارمه و ب ترسدیجا از ما ممهارا .ستینما ه ببسته او

همه  ی شرط نمی بندیم.اسپ بر چنین ما .برساند به بهشت خودرابا هر وسیله است  اضرح هشا

  یاد میگردد وبرایش مقام به ارمغان می آورد. مكناتن یآقانام بها  اتیعمل نیا

 :نمود طعق پ اوراگ وبلند کرد  خودرا دست اوکلند

ً شما  ویلیام -  دیجد یهااست. ما به بازار تنانبر سر مکتنها  موضوعآیا . دیکنیاشتباه م عمیقا

 .یمشو نیقیتمكامل  و طمئنبصورت م هیمتصرفات برتان تینما ازباید م. یفروش ضرورت دار

 .دییك باردیگر بخوان ن رامکتوب لند

 و گفت: نشده میتسل اسبورن .داد هیتک یچوک یو به پشت تازه کرد ینفس اوکلند

  .کندینم دیتهد هندوستان را یکس ،وجانمع ۔ اما

زد وبند در حال  دوست محمد که با روسها.. ... چه نام دارد؟.اما آن شخص !یدیوگمی هچ -

داند می ی. او بخوبسازمانده است نیاو بهتر ؛دیکنیحمله م مکناتن یآقاجهت به  یشما ب است.

 تیفعال تیثرؤبه م دیو شا بودیخودت همراهش  آخر. به چه ضرورت دارد هیبرتان یامپراتور

 و انطرف رفتن شما سر به چرخ می افتد. طرف نیاز .دینیبنش .یقانع شده باش یو

 .ادامه داد قدم زدنورن به باما اس

-  ً  یادیزهای در پنجاب من سوداگر نگرانی برایم پیدا شد.سفر بود که  نیهم جریاندر  دقیقا

و ا)کردم  مالقات زیشجاع الملك ن کانیبا نزد .صحبت کردم آنهاو با  دمیافغانستان را داز 

 من ما ا ی...انسان بحر از سطح .دیون باالتر از سطح بحر قرار دارنشما اك( زدیم غیچ تقریباً 

و از  کشدیانتظار م سنگ فقط تیرنج .پنجاب از ما نفرت دارند . درهستم در اعماق آن واقع

ما  با انشیاطراف .دگرفتار نساخته باش بتیبه مص خودراتا  دیگرد مانیپ هم ما با یمجبور

ه را بشجاع ام ن خواهندینم ی. حتکنندیم شیدوست محمد ستا کابل ازاما سوداگران .مخالف اند

 رونیکابل ب اش از یو پست یرحمیب قی،طر فساد اخالرا بخااو قبلسال  نیچند و درنوایزبان ب

 .کندیکه او فکر م ستیساده ن موضوع آنقدر .دیگویتان دروغ م یبرامکناتن  .کردند
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 :دیردگشفته آبر رجنرالنورگ

 یخصومت شخص یاز رومعذرت میخواهم اینهمه  .میگذاریداز حد  پا را فراترشما  ،ویلیام -

در  قبالً  دیبا دیکنیبه امور برخورد م تیجد نیاگر با ا .دهم ندار یاستناد چگونهیاست و ه

 .دیآمد به نجایا به یبصورت تصادف امروز شما و دیگفتیم میبرا مورد مرا در جریان میگذاشتید

مکناتن  آمدن منتظربصورت مشخص  بلکه نه یبصورت تصادف آمدن من ،زیعز کاکای -

 اما .بك بزندمد تیبرا نتواند ثیخب نیشما با او گپ بزنم تا ا حضوردر  خواستمیم و مبود

 .میدان را ترک کرد زرنگ کاروم گره لیح نیا ،مكناتن

 فانی و یملیاز دنبالش ا و دیداخل اتاق گرد اعجلهب]سگ[  چانس و بلند شددروازه صدای از 

 . شدند دایرا در بغل داشت پ یلور که

  ؟جورج اتفاق افتادهچه  ؟چه غالمغال است -

  ؟دیرا آزرده نساخته باش چارهیب مییت شما وارمدیام

 مکناتن یآقا ۀبار در که او دیدینشیم اگر .گورنرجنرال لبخند زد د!آزرده بساز کسی اورا هاو -

 :خورد دور ه اشخواهرزاد یبسو امیلی ...تگفچه 

آدم  بد گفت. پالمرستون ما چقدر مکناتن یآقا ۀدر بار توانیمآیا  ویلیام انصاف بدهد ۔ خدا ترا

  مهربان است...

چنین از  یادآوری باخانم ها را است  بهتر کنمیفکر م اظهار داشت: انهیجو یآشت اوکلند

 م.یارذفردا بگ یبرا خودرا یگپ هاو میبزحمت نه انداز موضوعات

 و شما را باخبر مخواستیداشت: م انیبا قاطعیت ب اسبورن. است برایم کافیعموجان  ریخ نهـ 

 به من سیساد نیباالخره تمام ا .موریم فردا شکار .است هدیفا یکه ب نمیبیاما م ،برحذر بسازم

 منشیبدون  دوهفته یم براراودی. امکند نگرانی های من حقیقت نداشته باشد ، خداستیمربوط ن

 .دیرا پالمرستون را داریز .برود شیهم کارت پ ینظام

 از. گورنرجنرال لوت زد بستر ریگد از یک پهلو به پهلوی و زد چرت رید اریاوکلند بس شب

 بود دیواقع گرد دیودقت تمام آماده شده بود مورد شك وترد تیکه با جد های تیپالن فعال نکهیا

 ً معاهده  سنگ تیبا رنج .رفتندیم شیچه خوب پ ها. همه کار.دیکشیماد یدرد فر از تقریبا
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ً فعد چرا .زینشجاع الملك با  .صورت گرفت جوان  نیا .پا نمودریرا ز زیهمه چ نیا ویلیام تا

   .و نا آرام قراریب

شده  هام آمادمتبا دقت  مکناتنی آقاالن پاست.  رممکنی، غنه ؟او حق بجانب باشد چه اگراما 

ت است که ق. آنوسازدیافغانستان مستحکم م در خودرابرتانیه بدون شك موضع  یورتمپراا و

 را نظر خواهر زاده دیباناما در یك موضوع  .دشویم ریسراز یسیانگل هتعام کبازار نیا به

و  نباید عجله کرد آن یامضا و در فکر کرد بیشتر تهیه شده اسناد یباالباید  در نظر نگرفت

 این نظر درست است.

بسرعت  هسمله کوچك آواز . درودمنیم یفیاحساس لرزش خف ،ناآرام از شب پس گورنرجنرال

ها به  یبزرگ شکارچ هیداشت که گرو خبر مكناتنهمان صبح  ی. حتدیردگیمپخش برق 

جناب  نزدو  گرفت کیآنرا به فال ن یاسیس منشی. ه اندبه کوه ها رفت اسبورن یسرکرده گ

 منشیاز  یاو با مهربان .لهکا اوکلند نیبه ا طانیمواجه شد. لعنت ش یناکامه ب اما؛ رفت الرد

صورت  روزیطر از سرگرفتن صحبت دکه بخا را یتالش ها یاستقبال نمود اما با نرم یاسیس

 و الهور یدرباره آب وهوا ؛دصحبت کراو درباره هرچه دلش خواست  .گرفت رد نمود

 یپس از باران ها ؟دیآ یالملك چطور به نظر م اعشج و اینکهسنگ سوال کرد  تیرنج هیروح

 .گفت که دلش خواست یزیچ هر ؟.است.. لودیانه چطورجاده های وضع  یمونسون

ً  یاز گفتگو بعد  و رتکرک هکو ا .دنصرف نظرک است مجبور دیهمف مکناتنساعته دو تقریبا

اوکلند  یصوصخ منشی یبانیگرفت پشت میمیدانست تصم خوب گورنرجنرال را اتیخصوص

  .معاون خود تورنس را بدست آوردو نیکالو

 خوشبو مملو بود یآن از عطر گل ها یهستانکو یکه هوا هلماطراف س در رفسه ن نیا یبزود

ً  مكناتنهمراهان  پرداختند. به گشت و گذار طرح را از شکست خود ی شیطنت آمیزخوش تقریبا

 کالوین که دهن بزرگ و لبهای باریک داشت، با طعنه گفت: .ددنرکیپنهان نم وی

 نتیج معکوس میبود.  .میدادمیهمه ما یكجا گزارش  عجله کردید؛ اگر-

کار را اغلب  نیا او .یبل ،یبل :انداخت البا خودرا یاه نهاجله نمود وشو عا دیتائ د ر تورنس

 باشد.  هدنشان دا خودراتعجب  تا کردیم یزمان

 . اوردیرا با گورنرجنرال بعمل ب یصحبت نیچن کردیجرئت نم نورباس
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مفکوره  نیذهنش ا که در حتی اعالن کرد وش کار آسانی نبود.ابه شکست مكناتناعتراف  اما

بعمل  ییك دیدار مقدمات جناب الرد تنها با کنار بزند و خودرا زیوجود نداشت تا همفکران عز

ً حال الزم است که  کنیا واست  آورده  تا دینخواب ي( شب راحلیام یو). او کنند یسع مشترکا

 جناب الرد یبرا نی. در اول کالوداد شیفشار را افزا دیبا ؛عمل کند صبح فکر کرد چطور

تشنج لندن به آن بسته است. بعد  و قرار دارد یاقتصاد هقیمض ل د رپوکه مترو  دینما یآورادی

 یسرحدات هند بو در یامپراطوردشمنان  دیات جدثتشب دربارهو  گرددیخودش حاضر م

 تیتابه متحد ما رنج ردیگیوست محمد احضارات مده ک داردیمعالوه  تورنس .دهدیمعلومات م

 .شود ورمله سنگ ح

 کرف اتیجزئ ۀتا دربار دندین جمع گردیلوکا ۀبنگل کنندگان در یتبان یاما وقت .دیل گردوقب پالن

که  هدیردگه وارد ملیك دسته کوچك به سکه  آورد که از بازار برگشته بود خبر ینوکر ؛ندنک

 .دراز قرار داشت قد ناتیدر راس آن کپ

 افغانستان تعرض به ید در الهور باشد و برایاب : )اما اودنمو ینیب شیپ حی ویلیام! برنس

 .ن اعتماد کردرتو نیبه ا دینبا (ه کندهیمواد ت

 ات باقمال تقو در را نامطلوبی زیچ تواندیم ،ریکب جهانگرد. است محمدخاناو دوست  معبود

 .ددار انیب گورنرجنرال

 اظهار داشت: نیکالو

  .کار را انجام داد نیا یو فور ...صحبت کرد و دیاو با با -

 :داشت انیب مکناتن

 .ستین باسمن نی م. برادیکار را بکن نیا تورنس وکه خودت  شودیخوب م چقدرـ 

 ً داد که برنس درکار  نانیاطم مد و به اوآ یاسیس منشیت تورنس نزد عاز یك سا بعد تقریبا

 : نمود هعالو و نخواهد کرد مداخله آنها

 نیاما بیان بموقع ا دیردگخلق تنگ  یکشجاع الملك از  یادآوریبا  جهانگرددرست است  -

 .را کردخود کار ”دده رییتغ زین اوراسرنوشت  تواندیم این طرح یروزیپ”جمله 

 یبرا وی ذفون یخوب بود برا یشاهد نیشود و ا هد برآوردشینم نیاز ترهب یاسیس منشی مرام
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نظرات  مشاوران گورنرجنرال نیتر کینزد نکهی. همزمان با اکه از اوکلند داشت یشناخت 

 هک دیمفکوره گرد نیوتابع ا دهیآرام گرد شیاز پ شیب جناب الرد ؛ارائه داشتند یبو خودرا

 .رددامضاء گ دیمعاهده با

 ً  یبرا .بردند نیرا از ب دیشك و ترد آنهانك یا و دیشیاند یم نیچن شهیهم زیخودش ناو  خاصتا

 جهیکه هنوز جوانند نت لوو اری، هوشاست که اشخاص مجرب ندیها خوش آ یلیگورنرجنرال خ

  .دینماید میتائ اشخص اور یمرام ها تیکه حقان کندیقانع کننده م یریگ

آن  انگریب یهند برتانو یزمامدار عال یبایزامضای ، دست گرفته دوباره قلم ب گورنرجنرال

  .بخود گرفت یقانون تیثیاست ومعاهده سه جانبه ح هدیگرد دیتائ ینهائ بود که سند مذکور بطور

 : وتورنس نیکالو ،اوکلند خطاب به مکناتن

 و بیاییدپس فردا نزد من  کنمی. خواهش مدردگ هیته ندهیآ یها تیپالن فعال دیبا ،االح قایان!آ ـ

 .دیهم دعوت بعمل آور رنسوب ، اوئیدنیجنرال ف از

 فستیمن مان وگفت دقت خم نمود با خودراسر مکناتن  ،نداشته باشند یممانعت جناب الرداگر  -

 . مکنیم هیذکر شده باشد ته ندهیآ یتهایموجبه واهداف فعال ،که درآن علل را اعالمیه

ً ، بلى -  .نباشد درآن هیروس کاتیتحرولند ن  ۀاستشاره دربار چگونهی. اما هکنمیخواهش م طبعا

 کرده تصاحب یرقانونیبصورت غ خت کابل راه تک محمدخانمتعلق به دوست  دیبا زیهمه چ

 .باشد یاست و دولت هند برتانو

 یاعضا تیاکثر. گذشت جلسات مکرر ل ماه سپتامبر دریاوا اگست و، یجوال هامواخر ا

 ـ سیانگل یاردو در سمله سرقوماندان .ماندند یکلکته باق گورنرجنرال در یمشورت یشورا

 استیس نیجنرال ف .هایتوره خواهوا خدمتگار سابقه و ،قرار داشت نیف یرنجنرال ه یهند

هندوستان  ینسوآعساکر به  اعزاممخالفت خود با  رد . اودیدیم دیترد وبا شك  کامالً ها را  یگو

بهر  که یدانان استی. او از سجست یتدارکات استناد م مخابره و ،مشکالت ارتباط یرو

  .کردیم تیشکا ،ماند یبند م آنها ینیو بعد ب ندشکیم سر یسوراخ

کنندگان  مذاکره یبانیمورد پشت یلشکرکش ۀنظر او دربار وقتی. وفق نکرد نق یادیمدت ز نیف

ً  و افاده  نیا .نمود یدارع خود وموض شتریب یجنرال از بررس د،یواقع نگرد ،دراالنشا خاصتا

وماندان قسر .”، خواهید دید!ندارد پروا ،دیگوش نداد گپمبه ” خواند شیماسیدر  توانیرا م
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 بازهم بودیمکه  یمرگ قدر هر، دیگردیم لباس روشن خود به مجلس حاضر در یوقتعبوس 

 دید حقارت آمیز باسران جوان اطراف اوکلند را فا کارمندان و وبود،  ستهب کامالً  شیاهدکمه 

 . نگاه میکرد

ه شا”قابل تصور بود: کامالً  . بال شك یك چیزداشت یپیپرنس هیروح دیمشاجرات شد ههمآنبا 

 اتحاد نظر موارد هیدر بق ”.استقبال خواهد شد جانیه اب شجاع الملك از طرف هموطنانش

 نبود. دموجو

 لیوسا مصارف و و واق با حداقل شاه شجاع یایچطور ممکن خواهد بود که اح ؟کرد دیبا چه

 ؟ تعیین گردد گونهچ ندهیدر آ باید افغانستان دولت سرنوشت؟ ردیبگ صورت

 یها نیشهزاده نش به کامل افغانستان هیتجز قاطعانه ابراز داشت: کامالً را خود نظر دیاودکلو

 س.گردد و ب یهند برتانو تیامن نئمطم یگانه راه تواندیکوچک م

 ۀزیانگ رببنا ا عجله واو ب بود.افغانستان  نیسرزم تیتمام برعکس طرفدارالكساندربرنس 

 محمدخاندوست  وجود نداشت تا با یاشکال چگونهی، اظهار داشت که هتفکر ینه از رو و یقلب

 هیبرعل یرسم استیاما از آنجا که س” :ح کرداصالً را خود حرف یورف اما .معاهده بست

 ”کشور برقرار کرد. آن تسلط انگلستان را برو تخت کابل نشاند  بر راشجاع الملك  یدبا ،اوست

و د را بالودیانه  یدیاست تبع یفکا ارک ینای براه د نمود كیأکت یتجار هیأت یبلق ۀسرکرد

جنگ  یبرا یتیمجبور چگونهیه یحت آنها. نمود همراهیسکورت به عنوان  یسیانگل کدنك

 .نخواهند داشت

 ۀدربار از آوازه .بودند یظامن یها تیفعال یورفتورنس خواهان شروع  و نیکالو ،مکناتن

 از آن آگاهی زین هیهمسا یکشورها ند بلکه درشتوستان خبر دامعاهده سه جانبه نه تنها در هند

 ردیا را بگم تا جلو کندیجمع و جور م خودرا یروهایزمامدار کابل ن که یوقت تا پس یافتند.

 ...بهتر ،نمود وهرچه زودترض تعر دیبا

راه شجاع  ،مهاراجا یوارد :گفتیم که یمفكوره اول پالن مرام و جیبتدر ،مشاجرات البالی در

سنگ  تیرنجعلت این عدم توجه این بود که . راموش شد؛ فسازدیبه کابل هموار م الملك را

با  ،کند یباز یسیشون انگلق دیکننده را با نیینقش تع پس. ردکن یبانیبا حرارت پشت آناز 

 ،هایسیخوب است که بدنبال انگلپس  و سرگرم کننده بود. یحیتفر شکلاضافه این اقدام 

 ابرازنظر را  نیابار اول  یبرا کدام شخص که . مشکل است گفتحرکت کند ”شیرپنجاب”
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ً . مكناتن، دیشا :داشت   . دیگردیتمام منعکس ماو با وضوح سخنان مفکوره در  نیا تقریبا

ً و دیویوا برنس، تورنس نیهمه کالو یوقت پالن  و ردنداین طرح را تأیید کاتن نکی ماآق طبعا

و با تمام وجود خود  خاموشانه از جا بلند شد نیجنرال ف ،گورنرجنرال تائید نمود صرا شخ

 شمجبور و چنان افاده کرد که گویا بدش آمده است یالتیتشک یوئگن پرینشان داد که چقدر از

 .عمل کرد دیباالخره با وساختند 

را اص آن قطعات خ :امر داده شد یهند - یسیشون انگلقبه  ۱۸۳۸سپتامبر سال  ۱۳ روز

 گردد.متمرکز  یهند شمال داده شده اند در صیتخص یسوقیات دور یکه برا

 تیمسئول ی. اما چه کسدیشمال هندوستان گرد یزان راهسو یامگر بنگال در و یبمقشو ن ب

جوابگو  ها اتیعمل یاسیس اتتأمیناز  یکسه چ و ردیگیرا بدوش مشجاع الملك  یاسیس یمرب

 ؟خواهد بود

 در ؛ودالکساندر برنس خواهد ب نکاریا ینفر برا نیموجود بود که مساعدتر نظر نیچن ابتدا در

 کهم ش سنخود بر یبل .دسانشب کشور را نیا اوتر از ه بهک شتوجود ندا یسک هم امر تحقیق

 .دنکنینداشت که اورا انتخاب م

 نیچندمکناتن  که تسینساده  نیبب .کندیم یبانیاورا پشت یادیکاند یاسیس منشینمود که می چنان

ً  داد بود که درباره او نانیاطم واه بار ب او با لهجه  .صحبت نموده است لگورنرجنرا با شخصا

 آرام میگفت:

  .دارد تیاهم رچقد تیبرااینکار  که دانمیم یخوببه  اریبس ـ

 .شودیم صلهیف زیکه امروز هرچ شدیم داریب دیام نیصبح برنس با او هر گشتندیروزها م

ً . دیردگیخاموش م یشدهایام ،شام یها طرف  مكناتن. نبود مناسباوکلند  نزد او رفتن شخصا

موقع  یموضوع مهم ب نیگذاشتن چن انیم در ست؛یگورنرجنرال خوب ن هیروح :کردیم یلفاظ

 نانیاطمس خود به برن یهمدردو یخصوص دوست درمکناتن  یریپذییرناغبار بطور ت. هراست

 .دادیم

 میمیشوآماد  یبزرگ یلشکرکش یبرا”چنین درد دل میکرد:  دوست خود در نامۀ عنوانی برنس

نقش من چه خواهد  دانمینم هنوز .میرا عقب زن هیو روس میرا بر تخت بنشانشجاع الملك تا 

 وشوم  کشیلشکر فرمانده که یمثل ،برسانم خواهم به اطالعتمیبود. اما بطور محرمانه 
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در راه  یم شما مرا بزودونش نیعت فهیوظ نیبا اگر، است نیچن قرار من و ؛چیه ای شاهسوار و

 ”.دید دیبازگشت به انگلستان خواه

 انیبم ذکر یو نیتعگذاشتن مجهول  قیاز به تعو یبزود کرد،یم رییتغ جیبتدر بیمکات حنل

 نینخواهد کرد چطور عکس ا یرا سرقوماندان جنرال فین رهبر اتیعمل نکهیا ۀدر بار .آمد

 یقط وقتف اما جنرال .است ینظام موضوع بر سر تعرض نیبب ه میتواند.کار صورت گرفت

 . کردند نییتعاو  شخصکه برنس را به صفت مشاور  داد تیرضا

 روایتعالوه برآن و  واید ،، برنسمكناتن: مطرح شدهمکاران بخصوص  جادیسپس موضوع ا

 .دیدجو دیجد یها

 جناب الرد فینزد اوکلند رفت. پس از لبخند خف شباالخره برنس خود ،ادیزحمات ز باتحمل

موضوع  نیحل ا یگفت برا شیاما برا ،کابل گوش دادهیأت تجارتی  یسرکرده قبل یبه گپ ها

 شیبرنس را پ ايرا کاندیداو چ. است مکناتن آقاس برن میمستق مرآ رایصبر کرد ز یکم دیبا

 ؟...کندینم

 نیدر که ده ها بار خوردیاو سوگند م .دینرس جهیهم به نت مكناتن با میصحبت مستق تالش

 . کندیقبول نم اورا یگپ ها جناب الرد چرا داندیاما نم ؛گپ زده است جناب الرد خصوص با

یه ماعالکه  روشن گردیدزمانی  1838سال  اکتوبرل وا زوبر انجام همه مطالبسر

از  جهانگردکه برنس  نیریدوست د والیرسپور ت. دکدشوستان ابالغ هند معظم گورنرجنرال

یه را من اعالمت ،اعتماد داشت یبو محمدخانوست د ریار به دربار اموشد همان دوران سفر

 .وردآ باخودس برن یبرا

از  ،ساخته بود مهین را مادهیروقت بوتل مشروب دلخواه خود  نیا برنس که از صبح تا 

به  یوقت .دشمصروف  اعالمیهخود به خواندن تا بوتل را خالی سازد و د رخواهش ک والیرسپ

 .پرداخت ناسزاگوییبه  دیرس بخش نیآخر

  .زد غیخشم چ برنس از ؟دیخواند اشما آنر ـ

 به دوست خود نگاه کرد:  رتیبا حو دكتور بانزاکت ـ

 چه است؟ سر رب  مطلب . اماخواندم یسرسر اریبس -
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 .و دروغ است یاز اول تا آخر سالوس زینجا هرچیدر !رومیم یفور ،طانیشبر لعنت  -

  گفت:زیند آمپبصورت  والیرسپ 

  .راست است نیا .خوب است انجامش -

که با موافقت  مگورنرجنرال معظ ،شنوب .ستین یزیچ بیاز دروغ و فر رینجا بغای بلي د ر -

وستان جمع سرحدات هند آنسویبه  ی فعالیتبرا رای شون برتانوق داده تا ستورد شورای عالی

 یشورا که دیکن نیقیشما  ،نه ...بیندازد یتا درباره علل آن روشن داندیالزم م ؛ندینما یآور

 مخالف زین اما او نشسته بغلش ریز اینجا درین انها ف؛ تاست دهیباره یك كلمه هم نشن نیدر یعال

 هند است. یوراام در فعالیت

 ...دیرا بنوش ریهدما .می، مرد قددیآرام باش - 

 با 183۲سال  م است که معاهدات عقد شده درومعل» ؟بعد چه نوشته نی؟ ببچه مادهیر -

 قیتوسعه وانكشاف تجارت از طر دیسنگ با تیمهاراجا رنج و ورپل واه، نواب بسند یرهاامی

 انهیم یایدر آس را انگلستان نفوذ قانونیو  سازد لیسند تسه یایدر در یران یبازکردن کشت

 ، خالصهطرح شده استخوب  «.شودیر دوجانبه مثمبادله مو جادیکه باعث ا بخشداستحکام 

 .است یقانونمقدس و میکنیم اقدامی که هر نکهیا

  ؟گریپس چه د -

 سفر درباره نجایا در نیبب -نهاد  یخراب هباعصاب برنس رو.نکن تی، اذ، بس استپرسیوال -

ن رتو رثم یب و یمذاکرات طوالن ازس پ نوشته اند که یتجارت یعنی هیئت ما و شما به کابل

ً دتعم محمدخانکه دوست  دیشن گردوبرنس در کابل ر  ءاتکا پارس کمک یبانیپشت به امید ا

 «. ..ورزد یخود نسبت به سك ها اصرار م یته انیم یرمنطقیغ یهمان ادعا. بازهم به دارد

 . آمد بند نیشدت خشم الکساندر ازنفس 

همان  ؟است یمنطق یب نیاآیا  .افغانستان است ؛ پشاور ازدیا را پس بدهمشهر ؟ام مطالباتـ کد

حق  یان براینست آنرا بدون زرجنرال نتواگورن سك ها که با یته انیوم یرمنطقیغ یادعا

 محمدخاندوست  ه. برعالوقرار دهد یسنگ مورد بررس تیو روابط دوستانه با رنج تعدال

 یخطر جد رامش سرحدات ماآ و تیامن یبراکه شا نمود فا زین خودراخواهانه خود یپالن ها

باشد دست ه ستاقدام یك جانبه که خوا ره است به همادآنمود که  دیرا تهدشکاآرا در برداشته و
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 نیبب ...میت نزد دوست محمد بودخود ومن  یوارسپسازد.  یرا عملمرام ومفکوره خود بزند تا

 امکد ی؟برخورد کن یو دروغ به آرام بیکاذا نیا به یتوانیمآیا  .یدانیرا م زیخودت همه چ

 یپنجاب میجدا شده ا رومندین پنجاب با افغانها از هک ام یبرا ؟کندیم دیرا تهدما هخواهانپالن خود

 ؟حساب کند هیبا آن تصف تهه دوست محمد نتوانسک

 . خاموش بود والیرسپ

لت ود شنهاداتیبه پ ریوتحق توهین با محمدخاندوست »: سدینویچه م بعد ...نیبعد بب و -

د نکابل را ترك ك تشیمامور در یشرفتیام پدک ونبرنس را مجبور ساخت بد انگلستان تورن

 محمدخانوست دو سکها  نیب ستیمقدور ن گرید هیدولت برتان یکه برا دیردگ روشن نینهمچ

 که یزمانا ت داد نشان یبه روشن محمدخاندوست  یجنگ طلب استیس .صلح را برقرار سازد

آرامش و خود در مورد سکون یدهایاز همه ام دیباشد ما با هقرار داشت یکابل تحت فرمان و

 بیدروغ و فر «.بشوییمخود دست  یهند یپراتورما نافعم تیامن و هیهمسا یها نیدر سرزم

 .وشرف وجدان ازر دو

 اگر بنام تصورات .معاهده صلح آرامش را عقد کند قهیقدر طول پنج د توانستیم سبرن 

  .کردندیداخله نمی مو کار در هیعال ونظرات

 قیقه.پنج د ، در، بلىیبل -

 به وضع وحقوق شجاع خودراکه گورنرجنرال توجه  بود طیشرا نیچن ردبرنس ادامه داد:  

در اتحاد  ما با هیدولت برتان یدشمنان خارج هیعل ندهیحیث زمامدار آب تا مبذول ساخت الملك

برای  ستهی، شاهگاهپنا و از دست داد خودراحکومت  یوقت شجاع الملك یرد.قرارگ یشگیهم

  .بوده تفایما  نیدر سرزم خود

 :مود و اظهار داشتن طعق سخن اورا والیرسپ

  .درست است ـ

  :گفت یبو تابع ا؟ برنس بدرست است یچ -

  .است دهیا رقصم به ساز شهیهم -

  د؟یچه الزم دار نیاز شیب همین مطلب مورد ضرورت ما است. .درست است این هم -
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که  دیموضوع معتقد گرد قینرجنرال پس از مطالعه دقگور ؟شودیم هیمگر چطور توج -

که درباره  داردیما را بران وام عدالتومعقول وهم  ارانهیست هوشایبات وضرورت سجایا

خبره  نیبهتر و دارند یشهرت کافو تیمردم افغانستان محبوب نیکه ب الملك سرنوشت شجاع

 . متوصل شدت اقداماپس باید به  ؛معترفند نیبان باز کیها همه 

 :جناب الرد مؤدبانه خم شده

  .دیها قرار گرفت هخبر نیبهتر فیرد درهم  شما داکتر! میگویم کیتان تبر یبرا -

اساس  رتم تنها بگف به نفع او یزیمن چ نکهی. از انفرت دارنداو از  افغانهاکه  دیدانیشما م -

 .بودمکناتن  اصرار

اش  یمن بعد که دیبده .نوش جان کنید ،اند پخته خبره ها نیبهتر یبراکه  را ۀ آشیکاس پسـ 

 همداخل هید علردگیخود به افغانستان داخل م عساكر باشجاع الملك اعلیحضرت » .مرا بخوان

 نیقیبا گورنرجنرال خواهد شد  یبانیپشت یبرتانو شونقاز طرف  انیشخارجي مقاومت شور

 ی. وقتگرداندیم ل بازببه تخت کا یبزود اوراشجاع ا و دوستان یارعا ست که  وار دیمکامل ا

 قوایآنوقت است که و شود می تأمینافغانستان  تیتمامو ی؛ آزادکرد میاق خودراحکومت 

 «.شودیم رونیدوباره ب یبرتانو

  ؟دیگوئیباره چه م نیدر - 

 .ر زدغ   برنس .زیفقط یك چ -

  ؟شودیکه به چه ختم م مینیبیو م میکنیصبر م یکم ،مینیبیم - 

 :کننده است راودیام اریبسانجام آن  -

ود بخاطر مواظبت خ یها تیبا در نظر داشت مکلفگورنرجنرال ، تدابیر نیا میو تنظ بیترت با»

 کندیمسرور احساس م شهیاند نیرا از اخود هیبرتان یمتصرفات امپراتور تیاز امن یو پاسدار

بدست آورده  نیقیافغانستان را بطور  باشندگان دیو تائ تیاقدامات خود رضاها و تیکه با فعال

  «.تواندیم

« ...یهند دولت منشیمکناتن ویلیام حی ، نهندوستاگورنرجنرال ارشاد  ه اساس سفارش وب»

 ؟بازهم نادرست 
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 ده و مردم افغانستان درنکر دیتهد چکسیما را ه تیخواند که امن نیبهتر است آنرا چن -

 . زندگی میکردند ”آرامش و سکون”

ً که  میبگو دیصورت سر، اجازه بده نیدر ا -  نیا ،کندیکه شما را از کوره بدر م یزیچ حقیقتا

بلکه به همان اندازه دستورات  دیده میشود؛آن  حماقت هایدست شما هم در  که ستین هیاعالم

 دیاجازه بده .استمرتبط  ی ما نیزهر دوه ب این هدایات . از آنجا کهباشدیم زینگورنرجنرال 

 :دیگر چه نوشته شده استسند مذکور  دربخوانم که 

 ریوز ثیبح مكناتن حی امیلیو یآقا :ستاصورت گرفته  لیفوق تعیینات ذ هیارتباط اعالمبه »

که تحت  ”یاز خدمات بمبئ ”تورن الکساندر برنس و شجاع الملكر دولت هند در دربار یو سف

مکناتن  یآقابا  ؛خواهد رفت گریحکمرانان د اینزد خان قالت  ریسف ثیبح مكناتن یآقا یرهبر

و  یاسیس معاونبحیث  ”بنگال یاز توپچ ودت یدارس دمنیبر همچنان .خواهند نمود یهمکار

واي ق) چیل. ر دمنی، بر(یبمبئ یتوبچ)نجریتاپ لدریابریدمن  ،ریوز ر ویسف ینظام منشی

اشخاص  .یاسیس معاونبحیث ( یبمبئ یخدمات صح) جناب الرد .ب.پ آقا ،(یبمبئ یریانجن

اشخاص  .ینظام معاونبحیث  (بنگال یسوار 6غند ) یكونول .. بیابریدمن  ،فوق الذکر

 مكناتن. ح .و همان امضاء و بحیث دکتور (بنگال یخدمات صح ) روكیب .گ نآقا ،متذکره

ً  «.دولت هندوستان منشی شما به آن سبب  یجا یکه خشم بسکندر ا دیکنی، اعتراف مطبعا

  .ه داده اندن شما رایبمقام بلند  سلسله، نیشده است که در ا ختهیبرانگ

 .است کم شیهم برا نی. از بالفاصله دو پست را اشغال نمودچشم سب نیگفت ا خود اب برنس

 .منکیم شردگ یکم موری، من منی، تو بنشهم است مادهیر گری، یك بوتل دیپرس یدانیم - 

خاطر بود که مرا  نی. از ارساند مكناتنبه دوش نزد  خودرابرنس  ،پس از خروج از خانه اما

 .که در الهور شده بود یبسان نیز باراین و  ...را گرفت، مقام نیا شخود و دادیم یباز

  :دبرنس مجال دهن بازکردن ندا یبرامکناتن 

 من ۀکه بعهد یتیمن از مسئول میبگو دیخود با ۀدر بار .کنیبه من اعتماد  یتوانیم ،یخواند -

 یلیخ ریتأث مصحت یها باالسفر نیا .هستم ماری، بخسته شده ام. من ستمیمشعوف ن هیچ ،گذاشتند

از شما چه  ؛را بشنود گرید ینبود نام کس حاضر اصالً گورنرجنرال اما  .ه استناگوار کرد

 شخصی نیتر ستهیشاو نیترباس، مننیترکه شما مساعد میدیرس جهینت نیو به اد، ما هرپنهان

را به من کار  ،در آغازتصمیم گرفت الرد . اما دیکن یرا رهبر اتیعملاین  دیکه با دیهست
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را به  فیوظا نیتمام ا یخوش امکان با نیکه در اول خورمیبزرگ سوگند م یخداه . ببسپارد

  .دگرمن برنس خواهد شد ،برنس نرها تو یکینزد نیبلى و برعالوه در هم .گذارمیشما م

 یو بزود زدیم سخن هبا حرارت نفوذ کنند شهی. او مانند همامکان نداشتمکناتن  کردن خاموش

شکر ”ش خطور کرد: به فکر شهیاند نیا یو حت شودیها سر براه ممعتقد شد که کارنیز  برنس

 ”...شودیبدست من سرنگون نم چارهیکم از کم دوست محمد ب ،چقدر خوب شد ،خدا

  :استفسار نمود یاز و یفیبا تمسخر خف یپرس ؛گشتربرنس ب یوقت

  ؟یاستراحت کرد ،ینمود شردگ، روبراه اس زیسر هرچ ،پس چه -

 . گذاشت زیم یرا باال گریو برنس چند بوتل د .برسم به خودتکه  کنمیو حاال كوشش م ،یبل -

 !ها تی. بخاطر موفقکهنه است اری، بسخوب استشرابی  مادهیر -

  ؟اسکندر ،یک یها تیموفق - 

آدم  ،منوشیمن بخاطر دوست محمد م دیدانیم کهیاشخاص خوب و شما طور تیبه پاس موفق -

 .گرددیاوقاتش تلخ م یمستعد است او بزود
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  ورپزرویف رد شونق عتجم

قدرتمند سند  یایدر نیاز معاون یکیرا ستلج پرآب که  یهند شرق یو متصرفات کمپن پنجاب

داده شده بود  صیتعرض به افغانستان تخص یکه برا هیبرتان ی. اردوکردیاست از هم جدا م

پور روزیستلج نزدیك شهر ف یایو در ساحل چپ درارد نیا یده میشد.نام ،(سند یاردو) دیبا

. برپا ساخت خودراخرگاه  یسنگ تیستلج رنج ایدر کنار راست در .دیمتمرکز گرد

واحه  به یحل وحشم یو دنیان کرد و تا رسورا به جلو ر یسوارکاران ماهر ،”شیرپنجاب”

 ه بود.دیگرد لیوفان تبدگش

 به جمع شدن شروع ینظام یاول یهاواحد ،پورروزیف كینوامبر در اردوگاه نزد مهین در

 دریگ شیرا در پ ییایراه در مجبور بود ی. قشون بمبئبنگال بودند یقطعات اردو نهای. اکردند

وارد  ادهیبا قشون پ زین نیف هنریسرقوماندان سر ی. بزوددبرسان یبه کراچ مستقیماً را و خود

 یکه به آهستگ شترها. شد دهیخاکش به هوا بلند بود به آنجا کشانوکه گرد زی. سواره نظام ندیگرد

 زاتیت و تجههمام، پوت یها لهیم شاملکه  خودرا یبارها کردندیم قیطر ین طو نشخوارک

 .شد ریسراز هبه اردوگا گرانه سیل سوداگرها ومعامل ،شونق بیبه تعق .دادندیبودند انتقال م

نگران . او دپور آم روزیف هب شیاهمنشی یبه همراه اوکلند جناب الردص شخ ،نوامبر ۲۷ بروز

به  و هآمد ریگ بیخبر دادند که در سرحد مکات یوب ،لهمقبل از حرکت از س یکم زیرا ،بود

او به سند رفته ؛ وقت در سمله نبود نیبرنس در است. نوشته شده یبه زبان روس یاحتمال قو

آن به توافق برسد و به جز او  نیشهزاده نش قیو از طرانتقال ارد دربارهبود تا با حکمرانان 

ً گورنرجنرال اوری. دانستینم یزبان روس یگرید چکسیه از روز را با دقت تمام  یمین تقریبا

 یشهرها نی. ممکن است درروان کند یرا به کلکته و بمبئ آنهارا نقل کرد تا  بیمکات نیا

شاهد  بیمکات نی، اآنهابهرحال بدون ارتباط با مضمون  .بداند یشود که روس دایپ یبزرگ کس

 نیکالو ،نتانکم بصورت درست که یطور ، آندر مورد خطر از جانب شمال ودب یآشکار

قهر شد  او ییپروا یب نسبت امیلی یباال یکم ی. اوکلند حتباره اصرار داشتند نیدر گرانیو د

خواهران  ؟شودینباشد آنوقت چه م یروس اصالً  بیمکات نیااحیاناً  اگر بود بخاطر آنکه او گفته

ً  خواستندیم آنها، کلند بودندهمراه او شهیمانند هم  نیامکان چن و نندیسنگ را بب تیرنج خاصتا

 .از دست بدهند خواستندیرا نم ییشناسا

دادند.  یم لیرا تشک یو بزرگ عیکه در سرحد برپا شده بودند منظره وس هاسیانگل یها مهیخ

خرگاه ها نظام  نیا كی. در نزددربار مجلل برپا شده بود یبرا یبزرگ یدر وسط آن خرگاه ها
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پانزده احترام  سمرو  یتوپ ها و آهنگ مارش نظام غرشبا . ف بسته بودقراول به دو خط ص

 به موش هیشب اوراخواهران ) فیکوچک و ضع یمهاراجا ند.ستلج عبور کرد یایراز د لیف

ه تن ب یمتیق یایاشو   ناتیسرخ بدون تزئ یشمیلباس ابر (افتندیبزرگ  یت هاوفرتوت با بر

  .شتدا

 یام هاگسوار بودند با  آنهابر  کانشیکه مهاراجا و نزد یجنگ یها لیف ،ایاز عبور از در پس

 آنهااز  یکی ی. باالنظام گرفته بودند آنهارفتند که مانند  یگرید یها لیبه استقبال ف یجشن

 دهم قرار گرفتن یکلند پهلواو و مهاراجا یها لیف ی. وقتکلند در تخت روان مجلل نشسته بوداو

 هاسیشعف سك ها و انگلکار باعث شور و نی. اشد منتقلبه تخت روان اوکلند  یمهاراجا به آسان

 براه اهسیانگل یها هخرگا یها به حرکت آمده به سو لیصف بزرگ ف گریاردب سپس .دیگرد

 .فتگریم یدار رسمی صورتد دیباکه  یجای ،ادتاف

 یوزاوکلند که لباس زرد .دندیداخل خرگاه گرد کجایقوماندان با مهاراجا و سرگورنرجنرال 

 یم نیمجسمه مرمر ادیانسان را ب ،به کمر داشت یطالکار ۀردار به سر و قمپبه تن و کاله 

بلند  خودراکه سر جناب الردشباهت از عادت  نی. اباشد بوده به بعد زنده هیانداخت که از پا

 رهی، چشم ها را خبود به او نگاه کردممکن نا: گفت دیبا نیف ۀدر بار بود. دایپ داشتیم گاهن

 آفتاب رینشان ها همه و همه در ز ادیز اری، تعداد بسیوزدزر. لباس چرمه دار ساختیم

  میدرخشیدند.

انتظار مهاراجا را  یاسیو س یارشد نظام نیخرگاه بزرگ خواهران اوکلند و مامور در

ار نک مهاراجا در .دیگرد میف تقدینگ تحاس تیبه رنج یی. پس از تعارف و آشنادندیکشیم

 یپا كی كه یعنی ؛گرفت خودرادلخواه  شکل نشستنبالفاصله نشسته و یچوک یباال نداوکل

قوماندان انضباط  یراب واقعه رخ داد که ودر این حین آن قرار گرفت یباال و قات نمود خودرا

. دیو باعث تعجب او گرد رفتیتخلف از مقررات به شمار م و قابل تحملریغ رنیب نړجگ

شده )خوب فکر  مهین سراسریب نړ. جگافتاد نیبه زم و او برآمد یجوراب مهاراجا از پا زیرا

باالخره  شانیپر یهاکرفلحظه  كی از پابرهنه نشسته( پس جناب الرد، مهاراجا در حضور کن

بعد به  و خود نموده یموزه ها ریجوراب را ز یمهاراجا آمد، بازرنگ ینزدیك چوک رنیب

گذاشت  یسنگ تیرنج یاپ ریاز پشت دراز نمود. جوراب را گرفته در ز خودرادست  یآهستگ

است بعد جوراب را  متوجه شود. اما مهاراجا ندانست موضوع از چه قرار یکس نکهیبدون ا

ضاء قافتاد اما از  رنیجان ب . لرزه برردک یدر جلو همه به پا زدیلبخند م کهیگرفته در حال

توجه تمام  .کردیم یآن قالب ته غیر نگاه نکرد. در آنهابطرف  قعمو نیاوکلند در ا جناب الرد
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 تیرنج یاوکلند را برا یشخص هیاو هد .بود دهیکوتون معطوف گرد یویلوببه  نیحاضر

 نیمز سماآن با ال یهانج که ک ییبا قاب طال ایتورکویملکه  تیرترو. پاه آوردگسنگ به خر

شدند و  هدستایها به پا ا یسی، انگلرا به مهاراجا دراز کرد تیاوکلند پورتر یوقت .بود دهیگرد

 ”شیرپنجاب” تیترروپ بولق زا پس .ویك توپ بلند شد بیستفیر  رشغخرگاه  رونیدر ب

 پتو كیو ستیبدست آورده و آنرا با آتش ب خودرا یتحفه زندگ نیبهاتر متیاعالم نمود که ق

 .خواهد کرد زانیدر قصر خود آو

شدند  رونیب هاگهمه از خر ،بود یکه شامل شال ها و سالح شخص دیجد یها شکشیپ از پس

بدقت نگاه  تحایفه مهاراجا ب .ددادنه و یك فیل تحفه شد نیتزئ یلیاسپ خ تفمهاراجا ه یو برا

رسم واحترام  غرش ریز در گریشد و بارد لیف بر باال رفته سوار ییطال ۀنیکرده و بعد از ز

 انگلیسها را ترك گفت. هاگارکستر اردو هایپوریش یها و صدا وپت

 ن نزدیكالو یعنی اوکلند سینوخیتار ،عبور کردبه ساحل را ست ستلج ها  کورت سك سا یوقت

  نزدیک گشت و گفت:قطعه انضباط  وماندانق

به مهاراجا  کهی ها هیهد نیا یعمت مجمویق دییبگو میکرد تا برا دیلطف خواه نړجگ یآقا -

  ؟داده شد چقدر بود

 اکه ب میبگو توانمیصرف م فعالً . خواهم گفت تانیآنرا برا قیپس از چند ساعت ارقام دق -

 .نمود هییك هفته تغذ برایتمام گرسنگان منطقه اودا را  توانیم آنها ارزش

 . سنگ است تیرنج یو آن دوست میاز آنرا بدست آورده ا شتریا بړن مجگاما ـ 

ً  ،یبل یبل -  .مبا شما موافق کامالً من  ،طبعا

که  آنها. آوردندل ممتقابل بع داریپنجاب د یخواهرانش از مهاراجا یاوکلند به همراه بعد روز

احترام  غرش رسم و ریرا ز جستل ،شدندیبدرقه م محافظین سواره نظام یاز طرف دسته ها

 نیتزئ یریکشم فیظر قشنگ و ین که با شال هاعظیم الشا هپ ها عبور کرده به خرگاوت

دود  یقشنگ یمس یچلم ها آنها. بودند آنهاسرکردگان سك منتظر  نجایدر .بود رفتند دهیگرد

 .دیگردیتصاعد مماز آن  یفیعطر خف و ردندکیم

بر آن قرار داشت به خرگاه را که ظروف مشروب  یکوتاه یطالکار زیم ،جاااشاره مهار به

 .مهمانان گذاشتند یشرویرا پ یمزه دار پنجاب یغذاها ،. دختران قشنگ و آراستهآوردند
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 ی. وقتدلخواه خودرا آماده ساخت بیمشروبات را باهم مخلوط نموده ترک شخصاً سنگ  تیرنج

بوجود  یئ رهیت ایقرمز  عی، ماساختیکه آتش شمع ها را منعکس م یه یشیبزرگ ش یدر سبو

که رد کردن آنرا دور  فانی، کرد شیپ فانیمهاراجا قدح را پر نموده و آنرا با ادب تمام به ، آمد

 .بالفاصله به نفس زدن افتاد و دیاز آن نوش یکوچک ۀرا گرفت و جرع الهیپ شمردیاز نزاکت م

که  یطور دیرا سرکش ”سرب مذاب” نیا الهییك نفس پ لبخند مکارانه زده و با ”شیرپنجاب”

که مهمانان و مهماندار از لذت  ی. وقتکرد یآور ادینام  نیاز مشروب مذکور با فانیها بعد

ها  نوازنده و باال رفت گاهخر یشدند، پرده ها یخلسه مانند یغرق خوش یپنجاب یخوراکه ها

 .پرداختند ییبدرون شتافته به هنرنما یریکشم یروهان مصاقدر کنار دروازه ها جا گرفته و ر

همه  دیجد روز . با آغازخود بازگشتند یه هایمشب بود که مهمانان به خ های مهیبعد از ن

و چه  یسیانگل عساكرمانورها چه از طرف  ،ناتی، معارژه هابا شکوه تر آغاز شدند.  زهایچ

که جسم  نمودی. چنان مکرده بود رییتغ یو بکل دهیاسپ پر یسنگ ناتوان رو تیرنج ،یپنجاب

در  ریناپذ یخستگ یزبردست . باجوشان پر شده باشد یاو باساس کدام معجزه از انرژ نزار

از برابر  یبه آهستگ و نمود هماندقورا  آنهانظام  راتییقرار گرفته تغ عساكرجلو صفوف 

 . کردینگاه م عساكرگذشته با دقت به چشمان هریك از  یسیقطعات انگل یقطار ها

 بیترت یسیمهمانان انگل یبرا کهی همه سفرها . دربرساند خودرابه هرجا  شدیموفق م مهاراجا

ها  سیوماندانان پنجاب را با انگلقمذاکرات  شدن ضمن او موفق یدر .کردیاشتراك م دیگردیم

ً  نظر داشته باشد، ریز موضوع بر سر آن بود که چطور شجاع الملك بر تخت  یموقع خاصتا

که هدف  دانستیم یبخوب گریهرکس د از شیسنگ ب تیداده شود و رنج سجلو پدرانش

 . افغانستان خودرا کنار بکشد یاست که به پنجاب امکان ندهد تا از لشکر کش نیانگلیسها ا

 و در عوض کردیکم صحبت م یامور بطور نسب ۀدرست است که خود اوکلند در بار نیا

 صشخ با یگاه آنها .نددادرچ میمجاهدت بخ و تورنس( نی، کالومکناتن ) گانهسه  یاه منشی

 یبرتانو یوماندان اردوقسر .بردندیم شیرا پمذاکرات ش نیبا مشاور یسنگ و گاه تیرنج

 هایشو جنرال  بجاپن. زمامدار کردندیمذاکره م یپنجاب یها ن با جنرالروباس و نفای هنری

 تینتوانست از رنجمکناتن  ،تمام تیوصف جدرو با نیاز ا ؛داشتند نیخود اعتماد مع نیب

 یربومحا یها تی، چه وقت و کدام قطعات پنجاب در فعالکه چطور اوردیبدست ب یزیچ سنگ

ً  .اشتراك خواهند نمود و امتحان  کردیسنگ هنوز هم فکر م تیرنجیك ماه گذشت و  تقریبا

را به مهمانان روشن  ”یعلت واقع”طفره رفتن ناممکن شد  نکهیاز ا بعدو باالخره  نمودیم
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، راهب شودیمقدسه سكها محافظت م یایاشکه  یجای رهوگ نیوقلعه گو در نکهیساخت و آن ا

 مید تصمنتوان یپنجاب نم انیمقدس وجود دارد که بدون مشورت آن هیچ یك از فرمانروا

باره خموش ماند و نتوانست  نی، دررا از دست داده است انیب عهیود یگوئ مكناتن. ردیبگ

 .کند تیرا رعا ”شیرپنجاب” التیمجبور بود تما .شبردیاز پ یکار

با خود دعوت  زیر برود و اوکلند را نهوگ نیوبه گو خواهدیمهاراجا اعالم داشت که م یبزود

 یوارهایعقب د . درقرار داشتاردوگاه  یلیفقط در چند م ؛دور نبود ادیمذکور ز ۀ. قلعکندیم

قرار داشت و  یمعبد کوچک ؛میگردیدمحافظت  رومندین یدسته ها از جانبکه  مستحکمی

 ارتیو ز یکتاب مقد س سك ها را حفظ و نگهدار ”نتاگر یاد”جا کاهنان پنجاب در آن

 .کردندیم

. د رفتندمعب یبسو ،دهیگرد ادهیکه با او آمده بودند در نزدیك دروازه پ یسنگ و کسان تیرنج

. دعوت بعمل آورد کانشیداخل شدن به معبد مهاراجا تنها از اوکلند و چند تن از نزد یاما برا

 یتمشکال دیمجبور گرد مکناتنو دیبکش خودرا یدروازه معبد به مهمانان گفتند پاپوشها شیدر پ

بوت  تنها زمانی گورنرجنرال) .متحمل شده بود آنرادر دربار  رنیب ند کههمانندی را تحمل ک

 (رد.کیکه در بستر استراحت م کشدیم خودرا یها

دعا  بنوبت و باز شده خم یبزرگکتاب  یباال راهب. دو شدید مومعبد مشك خوشبو د در

سنگ پس از  تی. رنجوب سندل ساخته شده بود قرار داشتکه از چ یلریکتاب در  .خواندندیم

گورنرجنرال  .خلوت کند ینامبرده در اتاق عقب با دیاعالم داشت که با آنهاتبادل چند جمله با 

 .در مذاکره با راهب نمود تیموفق یآرزو یو یبود برا هزد یلیکه لبخند طو

، در آنوقت کند ریتمام جهان را تسخ تواندیم یپنجاب و سیمتحد انگل یبگو که اردو شیبرا -

ً است که   .کندیم دیما را تائ یراهب پالن ها طبعا

ظاهر  سنگ تیرنج ،قهیدق ستیبعد از ب .حرکت داده و خاموشانه دور شد خودراسر مهاراجا

نگاه کرده و مکناتن  . او بهبخش بودمرثها  یلیو با تبختر اظهار داشت که صحبت خ دهیگرد

صحبت  تواندیمذاکره اش تنها پس از بازگشت م ۀنمود که براساس اراده راهب دربارعالوه 

ً مهاراجا  ،به اردوگاه دنیرس مجرد. اما به کند ر را به زعم بخ نیا ی. هرکسدیگرد ضیمر دفعتا

 مكناتن. بود یکه در امورش بوجود آمد ناراض یدیجدتأخیر  . اوکلند ازنمود ریتفسو یخود تلق

. دیخندیات خوشمزه پالمرستون موغس یباال تیبا شکاک اسبورن .دیکشیوغیظ زوزه م ماز خش
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 کاراو تواندیهم م فینزار و نح ”شیرپنجاب” نیکه بدون ا دیورزیاصرار م قاطعیتبا  نایاما ف

 .برود شیپ

کار ف. اما تبادل اجمع نمود خودرا نیمشاور نیکتری، گورنرجنرال نزدس اصرار مکناتنسااه ب

کرد که  ی. او مطالبه مدیبگشا خودراهن دمجال نداد  یبه کس یاسیس منشیصورت نگرفت، 

 ینم ،سنگ تیرنج ۀحیالنمکه با وصف مانور  دادیم نانیآغاز شود و اطم یمحاربو تیفعال

کند، و اگر مهاراجا  تیفعال کجایبا آن  شودیو حاضر م دیمناقشه نما یهند شرق یکمپن خواهد با

 ً  شودیقدرت آغاز م یدر پنجاب مبارزه برا دیرا وداع گو ینشود و جهان فان ابیصحت  احیانا

اعتراف کرد از  دیکه با یسنگ تیرنج کانیو نزد گذاردیم یوآنوقت است که کار رو به خراب

اردوگاه  تیالزم است که امن پس .رندیرا گروگان بگ آنهاتمام  توانندیها تنفر دارند و م سیانگل

 .عالج مهاراجا فرستاده شود یدروماند برا یعنیدکتور  نیچند ساخته شده و بهترود

تب لرزه  ”نمود  صیتشخ اورا یماریرسانده و ب جارادروماند خودرا به عجله نزد مها دكتور

خود  شدیداً  هیالزم را بدهد اما مهاراجا از گرفتن ادو هیاو ادو یکرد برا یدكتور سع .” فیخف

 یترجمه فارسو ایتانیبر یاردو یتعلیماتنامه ها شین براآ ینموده خواهش نمود بجا یدار

بدین  داشته باشم و یها تصور سیمذهب انگل درباره خواهمی. مرا بفرستند ییسایخدمات کل

 .د تبارز دادعالقه به دانش را از خو یضیمر حالت در یحت ”شیرپنجاب” ترتیب،

بر تخت  کهیمهاراجا در حال .خود به همه خبر داد یابیصحت  ۀدر بار سنگ تیرنج یبزود

راهب  .نمود تیبود حکا دهیرا که از راهب شن یزیچمکناتن  به یخود نشسته بود به آهستگ

 دیبا تشیاما فعال .کند تیمعاهده را رعا مواد نموده بود که دولت پنجاب مکلف است تمام دیتائ

ً . گذردبپنجاب  نیاز سرزم دینبا یسی. قشون انگلباشد النهمستق  نیراهب مقدس در ا خاصتا

و قندهار  تهیکو قیهمراه عساكر شاه شجاع الملك از طر یقشون برتانو یوقت :نمود دیباره تاک

ر شه نیبه ا خودرا بریمعبر خ قی، دستجات سك ها از طرکابل برساننده ب خودرا یوغزن

 .خواهند رساند

خم  خودرا یسرها یکیخانیم یها یهمانند گد کانشینزد ،پنجاب یعقب تخت فرمانروا از

ل حضور فهماند که محف یفیخف ۀبسته نموده و با اشار خودراچشم  گانهی. مهاراجا کردندیم

 .است افتهیخاتمه  یابی

 لیتبد خودرالباس  نکهیپس از ا مکناتن. گذارش دادگورنرجنرال را به  زهایچ نیالزم بود ا

 میسنگ تصم تیخبر بدهد باالخره رنج نکهینزد اوکلند رفت. او خوشحال بود از ا ،نمود
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 یشگیهم یتفاوت یکه با بمکناتن  ی، چنانکه حترفتیپذ یعالقگ یخبر را با ب نیاوکلند ا .گرفت

 . افتاد رتیحه داشت ب تعاد یو

 ؟کدام گپ شده جناب الرد -

 : بلند کرد و گفت یو یبسو خودرا غفرو یجنرال چشمان برنگور 

 است... ماریروال ب -

ال داشت و ح یتیچه اهم جناب الردخواهران  یدر زندگ یرلو یتحفه و دانستیم مکناتن

کرد به سرعت صحبت  یسع لذا. کرده است دایهندوستان پ یرا نزد فرمانروا تیهمان اهم

شون ق، دستگاه آماده شده بود، ود نداشتوج یخاص دهیآن فا ۀو در ادام ی. بلخودرا خاتمه بدهد

 . ندیتا به حرکت در آ ودندبتنها منتظر اشاره 

به اردوگاه اوکلند در کنار ستلج وارد شد، در  یمهم یباخبر یصداق ا838در ماه نوامبر سال 

 ”خارك ” رهیدر جز سیانگل یشدن قوا ادهیتهران و پ یباال یبرتانو یپلوماسیفشار د جهینت

كلكته  لندن و یادعاکه طبق  ی. همان شاهدیه از محاصره هرات دست کشا، شمربوط پارس

و  بدون زمینههند  یباال هیخطر روس ۀینظر پس.پنهان شده بود یروس یها زهیدر عقب آن ن

جرار و بزرگ  یخطر بود که اردو نیمتقابل با ا تیتحت نام فعال رای. زدیگرد یم یمنطق لیدل

تا از سوقیات به  داشتیمابران و رایو نیخبر اوکلند و مشاور نیا دی. بادیگرد یسند جمع آور

تعداد قشون را کاهش تنها  و ،صرف نظر نکردند لشکر کشی از اما .بکشند افغانستان دست

 .دادند

بنگال  یدو فرقه اردو ی. بجارا به نشر رساند یدیفرمان جد ،قومانداننوامبر سر ۲۷ بروز

از  یاز بمبئ .داشتراك ورز یکشکوتون در لشکر ویلوبی یفرقه آن به قوماندان كی دیحال با

 بعداً  ات گرددیم اعزام یبه کراچ نیتورن جنرال جون ک یك فرقه تحت قوماندانی ایدر قیطر

وقیات س ینظرات بود از قوماندان نیمخالف ااز قبل  که نیا، فکند بیتعق کابل یبسو خودراراه 

 .بعهده خواهد داشت نیآنرا جنرال ک یوت ها به هم ملحق شدند قوماندانق ی. وقتنمود یدارخود

که با پول  خودرا یسر رفته بود اردو شکه حوصله اشجاع الملك  ندهیسلطان آ ،بحبوحه نیدر

 یكندك سوار ود درشجاع  ”انیجنگجو”. سوق داد کابل ینموده بود بسو یها جمع آور سیانگل

 مپسونیآنرا س یقوماندان .بود دهیگرد میتنظ و بیترت ییك بلوك توپچ با هادیپ کو چهار کند

 به عهده داشت.  یسیانگل
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دسامبر از سرحد  دومافتادند و بروز ه از لودیانه براشجاع الملك نوامبر دستجات  15بروز 

تون وک یبنگال ۀسامبر فرقددهم  خیاز یك هفته به تارس عبور کردند. پ هیتصرفات هند برتان

 ریسف یعنیها  اتیعمل نیکننده همه ا یو رهبر هبه همراه آن الهام دهند و از سرحد گذشت زین

ن و شخص سلطان تانمکویلیام حی شجاع الملك وستان در دربار مختار دولت هند ریوز و

افغانستان  تختیاز پا لید مص نیچند ۀحال به فاصل ات ”بارشدر”که  کردیافغانستان حرکت م

 هاربه کند کجاکوتل خو و تهیکو ،سند، معبر بوالن قیاز طرپنجاب  از کنار آنها هرا .واقع بود

 .افتی یامتداد م
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 هار دقن ویس هب

مجبور  ”شیرپنجاب” ۀبه ارادسند  یاردو آغاز شد... قندهار هبحرکت طرف  بیترت نیبه ا و

ً را به قندهار برساند و خود یدورانه را زا بود . داشت شرویفاصله در پ لینیم هزار میك و تقریبا

آن  دنیو با د گذشتیسند م یها نیاز سرزم قشون ؛را هم داشتخود یخط السیر برتر نیاما ا

و دیك ار سند کمتر به ی. اگرچه اردودندیگردیمعتقد م هیناتبر ینظام زالیبه قدرت ال یاهال

ت صیحن ه به افسران و سرباز هالکداد ب ینم وردست یکوتون حت ویلوبیمنظم شباهت داشت. 

 . از بارو پندك غیرالزم صرف نظر کنند کردیم

صندوق  .عجیب و غریب"مرد ریپ" میگفتند: و دندیخندیگذشته م یها یسابقه داران لشکر کش

 فسردرجه ا نیتر نیپائ رایز نمیتوانستند طبق گفتار او عمل کنند؛. کردندیپر م خودرا یها

به آن  زیسر نفا اعتبار و ژیتسپر و شدیم ادیتعداد نظر به رتبه ز نیچهل نفر نوکر داشت و ا

ها و حمال ها مهتر ،ها، قاصدنوازنده ها ،بزرگ آشپزها تیرو جمع نیداشت. از ا یبستگ

ً میدا که  ۀبه آن درج ی، حتزی. درآن جمله سربازان نموجود بود ”دیصاحبان سف” افراط در ا

 .خدمه نبود، بدون نوکر وچاکر و کردیکه به انگلیسها خدمت م یسرباز هند یعنی یسپاه

 گانیارزان و را یکه از خدمتگارها دادیاجازه م آنهابه  شدیداده م رانیکه به اج یمعاش بزرگ

 نایبه هریك از سپاه ،شده بود لیتشک یشر باالئق بنگال که از کاست یاردو در .ندناستفاده ک

ً از کاست  که یبمبئ ی. اردودیرسیار مگپنج نفر خدمت  ،سه نفر نوکر ،شده بود لیتشک نیپائ نسبتا

 .کردیم یسرباز را همراه

اعتدال و تا ردندکیخواهش م انیاز جنگجو جانیت با هقوقت بو یبرتانو ینظام وماندانانق

، بستر، مهیخ ؟افسر چه الزم است یبرا» :گفتیاز جنرال ها م یکیکنند.  تیاندازه را رعا

ۀ صابون و کرتی کلچیک ، شش پیراهن، یک پیراهن از تکۀ ضخیم، م و موزهرن ۀجام ریز

 بدست یبلکه برا ؛میکه شیك و آراسته باش میرو یمما به خاطر آن به جنگ ن .بر سرشانه

 تاجد ستننتوان چگاهیاشخاص تن پرور ه که این وظیفه را انجام میدهیم. آوردن افتخار است

  « .افتخار بر سر بگذارند

قندهار  یحرکت بسو یبرا یدر وقت آمادگ .که شنیده نمی شدند بودند ییهوا یهاگپ نهایااما 

لوازم که  نی. جنرال کنمود یلزم خود بارما بااز شصت شتر را  شیب لوااز قوماندانان  یکی

ص یشصت شتر تخص صد ووخود و قرارگاهش د یبرا ،بود تهسرحد کم ساخ نیتا آخر خودرا

که  کنندیم دیائتها  یبعض است. بدست آمده یام رسمقکه از ار ستیآن شواهد نیو ا داد
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ها،  لیف نکهیاز سه صد شتر بار نمود، بدون ا شیب یباال خودرا لوازمو  اءیوماندان اشقسر

خورد رتبه  یهاافسر میتوان وضعی با چنینآیا  .را به حساب آورد اطرهاقخرها و  ،اسپ ها

 آنها یبراآخر  نموده بودند.بار  وانیحـ بیست  ده بر خودرا تنها حتاجیرا سرزنش نمود که ما

و  گ، سنیاو یها مخ ،مربای هامرتبانهای ، ، عطرکلونیا، فشمع، ظرو ،رتگ، سگاریس

تمام سالح  یباتجربه برتانو یجنگجو یبرا ؟ میتوانسالح درباره. اما ضرور بود یطوط

 بر شمرد!را بطور مکمل  ضروری

قبل از  یز. روداشت خدمتگارصرف شانزده  دولتی، گماشتگانمثال دکتور عالوه بر  بطور

آن بود  خواستار هک دیپخش گرد یبرتانو قشون نیدر ب یدیفرمان شد تایقواز س یکیحرکت ب

وقت یكي از افسرها  نی. در ااقل تنزیل یابدتعداد و حد نیتر یها به ضرورخدمتگارتا تعداد 

 .رد که در آن شصت نفر ذکر شده بودرا به قرارگاه روان ک یداشتادی

 ً  زوان طبل 18۰ ،آنان یفهاید ضابط وهم ردرخو 5۲۰ ،سرهافبدون در نظر داشت ا مجموعا

ها خدمتگار ها واما تعداد نوکر .در حرکت بودندقندهار  یبسوز سربا 88۰۲ و یپورچیو ش

 هاتعداد آن یعوجمم بطور و شدینفر م ۷5۲به  یبمبئ در فرقۀ و نفر ۲43۲6بنگال به  ۀدر فرق

 .بود یحاربوی مواق ۀکه نه بار بزرگتر از انداز رسید  یبه هشتاد هزار نفر م

 اشخاص گونههرو  خوران، سوداچاقبران، جالبانق، گران، معامله هاقشون را سوداگر

همراه با  یقطعات بنگال .ودبترانسپورت عرابه دار مساعد ن یها برا جاده. کردیم یهمراه

بدون در نظر داشت ) .شده بود لیتشکهزار شتر باردار  یس از اعلیحضرت شجاع الملك قوای

را  قوماندان ها .به علوفه و آب داشتند اجیاحت زیناینها  (اهاالغ اطرها وق، ها لیف ،اسپ ها

عالقمند  ترمک گذشتیاز آن م آنهاکه راه  یی، علوفه و آب کشورهایموضوع منابع خوراک

 . کردیم هی، جنگ را تغذجنگ ،ساختیم

 آنها، کردندیقطار حرکت مپیشقراول در  گرانیرد و دول ،چیرنس، لب كیره یاسیس یهاافسر

 ،، مواد سوختیمواد خوراک هیته درباره یتا با حکمرانان محلاز کاروان سبقت نموده اغلب 

 .کنند هعلوفه و آب مذاكر

آمدند،  یپژمرده به نظر م نسبتاً سربازها  و بلند داشتند روحیهافسرها  .خشك بود معتدل و هوا

 پاس .کردندیشمرده حرکت م یهاگامدر راه کاروان رو با  شترها. از جنگ دل خوش نداشتند

 ییمایهپرکوچک  یا قدم هاب هااطرق . خرها ودادندیشور م خودرا یافسران دم ها یها

 .نمودندیم
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 یآشنا نیرا به سرزمخود یبزود و دهیپور گرداولهپور، داخل بروزیاز ترك ف پس قطارها

رای به تخت را ب پول یتفبالغ هنگمکه  حاضر نبودند اصالً  هی. رهبران برتاندندیرسان( سند)

زمامداران  یبراشجاع الملك  و به مصرف برسانند کابلشجاع الملك بر تخت  ن درسان

زیرا در گذشته های دور آنها  باشندیم یو مقروض آنهانمود که می یآور ادیر و سند لپواوبه

 میشد هیپپنج لك رو و ستیرا که بمخلوع طلبات خود ریام خراجگزار دولت افغانستان بودند.

ً  این مبلغ. عادالنه میدانست کامالً  یادآوری میکرد و آنرا  پوند سترلنگ ونیلیم كیربع  تقریبا

 میرسیدسنگ  تیرنج یداد برانظر به قرار گریو پانزده لك د سهم اولك  هداز آن جمله  .شودیم

 . او نیز کور گردد یگریچشم د شجاع آرزومند بود تا

 شدیم دهیشجاع الملك د یکه در تحت آن مهر و امضا کردندیم هئرا ارا یزمامداران سند اسناد

ها  ی. آنوقت است که با سنداست هبل پرداخته شدق مدتها ،روضقکه  و آن نشان دهنده آن بود

کشتی بود و از طرف  دهیرس یکه به سواحل کراچ یبمبئ قشون. ینمودندمانند دشمنان معامله م

 . ابتداآنرا اشغال کردو برده ورشی به شهر شدیم بدرقهپ وت روچهاد فتاهدارنده  ”ولسلی”

 .گردید یداخل شهر کراچ سیانگل ادهیو بعد پ نمود گلوله بارانقلعه را  ،یکشت یوپچت

صرف  و برد نیاز ب یبکلتقریباً  ،کردیآنرا با شدت مقاومت مکه  یسه هزار نفرگارنیزیون 

  .قلعه زنده ماندند نینفر از مدافع ستیب

. کنند یشرویپ درآبادیح ،مرکز سند یبسو ادستور داد ت یبه قطعات بنگالون زمان کوت نیا در

 هاگلیسموافقت نمودند که مطالبات انند س یهاریام .ددا رییرا تغلحظه امر خود نیاما در آخر

 آنها یرا به امضا رساندند که آزاد یمعاهده ا یهند شرق یکمپن با یحت آنها. سازندرا برآورده 

 رساند.  انیرا به پا

 قالت نیو داخل حدود خان نشه ودسند را عبور نم نیسرزم ،اجیران شجاع سند و یاردو

 .ندگردید

 زمامدار  و تنومند دیسف شیر محراب خان .الت رساندقرا به شهر رفته خود وجلس برن رالكساند

موافقه اورا توانست  مشکله ب از او استقبال بعمل آورد. برنس یلگدر یك خانه بزرگ قالت 

 . حاصل نماید یاز تصرفات و یقشون برتانوبرای گذشتن 

 قشونجبور بود که م وا اما ،هدد ارزشمحراب خان حاضر نبود که به نظر  یدر مجموع کس

 ریبه قالت سراز وانیده هزار ح نیچندبا نفر . پنجاه هزارکند تأمینعبور کننده را از هر لحاظ 
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 ریس خودراشکم  توانستندیم به مشکل یابانیب مهیشندگان مناطق نبابود که  یاین درحال و شدند

 یاستعمال سالح را بخوب تیسوارکاران مادرزاد که از طفول نیجنگ آور ا یهاوچ. بلکنند

 .کنند یمهمانان ناخوانده آشت یتوانستند با غارت گر ینم دانندیم

 ؛نده داد بیفر را یو یاسیس یهامام به اوکلند اطالع داد که افسرت تیبا عصبان نیک جنرال

 .کندهار دوستانه استتا  روپوضع از شکارکه  نده بودداد نانیاطم ویبه آنها  زیرا

. اما نه مواد و علوفه از پا افتادند یمواد خوراک یسند در جستجو یاردو یدارها سررشته

های خدمتگار تیجمعدامنگیر یگرسنگازهمه اولتر  .بدست آمدنه علوفه  مسیر شد و یخوراک

. دیآغاز گرد یگرفت و از پا افتادن مواش دیحارب را مورد تهدمو بعد قطعات  گردیداردوگاه 

الن و امحاجساد . در هرجا دیو پخش گردارد هرا ریواالغها در مس، اسپها شترها ینعشها

نوده است، همه دنبال خوراك غ هگااردو یگوی. هر صبح شدیم هدیانتقال دهندگان تخت روان د

ً . نددشیم تیت و چوب به هر سو دشوار بود که در کوره راه  یلیعبور از معبر بوالن خ خاصتا

ً  قیو عم ختل و و دره تنگ یسنگ  .امتداد داشت لومتریبطول شصت ک تقریبا

از  (Willoughby Coton ) کوتون ویلوبیجنرال  یشده به سرکردگ شراندهیپ مفرزه یتقو

 ،رساند ؛بود یلگآن  یکه همه خانه ها ریرك فقهش یعنی یتهبه کو خودراشت و گذل بوالن توک

 ؛اطالعات باور کند نیخواست به ا ینمگورنرجنرال  .ندبود دهیعساکر به سرحد شورش رس

را بخاطر منفعت  یاسیس منشی تمایل اوکلند اما .شدیم دهیدر تحت آن د زین مکناتن یاضاما ام

و  به نفع خویش میدید سازد نیخود مز یرا به امضا یتحاضر است هر فک که خود یشخص

 رودینم شیو آنطور که آرزو بود پا یتحت رهبر یلشکرکشه ک سدینویم مکناتن کهیدر صورت

  ...پس

فرستاد تا از او محراب خان برنس را نزد  گرید کتون بار ،از وضع بوجود آمده نجاتبخاطر

به  یستگیقالت با شا ی. فرمانروادینما هیرا ته یمواد خوراک هشدکه  یتمیق ره هبخواهد ب

 ی. قالتندارد یریذخا چگونهیکمک کند اما ه آنهاحاضر است به  جواب داد: سیانگل ۀفرستاد

از  شوندیو اغلب مجبور م کنندیم یزندگ گریا حاصل دتیك حاصل  از لشان به مشکها خود

ته است. حال شدان شکر شهد و یایدر چگاهیقالت ه نی. سرزمندیاستفاده نما یوحش جاتیسبز

 تقریباً  و زراعت کوچك آنرا نابود کردند سرزمین نیبا عبور از اوآمدند  نجایاه ا به سیانگل

 ؟ها چه خواهد شد شتبا ک ؛ پسآب را مصرف نمودندهمه منابع 

 نزد جنرال برود و جواب  نکهیقبل از امحراب خان د نز برنس را پس از بازگشت از ،مکناتن
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از او  زیهمه چ ۀبطور مفصل دربار ،برده مهیکرده و با خود به خ دای، پدیگوب شیرا برا

مطلب را  ۀبرنس خالص .آزرده باشدما  دارد تا از یفکا لیدالمحراب خان  .استفسار نمود

  :بلند اظهار داشت یبا صدا مکناتن اماای وی گفت. بر

اجازه داد  دیو نبا دینمایاستفاده م ء. او از اعتماد سوکندیآمد م شیزمامدار قالت، خصمانه پ -

 .رددگ مهیبه تصرفات شجاع الملك ضم دیبا و مستقل باشد نیکه قالت بعد از ا

 خودرا یتمام قوامحراب خان  نیبب .بود دهیفابی گوش داد و اعتراض  یبو یخموش اب برنس

ها  سیکرد انگل یاو سع ی. بعالوه حتورده سازدها را برآ یسیخواهشات انگل تا بکار برده بود

چشم  یبرا های خودرا با محرابخان صحبت تانمود  صلهیود فا خب . برنسرا برحذر سازد

  بازگویی کند:سبز 

 و گفت: دور شروع کرد محراب خان از

 بارها بین ما صحبت صورتگرفته است. و میشناسیرا م گریکدیخداوند مدتهاست  ۀاراد ـ به

 نی، در سرزماند دهیمختلف د یها نیسرزم ها واده اند که شما را در شهرمن خبر د ینفر ها

 .سند و پنجاب ،بخارا ،افغانستان یها

 نمود:آنرا تایید  ضیخودراا لحن از ب برنس

 سفرهای داشته ام. ،یبل -

اند  صحبت کرده ادیکشور خود ز یمندقدرت درباره آنها، ام دهید زیرا ن گرتیمن هموطنان دـ 

خان ). مصروف امور شخص خود بودند آنهاکنم اکثر  ی. اما فکر مرا حفظ کندها خدا آن و

ما با دقت برخورد  یها ازیشما به ن مگر (دننکرا  قطع شگپو اجازه نداد بلند کرد  خودرادست 

 ...دیکنیم

 چه است.محراب خان منظور دانست  یرنس هنوز نمب

 یلشکرکش نیادر صدد  یمظال کدام شخص ،از شما بپرسم خواستمیمن مخاصتاً  بیترت نیبه ا -

 ؟ برآمده است

 ...میسازمیت مزحه خان را ب که ما چقدر ...مدانیم -

  .پس بروند قشون دوارمیقشون آمدند و ام .هست از طرف خداست هرچه، یچه زحمت -
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تنفر دارند و دوست  که افغان ها از شجاع دیدان یشما نمآیا . است گرید زیموضوع بر سر چ

 ابل و. در کدیشجاع الملك را بر تخت بنشان دیتوانیم طبعاً . شما است ستهیشخص شا محمد

 است. نو شده است اما پاالنش او خواهند گفت: خر همان خر ۀو سبزوار در بار ی، غزنهارندق

ن ها افغا دیتوان یکه بكمك او نم دیاما به من باور کن .دیباشد، شا یشما ضرور یاو برا دیشا

 .خاموش شدمحراب خان  .دیرا متحد خود بگردانها آن دیتوان ی، نمدیبساز عیرا مط

 : گفت یگرید زیاما بر زبان چ ؛کردیطور فکر م نیهم زیبرنس ن 

به من معلوم است در جای که  . تاستیهم حق بجانب ن ادیالت زق یکنم فرمانروا یفکر م -

 نیشاه وقت داخل سرزم یآوانگارد اردو ،میجا مصروف مذاکره هست نیمادر ا که یوقت

 گفت:  و لبخند زدمحراب خان  .است دهیافغانستان گرد

 ؟دش دیخواهبیرون  ه از آنگونشما چ اما د،یکشور داخل شد نیشما به ا -

 :مکناتن دوباره استفسار نمود .تمام کرد خودرا تیبرنس حکا یوقت

 «؟نو شد االنشپاست اما  همان خر خر» ـ

هنوز  اما .در قالت نشسته باشد یمدت یکند و براغ قا غقا ریبگذار زاغ پاما .. .سخن عالقانهـ 

  .است دهیوقتش نرس

 نیا ،است نیا قتیحق .شدیم تاببی شیپاز شیبمکناتن  و نزدیک میشدسند به قندهار  یاردو

 ساختیم سراسیمه اوراپوشاند  یخود نم یها لهینسبت به هم قب خودراموضوع که شجاع نفرت 

و بصورت جداگانه هریك اوالد  گس ۀهمه در مجموع پاد»:نمودیتکرار م وستهیشجاع پ زیرا

 « .است گس

به همه شجاع الملك . گذاشتندیبجا م ابانیخود ب عقبو از  کردندیم یشرویپ جاعش ”سپاه”

. «کنندیدر جنگ نان و حلوا بخش نم »: دادیك جمله جواب میفقط به مختار  ریسف توصیه های

 یبجا نم تأثیرسند  یاکماالت اردو و تدارک یباالاین سخنان وی  ،اگر به صراحت گفته شود

 .نداشتند یمخالفت چگونهیه یاعمال و نیبا چن یو ینمشاور، گذاشت

 بود آمده ین که از کراچیجنرال ک ی، قطعات بمبئجنرال کوتون یبنگال قشونبه  تهیکو در

قرار  ی آنشرویپ در را. قندهرا به عهده گرفت سند یتمام اردو ی. او قومانداندندیملحق گرد

 ...داشت
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 تاج پوشی دست نشانده

ً قندهار  اگرچه .ستا خوب و قشنگ فصلچه  یافغانستان جنوب در اپریلماه  ریاخ در  تقریبا

. طوفان سرد است نجایاما زمستان ها در ا ،قراردارد گرم قاهره سوزان و همانند عرض البلد

 ی. حتگرددیآغاز م یشرق میمال میبا نس و . بهار آن گوارا استاست ادیز یبارانسرد یها

 لیروز تبد ریدلپذ یبه گرم ،شب ی. سردشودیشدن بهار در ماه مارچ احساس م کینزد

 ند،یآ یبه غرش در م یبهار های برقرعد و .بردیفرو م یشهر را غبار صبحگاه .گرددیم

 .پوشاندیپرگل م یسبزه ها و بته ها  رشف را کوه ها

 نیکه چند قطارهای .دیگرد داخل شهر یلشکر بزرگوالهمراه با بهار  183۹سال  لیاپر در

 یآب یو لباسها هندی یو سپاه یسیانگل ادهیپ یهاغند رنگ سرخ یلباس ها .طول داشت لیم

دشت  ،یسربازان و افسران باالخره موفق شدند پس از عبور از اراض .زدیسواره نظام برق م

 نموده ، فرارمقاومت کنند نکهیقندهار بدون ا یهادشوار استراحت کنند. سردار یها و منزل ها

. اگر شجاع دارند یاستراحت و سرگرم یبرا ی چند هفته آنهاحال  و گردید میقندهار تسل و

را پ خود. او اسخوشحال بود مكناتنیر فس مختار وریاز همه وز شیب ،میریالملك را در نظر نگ

ر حکمرانان ا قصت پورشکار ۀاز درواز میداد.به سالم ها جواب و میراند شجاع در کنار 

 نااردوتازه ل از گارثبا ن آنها. صف بسته بودند هشهر به دوطرف جاد نیساکن ،قندهار یفرار

  .دکر یاه استقبال مسه احمد شاز نوا تیجمع .نواختیآهنگ م نظامی، موزیك ردندکیم لیتجل

بر  اهیس بزرگکه دستار یتنومند شخص كی و دید که نگاه کرد جادهبه  که دلچسپ بود چقدر

، در آنجا ایاست  نیا ابرو پائت اشه تو، لنگزندیم غیو چ کندیکش م خودراسر دارد باچه شدت 

میزنند و  یغچه چ آنها ،دارد قل بر سر هقرکه کاله  بزرگ نىیآدم ب تیجمع نیدر ب آنطرفتر

 !یکین یچه آرزو ”باد دشمنانت نابود” ؟ندیگویمچه 

 حفاظت حضرت محمد ۀتوقف نمود که در آنجا خرق ینزدیك مسجد وشهر را عبور  ،موكب

براه  هشکران بعمل آورده و موکب دوبار یخداوند دعادربار ه بشجاع الملك  نجای. در اشدیم

 شجاع در برابر ؛موداحمد شاه توقف ن دیگنبد سف یپرجالل دارا ۀار مقبرنک دوباره. بعد افتاد

 .ادب بجا نمود و فرود آورده میکشور افغانستان سر تعظ ی، بانپدركالن خود تربت

 ایدر دنویلیام حی . بود روزمندانهیالملك پرود شجاع و .دیگنج یدر جامه نم یاز شاد مکناتن

او مجبور  بود. شبکند و آن شخص خود یتنها در برابر یك نفر نتوانست خالف وجدان کار
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. آمدخواهد  از شجاع بعمل یاستقبال نیچنکند که توانست تصور  ینم یبود اعتراف کند که حت

 توانستیم ”سکندر” نی. امحظوظ نشد و حس ششم خود یتوان از احساس درون یچطور نم

نداند و درك  ای زیچ چیه یجار یقضایا دربارهراند و ذگدر افغانستان ب خودرا یتمام زندگ

را داشت اما نفر خود دیدر کابل با :است افتهیرا  یاست که حل اساس مکناتن یعنی. تنها او نكند

هستند به هر  افغان ها مانند گوسفند .به مردمشعشق  ورا با افتخارات  محمدخان نه دوست

 نیاز آخر نی؟ ببتواند یمثال آن شده نم نیاستقبال از شاه شجاع بهترآیا . روندیم ،دیطرف ببر

  .ردگذیسال م یس ،جا بود نیکه او در یبار

 کتهید یرا خواسته معلومات عاجل را بوخود منشی یفورمکناتن  ،به قصر دنیبه مجرد رس

 بعد ،فتهگ کیبه گورنرجنرال تبر نادرخش اتیعمل ی. او از اجرابفرستد اوکلند یبرا تا نمود

 هینبرتا یامپراتور ۀالحمایتحت  از یجوش و شکوهمند که اهالجمع و پر یاستقبال ۀدر بار

 .داشت ریمعلومات تحر مفصالً  ،بعمل آورد

 همراه دیکه با چیل و . اما برنسکند دنیدشجاع گرفت از  میتصممکناتن  ،مكتوب رسالااز  پس

در دسترس  شهیرا بشناسند وهمخود یجا دیرفته بودند. مادونان با ییبودند بجامی یاسیس منشی

به  اوراحاال  نیهم چیان گفت که لن، برنس خنده کآمدند مکناتننزد  یوقتآنها  . باالخرهباشند

 یبازشآت ادر آنج یک سال قبلنشان دهد که  شیرا برا یحلما تمنطقه دروازه هرات برده بود 

 . درست کرده بود

 چرا از این واقع خبرنداشت؟  اما ،باشد باخبر زیاز همه چ داشتعادت  مكناتن

 ؟یکدام آتش باز -

  .صورت گرفت یروس پلماتیكید ئتیکه به افتخار ورود ه یآتش باز -

 :داد حیتوض او .نگاه کرد چیبه ل رتیبا ح ریسف

در  خودرا. دوستان ما كمك کردند تا روسها استقامت شود یطرف شب روشن نم ازقندهار  -

 یسراحد نشان دادند و بخاطر آن کارواناز  شیب تیجد آنها ،، اما از بخت بدابندیب یشهر به آسان

 . سوخت یروسها در آن جابجا شده بود بکل ریکه سف

به  که یکابل رساند و طور به کامل خودرا تیعافاو با  آخر نی، ببمورآ ینمسردر چیمن ه -

  .دیگرد لینا نیز یبزرگ یها تیبه موفقنسبت شما  معلوم است در آنجا
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 : ندینما حیکردند توض یسع چیول و رنسب

 و گردید نیخشمگ مكناتن. بروند یگرید یواقع شد که روسها موفق شدند بجا یطورجریان  ـ

 گفت: 

 یروسها شما را باز ،داشت تیهمچه ا گرید ”یآتش باز”چه بود و  یان برات یپس دلچسپ -

  .بودند نگران آنها تیلندن از فعال در تهران وبلی  .ندداد

  .افتیگو خاتمه دعوت کند و گفت صرقرا به  آنهاشجاع الملک آمد تا  داصقنوقت یدر

 . دیائیبا من ب انی، آقانزد شاه برم خواستمیم زیخودم ن یلب ،یبل

 یتخت یو باال دهیپوش فت فاخربرز نپشجاع چ .بود فرماحکم یجالل، حالت پراهدر مقر ش -

خوش  یمباالت یب یکم با هاسیانگل رایفرش شده بود نشسته بود و ب یئه وقهسرخ  نیالقکه با 

. مهمانان احساس کردند که شدیم ناراحت کنندۀ دیده انتظار کانینزد یمایدر س .تگف دیآمد

 دندیدرخشیاست. چشمانش مسراسیمه  یزیمتکبرانه از چ یشخص شجاع الملك باوصف خموش

با اشاره  او .م نداشتولز هیچدر آنوقت درحالی که  آنرا مرتب کرددستار  ردن بو با دست ز

. در ندنیقرار داشت بنش کشیکه در نزد یچوک یمختار را دعوت نمود تا باال ریوز و ریسف

 .ستادندیا چیو ل ، برنسمكناتنعقب 

  فت:گ ،دیلرزیم شیصدا کهیود، در حالمدرست ن خودرادستار  گریالملك بارد شجاع

 .میببر یپ ینمود تا به ضرورت تاجپوش یاریما  هب انشیپا یبزرگ با الطاف ب یخدا -

 ۀوقبه داشتن  شهیکه هممکناتن  .داوند مخالفت نکندخ ۀاراد این ا بام دوستان انگلیس دوارمیام

. اما با یك لحظه تعمق دیبار به بن بست مواجه گرد نیا ،فروختیناز م ،یمهمفا یفور همف

له صافبالا ام. شودیم شرقی هندمعظم  یکار باعث اعتبار کمپن نیفکر افتاد که ا نیبه ا یفور

  .تحریک کندشجاع را  یبپردازد وخود خواه یگرفت که به معامله گر میتصم

  است. هماند باقی ادیهنوز فاصله ز لبکا تا ؟ستین هنوز زودآیا  ،اعلیحضرت -

 ور افغانستان مدفون است و ماکش یبان نجایدر ا .افغانستان بود تختیپاقندهار  ،کابل از شیپ -

از ما  که دندی، همه دمیکن یم یگذاراجتخداوند  ۀو حال به اراد میکرد ارتیه او زگارامآاز  

  ؟دمبعمل آ یانیچه استقبال شا
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 ؟ چرا نه -

الشخور  محمدخاندوست  نیتمام افغان ها از ا ،میرسان را بسر یپوشما مراسم تاج یوقت -

 . دوارن یم یرو ه ماو ب شوندیردان مگور

رت اعلیحض و میس معاهده انجام داده اااسه ب خودرا یها تیما مکلف اینصورتدر  خوب -

 هب توانندیم یبرتانو قشونو دینمایران خود جلوس مت پدتخو بر کنندیم یشما تاج پوش

  ...هندوستان بازگشت کنند

 :عتراض کنان گفتشجاع الملك ا

-  ً  دانیهنوز بر م یروزیاب پفتآ .تخت پدران ما در کابل قرار دارد نیبب ؛دیاجازه بده لطفا

 ،را منجمد ساخته بود ما مدت دراز قلب نیکه در طول ا یمهر یب خیو  دهیتابنب وخ پیروزی

  .راه بگذارند مهیتوانند مرا در ن یمن نم نیتحدم .است دیهنوز آب نگرد

  .همه مورد قبول باشد یکه برا میابیچاره را بوراه  دیبا کنمیفکر م -

 . میم با دقت تمام آنرا بشنویضرحا ام -

 دیرورت داربه كمك ما ض یا وقتتشما  :داردیم انیب میکه شش ماه قبل عقد کرد را ۀمعاهد -

 یدیجد ۀرو الزم است که معاهد نیا از ،دشو اعادهشما  بهکه حقوق اعلیحضرت شما دوباره 

  .مان عقد گردد یدوست ۀبار در

من مینماییم!  هدوستان استفاد مشترک یاز مساع ندهیو در آ میکن یم یتاج پوش یفور و ما -

  .دمیمرام شما را که خداوند بشارت داده درست فهم

 .داندیم را زیاست و همه چ نیب کیبار اریبساعلیحضرت شما  -

  .دیگرد (دیمعاهده جد طیشرا دنیکش شیا با پ)ام یمصروف آماده کردن مراسم تاج پوش مكناتن

که زود است.  کردیاده مفا مکناتنآمدند و  یو م رفتندیم پیهم نزد مکناتن شجاع الملكقاصدان 

 اعالم  شیراب و را به مقر خود دعوت نمود ریسف گریبارد و شد یباالخره فرمانروا عصبان

 .آورد یرا بجا م یشاهمراسم پاد تواند وخود ش ینم هدیانتظار کش نیاز ا شیداشت که ب

  .شوکت الزم برگذار گردد حادثه مهم با شان و نیکه ا میخواهیما م ا،اعلیحضرت -
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 مراسم نیا ستیاحال معلوم نت یروز گذشت ول ستیب ،میکه ما به قندهار آمده ا یاما از وقتـ 

 ؟ شودیم ت برگزاروق چه

 ...اعلیحضرت شما خواسته باشد برگزار گردد ک یوزهر ر تواندیم یپوشتاجـ 

 .تاجگذاری خواهد شدفردا  نصورتیپس در ا -

  .ورود شما به شهر خواهد بود زدهمیروز س نیکه ا دیدانیاما اعلیحضرت شما م -

خورد  ینم رییتغ هنوشته شد ”کتاب مقدر”در  چیزی که .میدار دهیعق ”و تقدیر تمسق”ما به  -

  .فردا یبل ،. فرداترس ندارند هزدیاز عدد س نینؤمم

  :نموده گف ثمک مکناتنبگذار فردا باشد و  ،ورزد یاگر اعلیحضرت شما اصرار م -

 ...آنکهاما قبل از  -

 ؟نکهآچه قبل از  -

ً  ،جنابیعال را که با خود آورده بود باز  یا هیدوس مكناتن .دیسند را از نظر بگذران نیا لطفا

 .کرد

  ؟ستیچ نیا

به قدرت  یقبل ۀمعاهد کهیدر حال» :و به خواندن شروع کرد سرفه نمودمکناتن  .دیجد ۀمعاهد -

شجاع نسبت به  هیکه دولت برتان یشگیشائبه هم یب یداشت دوستنظربا در ،ماندیم یخود باق

 ردیرا به خدمت نگها ییاز اروپا چکسیه هشاه مکلف است ک ،دینمایكمك م یدارد و با والملك 

ه افغانستان اجازه ندهد. همچنان مکلف است با را بدون موافقت دولت انگلستان ب آنهاو ورود 

شاه و  تیامن بخاطر حفاظت و کهی او. قرابطه نداشته باشد ییاروپا یهااز کشور چکدامیه

 افغانستان در شیهم یبرا شودیم یبرو ره دهیگرد لیتشک یکشور از طرف افسران برتانو

 «...ماندیم یباق

  :قطع کرد اورا حرفشجاع الملك 

 ...یبلۀ قدر معاهد اماـ 
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افغانستان سرحدات  یسیانگل یاردو ،یگفته شده که پس از ختم لشکرکش یقبل ۀدر معاهد یبل -

 ؟ ستیبه نفع اعلیحضرت شما ن نیاآیا . اما کندیستان مراجعه مهندورا ترك گفته و به 

  .دیادامه بده -

دهد. شاه مکلف است  شیافسران را افزاسربازان و یتعداد تواندیم اشداگر شاه خواسته ب » -

. بردارد انیموجود باشد از م یاساس را که بر سر راه توسعه روابط تجارت یهرگونه موانع ب

 هاسوداگر یتا در امور تجارت گرددیاقدامات الزم اتخاذ م و ریتمام تداب سیانگل ریسف فقهبا موا

ها حکومت داشته باشد  ییدودمان سدوزا که یا زمانتفوق الذکر  واد. مردیمساعدت صورت گ

 «.کندیحفظ م خودرااعتبار  شیهم یبرا

. شاه به شجاع الملك نگاه کرد یزیو بصورت استفهام آم دهیمختار خاموش گردریوز و ریسف 

 .شدیمتعجب و بهت زده معلم م

م خواهد وحرم ینموده از هرگونه آزاد یارزان را که خداوند یدولت میکنیا آنجا که ما درك مت -

 ؟بود

 یمشکالت اضاف ت ومکردن شما از زحص اعلیحضرت... هدف ما خال یآزاد ۀاز هم نهـ 

با  یمیدا یو در دوست شهیکه افغانستان هم تواندیممکن شده م یوقت کار نیا دی. بدون ترداست

 .قرار داشته باشد هیانترب یامپراتور

 ؟کار چه است نیا مفاد

نخواهد  نیاز ب چگاهیه ،هکرد یشما ارزانه سکون و آرامش کشور را که خداوند بكمك ما ب -

 . ترف

  ...شود اءکاغذ امض نیکه اگر ا یعنی -

 .گرددیبرگزار م یپوشفردا مراسم تاج  -

زد و  بهمرا ، بعد دستهااندتشگذو با دقت آنرا از نظر  ادیمدت ز یشاه کاغذ را گرفته برا

بر آن خم  خودرابسان اشخاص نزدیك بین شاه . ر را آوردهیتحرشنگ كوچك و ق زیم خدمتگار

 .نرا مهر نمودآ یو به آهستگ کرده

 . آفتاب برد نیخاك را از بو گرد و دیبار یباران تند کوتاه 183۹سال  یماه م 8شب  در
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شهر روشن  یهاوارید یقندهار را در آنسو یکه از عقب کوه ها سر برآورده واد یصبحگاه

 .کرده بود

استقبال واحترام  دیتا از شاه جد دندیافسر صف کش هشت هزار سرباز و نیجنرال ک بدستور

 یزردوز یها نهیس و رخس ی یخندارا یها با لباس ها ی، توپچهاپتو پهلوی. در درنوآبجا 

 رهیخ هاچشم آنهاو برق  قزربودند که از  ستادهیا ،آرا سته یلیخ یچرمه کار یو شانه هاشده 

 . شدیم

 ۀشده بود. پردگذاشته  یآن کرس یباالآماده و  مفروش با قالین بلندیصفه  ،نظام یشرویدر پ

 نامیده میشد ”تخت پدران”ه عنوان که ب دستگاهدم و  نیا .حفاظت میکرد فتابآآنرا از  ،روشن

 تا هنوز در اشغال دوست یتخت اصل ؟ردک دی. اما چه بابود دهیتمام آماده گرد یقگیسل یب با

 .قناعت کرد نیمه به دیبا یاز مجبور ؛بود محمدخان

 صرق ۀاز درواز وی هیکلق اسپ ی. شجاع الملك باالرش درآمدندغها به رسم احترام به  وپت

 یا داراتکرد  یساخت و سع دهیرا کش نهی، سرا راست ساختهدخو یشانه ها . شاهآمد رونیب

. آور بود هخند خود ،الجثه میعظ پاس . اما راكب كوچك بررسدشان و شوکت الزم بنظر ب

ً شاه  هبرعالو را احساس  عساكرصفوف  تیموجود اصالً  کهیمثل ،کردیبه جلو نگاه م مستقیما

 .کردندیم یهمراه اوران تانو مک نیک جنرال. نکرده باشد

 ”آماده باش” انیسر و سپاهف. ارش درآمدندغه باره وبها د پوت ،ارها نزدیك شدندوس نیا یتوق

صفه  یباال و دیردگ ادهیپ اسپان از خدمتگاربعد بكمك  ،از نظام گذشتهشجاع الملك شدند. 

 یهاافسر یطرف راست و .نشستذاشته شده بود، پرده گ ریکه ز یچوک یرفت و با نخوت رو

 بودند.ایستاده  سرشناس یافغان ها و طرف چپ آن مالها و سیبلند قامت انگل

 حرکت هبم مرسوارش مبا بنگال  ۀفرق. قبل از همه دیرسم گذشت شروع گرد کین ۀاشار با

از حضور  نوزوم یبا قدم ها یآب یها هتیسرخ با ف یدر لباس ها یبرتانو ک. کنددرآمد

 .زرد داشتند یها هتیفسرخ با  یشیدر آنهاشتند، ذگ یبوم یبنگال یدک هاندنبال آن ک بهشت، گذ

ار وا نب یبود که لباس آب یسیمغرور انگل یهمان اوالن ها نیسوار بحرکت درآمد. ا یابعد لو

بنگال با  سبک نظام ه، بعد سواربود اهیس یهاپر یدارا آنها ی، کاله هابه تن داشته دیسف یها

 یبنگال قۀت با فرم گذشرس یکه در اجرا یفرقه بمبئ یبعد ستون ها .بلند گذشتند یهادستار

 نیاز یکیعلم  یباال .بودند یبرتانو ادهیپ یكندك ها گذاشت. بازهم در جلو نمودیرقابت م
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د اشتراك در جنگ که شاه ”مصر ”: نوشته شده بود نیابوالهول چن ریتصو ریکندك ها در ز

 .بود ناپلیون یهانادریها با گر

 خراب بعهده داشت با نظم مپسونیآنرا دگروال س یشخص شجاع الملك که قوماندان یاردو

کوتاه  یها هگورک شده بودند از ریاردو که از نقاط مختلف هندوستان اج نیا ی. دسته هاگذشتند

 انیجنگجو یایه بقاک عیجش یت هاپوو راج یاندام دار پنجاب و شداریر ی، سك هایپالیقد ن

 یردوعساكر شاه را طبق نمونه ا ،یسیانگل ی. قوماندان هابود دهیگرد لیتشک ،راجپوتانه بودند

. دیفرمانروا گرد یباعث عالقه خاص آنها. مارش آماده ساخته بودند ”هند شرقی”معظم  یکمپن

تخت  یعلم هر دسته به حضا یوقتو  باز نمود خودرا خنی و خم کرده شرویبه پ خودرااو 

 .دادیتکان م یخوش با خودراسر  ،دیرسیم

 .را آوردند گیساختتاج  مکناتن ۀباره صف گرفتند و با اشاروتمام شد، قوت ها د رسم گذشت

 یبرا آنهاه ابراز سپاس نموده و اظهار داشت کخود  یسیاو از دوستان انگل ؛داد هیانیب شاه

شکر خدا را  دیهر افغان شرافتمند با .انجام دادند یبزرگ یعدالت کارها قرار شدن حق وبر

آنکه  یوفان داشته باشد، براگش شهیرا هم ریکب یایتانیبر یامپراتور تاو دعا كند  اوردیبجا ب

ویك  کصدیاحترام از  وآتش رسم  باز .بازگشتاند ریرا به تخت احمد شاه کب یقانون زمامدار

و  نیجنرال ک ،دود باروت گرفترا ضا و ف غرش درآمدنده توپ ها ب یبعمل آمد. وقت پتو

. تقدیم داشتند هیاو هد یبه شاه تبریك گفتند و برا آنهادادند.  هیانیب ،خطاب به شاه مکناتن

 یرویپ آنهااز  ند،افتخار را داشت نیشاه که حق ا یایعارو آن عده از  یسیانگل رشدا یهاافسر

. اما بدهد اما الزم بود که خودرا به کابل برساند هیهد . شاه حاضر بود به همه تحفه ها وکردند

. کرد میتقد را با شکوه خاص ییت بهامیق مرصع و ریشمش یبرتانو یوماندان عمومق یبرا

قلب  میقندهار سهم گرفته اند از صم یکشکه در لشکر یکه شاه از همه کسان دیعالم گردا بعد

 .است زارسپاسگ

قرار بود که  نی. موضوع از انشده بود نیبطور الزم تسک، اما باشد یراض توانستیم مكناتن

 یب نظم و یآمد برفت و نیمدر ه یحت .، افغان ها موجود نبودندسلطان افغان یدر تاج پوش

که از  ندیتوانست بب رمختاریوز و ریسف تیز خیره میشد،آفتاب  تیاز موجودچشم  که یبیترت

را  نیحاضر هودهیب منشی سیاسیاشتراک نکرده است،  از صد نفر شیشن بجن یقندهار در

. دیده میشد یبرتانو انیجنگجو نیخود در ب یغان با دستارهافانفر  انگی. اندتشگذیاز نظر م

ً است.  دهید ییرا در جا آنهااو فکر کرد که چند نفر  قل  قریهکاله  و ستادهیدر آنجا ا ی، بلطبعا

له هله ور وش نیدر و است هستادیا اهیدستار س ود آنجاو او  از آنطرف تر .زندیرا دست مخود
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 ”نابود باد دشمنانت” بلي، ه!آو  دیگویخود چه م ینفر پهلو یاو براکه  دییرسمن وشبگ یزیچ

 ...اند همان اشخاص ،ستیمهم ن یبل ،ستی، مهم نشودینم دهینه نه شن

. نتوانست ختهیمحل را برانگ نیساکن قۀالع چگونهیه یتاج پوش نکهیچیز روشن بود و آن ا یك

بعمل  گرم یه استقبالشجاع چ از شیپ یچند نین همببی ؟نمود ریتعب دیاستقبال را چطور با نیچن

 .آوردند

 بازهم تبه خانه رف ی. اما وقتدیمراسم بمشکل انتظار کش مخت ات. سر سفیر بدرد افتاده بود

ا در ضمن صحبت با ترا احضار نمود  یاسیي استراحت نکرد، بالفاصله افسران سحویلیام 

و شخص  یلبنظر را داشتند.  نیع زین چیول سفانه برنسأکند. مت ارزیابیرا خود برداشت آنها

 متوجه چیزی شود.نتوانست  ،خود بود ژیشجاع که خواستار تحكیم اعتبار و پرست

 اورااز لودیانه خواست  ییآشنا خدمتگار یداخل ۀ، در جلو دروازرفتقصر به  شتاب اب مکناتن

 قهلفق را دواتا ۀحرکات افغان توجه کند درواز و زیت یبه گپ ها نکهیبدون امکناتن  .کند ستادیا

سلطان چند ساعت قبل که با شان وشوکت  که شجاع الملك با دید .گردید داخل و باز نمود

. ها فرق دارد یلیخ ،کرده بود سجلو شمیو ابر نیالقمفروش از  ”تخت اجداد” یبه رودبدو

یك پا بوت  . دردیرسیپا ما بندت . لباسشبود ستادهیق ااتلو و در وسط اممشمان شجاع از خون چ

به  نیآست یب ۀینچته بود و با شدت یك نفر را که پوسآنطرف دورتر افتاد شرگید توب و داشت

از دهنش خارج  كیرك یلیدشنام خو ود، ادیغضب ز و خشمگرفته و از  شیتن داشت از ر

بعد از داخل شدن مکناتن،  ی. وقتبود ”پدرسوخته” و ”گسپدر”آن  نیتر مر، که نمیگردید

 کرد که نوکر داخل شد، گفت:  الیشجاع خ ؛ا دادصددروازه بسته شدن 

 .روایبجالد را  دوب -

 باوجود که ماجراهای زیادی را دیده بود، از دیدن این صحنه حالت و رفته پس سپ مکناتن 

  ترس به او دست داد.

ش یر سیانگل با دیدن و خورد دور ،دیرا نشن ”اعلیحضرت شودیاطاعت م” که جملۀ شاه

. شجاع چند بار افتاد نیبه زم و از دست داد خودراآن شخص تعادل  .رها کرد خودرا یانبرق

  .دیلرزیم که از ترس دیگرد در دروازه یك نفر افغان ظاهر تا با شدت بهم زده خودرا یدستها

  .من شیپ اریزود جالد را ب -
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  دیمزمه کنان پرس ز مکناتن

  .؟چرا د؟یبکن دیخواهیاعلیحضرت چه م -

 فقط اش یزندگ یبرا است. داده بیا را فرم ،مغز گوسفند صفت با دمگژدغل کار متقلب  نیا -

  .است مانده قهیدق سه

شاه اورا عقب  .رداختع پبوت شجا دنیبه بوس و دهیان سوسمار خزسب ،نیزم بر افتاده صشخ

از ضربات  ص حتیرفت و آن شخ هدیکوب سرش و شدت بر ظیو با غ دهیت را از پا کشوب و زد

  محافظت نمیکرد.را سر خود

ق اتاداخل  ؛بود هو شال برکمر بست نت، چپن برکه موزه به پا یازه باز شد، مرد کوتاه قددرو

  .دیگرد

 .، گردنش را بزنمیرک -

ت خواسیم مکناتن. دیه مالاش به پا خودراو  دید، زوزه کشیافتاده بر خود لرز نیزم صشخ 

 . ودب دهیپچس نیزم هب شیپاها مثلیکهاما  ون برود،بر

 هستادیآنرا سرپا ا ستاما نتوان .زدیافتاده را تکان داد تا برخ صشخ و آمده شیپ نام، میهمان کر

گرفت و سرش را عقب  شییك دست از موها جالد با. ت افتاده بودقوزانوانش از  چارهی، بکند

. در دیچاقو درخش غیت و را که به شال کمر بسته بود گرفت چاقویخود  گریست دزد و باد

 فت: گلحظه شاه با اشاره جالد را متوقف ساخت  نیهم

 شیتنها گوشها ،یروز خوش نیاحترام مهمان صاحب و دربه ، میتغییر داد خودرا تصمیمما  -

 شوگ یاه هو پرد دیدوبار درخش تیغ .دیبگورا ما مدح و ثنا  شیمه یار براگذو ب ربرا ب

آوردند  ششیرا پ شاه یابوت ه .کردند کش رونیمجازات شده را به ب .افتادند نیزمبه پرخون 

 . دفرو بر آنهادر  خودرا یپاها یو او به آهستگ

 :درمکناتن دور خو یشجاع لبخند زنان بسو

  ؟با ما صحبت کند خواستیدرباره چه مدوست ما ـ 

 به مشکل بر که مکناتن است. ع نشدهقوا یزیچ اصالً  ییگو این جمله با چنان آرامی ادا شد که
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و قصر  گردد موکول یگریزمان د یصحبت برا تا کرد شنهادی، پبود آمده قیفا ی خوددبدل 

 .کردیرا احساس م یزیحقارت آم شخندین یش،از عقب خوو ا .را ترك گفت

داد بداند در  به او دستور و موهن الل را نزد خود خواسته ؛بخانه بازگشت یتوقي ح ملیایو

توانست  ی. در دربار شجاع الملك نمنمود ابتیغ یم. موهن الل مدت کبود قصر چه واقع شده

  .با شد هیپرویک از  آن بیشتر متیوجود داشته باشد که ق یراز

و  زدمکارانه لبخند  را بازگویی میکرد، ییا خبر کدام اطالع وقتی که شهیهم مانندالل  موهن

 تنگ ساخت و اظهار داشت:  خودرا اهیچشمان بزرگ س

موهن جالب باشد. ) مختارریوز ریسف هالیجاع برایکه  اتفاق نه افتاده یخاص زیدر آنجا چ -

 (شودیفوق العاده خوشحال و خرسند م از شنیدن القاب خویش مکناتندقیقاً میدانست که  الل

آن شخص مزد زیرا  بود. هر شدهخود ق کانیاز نزد یکی یباال شانیاعلیحضرت اف صر

 جادهدر  یاج پوشتان مم را در ززکه جوش و خروش ال بود ما موفق نشدا بود، گرفته یاضاف

که وی  یرطو آنبرتخت پدران دید که حین نشستن جاع الملك ش و اوردیشهر بوجود ب یها

 . امدیال به عمل نقباستو از ا کردیتصور م

که خبر  فراموش نماید را خود در قصر دید چشم صحنهموفق نشده بود که  مکناتنهنوز 

بزرگ  تیجمع ،اقامت داشت نیکه سرقوماندان ک ۀخان كیدر نزد :ت ساختمبهورا وی یگرید

 در اثر شده بودند. جمع ،آشفته بودند اریبس یزیام چداز ککه  سیسربازان انگل از افسران و

تذکره  در برابر جنرال دو به کنار رفت و جمعیت و آمد رونیب نیکص شخ آنها غیچ غال ومغال

 .بودند هافتاد سیانگل یاردو لباس بریدمنیبا دونفر  نمایان شد که در آن

 ؟اتفاق افتاده چه

ی زینتوانست چ نیک جنرال ،آنهاربط  یب ی. از سخن هابه سخن کردند ازآغ همزمان چند نفر

 . صحبت کندیك نفر تا  دستور داد لذا .فهمدب

سواره نظام  یتوپچ نورکه گپ از چه قرار است؟ ت دین درست به من جواب بدهروتا مش -

به پا داشت،  ییبلند آهو یابرتن و موزه ه ی، باالپوش پلنگسررنگ بر یمس الهبنگال که ک

 : واب دادج ورغ بلند و یگرفت و با صدا دهیکش خودرا نهیبرآمد، س شیپ

 از قشله  .اوالن بودند 16ند غکه مربوط  ،یلمراو دمنیو بر یرپرتینویابریدمن  ،جنابیعال -
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 ...دورتر به شکار رفته بودند یکم و مدهآبر

 یفرهاناز  یکیکه  دیانده و دتشگ خودرا یهمهمه براه انداختند و جنرال روسربازها شور و 

با  .كمك كنند اوراتا  کرد. جنرال اشاره بلند شود رزدویم یسع ،بود دهیدراز کش لیکه در زنب

  :فتگ بریده بریده یو با صدا او کمک کردند و کمی بلند شد

نجا افغان ها آ . دررندیبگ یارغنداب ماه یایرفتند تا در در یتری پنویا قشیصبح او با رفـ 

 ،گفتندیم یگرید یهازیو چ دیآمد نجایچرا ا دیپل ی: خوك هازدندیم غیکه چ ختندیشان ر االيب

  .ندارد ادیب یزیچ نیاز ا شیخورد شروع شد و بزد و

  :عتاب کان گفت نیک

 .دیبدون سالح اردوگاه را ترك نگو یمن دستور داده ام که کس ؟دینکرد ریف شان یچرا باال -

 .گردید هوشیدوباره ب لریماو مگر 

 تیکاح نکهیبعد از اشاه  .کردند دنیاز شاه شجاع الملك د نیجنرال ک ومکناتن  م همانروزاش

حال  رد شگریآن کشته شده و دی کیکه  یسیانگل یهانفر یباالرا ان ها فغمربوط به حمله ا

کابل  به نددست زد.)همزمان با نزدیك ش خودرارنگ کرده  شیباوقار ر ،دیشن مرگ بود

 : گفت ( بود باال گرفت زیاو ن وتنخ

ادت نکرده ع زهایا هنوز با انگرتمردم ما  !دیستیکه حال شما در هندوستان ن دیداشته باش ادیب -

  :سکوت افزود ۀپس از لحظ .اند

  .دنعادت کن زیشان ن یانونق یفرمانروا یعنیبه ما باید  آنهاـ 

 :ار نمودسمکناتن استف

  اتفاق افتاده است؟ هیضام قدک کهیمثل ؟اعلیحضرت -

 : گفتو  دیکش آه ی، با تلخپنهان کرد ریسفنمیتوان هیچ مطلبی را از  میدانست که شجاع الملك

 ممتد به هرا زیرا بازگشت نموده است ،فرستاده شده بود ینزد سرکردگان غلج هک یقاصدـ 

آن ها را بخود جلب  دیشده باکه  یرو هرطورنی، از اگذردیها م یغلج نیاز سرزم کابل یبسو

قرآن نزد  بارا یك جا  هیپه ده هزار رواش ،مشوره داده بود یسیدوستان انگل کهی. طورنمود
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ها  یاز غلج نامه او نی. در اداشت ارسالشان  یبرا ۀنامهمچنان  و فرستاد یسرکردگان غلج

 یقانون یبه شاه شجاع الملك فرمانروا یعنیکنند ) ادی یسوگند وفادار یبو تاخواسته بود 

 کابل یسوبه دعوت بعمل آورده بود تا بر ضد دوست محمد  یو از برادران غلج (افغانستان

که از  یعنیپول را گرفتند و قرآن را پس فرستادند  ” گساوالدۀ ”نی. اما اندیدرآ بحرکت

 .کردند یشناختن شجاع بحیث فرمانروا خوددار
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 :سقوط غزنی

ور آ شیتشو یاهروز نی، اما درخاستیصبح وقت از خواب برم شهیخان همدوست محمد ریام

کابل را احاطه کرده  یواد کهی هاه. آفتاب هنوز از پشت کوده بودیرپاز چشمش  یخواب بکل

وش به گ کجای یطفل یۀگر با یزن یصدا .بستر خودرا ترك گفت ریبود که ام امدهین رونیب

ود خ نیبازار شتاب داشتند ب یبسو که یوداگرهاشت و سگذیم یداگ واری. از پشت ددیرسیم

زنگ  ی، صداآنرا تکرار کرد یومد خر و دیگوش رسبه  خر َعررعَ  ی. صداندگفتگو داشت

سگ  وعوع و دیرسیبگوش م ند؛کردیشهر حرکت م یدر کوچه ها نیکه با تمک یکاروان ها

بود تصور نمود که نه چندان  کلداشت و مش یعاد یشهر زندگ .کردیم یآنرا همراهنیز ها 

در تصور  یوقتامیر  .گرددیکابل م م بروآماده هج یشمار یی هریعش یدور در قندهار قوا

بند  شنفس ۀلحظ یبرا،ساختیرا مجسم م و مضر ابلهشجاع  نیدشمنان و ا لشکر بیشمارخود 

 .فروخته است هاسیرا به انگل وطناحمد شاه بزرگ  ۀبازماند نیاچه باید گفت!  .آمد

در دست  لیباغبان که ب دهللای، حمیجو یپهلو ،به باغ رفت ریام ،ردیآرام گ یقدر نکهیا یبرا 

 آویخته دستمال با. بود ستادهیا بود، هزدو پاچه ها را بررا به کمر بسته سبز خود نپداشت و چ

همصحبتش. اغلب  و ودب ریمسال امهدهللا ی. حمکردیرا خشك معرق خود یاهگاهگگردن ب

  .آورد بجا اماحتر و خم نمود خودرا دیفرمانروا را د یوقت

 . دیرا شاد ساز تیایقلب رعا دیتوانیم سردار ؟دیب دارواز جن یخوش یخبرهاآیا  -

 ؛خدا باشد ۀ. هرچه ارادقندهار جمع شده اند ها درگژدم، د هستمقاص، منتظر هللادیدانم حم ینم -

 توانینم یصورت از بدبخت هر نزد ما خواهند آمد. در ر نهرفت واگر بخواهد به هرات خواهند 

  .کرد صرا خالخود

هردو  ،غم س عروسی ووخر یبرا. کنندیبه خر مراجعه م ،خانه نباشد پاس اسپ در اگر -

  .است یتبدبخ

 ”مهمانان” رای مقاله باداشت تا ب میخواه یادیت زوقشوند ما  ریهرات سراز یاگر بسو -

 .طرف رو آورد نیاه که شجاع ب ترسمیم نی. تنها از ابگیریمآمادگی 

  ؟یشرف مقابله کن یب نیبا ا یخواهیم نکهیا ای یدار تنها در اندیشه هایت ترسآیا ـ 

 عساكر ما کم  و دارد یرومندین قشونها با اوست که زیاما انگر ،ستین یزیچ عخود شجا -
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 خودرا یاگر دسته ها .میآور یخدا را بجا م . شکردوارنیب خودرا یها دسته هااست. اگر خان

  .میشویدچار م بتیبه مص ،دوارنه ن

 شهیپ .تشهر را مسلح ساخ یاهال دیبا ،خورندیمالته لبلبو م یبجا ،نباشد وهیمجای که  در -

  .اطفال رازنان و ،مردان را رهیپها و، مردوران و سوداگرها را

ع مج را هادمراگر تنها آسان است.  ساختن همه کار مسلح، به نظرت یگوییم یچ دهللایحم -

 .دنکنیاعتماد نم ریبه ام خودرا یو دسته ها ترسندیخان ها م یم، بازهم کار بزرگی است!کرد

. متوجه ماست یکه از آنطرف خطر بزرگ ه اندرفت ییهادلخواه با پسران من به جا انیجنگجو

جانب افضل خان  ،نجا سك ها قرار دارندآدر  است که رفته بریو خ جگدلک ،خان به شرقاکبر

. پسران خورد من موجود کمک کند یر غزنصاح ۀدر مدافع نرخادیبا ح ه تاار شدپرهس یغزن

  .میندار ذخیره عساكراما  ،هستند

  ...الزم است نصورتی. در اتوان دور کرد ینم نیز یاز اسپ براق را ی یلـ ب

فرا گوش  و را با اشاره خاموش ساختهن اوخادوست محمد وتمام کند  خودرا گپاو موفق نشد 

موزون  یپا ینشده بود، صدا داریاز خواب ب کامالً که شهر هنوز  یصبحگاه یدر خموش داد.

 ۀپس از لحظ .دیرس ریام محل زیست. صدا نزدیك تر شده رفت و به احاطه شد دهیاسپ شن

 میشر ضخقاز  زین شبروت و شیر وصد اق . لباسدیداخل باغ گرده قاصد ب یبه همراه ریوز

 . شده بود دهیخاك پوشرد وگ

 با گفتن این جمله استقبال کرد:وارد شخص تازه دوست محمد از 

  ؟کرد یهمراه آیا باد موافق ترا، محمدخان - 

 شیپ یجابجا کرده بود به و یلترا که در  یو کاغذ مه ااز افضل خان آورد یخبر، سردار -

که به  ریوز .اق تنها شدندتا در آنهاخانه رفت.  داخل کجای ریآنرا گرفته و با وز ریام .نمود

هراسان  زینگاه کرد و او ن محمدخانبه دوست  یزیآم استفهامبه شکل  دیکشیش خود دست میر

با حرکت  و یبه آهستگ ریو وز کرداشاره  محمدخانباالخره دوست  .کردیبه نامه نگاه م

 . خود نامه را باز کرد یمعمول

 .دستور داد ریبه وز ریام

  !انوخب -
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 انگریزهااگرچه  .در قندهار قرار دارند یزیانگر قشونشده  هکه دوما دادیخان اطالع م افضل

. به کجا حرکت خواهند کرد ستین وماما هنوز معل رندیگیم یآشکارا آمادگ دیجدض تعر یبرا

 . دینمایحساب م هیو با مردم تصف کندیف مررا تص مردم گندم و یمواششجاع 

 حکمرانان و ستیالزم نآیا  دینگاه کرده و پرس ریبه ام جمله نیه پس از خواندن اجاخو یسیع

 ، ساخت؟ آگاه شجاع و حامیانش یها یسرخود نیا دربارهمناطق را  نیخوان

  .به خواندن ادامه داد ریزو. تکان داد خودرا سر موافقت عنوان هدوست محمد ب

 ثیبح یو از دستورات و کندیمناقشه م یبا و شهیمه نکهیا نسبتخان دریافضل خان از ح

 .نموده بود تیشکا ،دینما یقوماندان مدافعه اطاعت نم

 گفت: ریام

 گرید یاز خان ها ،ندیایخود جور ب نیب توانندیها نمبرادر یحت !است همینما  یو بدبخت نیبب -

 درحالی که میزنند. خودرا لهیقب ،بخاطر شهرت و ثروت گریدر برابر د یکی آنها. کنمچه گله 

نوشته کن اگر از افضل خان اطاعت نکند  خانردیبه ح .است دهیا رسم ۀبه دروازتا  دشمن

کردن چند دستور  کتهیپس از د ریام .خواهم کشیدرا  شنفس نیچمق ریز مبه آنجا برس نکهیهم

 .ر نمودهآنرا م و نوشته بود دوباره خواند هجاخو یسیرا که ع یزیبا دقت چ ،گرید

صحبت  محمدخاندوست  اام .دوباره براه افتاد پس از یك ساعت و نان بخورد ید خان کمومحم

 .جه ادامه داداخو یسیبا ع خودرا

 هیروس باا را راه م اتاول به هرات  دیشا ؟ا هراتیبه کابل  ،کجا حرکت خواهند کرد به آنهاـ 

 یرند و براذبگ یجبور اند از غزنم ،در صورت حرکت به کابل رای، زدنینما قطعو پارس 

  .است ضرورت کافی یاوقو  ادیوقت ز یگرفتن حصار غزن

 گفت:جه اخو یسیع

افضل خان به  ردفاع و پنج هزار سوا یاز غزن بتوانندرخان دیح یاگر پنج هزار جنگجو - 

 ها زیو انگرشجاع  ،كمك کند را آنهاها  یعالوه غلجبرد و ها ضربه وارد کنزیجناح انگر

 .اند امدهیحلوا خوردن ن یکه برا دیخواهند فهم

 غله جات هستند یورآمصروف جمع  وقت نیا ها در یلجغما ا ...چنین عمل کننداگر  ،یبل -
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 نیخدا با ما باشد و ا یاریکه  میکنیخوب قبول م .دهند صیرا تخص یادیز یواقتواند  یو نم 

، درنوایرو ب کابلبه  بگذرانند و بهار و هرات قندهار در را زمستان رات بروند وهژدم ها به گ

و سك  گسن تیرنج دربارهخواهد بود و حال الزم است که  یآنست که مبارزه طوالن یبه معن

 . اند، فکر کرد نشستهکه در پشاور  یها

 ؟نجا ستآ دراکبرخان  -

نخبه دارد و برعالوه دره  یواقاکبر  .کرد اتکامیتوان . به او دیروشن گرد ریچهره ام ،یبل -

 . ن موجود استمدر سر راه دش یشماریو موانع ب تنگ یها

ز ین آنها انگیخت وخواهد برران لگاشغا هیرا عل ینواریش و یدیافر م مهمند،خان مرداکبر -

  .هستند یمجرب انیجنگجو

در باغ  جشن میلگ تنها هموارکردن دیبابه معنی این است که  از ما اطاعت کنند لیاگر قبا -

 نجایاه بشجاع  کهیتا زمان آنهاهستند و  رومندی، مکار و نگر لهیح زهای، انگر. اما نهباقی میماند

ً و  شوندیآرام نم دیاین  سه صد جنگجوـ جموع دومدر  که در شهر ندخوب خبر دار آنها طبعا

 آنها یو طال رنگیو ن لهیهستند اما من از ح یقو یزیانگر یست. توپ هانیموجود بیشتر 

، را بطرف خود بگردانند لیقبا ،بیو فر رنگین و لهیبا ح توانندیم آنها اب زیرا ترس دارم شتریب

 لیبه رهبران و سران قبا دی. باكنیم حافظهم ر راهش میتوان یما نم آنهاکه بدون كمك  یلیباق

 . نوشت

 فآنرا به اطراف و اکناف مختل دیصد بااپرداخت که ق ریکردن نامه به وز کتهیبه د ریام

، هللا خان نیام کو بتخا ، حکمران لوگرها عبدهللا خان یائزبه سرکرده اچک .رساندب افغانستان

قندهار بطرف شمال و شمالغرب  آنها یها نیکه سرزم رهیو غ ییزار، نوییزا یرهبران عل

. تنامه نوش زین ییالکوزا ،یی، پوپلزاییو اقوام اسحاق زا لیسران قبا ی، براگسترده شده بود

 لهیقب یحت محمدخان. دوست نامه نوشت و پرتوان هم مراجعه نمود وند مقدرت یها یبه غلج

شمال کابل  یکه در کوه ها را بیله كوچك ناصرقو هم فراموش نکرد  زیل را نیخکاكوچك ا

  .نبرد ادیاز  ،کردیم یزندگ

  آنها از كیهر توخصوصیا صفات، اتیاخالق با در نظرداشت نیسرکردگان و خوان یاو برا

و خطرناك به  یدشمن قو نکته مشترک بود: كی همه نامه . اما درمختلف نوشت های نامه

را فراموش خود یکدورت ها  دی، همه بادر خطر است هنیم و دراز کرده یتعد وطن دست
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خواست  ریعشا ، اقوام ولی. دوست محمد از سران قباعقب زدمن را دش تامتحد شد  دیبا کرده و

 یواقافغانستان مردم اگر  :نوشته بود ریام .مسلح خودرا به کابل بفرستند یبود که دسته ها

 .مبرو ساده به جنگ یجنگجو ثیمن حاضرم بح ،نکندن اعتماد ه مب خودرا

 خود آنرا لوله اديعبا حرکات  خواجه یسیع ساخته و نیرا با مهر خود مز تیباز مکا کیهر

ی اهصدا. اما قدیگردیدست رهسپار مدور یها نیبه سرزم یو قاصد نوبت چاندیپیو م کردیم

. کردند یم یشدستیپ کابلشده بودند از قاصدان  تیت یافغان یها نیدر سرزم یشجاع که پنهان

المتوكل على هللا شجاع ”هر مکه با  رساندندیم لیو سران قبا رانرا به رهب یبیتمکا زین آنها

 .شده بود نیمز ”الملك پادشاه افغانستان

محمد  دوست: دآن بودن ینامه ها حاو .دادیبه قاصدان م یریرا موهن الل کشم بیمکات نیا 

مکار  ریاو ام .سازدیم موحرآن م ازاتیرا از امت لیباق یبرخود مانده بزود ریام امن شکه خود

شاه احمد ه. او نواسدیبشناس تیخود شجاع الملك را برسم یگر است، بهتر است شاه قانون لهیو ح

و هریك  دوا بهدیدولت افغانستان است. نامه ها مملو از پاداشها و وعده و وع یپرافتخار بان

که خان  یهرقدر برای تحفه با خود داشتند؛ ییطال یمملو از سکه ها یاه خریطه،اصدانقاز 

  .تر بود شتریبنیز ا ه طهریخ نیزن اوتر بود با اعتبار

ً  .آمدمی  بعمل یمختلف یها ییرایشجاع و موهن الل پذ یاز اجنت ها  شدندیمجبور م آنها بعضا

 یشانیها را با پ هیاز رهبران هد یت ترك بدهد، اما برخرعسه ها را ب نینش هیه و بادیکه قر

 ییرایقندهار پذ ماصدان کابل و هقو مهارت هم از  اطیبا احت آنهااز  یك تعدادی. ددنباز قبول کر

خود  یجهز کردن دسته هامدر  ریطرفداران ام یاما حت .انکشاف حوادث بودند نمود و ناظر

 یستادگیسند ا یمانند اردو توانست یبود و نم مک ریام یشخص ی. اردوجله به خرج ندادندع

در  اطینزدیك پشاور قرار داشت و یك قسمت کوچک آن بحیث احت ریام ی. برعالوه اردوکند

بوجود  یکوچک وقفۀ تا داشت رزوآ شدیداً  ریام جهت نی. باباقی مانددوست محمد ریدسترس ام

خودش متوجه  نکهی)بدون ا دم هاژگ ایخبر دل بسته بود که گو نیبه ا ادیز یدواری. او با امدیایب

جنوب  بطرف خواهندی( مدکریم ادیها دم گژم نارا ب هاسیانگلشجاع و همانند اکبرخان  ،شود

 ورصاحبان تن پر نیا یها برا جادهو  رسدیزمستان م گرید یمدت کمتا قط فشوند.  ریسراز

را آماده و  یبخو انیدر طول زمستان جنگجو ،اگر خواست خدا باشد .شودیقابل عبور مریغ

 .میکنیم یجمع آور

 ینه بسو ؛ امابراه افتادند ”گژدم هاکه  دیسقوط قندهار به کابل خبر رسماه بعد از پس از دو اما
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 یه حصه مساوسکابل را به ـ قندهار  جادهاگر  .ب کابلوبص و سپس یهرات بلکه بطرف غزن

که در وسط  ابدی یم یدر برابر غزن خودرا اشغالگرانن آ خشو بکردن د یبا ط ،میکن میتقس

 وام افغانستان قرار دارد.قا نیبزرگتر از یعنی یغلج یها نیسرزم زو مرک

به  ازدهیدر قرن  یزنودر زمان محمود غو  ها بود یغزنو یامپراتور تختیپا یزمان یغزن

رات به حصار شهر دشمن به ک لیقبا وها  رهیعش ایه لجاريیا .دیخود رس ییوفاگش یاعل حد

بلند قرار  ه یتپ یکه رو یزنغقدرتمند  یهاوارید درهم بکوبند. هجوم بردند اما نتوانستند آنرا

 یباال واحاطه کرده  یضیو عر قیخندق عم حصار را .دست ها معلوم میشددور داشت از

 .شده بود دهیشهر کش یبه دروازه ها یکوچک یخندق پل ها

 ،نیتردیشد نیقوماندان جنرال ک. سردیرس یسند به غزن یاردو 183۹سال  یجوال۲1زوبر

 یباال غضبش از حد گذشته و ، خشم وراندیان مبرا بزها و ركیك ترین فحش  نیتر وچپ

 و فکش را تیوضع ندکه موظف شده بود چیلبریدمن تود و  جگړن. ر بودهق یاسیافسران س

 .ندارد یاشغال آن اشکال و حصار مستحکم نبوده یغزنکه داده بودند  نانیاطم یند بونمطالعه ک

گارنیزیون ، افراد جرار سند یخبر تقرب اردو دنیگفته بودند که به محض رس آنهابرعالوه 

است که موضوع دوم جنرال را  نیا قتی. حقشهر را ترک خواهد نمود یمگیبا سراس یغزن

 تسلیم اً ر محاصره شده و بعدهکه بطور مرسوم ش خواستیم او .ساخت ینم یچندان راض

 .دست آیداسیر ب سالح و گردید

 ارهدقن کن را درقلعه ش یچپافسران اعتماد نموده دستور داد که تو نیاطالعات ا یرو جنرال

ً راند و ذگب گروپ  با نی. جنرال کدنریرا با خود بگ یسه روزه مواد خوراک رهیذختنها،  ضمنا

بود که دروازه ها  نقیمت وا .کرد یشرویندهار پقدروازه  یبسو تیطعاافسران ارشد با ق

 فیشهر تشر رونیتا ب کندیفرش م نیالق شیدمهاق یشرویر پهش ندگانینما و شوندیش باز میبرو

سرشان را دود  یباال یفضا ،نزدیك شدند شهر وارید هب با همراهانش نکهیفرما شوند. اما هم

ً میگلوله توپ مستق ،پ ها گرفتهوت آتش  مهیخ خواستندیاصابت نمود که م سیانگل گاهبه اردو ا

شجاع الملك ، گلوله به محل عساکر ره غرش نمودباوها دپتوبعد  ۀلحظ .ا دارندپبر خودرا یها

 .کرداصابت 

 :زد رغ نیک

ً  ،سم توپ استقچه  نیا ،طانیلعنت بر ش -  ؟ردیآتش گ ریز تواندیرا م لیا دو مت تقریبا
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 :لیچ جواب داد دمنیبر

 .مکنیم معلوم فوری، ۔ سر

 :دهیگرد نیخشمگ شیاز پ شیجنرال ب

 کار را بکنند، خودت نیا گرانید ارگذب .است یمن کاف یو برات حاتی، تشریهست تو نیا آه، ـ

 .دیده روز حبس هست

 وارید ریاز ز یش نمود از کدام جائآت پوت نکهی، همبلند شد یدود و دیابر جد ارصح یباالبر 

 هاگاردو ی، نعره زنان و سوت کشان بسوبدست ری. شمشییك دسته از سوارکاران افغان یغزن

ً  هنكآوصف  با .باز شد ادهیسالح پ آتش آنهادر مقابل  .ها حمله ور شدند سیانگل از  یمین تقریبا

بود که  بیرد شجاع الملك را عقب بزنند و قراگموفق شدند  آنها، گردید تلف اندسته سوار

ترام که با ون جیمس ارلحظه شجاع را تو نیبه خرگاه شخص سلطان برسانند. در آخر خودرا

همه  تقریباً هجوم آور  یافغان ها .به کمکش رساند نجات داد خودرا یسیانگل یتولو با دعجله 

 نیها به پائ اسپرا از  آنها ،وجد آمده بودنده وضع ب نیکه از ا افراد شجاع، دندیگرد یزخم

را  تیبا قرارگاه به اردوگاه رفت تا وضع نیک ،گردید ش قطعآت. .بستندیو م کشتندیانداخته م

 . رفت رهایاس شیپ ملتزمینشاما شجاع با .مطالعه کند

 یها یشجاع زخم بجنگید.ن تا یقانون یفرمانروا هیعل دیو چطور توانست دیهست یک امش -

 شیبلند ر. افغان قددیروبرو گرد آنهاو پر از نفرت  نینگاه آتش وبا شاندخون پر را از نظر گذ

 برآمده گفت: شیپ ،پشت سر بسته بود هب شیکه دستها یاهیس

 میشناس یرا که ما نم یاهشآیا ، میبنوش شهادت، حاضرم بخاطر وطن جام میهست یازغما  ـ

با آن بسته  شیکه دستها ه رامشریك تکان  سخنان او با نیهمراه با ا ، چنین نماید.آماده است

بود از کمرش گرفته  ستادهیرا که در کنارش ا انیدرباریکی از بسرعت خنجر  گسست وبود 

  .ردب و آنرا به شکمش فرو

کار  نیهم زین گرید انیزخم ،شجاع الملك پرتاب نمود یباال خودراف . لعنت بر تو، وتفت -

 . كردند را

 .حالت مشکل بود به شجاع نگاه کرد نینفر... در نیا آخرت. دیببر ارن ناآ یهاسر یفور -

 که یدرحال ینمود و به آهستگ شک یارنبه ک خودرا یبتنو یاو قربان .خواستند یفوررا  میکر
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کار  ، شاه با دقت ناظردییك گوش تا گوش بر از اورا یبا دقت گلو زدیم سخنبا همکار خود  

از کشتن معاف ،بوده افتاد نیزمبر  هوشیب کهنفر را  نیا آخرتنه ادیز یبود و از سخاوتمند

 .کرد

 .وقت نان است می. برودهدیاو خودش جان م ،شناسم یم اورا( من امبریپ ۀ)اوالد است دیاو س -

 یواق ”امور افغانستان نیمتخصص”وقت مصروف مشوره با قوماندانان  نیا در کین... جنرال 

 یقدرتمند غزن پو. به او گذارش دادند که تود بودتحت امر خ انجنیری یچپوت و ی، بمبئیبنگال

. ستین آسان کار یغزن نگارنیزیوشدن  میو تسل کنندیم ادی ”ورمنزلد توپ” ”نزرزب ”بنامرا 

گذاشته  یقحصار با یمحاصره طوالن یوا براقت قسمك ی کردندیم شنهادیاشخاص پ کتعدادی

ا شروع قوداشتند که محاصره با تمام  دهیعق گرانی. دکرد یشرویبه کابل پ هیبق یواقشود و با 

شهر  که دندیورز یها اصرار م ی. سومته شودقلعه شكن از قندهار خواس یها پوشود و ت

نشان  نیاب داده و اترا ت خودوبر یرقوماندان نوك هاس .بالفاصله مورد هجوم قرار داده شود

. باالخره کردیم دایاستدالل پ شنهادیبود و در مقابل هر پ یو یدهنده وضع ناهنجار روح

 تبرك.مساعت  ووقت نان است و بعد از آن زمان استراحت  .را رخصت کرد ینظام یشورا

اب قن شهیهم بر چهره اش مانند .گردید نیکمه جنرال یخداخل  مکناتنك شده بود که یارت هوا

ً سته بودب بودن نقش تیار و با اهمقو   .دیرستیاز جنرال م ، اگرچه باطنا

  :مكناتن آغاز سخن کرد

 دیآن بعهده من است انتقاد دار یکه افتخار رهبر ۀکه شما نسبت به ادار دیخبر رس به من سر،ـ 

 ؟دیهست یو از آن شاک

  :غر زد نیک

  د.یصحبت کن چیل دمنیباره با بر نیدر ا -

با  ،داشتند وظیفه یکه در اداره استعمار یگریدص اشخا ادیز یتعداد نندما زین نیجنرال ک

 . و پر از شك داشت زیآم دیبرخورد ترد یتا حدود یاسیس منشی

 یاطالعات مربوط به حصار غزنهمانند  ”اطالعات موثق” نیچن زین ندهیدر آاگر اداره شما  -

  .میمان نیتضم عملیات را موفقیت متوان ینم داشته باشد؛
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به تفصیل در  خواستیجنرال م .داد ارزش ادیبه آن ز دی، نباصورت گرفته یتفاهمءسر، سو -

 باعجله ادامه داد و دیبگشا خودران ده هبه او مجال ندادمکناتن اما  صحبت نماید، مورد

، همراه آن مرد دیگرد مهیموهن الل داخل خ و. او دستها را بهم زده ام امدهیمن نزد تان تنها ن -

 . گردید داخل نیز به تن داشت یو تنبان افغان راهنیو پ دهیپوش نیکوتاه قد پخته سال که چ

 اظهار داشت:  مکناتن

 ریام ؛مر بدا یمعرف تانیخان را برادوست محمد شاوندی، خوخان دیعبدالرش دیاجازه بده ،سر -

  .است به ما کمک کند اضراز کار برکنار کرده و او ح اورا

  .جنرال غرزد.دلچسپ است، .هاو -

 ؟به ما اطالع دهد تواندیرا م یدیمف زیخان چه چ دیعبدالرش -

 . در برابر جنرال خم نمود خودرا و بجا آورده ییرسا میتعظ ،هبرآمد شیموهن الل پ

  است. هشد هیتقوبه خوبی  یغزن -

  .با خشم جواب داد نی، کمیدانیم زیبدون او ن نرایا-

 شودیآن م قیو از طر دهینگرد هیمستحکم و تقو ادیکه دروازه بهلول ز دیگویاو م رگم ،یبل -

 . کردار رخنه صح داخل به

 ؟دروازه بهلول است آنهااز  کیکدام  -

  :کرد روبه جنرال بدل نمود، دوباره به جنرالخان رد و دیموهن الل چند جمله با عبدالرش 

حمد م ،محمدخانپسران دوست  نی. برعالوه بابدییکابل به آن امتداد م هرا کههمان دروازه  -

 شهربه  خواستیحمد افضل خان مم ؛وجود ندارد ظرو محمد افضل خان اتحاد ن درخانیح

کار به مجاهدت  نی. اخان به او اجازه نداددریاما ح ،ردیمدافعه قلعه را بعهده بگ یبرود و رهبر

و  ایجاد شودخان مناقشه دریافضل خان و ح نیخان صورت گرفت که باعث شد ب دیعبدالرش

 را ترك گفت... یغزن ادیز مافضل خان از خش

 ؟مانده یرخان چقدر عسكر باقدیح ی. اما براستیعال یلیخ ،خوب ،خوب -
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-  ً   .ستندیسالح ن یدارا آنهاسه هزار نفر، مگر همه  تقریبا

بدرد ما بخورد و ما حال  تواندیدور برود و او بازهم م دیشخص را نگذار نی، ادلچسپ است -

 .میقرار ده ستفادهما اطالع داده چطور مورد اه که او ب مطلبی را میکنیفکر م

پهن شده  نیزم که بر را یربس رهیت یابرها دی. باد شدبود یشب باران یجوال ۲3-۲۲شب  ...

را  یکیمشعل ها را روشن کرده بودند تا تار یغزن یهاوارید یها باال. پهره دارنداریبود م

 یهگاهگاحافظین م .شدیکار م نیفرود آمده بود مانع ا یواد بر که یمیاما غبار ضخ .ندیبزدا

در  ی. وقتدندیکشیدر حصار زوزه م. سگ ها دادندیقرار م ریرا مورد ف یتقرب به غزن هرا

 هاردوگا توانستندیپهره دارها م ،کردیم یمهتاب پرتو افشان یلحظه روشن یغبار برا عانقطا

 .هم مقدور نبود نیزبیچشمان ت یبرا گذردی، چه ماردوگاهدر  نکهیا دنی. اما دنندیدشمن را بب

به پشت بدون سر ها  حمولهمبا  سپاهیان ی ازلیو مستور بود که ستون طو اهیشب س نیهم در

ها حفر نموده  یچاستحکام که یبه خندق دنیشدند و با رس ریو صدا به دروازه بهلول سراز

بساعت  .نمودندیبازگشت م گریله دوحممو دنبال  رختندیدر آن م خودرا یبارها انیسپاه ،بودند

به اطراف پخش  لیم نیرش آن تا چندغ یصورت گرفت که صدا یبیسه بجه صبح انفجار مه

 کیشده بود، دروازه کابل را با  هیتعب هاسیکه از طرف انگلموادی انفجاری زیادی . دیگرد

 . ران ساختویشهر  واریقسمت از د

 ۀبرتانوي به رخن ادهیپ یهجوم یپ هاورگنه نشسته بود که  خاک انفجار فروهنوز گرد و

برهنه بدست داشتند از آن ها  یهاریکه شمش یافغان انیجنگجو .ورش بردندی هبوجود آمد

 یادفقط ص یکیبعد از تار ی. مدتافتی انیتن به تن جر دیاستقبال نمودند و در معبر جنگ شد

 .دیرسیقبل از مرگ بگوش م یها غیها و چ یناله زخم مختلف، ضجه و یقاطع لسان هاتم

 یصدا و داد ”روا”ه ماندقو شده باشد داریاز خواب ب نکهیا مانند یسیاز افسران انگل یکیبعد 

 نیوقت جنرال ک نی. درپرداختند ینیافغان ها به عقب نش .ها تفنگ به هوا برخاستده  ریف

شجاع الملك  یو دسته ها یهند انیسپاه ،یسی. سربازان انگلرا به معبر فرستاد یدیجد یقوا

  .به شهر حمله ور شدند

 افتگش یرا م آنها یها نهیتفنگ ها س یم، مرندافتاد یم نیبه زم گریبعد از د یکیافغان ها 

بسان  .کردندیها را با برچه خالص م ی. زخمکه به جنگ تن به تن برسد دادیمجال نم هاو به آن

هراسان در  یهاو نفر دهیرم یها اسپ ۀگل .شد دایمعلوم نبود از کجا پ ،شب بتناكیه یایرو

بودند  ستهگرفت که نتوان یها را کسان یمرده ها و زخم یجا .دندیدویکوچه ها بسرعت م
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شعله  یغزن .بردند ورشیمردم  یو بنگال به خانه ها یبمبئ یواقسربازان  .کنند یرا مخفخود

 .دیور گرد

 داشت نبه ت ییبها متیق را که لباس فاخر، و یافغان جوان یاز خانه ها یکیها از سرباز

آنجا  در یوقت افسر نیدر ا اما ؛بسازند اوراکار  خواستندیم آنها. ندآورد رونیکشان کشان ب

 یهاریاس محترمانه . لباس افغان و برخوردنگاه کنند رینامبرده دستور داد افغان را اس .شد دایپ

 .استاشخاص سرشناس  رساند که نامبرده از نجباء و جهینت نیرا به ا یسیانگل افسر گرید

ً شخص که را برحذر ساختندبردند و شجاع الملك شجاع الملك نزد  اورا. ودرخان بدیمحمد ح او  ا

 زی. او خود ننداشت دهیفا . برحذر کردن شجاعشهزاده را بعهده خواهد داشت یزندگ تیمسئول

خان عالقمند دریح تیامن یرا نسبت به زندگیداشت که و یخود تصورات و مفکورها یبرا

 یرییتغ نیکند و چن رییتغ تواندیم تیدانست که وضع یم یاو از تجارب خود بخوب .ساختیم

 ربراب که در یرو شهزاده را از جرم نیاز ا .واقع شده بود خود ش یبار در زندگ نیچند

به حیث گروگان نزد  اوراو دستور داد،  دهیت بخشفرا یمرتکب شده بود از رو یسلطان قانون

 .خود نگاه کند

 منتظر انان ها خبر آورده بودند که افضل خرسوسان و خبر. جاسکابل باز شده بود راه

ان غق افریصبح روز بعد ب ی. اما وقتاز عقب ضربه وارد کند زیانگر یسحرگاهان بود تا باال

 .گرفت شیه کابل را در پخودرانتوانست با دسته  دهیحصار شهر د یرا باال

. کنندآزاد  را از حبس چیم چنان شاد و مسرور بود که دستور داد لوهج تیاز موفق نیک جنرال

 .اعطاء نمودند را یجنرال لقب بارون غزن یبرا ،یروزیپ نیچند ماه بعد از ا

. اما بصورت به کابل آماده کرد یشرویپ یرا براخود یوارد نی، جنرال کهفته گذشت یك

گروپ که از طرف اسکورت  نی. ادندیوارد گرد یمترقبه یك گرپ افغان ها از کابل به غزنریغ

شده بهلول، پهره دار  رانیدر دروازه و. سرشناس مرکب بودص از اشخا شدیم یمسلح همراه

افغان  .خواهندیرفته تا بداند چه م آنهانزد  یسیساخت. قوماندان نظام قراول انگل فرا متوق آنها

اسپ  یا ابهت روب جواب داد ) آن شخص یبتن داشت بو یوززرد یمتیکه لباس ق یسال هپخت

 (شده داشت نشسته بود نیمز قریهبا ن قرایکه ا یمشک

، دارد ییبرنس آشنابنام سکندر یاظهار داشت که با کسو د،یخان نامرا جبارخود افغان

و رده؟ است یک در مورد گپد که نتوانست بدان یادیمدت ز یفرماندهان نظام قراول برا
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 .نمود یبیرفتار عج یریکشم .شد داین همهمه پیموهن الل در یوقت گردید طرف مبهوت

به  خودرابسرعت  اوردیزبان ب کلمه بر کی نکهیبدون ا ،انداخت نظر یبه خان افغان نکهیهم

 ینگذشته بود که صدا قهی. چند دقدیگرد دیآن ناپد یشهر زده و در کج گردش یها از کوچه یکی

را در کنار خود شته و سمندگ داریدپ برنسو در همان لحظه الکساندر دیاسپ ها بگوش رس یپا

به زبان  یو خوش یحه کردند و با شادفم داده مصاه هدست ب آنها .دکر ستادیخان اجبار یمشک

بداخل  آنهادر کنار  زی. همراه با ملتزمین جبارخان نظام قراول نمصروف صحبت شدند یفارس

عبوستر  آنها یچهره ها رفتندیم شیکه افغان ها در شهر پ ی. بهر اندازه احرکت نمود شهر

را سوختانده و به آن  آنهاو قتل عام قلب  یرحمی، بها یها و سوختگ رانهیو ،دیگردیار متو

جمعیت  یبزود .دادیآمد و به صحبت ادامه م یتنها نواب جبار خان آرام به نظر م .زدیخنجر م

 .توقف نمود مانده بود یکه از جمله چند خانه محدود شهر سالم باق یبزرگ ۀدر مقابل خان

. برنس و افغان از شده بود نیت گزماقمختار در دربار شاه شجاع الملك ا ریوز ریسف نجایدر

و  مكناتنویلیام حي  یوبچ هرتوبچ ریز ،اخليد. در دروازه دندیشده داخل خانه گرد ادهیپ اسپ

به  نکهی، بدون ادهاز جا بلند ش نیاردو به استقبال نو آنها. دیکشیرا م آنهاموهن الل انتظار 

به جبارخا ن دراز کرده و با  خودرادست  مكناتن ،کند یبدهد مهمان را معرف موقع نسبر

 : اظهار داشت یدار یمعن رتتبخ

از مالقات  .است محمدخاندوست  ی، سردار، برادر تنشناسمیم ،شناسمی، مورچط ،ی، بلیبل -

 .میتخوش هس یلیشان خ

 کانیصحت جبارخان و نزداحوال و  حال و یایجو يح امیلی، ویبه مقررات و رسم شرق نظر

ر کابل بعمل د که از برنس در زمان اقامتش یشده از سخاوت و مهمان نواز یودور و نزدیك 

. چگونه کابل چطور است یاهوداد بداند  نشان یعالقمندو نمود یدانآورده بود ابراز قدر

ً  .دارد داواریت و پاصالح  د،یپرس یاحمد شاه دران پلوماتیكید تیاز شخص یبطور سطح ضمنا

 مکناتن که در آن یاستفسار نمود، و آن مذاکرات ”شیرپنجاب”با  دیمذاکرات شد ۀو هم در بار

که  یهدف و مقصد ورود افغان به شهر ۀ. دربارگردد لینا ییها تیموفق شده بود به موفق

 .دینپرس یزیچمکناتن  تحت کنترل شجاع قرار گرفته بود

 ،دادیمقررات اجازه م یوقت زدیا یك لبخند می، دادیجواب م یو بزرگ یستگیبا شا جبارخان

 نیخواست چن یاو نم ،. نهبودند ییانگر اندوه درونب اما چشمانش داد،یحرکت م خودراسر

همه  ۀدربار یوقت .انجام دهد یمحمود غزنو یدر شهر وحصار باستان منا دشرا ب یصحبت
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. دوست آمده است دشمن هاگچرا به اردو که ، او خود اظهار داشتگرفت رتحبت صوص زیچ

 جبار یعنی او خودش یاست. بل شانیها پر یلیخ درخانیبخاطر سرنوشت پسرش ح محمدخان

 .است شانیپر خان بخاطر سرنوشت برادرزاده اش

  .سوال نمود دیتجد ریکب ریسف

  نگران است؟ ریام -

افغانستان  یها نیسرزم یقانون یفرمانروا ثیتنها بحکه ما تنها و داندیسردار معظم له م دینیبب -

تخت  دیحق باب نمود و یشواج پتقبل در قندهار  یچندو ا .میدانیشجاع الملك را م حضرتیاعل

خان  دریح غالم دربارهافغانستان است...  مردمخواسته تمام  نیصاحب شود و ا خودراپدران 

هم متوجه او  یخطر چیقرار دارد و ه یئنمامن و مط یخود در جا لیکه او با فام میبگو دیبا

 یك مكث كوچك عالوه کرد که به او نموده و پس از یسپاسگزارمکناتن  . جبارخان ازستین

خوشحال  یلیجبار خان خ یعنی وا بکند و یشنهادیپ ی برنس قیسفارش شده است تا از طر

 .کندیکالن مذاکره م زینگرا شخصبا  تواندیاست که م

 خاموش یمنواب جبار خان ک .سردار نشان داد سخنانشنیدن  یبرا خودراکامل  یآمادگ مکناتن

آمدند. جبار اظهار  یم رونیكلمات موزون ب ر بود ووغ شی. صداماند و بعد به سخن آغاز کرد

ر منتظ یصبر یاگر تصور کنند که افغان ها با ب دنکنیمعظم اشتباه م یهازیداشت که انگر

 یبو یکس و ستیمورد اعتماد مردم نشجاع  .ر سلطنتیرشجاع الملك هستند و آن هم بر س

 یمدت ها قبل برا تشیخاص نیزمامدار شدن بوده و ا یبرا ییبرعالوه فاقد دانا .عالقه ندارد

 ای دیتائ نیکه چن داندیم یبخوب کهیدر حال کندیم دیموضوع را تائ نینواب ا .همگان معلوم شد

محتوى صحبت شان را بشكل  نیاگر همه حاضر یمنفعت شخص ندارد و حت چگونهیه شیبرا

 یوشهاگآموخته است که بازهم به  یندارد و تجربه بو یشک نیراز نزد خود حفظ کند. او در ا

 یتواند رو یرو او نم نی( از ا...ها گوشوش دارند و موشها موارید رای)ز رسدیمشجاع الملك 

  .باشد دواریا شجاع الملک امب یدوست

تقرب  اهجرار در ر قشونا ب شخص نیکه ا دیرس ییکار بجا رایز ست،یمده نع موضوع نیاما ا

کلمه بخصوص برجسته  نیامیر )ا .برخوردار است یقدرتمند یبانیبه کابل قرار دارد و از پشت

در صدد  ری. امنشست زیکه باهم به مذاکره صلح آم دینمایم شنهادیپ محمدخان( دوست دیردگ ادا

 شترا با سرنوسال است که سرنوشت خود نیاو چند. الدپخاص برا خود ب یزیکه چ ستیآن ن

 .وطن خود وابسته ساخته است
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 یکار وطن را از آشفتگ نیاست از تخت کابل صرف نظر کند، اگر ا حاضر محمدخان دوست

 .است یزیمخالف خون ر محمدخاندوست ( خان مکث نمود) جبار دهدینجات م ینابسامان و

 .بماند یباق ریزوش بحیث بگذارد و خودشجاع الملك  یسلطنت را برا یرراو حاضر است س

  ً  شاوندیخو نیتر کینزد ۀمنتظرریغ داریهدف و مقصد دمکناتن  ،از همان کلمات اول تقریبا

سودمند  ایتانیبر یامپراتور یبرا ین وضعاآیا اما  .ار آمدننک و .مصالحه... را درك نمود ریام

که  ارزد یبه آن م است. آیا ماندهباقی درخشان فاصله کمي اتیعمل ختمکه تا  یحالدر  ؛است

 .کار را کرد نیا دینبا ،نه ؟نمود مصالحه

 در کشور را یرول و نقش اساس تواندیمویلیام حی  یعنیاو  (یخال لریب نیشجاع ) ا یپهلو در

 .کار اجازه داد نیبه ا به هیچوجه دینبا ،نه ...باشد ری. اما اگر دوست محمد وزدینما یباز

او  وانمود گردد کهالزم است چنان  حفظ ظاهر یاما برا ستدانیرا خوب م زیهمه چ مکناتن

فکر کند و فردا پاسخ بدهد در مورد  . او حاضر استاست لیاق زرگب ارزش شنهادیپ نیبه ا

ده داده ش صیشان تشخ یبراجای که  که در کندیو حال از سردار و همراهانش خواهش م

  .کندینان شب دعوت م یرا برا آنهااستراحت کنند. 

اوکلند  یبرا یاجلع نشست تا مکتوبمکناتن  رفت و رونیب و با برنس خداحاحظی نمودمهمان 

 انیگورنرجنرال را ب یو نظام یاسیوحكمت س ریتدب او ،فیظر تینها ی. در افاده هاسدیبنو

 ییحکمت و دانا نی. برابر چننمود فیتوص یشرق یحیله و زرنگ آنرا بر یروزیو پ داشت

که  دهیگرد میتسل در مقابلش محمدخانفرود آورده و حال دوست  میسنگ سر تسل تیرنج یحت

 بود. هپرداخت یبه معامله گر هیبا روس

 یلیخ یاسیس منشی .محفل بزرگداشت افتخارات بود قتیمحفل نان شب در حق مکناتننظر  از

 .موش بودندا. مهمانان خوددار و خنمود تیحکا یادیز یسرگذشت ها ۀسرحال بود و در بار

با در دربار شاه شجاع الملك  ارتمخریو وز ری. سفرفتیخان را پذسردار جبارمکناتن  بعدروز

. تمام ردیرا بپذ محمدخاندوست  شنهادیتواند پ ینم هیانتکه دولت برشت اعالم داادیز فسأت

 ی. امنیت قطعدیاز تخت صرف نظر نما یکه فور نستیدارد ا انتظار ریرا که او از ام یزیچ

با  سیانگل لتدو .دیحدود افغانستان را ترك گو دیبا محمدخاناما دوست  .شودیم نیاو تضم

 برایکه  فکر میشدخواهد پرداخت.  یبو هیپهزار روساالنه صد یداشت وضع قبل ودرنظر

  .شودیارزش الزم داده م سیت دولت انگلفت وراوسخا
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و  نهیبعنوان احترام به س خودرادست راست  و دهیرا شن مکناتن اناتیب حوصلهخان با جبار

شده و بازگشت  ستادهیا ،باز یسرونزدیك ا یمدتویلیام حی  نه دور شدگذاشته و خاموشا یشانیپ

صدای  لحظه نیکه در هم گشایدتازه را ب هکه پوست شدی. او آماده مرا نظاره نمود ریفرستاد ام

 با خود وشتافته  شبه استقبالمکناتن  و دیخان به اتاق داخل گردجبار .دیشن را یسوارکار

 !قبول کرده باشد را ماتومیاولتممکن  کهاندیشید 

 .گفته باشم ترك گویم تانیبرا هچند کلم نکهیرا بدون ا یتوانم غزن ینم ،جناب دیببخش -

  .سخنان شما را میشنومسردار  -

ً قوا کند. اگر شجاع، خدا شما را مغضوب یبل -  یصبر یشاه ماست و در افغانستان با بپاد عا

از منجالب  اورا قشون شما، ؟دارد یچه لزوم یو یرا دارند پس كمك شما براانتظار او ادیز

با مردم  اورا ستی. بهتر ندیتخت بنشانرا براو دیخواهیبكمك پول و سالح خود م و دیکش

  .حکومت کند آنها رب شخود تواندی. بگذار اگر مدیافغانستان تنها بگذار

عالوه بر. دمواجه ش مشکلجواب به  افتنی دربار  نیا ؛حاضر جواب بود معموالً که حی  ویلیام

 او اسپ یپا یصدا یغزن یکوچه هادر یجبارخان جواب الزم هم نبود. بعد از لحظه ا یبرا

 محو شد...
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  تختیبه پا رسیدن

 دوست یتوپچ .دیافغانستان رس تختیپا یهاواریسند به د یاردو 183۹ماه آگوست سال  در

نشان نداد. اما خود  یمقاومت یكوچك و یو قوا دیگرد تصرف هاسیخان از طرف انگلمحمد

 یبرا هکدسته  .فرار کرد ایسواحل آمو درو  شمال هب انشیخان با چند تن از درباردوست محمد

بود که دشمن را  متیقنشجاع الملك فرستاده شده بود هنوز بازگشت نکرده بود، اما  یوب قتعا

 .خواهند انداخت شیجوال بسته و مانند گوسفند به قدمها نیب رد

ر نظر را د یدیخود اسپ سف یبراشجاع الملك ، شوکت به کابل با شان و شدن لاخد یبرا

و  یوزافغان لباس فاخر زرد یفرمانروا. به دار پوشاندندقگرفت. اسپ را با تکه زرفت 

و  دندیدرخشیدر آفتاب م یو ییو بازوبند طال یکار سبند الما، کمرتاج .ت به تن کردبفزر

  .کردندیم یرنگ افشان

در برابر  که شده بود تا افغان ها فراموش کنند سازماندهیورود شاه نوظهور به کابل چنان 

 یرا به باد فراموش یزیخواست چ یشجاع الملك نم. اما خود قرار دارد روزید یدیشان تبع

 دوست”که با وقاحت از طرف  فشردیالماس کوه نور بهم م ادیبه  خودرا ی. او دندان هابسپارد

قدرتمند داشته باشد  یبانیدر عقب خود پشت ی. وقتاز او گرفته شده بود ت،یرنج ”یمتحد وو

 .دهدینشان م شیارب خودرا زور

و در لباس  کردندیحرکت م یشکم   یها اسپسوار بر  و برنس مكناتن ،عقب شجاع الملك در

چرمه دار و خامك  یها ی. کرتآمدند یاز سلطان افغان ها بنظر نم ترمداشتند ک نتکه ب یجشن

 .رنگه یبا پرها نیمز یاله ها، کنیزر یها ییه شانبا سر شده یدوز

بتن  زرد لیمویی. او لباس حرکت بود، موهن الل در رتبهیعال نیو مامور یاسیس منشی بدنبال

ستون و شاه ملتزمینآنها  دنبالب. برسر داشتکه با مهارت بسته شده بود،  دیبزرگ سف وتهلنگ و

 .شدشهر وارد  قشون درازی

 یحت آنهاشهر را ترك نكرده اند و  یاهال ،نه ؟است یچرا در کوچه ها سکوت و خاموش اما

مردم در سکوت مطلق از کوکب استقبال کردند که  یها توده ه شده اند ون یدر خانه ها مخف

ون وزم یو قدمها اسپ یپا یقط صداف. میگردیدکابل  یداخل کوچه ها نیو تمک یبه آهستگ

 ...دیرسیعساکر بود که در سکوت مرگبار بگوش م
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 شجاع الملكبه  خودرا نسبت بی اعتنایی آنها .کردیها نگاه م یکابل یمایت به سقبدمکناتن 

 شتاندندذگیرا از نظر م یسیران انگلسفا فاخر یلباسها یتلخ یمردم با کنجکاو. کردندمی ابراز

 احتیاط، حاضر اطفال ی. حتعساكر را بدرقه نمودند یستون ها ،عبوس یو با نگاه ها

 یدر کوچه ها نم ادر جلو اسپ ه جانیهو بدون  ،سروصدا یرا حفظ نموده ب یعیطبریغ

 . دندیدو

  ه جانب او خم شد:نموده و ب بیرا تعقمکناتن  اهنگ برنس

 ؟دیپندار ینم نیاست، شما چن هیما به جنازه شب ۀکوکب -

 نیتربد وا ،. در کلمات برنسدرک کرد اوراره و. الكساندر برنس مفكتکان خورد مكناتن

  .افته بودیرا  شخندین

وت شده مبه یصرف از خوش آنهاامکان دارد که  .عاجل نمود یریگ جهینت ،ستیالزم ن ،اوه -

 ...باشند

 یکی. در نزدبر شهر کابل حاکم بود ارصح .دیباالحصار رس دروازۀبه  موکب باالخره

. شد نیگزیخود جا کانیشجاع الملك با نزد نجایقرار داشت. در ییافزا وحر باغ ،ریقصرام

 ه ییمیخ ی. انگلیسها اردوگاه موقتندگردید متعدد حصار جابجا یعساکرش در ساختمان ها

 .شدند یمیسکونت داو اعمار شهرك یبرا یمحل یبرپا داشتند و در جستجو

ً  ،دیجد زمامدار متعدد  راتیتعم بازدید از با خودراروز و ا .گفت یباالحصار را ترك نم تقریبا

کل نمونه حفظ شده به ش محمدخاندر زمان دوست  ،ها یآباد نیگرچه ا .کردحصار شروع 

ها با  ییزابارك نیکه ا دادیو دشنام م وو د کردیشجاع از خشم وغیظ تف مهم بودند، اما باز

 اند. ساخته دیآنرا پل خود تیموجود

افغانستان امور  دی. زمامدار جدشتاندگذیم مکناتندر صحبت ها با  خودرا ادیشجاع وقت ز

به هر شکل شده  کردیم ی. سعنمودیو تدقیق م یمختار بررسریو وز ریرکبیمختلف را با سف

 بیها و مکات نخبر رسا ،مشاوره ها نیا ۀ. در بحبوحرا بخود جلب کند لیرهبران قبا عالقۀ

 ”شیرپنجاب” 183۹جون سال  ۲۷را به کابل انتقال دادند. بروز  یعاجل اطالعات مهم

 .جهان را وداع گفت نیا (چشمه یکسنگ  تی)رنج

 محتاط  یبه همگان معلوم است که مهاراجا نقییب ؟خواهند داشت یرهبران سك چه رفتار حال
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را بخود  مكناتنکه فکر  یهمانطور یمسئله بطور مساو نیا .را حفظ کنداخالق خود توانستیم

 یها کس نیکه ب ستین هودهی: بنمودیبخود معطوف م زیتوجه شجاع را ن ساختیمشغول م

  .برقرار نمود یات دوستباسس ها وکابل منی، انگلختهیلجام گس

افسران  183۹سپتامبر سال  1۷بروز  ،افغانستان زمامدار اب مکناتن یاز مشاوره طوالنپس 

 .ندگردید ند در باالحصار به دربار دعوتس یاردو رتبهیعال

ً  شناخت. یرا مشاهده کرد که او نم نیبالفاصله معززمکناتن  شجاع، کانینزد نیب در  خاصتا

 و بسته لباسش یدکمه ها میرسید و همه زانوتا  لباس درازش هک پنج ساله راو پنجاهمرد 

 یگرفته و بروت ها بردر شیر اورا. چهره گرد ردجلب ک اوراتوجه  ،داشتبه کمر کمربند

ش عادت یاپ ار ت. از سناشناس نگاه تند وخسته داشت گی داشت.گونش درآن برجستدیفس

 كیتنها از نزد ،بود بایخوش اندام و ز ،افغان مذکور آراسته .کردن مشهود بود ییحکمروا

  .دیددر چهره اش را  یدور دهن و آثار خستگ ،دور چشم یها نیممکن بود چ

  :دیآمده بود پرس شیکه همرا برنس زمکناتن ا

 ؟ است یک نیاـ 

  .ها با نفوذ است یلیخ یخان است و شخصاکبر خانم ، دخترشهللا خان نیام -

 ؟کند یبا ما همکار خواهدیاو م -

 ریوز ؛از دست دادند خودرا یآرامش درون رشیه و وزاش .را باال انداخت شیشانه ها برنس

نشان  ،شاه رسا اعالم داشت که یبا صدا ،و لرزان بود فیالغر و نح ،مرد خشك رهیکه پ

 سیانگل یو نظام یاسیس یها تیشخص نینشان برجسته تر نی، با ارا ضرب نموده است یدران

، سرقوماندان جنرال جان اوکلند جناب الرد، درجه اول یدران. با نشان دیخواهند گرد مفتخر

الكساندر برنس و  ،ئیدولود اکدگروال  ،کوتون ویلوبی، جنرال معاون نزدیك جنرال كین ،نیک

 ً   .مفتخر شدندمکناتن ویلیام حی  طبعا

 ن توانست بفهمدتانمك .ختپردا ند،شده بود نییآن تعه برک یبه قرائت پست ها و اشخاص ریوز

. بخش دیگرد نییبتخاك تع ر وگهللا خان بحیث حکمران لو نیام یکه شخص مورد عالقه و

شربت و نوشابه  ،وهیها به مهمانان مر. نوکرها و خدمتگاافتیجا خاتمه  نیمه دربار به یرسم
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تهنیت باش و  شاد یصداها و آوازها یادیمدت ز یبرا باالحصار یهاواری. دآوردند یوق یها

 .نمودیرا لمس م

جنرال  ینشان درجه اول دران یکه از طرف سوارکار دارا یروز بعد ستون عساکر بمبئ صبح

بود و اما دولت هندوستان رفتار خان  افتهیخاتمه  اتی، عمل، از کابل برآمدشدیم یرهبر نیک

 در کابل تنها گرفت،یحساب صورت م ۀبا او تصفی دیبا ،قالت را فراموش نکرده بود

 .ماند یباق گالبنقطعات گارنیزیون 

ت وخود دع دیبرنس را به مقر جد ،مکناتن، و با شکوه اردوپرجالل  یها عتیاز مشا پس

 یسیانگل ونیزیگارن شیبوده و در پهلو عیوس نسبتاً  یبرتانو ونیاقامتگاه مس سهینمود که با مقا

 .نشده بود قرار داشت لیآن تکم یکه هنوز آباد

قزلباشها  هیدر ناح ،شده بود نییدر کابل تع یاسیس مامورحیث  هکه ب الکساندر برنس شخص

ً که  که  خواستی. او مجابجا گردید ،باالحصار قرار داشت یکیدر مرکز شهر و در نزد تقریبا

  .زندگی نماید ”هاافغان یزندگ مرکز ”در

کردن قابل  یزندگ رایآن ب یق هااتهنوز ناتمام مانده بود، اما یك تعداد ا نمایندگی ریتعم

 یهاواریبر صحن و د و پنجره بزرگ بود یها که دارااتاق  نیاز ا یکی .استفاده شده بود

به آن  اطاق یها یکوتاه و چوک راحت یها وانید دیگردمکناتن  اتاق کار بود، نیلقا شیها

 ییاپارو آن بود که صاحبش ۀ، نشان دهندچوکی و ریتحر زیو تنها م دادیم یشرق فۀقیا ورنگ 

 .است

 دیترسیاز او م دانستیم یرا بخوبکه خصلت او و برنس بودیبه ندرت بشاش و مهربان م مكناتن

را  یچرم هیدوس زیاز روك م مکناتن. اشتباه بود در بار او نی. اما اکردیم یورد یو از و

 : وگفت هخود نشاند یدیوان پهلوبر ا ر برنس و دیکشبیرون 

برنس انتظار داشت  .دارد یجالب و جد اریبس العاتاط ،عاجل از لندن و تهران آمده ۀپوست -

 :نمود و اظهار داشت لیادامه بدهد اما او ناگهان موضوع را تبد مکناتنکه 

 .دیدار یحافظه خوب ندیگومیـ 

  ،سر ،ستمین یکاآن ش از -

ً  ،در آن صورت -   ؟در کدام روز صورت گرفتمهربان ما شجاع الملك  یتاج پوش دیبگوئ لطفا
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ها بزرگ  یلیحادثه خ نیا ؛خوب داشته باشد ۀآدم حافظ ستیموضوع الزم ن نیا یآخر برا -

  .بپوشاند خودرانکرد تمسخر  یسع ی، برنس حتبود

 ...است. گرفتهصورت  183۹ یماه م 8بروز  - 

 .واقع شده است زین گریمهم د اریبس ۀروز یك حادث نیدرست است و در هم کامالً  -

  .دمیمطلب تانرا خوب نفهم ،دی، ببخشسر -

 یم اوراشما  کهی. مثلاست ویتکویچ یاو چیوکویبنام  یشخص درمورد عموضو ،دیدانیحال م -

 ؟...دیشناس

ً ـ   است؟ کرده را باز قصد رفتن به کابل ؟و چه گپ است شناسمیرا م ویتکویچ دمنی. من برطبعا

  :دادسر هخند مكناتن

 !یبهتر است خودت بخوان .رفته است... اما نه به کابل وقت -

ده بود نوشته شمکناتن  که به آدرس یسند نیدر اول .کرد شیرا به برنس پ یچرم هیدوسو ا

قرار  ۀمیضم متنبعد از آن  «مخفی ادارۀ یبرا یو شخص محرم » شدیم دهیجمالت د نیا

 ،تان است یپدلچس ورداز پتربورگ بدست آمده و بالشك م را که یاسناد یسر، کاپ»: داشت

  «.فرستمیم تانیبرا

نوشته شده  ،خارجه وزارت نیاز مامور یکیو منظم  خوانا کوچک کاغذ که با خط یورق ها

؟ حرمانه استمكدام راز  و یموضوع بر سر سرنوشت ک. گرفت جانی. برنس آنرا با هبود

 ؟کرد ادی ویتکویچبریدمن ؟ چرا از است یچ یبرامکناتن  یپر معن یسوال ها

 .کرد یدگیرس دیبا ها چه ۀبار در نمیو بب دیبلند بخوان ی، با صدادی. بخواندیکنیمتأخیر  چرا -

علت  ،خود از پتربورگ خبر داد 1838سال  یماه م ۲۲ یخیدر مکتوب تار ،بنام ن یکس

 یامپراتور تختیکه در پا یرا در مورد حوادث مهم یراپور تارا وادار ساخت او ۀ کهعمد

متذکره  یوزارت خارجه امپراتور یاز چهره ها یکی این است که دینما هیته ،گذردیم هیروس

امروز  .ما قرار دهد اریرا در اخت یمواد و اسناد مهم ییك کاپ معینوعده داد که در مقابل مبلغ 

 لیتکمو  حیتشر ،چرخدیقضایا را که موضوع بر آن م یتا حدود و است مواد بدست آمده نیا

گورنر  اوری، شدیم ینیبشیکه پ ی، آنطورلیاپر هر مایخا که از کردیم تیحکا .ن بعداً . دینمایم
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. داخل شد یو دیبود در ساحه د یخارجه خدمتریوز نزدکه  ویتکویچ دمنیارنبورگ بر ینظام

 می. موفق شدکرده است اقامت ”سیپار” هوتل در هیمارسک هیو در ماال هافسر از پارس آمد نیا

وسواس از آن نگهداری چنان  با بریدمناما  .که بکس او در اصل از کاغذ پر است میینما تیتثب

کرده بود در  هیرا که او کرا یهائاتاق  گرچه. اباشد جواهرات تاج سلطنتی یاد که گومیکر

 ییافسر بجا یو وقت بود میله دار پنجره ها .بود مکنمنا اسناد هب مگر دسترسی، منزل اول بود

، ماند ینماتاق ها را به . نوکرماندیم یدر آنجا باق چیتریبنام م یوفادارقزاق  یك نفر ،رفتیم

 قیاز طر ویتکویچ اتاق دخول در ی. تالش براکردیم راتاق ها را جمع و جوامور  چیتریخود م

 تربض جهیدر نت ،چشم ریز یکه داغ کبود بزرگ دش یبه آن منته .دهلیز به اساس سفارش ن

 .دیایبوجود بقزاق  نیمشت سنگ

او  .بدنش را فرا گرفت یجهولماحساس کرد که لرزش  .نی اآقخواندن اطالعات  حینبرنس 

بدست  را و مهم یتمیقاسناد  شدیم که یتمیقبهر که میتوانست  کردیخود افتخار م رب شهیهم

دسترسی به  این واقعهاکنون . و تنها داشتیل هم قرار مقفآورد و اگر در پشت هفت  یم

 ؟آشنا بود ویتکویچبا آنکه  یبرا ؟چرا به علت نامعلوم قلبش را جریحه دار ساخت. اطالعات،

 دهید گونهچ رونیاز ب گونه حوادث نیبار اول متوجه شد که ا یاو برا داشت؟ یگریعلت د ای

ً . شودیم   گیرد؟صورت میتوانست  نیزدر مورد او  موردیاحتمال چنین  طبعا

 نیبرنس( در ارتباط با ا)عمل اوآیا  ،اما دوست محمد مهربان ...که یعنی، درکیاو هم خدمت م

 نیچنآیا عوض کرد؟ و  عبا شجا اوراکه  آنرا دارد یدرست است و جا ،ستهیزمامدار شا

 .قرار داشته باشد یباز سهیدس نیشجاع چن ی، آنهم در پهلوکشور ضرور است نیدر ا یلیتبد

ً  ،نداشت که پاداش معامله یدیبرنس ترد  شهیاند نیاز ا سد.ریم یاو هم تا حدود یبرا طبعا

به این تصور رهایی یابد  از نکهیا یبرا .دیگرد هیشده بود تقو یاالتیخ فعالً برنس که  روح

 :خواندن ادامه داد

ه ب رفتنش ،ریبه جزا شی، سفرهاتختیدر پا ویتکویچ کردن وقت یسپر چگونگی ۀدر بار .ن

 ،وغیره کردندیبه پتربورگ آمده بودند و در ارنبورگ کار م که یکسان اب شی، مالقات هارتایت

و کار ، هیدولت برتان دیشد اعتراضاتچطور موفق شد با وصف همچنان اینکه  .دادیخبر م

 ییایاداره آسآمر  نیوایسن مورد تایید در پارس و افغانستان چیتکویوو  چیمونویس ریسف فعالیت

 .قرار گرفته بود هوزارت امور خارج

  چیویشکیبنام ت ،ویتکویچ یرا همراه وطندار و هم صنفخود نانیدونفر مورد اطم .ابتدا ن در
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ساعت با  نیچندو بود یخانه نم درتمام روز بریدمن اگر چه  .فرستاد ”سیپار” مهمانخانۀ به

سرتنبه به جناب اجازه نداد که در  چیتریو م کردیدر خانه اش صحبت م چیوسیمیونوجنرال 

 چیشکویصرف تنها ت چیتریم ،برگشتصاحب خانه شب  یوقت عالوهبر .اتاق منتظرش بماند

 .را اجازه داد نزدش برود

و رسا  دارجوان و اندام ویتکویچاو  ؟است یک گرید چیشكویت نیا .نفسی عمیقی کشید رنسب ...

 نیدن بر چن، مسلط شول بفکر افتادهجم مشآرا یکم كی با گریدبخاطر آورد و بار را مجدداً 

 داروفا همچو سگ چیتریم نیا شی. آنهم که در پهلوستین یدر جنگ تن به تن کار آسان یکس

 .خواند یآرام اب را هیبقالزم است که  .اشته باشدقرار د

 شد هاجازه داد چیتریبه مپیش آمد. دیمش ق با آشناي چیشکویمذاکره ت یبرا مساعدی تیوضع

مالقات به  آنهموصف  با .زد غیج تأسف( حتى برنس از کردیم دیکه نباکاری  نستیا) .بخوابد

اجازه  الً قا ایاد را بدهد ناسومواد  نکهیاآنها از  شنهادیدر مورد پ بریدمن .دیمطلوب نرس جینتا

 ختنیبرانگ ینه پول کمک کرد و نه تالش ها برا .دی، صرف خندآن گرفته شود ی ازدهد که نقل

جنبش  نیاز مشمول قبالً زیرا وی  متهم ساخت خیانت را به ویتکویچ. وطندارش وي احساس

با تفنگچه هم  دیتهد یحت .کندیخدمت م ستزار رو رایحال ب و پولند ولیتوانیا بود كیوتیپاتر

با  است که نیقلب من آنقدر اندوهگ گفت و زد غم انگیزیفقط لبخند  ویتکویچ .کمک نکرد

از مهمان خواهش نمود بریدمن  نی. بعد از اساختخوشحال نرا آ یتوان ینم ها یشوخ نیچن

 .اطاق را ترک نمایدکه 

 ،داشته بود انیبود ب دهیمتحمل گرد چیشکویتکه  یکیزیف ضربۀامکان  ۀدربار خودراتصور  .ن

خود فراموش کرده است.  یهم صنفاتاق بود و گفت آنرا در اوردهیاو تفنگچه را با خود ن رایز

  (: خوب همین مناسب حالش بود.کرد ۀخند یاراد ریصورت غب )برنس

آدم  خودرابرنس  یعنی چه؟ .ندارد دهیفا ویتکویچ شتریب تعقیبکه  دیم گردوروز بعد معل صبح

چه  ۀدر بار ن. یآقا نیا .کند یریخود جلوگ جانی. اما نتوانست از هآورد یبا اراده بحساب م

 ؟ممکن استآیا ؟ سدینویم

.. خود ..کرد یو خودکش سوختاندهرا  ها كاغذ چویتكوی ،چ را بدرقه کردیشکوتی نکهیپس از ا 

جا  نید و در اتکرار کر یدار یبطور معن را ناهنجار ۀکلم نیاتکرار  به برنس !کشی کرد

 ( .فراموش کرده بود اورا تیموجود یآمد )برنس حت ش ادیب مکناتن زیال تمسخرآموبود که س
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در  یهاکاغذ آن ،طانیلعنت بر ش ؟دیهست شانیپر یزیاز کدام چ ؟ن شما را چه شدهرتو قایآ -

  .بدرد ما میخورد.. چیکویافغانستان جناب و بارۀ

 .ویتکویچ -

  .ح نموداصالرا او یبرنس با خستگ 

اگر  میبرپا کن توانستمیرا م ییاوغچه غ دیتصور کن (ییاعتنا یبا ب مکناتن) ویتکویچ ،بلى -

 یعموم جانیه ۀلیوس نیبهتر توانستیم. میکردیم شافا هیخان را با روسدوست محمد ۀمعاهد

 .دیبهر صورت بعدش را بخوان ...ما به کابل باشد یلشکرکش برای دلیل درخشان و

 یپوست دی. در نظرش مرد جوان سفآن فکر کند یبدون آنکه به محتو مه دادبه خواندن ادا برنس

مرحوم را انتقال داده جسد دولت پتربورگ با عجله » ...وخندان مجسم بود رهیت یبا چشمان آب

 سیپارمهمانخانۀ که در  هچتا آنتالش گردید . دینشر نگرد دیدر جرا خبر آن. حتى نمود نیو تدف

 «.شود فراموشبود از خاطره ها افتهیوقوع 

 گردیده بود رنگین وجه نیبهتر به پتربورگدر  .ن یآقا تیحکا .گردید آرام جیبه تدر برنس

 .افتینجا خاتمه یدر و

 نیخرآن آ و. ست گرفتبد جانیسند آنرا تورن با ه نی. اولدیده شداد ننقل اس یچرم هیدوس در

سه  ساعت 183۹سال  یم هشتم ماه خیبود و بر آن تاراو  ”یکابل بیرق”نوشته قبل از مرگ 

 .شده بود نوشتهبجه صبح 

 ،ترجمه کند ،دیکشیانتظار م یصبر یکه با ب مکناتن یآنرا برا نکهیسند را قبل از ا برنس

ً ، دانست یرا نم یلسان روس ی. برنس ظرافت هابار خواند نیچند رگ مكتوب قبل از م ضمنا

 اترا که به سرنوشت من  یشخص»نوشته بود  چ. ویتكویساخته بود یجانیه یرا تا حدوداو

ست داوطلبانه د یاز زندگ تیبا رضا و تنها مینویسم که نمیشناسمدهد القه نشان ع یحدود

 شم.کیم

محل قابل من فعالً به آن تعلق دارم  که وزارت امور خارجه ییایاداره آس دپارتمنت چون

 تا دستور بدهند معاش دوساله کنمیمذکور خواهش م پارتمنتمتواضعانه از دلذا  نانستیاطم

  :مورد استفاده قرار دهند لیند ارنبورگ بطور ذغ مرا در
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قرار دارد بخاطر  ”گستینی دوور”مقابل عمارت  یفسکیتاجر که در جاده ن خاچفیل یبرا -1

 . آن گرفته ام سه صد رول بپردازند که از یعسکر یایاش

ا ت و داده بودم شیفرما یبو که یبخاطر لباس کند،یکه در بندر کار م خیاط چیویکمار یبرا -۲

  .دل بپردازبپنجصد رو ،نگرفته ام آنرا هنوز

 فعالً  هک یایاشو از کاال  که اجازه داده شود ،داشتمن قرار درخدمتکه  یتریمید یبرا -3

  .اه من است استفاده کندهمر

رو نیاز طرف من سوختانده شد و از ا ،من بود ریاخ که مربوط به سفر یقاوراو ها تمام کاغذ

 . تمام حسابات با صاحب مسافرخانهرسد ینم جهیکردن آن به نت دایپ یهرگونه تالش برا

اگر کدام مطالبه  یم هفتمپس از  است. از طرف من پرداخته شده یماه م ۷ خیتا تار سیپار

 «.ویتکویچ. پول آنرا بپردازد تا کنمیمتواضعانه خواهش م پارتمنتیاز د باشد داشته

 یرمگ ییرایپذ یبه کدام شکل نکهیا یبرا ،را خواند .ن یآقا مهیطالعات ضمن برنس اآاز  بعد

را با  تیشکویچمذاکره  تیو ماه دینما یخنث ،بعمل آمد ییایآس پارتمنتیدر د دمنیرا که از بر

امورخارجه گراف  ریکه وز گردید آن پخش درباره ۀعیشا گورب، در پتردهد فیتخف یو

داشت  مالاع ریوز ییگو «را سرزنش کرد نیواینی، سییایاداره آس پارتمنتیمر دآ»نیسلرود 

ه کدام ک داندیشناسد و فقط م ینام را نم نیدر افغانستان تحت ا یوسر ریسف چگونهیکه ه

 .کرده است ادینام  نیموجه به ا لیا بدون کدام دلرخود ییماجراجو

 نیبعد از ا هیدر دوس .حرکت داد قیرا بعنوان تصدرق سر خودو نیا وقت قرائت در مکناتن

 نوشته بود: نیواینی. سقرار داشت یروفسکیبه جنرال پ نیاوینیس 183۹ یم ۲1ب مورخ ومکت

 شانینچنان پرآ واقعه . من در روزمعلومات داده اند بالً ق ویتکویچ دربارهشما  جنابیعال به»

 «.اطالع دهم تانیوقع براما ۀو در بار مریقلم بدست گ مبودم که نتوانست شده

که با  کوفیبماند. شاهزاده سالت یهم معما باق دیمانده و شا یحال معما باق آن تا یخودکش علت

کدام  گفتیم اغلب ویتکویچنمود که  تی، حکاگفت دوست شده بود دیاو در پارس آشنا و با

نشان داده بود  یبکشد بو خودرابا آن  خواستیتفنگچه را که م یحت ؛را خواهد کشتخود یوقت

ً و با آن   .کشت خودرا حقیقتا

 :دیکش را باال شیخو یمکناتن ابروها
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استفاده  یو ۀچ از تفنگچیتكووی . پسبود هودهیب یو با چیویشکیت مالقاتنقطه  نیکه از ا یعنی - 

 ؟نکرده است

  .صحبت کندخواست  ینم و برنس خاموش شد

ست وزارت رفته بود و در هب او .فقط هشت روز بود،در پتربورگ ویتكویچ هشت روز ... »

 هینشان ته با یارد و مفتخر ساختن وگبه خویش مربوط به انتقال  خبر ،گشهمان روز مر در

و  دیداشت تیمیچقدر احساس صم یتم که شما نسبت بوگف رایشات بق. در وقت مالشده بود

چطور  .دیشد نیهگچقدر اندو ،ا در آنجا کشته شده استگویوا رفته و خیا او به یوگ دیدیشن یوقت

نشان  شیبرا ،که انجام داده است ۀبخاطر سفر پر مخاطرتا  دیداد تیهدا نمب مقبل از حرکت

 شدیم مومعل .از گرفتن نشان مطمئن باشد تواندیو عالوه کردم که او مدست و پا کنم فوق العاده 

شادمانه  فیکوتوشحال بود و تمام عصر را با سالیو خ یراض یلیاو خ ،از مرگ لکه روز قب

خوشحال به  یلیخ .بودند دهیروز د مهیدر ن اورا ،یقبل از خودکش ندیگوی، مکرده بود پرگوئی

به اتاق  یبطور عاد ،از آنجا بازگشت نمود یوقت .بود چیونوییمس شی. شام را پدمآ ینظر م

معلوم  با اینهمه . اماکنند داریب اوراه بجه نطبق عادت فردا ساعت  دخود رفته و دستور دا

  «؟دست زد یچرا به خود کش ستین

 مداخله کرد:ن تانمك

  .شود ینم دهیفهم یبخوب نهایا .، صبرصبر -

حتی  . ویاست هرقهمه جهان که بر معلوم میشودچنان  هماند یباق یکه از و یاز کاغذ»... 

 بخاطرش به سنت پتربورگ که در زمان ورود خویشادرمادر و بر ۀیك كلمه هم دربار

 .است ننوشته؛ دست داشته باشد یلنسکیدر حوادث و اونشود  که ندبود مهیمضطرب و سراس

  .ست نداشته استد یلنسکیو یقضایامطمئن شده که برادرش در  کهظهار داشته ا بعداً مگر 

داشت ادیو اسناد  ها عبارت بود ند:کاغذ نیاست. ا وختاندهسه ن هودهیما را ب یهاکاغذ وا و

اطالعات  هیرا در تهوا دیبا یو دوستو  پارتمنتامور موظف دمن آمختلف که نظر به  یها

 را ها یادداشت نیکه چنبودید  هگفت به من شما زیرا. کردیمربوط به امور افغانستان کمک م

ً . او نباشم تا آنرا بنویسد میمنتظر تصم و بگیرم یاز و  یت هاناج یها یادداشت ینقل ها ثانیا

 «...مختلف در افغانستان صبا اشخا یسیانگل

 :اظهار داشت تیعصبان یکم مکناتن با
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شاید  آن ۀروس افغان چه؟ ممکن است در بار ۀمعاهد دربارهاما  مربوط بخش شماست  نیو ا -

  ؟تر چیزی باشدبعد

  چیزی نیست. کهیلثم -

 عصبی میساخت.برنس را مکناتن موجودیت 

حال  که یاطالعات. شدند دیناپد کجای یو افغانستان با ۀدربارتمام اطالعات  ،کالم ۀخالص ...”

در خانه  که یم است و آن وقتومعل زیچ كیتنها   .باشد دیضرور و مف یلیما خ یبرا توانستندیم

سفر  به برعالوه .به ارنبورگ برود خواستیاو نم که .دیموفق شد بگو ،کردیم صرفنان من 

 یگرفته و نمره خو اوآ یکه به زندگ بود تهگف بار نیچه چنداگر ی دیگر نیز عالقه نداشت. ها

 «....بماند یك جا باقیدر یادیتواند مدت ز

  :دیمکناتن پرس

  ؟تمام شد -

-  ً   .است مانده باقیمانده ،ملاگویدبه   نیواینیتنها نقل نوشته س نکی، اتقریبا

 است؟  تاریخکدام از  .دلچسپ است ...!در تهران چیمونویس نیجانشبرای  ،آه -

 ... 183۹سال  یم 16 -

برنس اشاره نمود ) ،وز بعد از بازگشت به سنت پتربورگپس از چند رتورن ویتكویچ ... »

معلومات  انیموفق شود وزارت را در جر نکهیبدون ا (ندا هرا ارتقاء داد کویچویت که رتبه

م ساخت. از دست رفتن ومحر یرا از زندگخود ،اردذگب مربوط به افغانستان و پارس یها

 یهاداشت ها و کاغذادیبود که او  یریبزرگ و جبران ناپذ هعیهنوز هم ضا هدیزورافسر  نیچن

 یدر وضع فعل هک ی. از آنجابرده بود نیو قندهار بود از ب بلرا که مربوط به سفرش به کاخود

ولو  رکه هرچه زودت سازمیمن شما را موظف م ضرورت دارد، شدیداً  معلومات وزارت به آن

در زمان بدون شك مطالبی که  از جمله دیدار رسالا به من موردهم باشد در  یداشت کوچکادی

 نیا است. گذاشته انیافغانستان با شما در م درباره ایران م درومرح ویتکویچاقامت  نیآخر

رفت بدست آید، جبران خواهد یکه انتظار م ارشگذاست  ویتکویچمکمل راپور  همعلومات ک

 «...کرد

www.takbook.com



 

 

۲۰6 

 

  گنار گذاشت.برنس اوراق را

  .تمام شد -

ً  ،ین استلع طانیش کار» : در خاطرات فرو رفت مجدداً و هاده دتكی وانید یاو به پشت  خاصتا

زبان تند دمنیبر نیوا ،، دو دشمندندکریم گفتگوهمه اش دوسال قبل باهم  ،کابل در نجایا در

نشسته  لویشهکه در پ یراضاز خود و چاق قایآ نیامانند  نه - جلب کرد. اورا عالقهبه حق 

قضاوت کند و همه  زیهرچ ۀدربار، اموزدیبه همه ب تواندیم ضی گویاخودران آدم از یا .است

ً واق ،برنس، مراجعه کند یعنی یكمك و کسب یبرا وحتی، سازد دخیل دوخ سیرا به دسا  عا

 «.است شیطان که

در  هآسودبعد از آن بطور و  ساخت یو مخف را جمع کرد هابا دقت کاغذمکناتن  انیم نیادر

  .چوکی نشست

 چمن هی .خوب... ندیآ یبشمار م هیروس یکه خبره ها دیشامل هست یکسان ۀشما در جمل -

 یبررس یکم وستیس بوقوع پیرا که در هوتل پار زیسرگذشت اسرارآم نیکه ا دییایندانستم... ب

  .میکن

 ؟دیرا ندانست زی، چه چسر -

 نکهیا ای کرد شکار را خود نیا ،رااو یها یادداشت ،نه ،نه .را ویتکویچ، قست را نیمهمتر -

 او چه ضرورت داشت که ،طانی. لعنت بر شاست نی، موضوع بر سر اکردند کمک اورا

اسناد او  مواد و باشد پس نطوری. اگر اکار ما بود نیته شود که اگف منطقي تر یا !کند یکشخود

 یشانیبه پ یمزدن مر .نیواینیپول و شهادت س میتقس ۀارر بب دومکت نیا ،نی؟ بعد از اکجاست

بریدمن  نیا .نشانه ارد و مفتخر شدن بگکسب رتبه  ،پراتورمآن هم در آستانه مالقات با ا ،خود

 ...میایتوانم ب ینم شیبرا یگرید حی، توضبود وانهید که یشما مثل

 ...هبرعالو. دیمرا درک کن شمارود  یان نمگممگر  .سر ،یبینمعلت آنرا ممن  اماـ 

 :ادامه داد یا استوارب اما برنس .لبخند زد دیشك و ترد با مکناتن

به شما معلوم جای که  ات باشمیگفته شده جوابگو م ۀو از هر کلم زنمیگپ م یمن جد ،سر -

 رگوبپتر و پتربورگ وارد نمود یرا باال دیفشار شد هیانتدولت بر .زیمن ن یو برا ،سر است

 .ستین نطوری، همدست بکشد نیفعال در مشرق زم استیمجبور شد از س
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 :جواب داد مکناتن

 موافق هستم  - 

ورگ و پترب و روشن بود حیصر یدر دربار امپراتور بکل ام ریسف هیاعتراض یها یادداشت -

 چیوکویکند و او  عوض املگوید یعنیرا به شخص مورد قبول ما  سیمیونویچ گردید مجبور

  .افغانستان احضار نمود نجایرا از ا

 .ح کرداصال اورا غلطی بپوشاند خودرا تیانآنکه عصب دونب برنس گری، بار دیتکویچو -

 . دینگرد واقع دیتائ مورد او یها تیکه فعال یعنی، جاست نیهماصل نکته در

 ؟بعمل آمد تختیچ شما پس از بازگشتش به پایوویککه از  یمگر ییرایپذ مگر -

 :گفتنشان داده  خودرا یبار آشکارا آزردگ نیخود، خوددار بود ا نیربا آم معموالً که  سنرب

ً قاوکه شما  یلثم ،سر -  .ردمصحبت کبریدمن ، من با دیدان ینم وستهیه وقوع پرا که ب یزیچ عا

 ویتکویچ( ح کرداصال اودرخ )جملۀبود  هک است، یعنی شیالبی آ و فی، شرنیآدم آتش نیا

 یگرید کامالً  ۀجی. اما نتبرساندکمک  به افغانستان تواندیم خود تیفعالبا داشت که  دهیعق

کار  نیا ،که او داده بود انکار کردند یها وعدهاز  .کردند صرا از او خالخود .حاصل شد

 .خویش یشانیبه پ یمماند وآن زدن مر یم یفقط یك راه باق .بود زیچ نیدترب او یمن برا ۀدیبعق

مرا  ..چنان وانمود میسازید؟را خود نکهیا ای دیهست ستیالیدیا نطوریدانستم که شما ا ینمـ 

در  رای. زمخشبب آنرا متوان یکه نم است یزیچ گانهیاین  .دیار نکنماز آنچه هستم ش تر احمق

ح کردن اصالاز  گرید ،حرکت داده خودرادست  یخستگ ابخودت )برنس  چیوویگ نیبرابر ا

که موضوع بر سر  یدانی. مه بودباز شد اربدر مقام وجاه دروازه  بود ( هر آمدیبه س مکناتن

  ..نگران میساخت. رمتک اورا دیبا ،ردگذیف چه مقادر پشت کوه  مقام بود و اینکه

  .شد میبرنس تسل .م بودفهوم یصحبت ب ۀادام

. میبریلذت م یما از زندگ .مقرار دار نجایدر نکهیاز ا .و من سر ،دیفکر کن نطوریشما هم -

سبب است که ما  نیاز هم اً صتخا حاالت الزم بود از تفنگچه استفاده شود و یاگرچه در بعض

 .یگریرفتار کرد نه طور د نطوریا ویتکویچ دمنیچرا بر میقضاوت کن میحق ندار

ً فعتبرآشفته شده و دحی  ویلیام  : به حمله پرداخت ا
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د به سواالت من یشما نتوانست انهتأسفم .مرپندا یاساس م یترا دور از عقل و ب کلماتمن  -

 شناس بحساب هیسکه شما رو شودیکار باعث تعجب م نیا ،نیا تراز ادی، زدیجواب عاقالنه بده

  ...دییآ یم

  :گردید خاموشمکناتن 

همان  در .دیآشنا شو ماندهیبا اسناد باق مهدیه مرمشو تیحال برا ...میینما یریگ جهینت وریمجبمـ 

 : کرد شیرا گرفت و آنرا به برنس پ یکوچک هیدوس زیاز ممکناتن  .ستپوسته آمده ا

 رخوردب یقگعالبی به  اریکار بس نیبه ا جناب الرد. دیمصرف شو یتر به امور فرعکم و -

 ...منک هیاغلب از شما حما مجبورمن م .کندیم

  .با تبختر به معاون خود دراز نمود خودراشده و دست  ستادهیا مكناتن

 نیی زرو یبه آهستگ نکهیبعد از ا خانه نزدیك نبود. هرا با عجله حرکت کرد.نیز  سنرب

 فی. حرداختپ فکر کردن سایر وقایع به ۀ، برنس درباررا حرکت داد اسپگرفت قرار

 ، باختیبرانگ اورا عالقمندیرا انسان کم آشنا چ نینتوانست بفهمد که او . اچارهیب ویتکویچ

 ی؟ او سعاز کجاست عالقمندی نیپس ا ،یآنهم دشمن شخص. ودوصف آنکه دشمن سرسختش ب

ً  .بگذارد دمنیبر یبجا خودراکرد   چشم، را داردخود یها ”چشم سبز”هم  هیکه روس طبعا

 گرانید یاستخوان ها یرو خودرا یمقام و جا که رگله یو ح گخود خواه و زرن یسبزها

. عمل کند یگرینتوانست طور د دمنیبر نکهیا ایخود زد؟  یشانیرا به پ یمچرا مر ...دسازنیم

بر سر راهش که  را یاو هرکس ، زیراعمل نخواهد کرد نیچن چگاهیه زیعزویلیام حی  نیا

 .را خون آلود نخواهد کردخود اما دستان. کرد هدنابود خوا ،ردیقرار گ

 خودرا خالص سازد. آنتوانست از نمیو برنس  مصروف بود ”سبز مچش” درباره همۀ فکرش

در  سیانگلگارنیزیون  ندهیاردوگاه آ میمستق واریکوهستان در امتداد د جاده امتدادبه  او نكیا

 .بودحرکت 

داد متا در گاهاردو ارنیك كدر . چشم سبز بود گرید یبت، اشتباه نوهاگاردو یبرا محل انتخاب

تپه ها احاطه  گریمهرو و د یب یب ی. اردوگاه را از شرق و غرب تپه هاقرار دارد یجو جاده

دست  ها از نیهمه ا و... شود یدر تله واقع م ونیزیگارن ،دشو مسلط کرده، اگر دشمن برآن

                                                                                                                      . استچشم سبز 

www.takbook.com



 

 

۲۰۹ 

 

 ،رودیجالل آباد که به هندوستان م جادهدر باالحصار در امتداد  دیبا قشون ،یظر به پالن اولن

 شانی، اعلیحضرت اکار مخالفت کرد نیبا ا كشجاع المل قوا،جابجا شدن  حین. دشیجابجا م

 مهی، ندکه در نزدیك زنها پنداشتیخود اهانت م یبرا وا بزرگ خود بود و مرمنتظر ورود ح

 .داشتند یها قرار م سیانگل شیهازینها وک

 نیگر چنان وانمود کرد که ا لهیچشم سبز مکار و ح نیاست که ا نیآورتر از همه ا رتیح

در شمال  ،شهر یوارهایقانع کننده است و اصرار نمود که اردوگاه را در خارج د نیراهب

 یبرا این موضوع. حمله ور شوندمیتوانستند کوهستان  جنگجویان محلی که رد ؛اعمار کنند

، چرا در مانده اند یباق کهی آنها، اما او به هندوستان بازگشت زیرا تفاوت بود یب نیجنرال ک

  مورد بیتفاوت ماندند؟

 یپاک م خودراعرق  وستهیو برنس پ گذشتیهموار و برهنه م یبه کابل از اراض ممتد جادۀ

رش کنو ،شدند انیافغانستان نما تختیپا یباالخره خانه ها .ماه سپتامبر سوزان بود آفتاب .کرد

  .دروازه خانه منتظر برنس بود یدر پهلو

  .منتظرتان هستند ،سر -

 ؟یکـ 

 لمدادقدوست شما  خودرا ،زندیگپ م یبی، اما بطور عجاست یسیانگل کهیدانم سر، مثل ینمـ 

 .، سرکندیم

 ...دلچسپ است اری، بسدوست من در کابل - 

استقبال  به به تن داشت هاین سپکه چ یمرد تنومند وانی. از دد بودندرو س کیتار مهیق ها نتا ا

و  تیمیبا حرارت وصم خواهدیکه م شدیاستنباط م نیاز حرکاتش چن .دصاحب خانه بلند ش

 :تگف دهیعقب کش خودراکند اما برنس  یبا او بغل کش یگرم

 ؟ دارم ییافتخار آشنا یبا چه کس ،دیببخش -

ما هنوز دوسال  مالقاتاز  نیبب ؟دیشناس ینموده ام که شما مرا نم رییبه آن اندازه تغ ؟چطور -

 . نگذشته است

 ؟هارالن، حالت چطور است جنرال یهست ییکایبرادر امر !بزرگ یخداآه  -
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 م.آمد ادتیباالخره ب - 

 جبورم هک یمثل .یدشویمعلوم م هدیکش و ه. الغر شددیکرده ا رییامر تغ قتیشما در حق اماـ 

 ؟ی، دنبال دوست محمد نرفتیترک کن خودرا یفرمانروا یشد

اما با دوست محمد ، ...هنوز هم سردم است. کرد متب و لرز آزارکش ،دینیب یکه م یطورـ 

 ...تمام شد

 شراب و، بطور آسوده نشسته وانیدر د و دیچپن را کش هارالن. گذاشته شد مادهیر زیم یباال

برنس به هندوستان در کابل  متیآنچه پس از عز ۀدربار یخود کش کرد، به آهستگ شیرا پ

 .کرد تیحکا ؛گذشته بود

ر مشوره می، آن شخص به امالقات نمود ویتکویچبود و چند بار با  یعصبان محمدخان دوست

 تواندیم ریدور است اما ام هیگرچه روس گفتی. ما قندهار و پارس داخل اتحاد گرددداد که ب

 بت میکرد.صح درمورد تقویه قوا هارالن. دوست محمد اغلب با کند حسابكمك آن  یرو

  مشکل عمده حصول پول بود؛ از کجا میتوان آنرا بدست آورد؟

خشك  ینظام تعلیماتنموده و به آن  سیرا تدر ریقشون ام توانستیکه م تا هارالن یعنی وا

س برن تیمعزمه و مهمتر از ه کردینم تیکفا نیز ش کم بود و سالحوخشن آموخت اما تعداد

زیاد در شک و  هارالنجنرال  .نیز محتمل میساختها را  سیب با انگلیال برخورد قرحتما

مال شکرد به  شنهادیپ ریرا گرفت و به ام ”پسران کاکا”بالفاصله طرف  وتردید قرار نگرفت 

 ها و ترکمن ها بیک از نیرفتن به سرزمبرای  بود  ی پالن مبتکرانه نیکند و ا یلشکرکش

  .ها اجكتو

  .نتوانست توقف کند هارالن اخورده ام کهی همانف میاز تعر یبرنس حت

 ریماستحکام نفوذ ا قشون و ناتیتمر یبرا یلشکرکش نیحمد را قانع ساختم که اممن دوست  -

 . امر من با شما کمک کردم تیقعاو در است؛ و ریورال ضمش در

  ؟یرا کمک کردما -

-  ً ده ها بر لتکو یبه آنسو ریام قشونت قابل مالحظه مسق، هیز برتانوجات ۀآستان . درطبعا

 ...شد
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  ؟شد یراض یآسان نیاه و دوست محمد ب -

 و موضوع داشت دیدوست محمد ترد ...خوشباور است زیاداما  ،...ستیاحمق نو ا ،ینر چطو -

 یها نیچنان خواب متحد کردن تمام سرزم ریام .نمود یخود بررس کانیرا با نزد یلشکرکش

کر ف او .شود مستحکم موقعیتش المآرزو داشت در ش از جمله روراندپیافغانستان را در سر م

 .د رسیدنقوایش به موقع خواه کردیم

از پسران  یکی چطور که کرد تیحکا ییکایامر .نموده بود باز کامالً را  هارالن نباز هیرماد

 از خنده اظهار داشت دهن پربا  هارالن. اشته شده بودگذ غرض تعلیم و مراقبت دمحمست ود

هندوکش  یاز قله ها یکیی ا را باالیکرما رقیب ،یچپآتش احترام تو با توانسته است چطور که

 به اهتزاز درآورد. 

 و گفت: کند یبرنس نتوانست خود دار

 ؟ردیدک چه یکار را برا نیو ا - 

 یانمکدام ز ،اهتزاز کند، بگذار دهمیو به شما هم جواب م دیرسپ زین ریما گپ را پسر نیا -

 .خواهد شد خیكت جز تارف نیا

  .به تنگ آمد کردیم فیگپ که از خود تعرهمان پرماز  برنس

 ..نشسته و محمدخانبا دوست  زیم كیر و، دتگف ینخواه یزی. چخوب جنرالـ 

  .تحمل کند شتریب نتوانست رنسب 

 ؟انجام دهم تانیبرا توانیم دمتیچه خ بیترت نیبه ا -

  :به خنده اند هارالن

م ویبگ خواستمیم .کار ندارم شودیکه گفته م یو من طور .من فرار کرد ی، فرمانرواها، ها -

 ...که خدمات من

 کند، اما معاشرت با چشم رونیآن بود که هرچه زودتر مهمان را از دروازه ب اهانوخس برن

 . آموخته بود را یهازیچم او هبه  سبز

 ینظام اداره رئیساو  دیدانیکه شما م ی، طورمهدیگزارش ممکناتن  قایشما به آ ۀدربار ،خبـ 
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بود که  دواریام دیاب. دینمایت مقاالم ع الملکب با شجاغلا است و نافغانستاما در  یاسیو س 

 بهجرتبه  باسنتخواهند کرد که م کدارترا  ۀفیوظ انت یبرا یبرجسته دولت تیدو شخص نیا

  .جنرال یآقارتبه و دانش شما باشد 

 . نمود یتلقکامالً جدی آنرا  هارالناما  .نمود انیب زیآم ءاستهزا یرا بشكل مشهود نیجمله آخر

از  ،داده بود یبو مکناتن که را ینداشت کاغذ قاشتیا برنس رفت. یوپرگ فوکال نیا باالخره

ً جم .نظر بگذراند  یچند بیبرنس را به رق یو مرموز دایاپنره گان سب آنها .قور نیچند موعا

 اخت. میسبسته دل ،خارج شده بود یاز صحنه زندگ یزود نیقبلش که به ا

عماق . در ادم بواارق یاز خطوط دارا یکی. نمود یو احساس آشفتگ اول را گرفتورق س رنب

را بازگو  چیکوویتاز مرگ ر ،بر دستش قرار دارد هک یسند دمونرزو ودر دل خود آ روح

 نیم است... به اهمربوط به حراج  یزیچ .آشنا شد زیها نکاغذ نیبا ا دیبا ،ندارد واپراما  .دینما

 ماندهیباق یایاست، درباره فروش اش نطوری. همی، بلیبل .مکن یم یاموس نظراندازقبه  بیترت

نشان شده ... و باز خاطرشیایهم لست اش نی، ابا حراج ویتکویچن روتز مرگ پس ا

 .”یکشخود”

، باالپوش یی قریهسرخانه ن یدارا انیلق .یزون دوباتگال لرفك می» ؟ماندهیباق زین چه چروت از

 هنهک شپوعدد باالو د .رهیت سبزتهواماز  یه پتلون رسمرجوود ،یزودرز شانه هایسر با

 بود. یوفیوظ لباس شد دهیمفه. «.دیسف یردوزز یرسم باالپوش نظامی .ماهوتی

در مشرق  یوفیکه در وقت امور وظ ستیایاش نیاز هرلحاظ ا دیگر چه؟ بعد از آن و

 نیدر ا .بدست آورد ادیپول ز شیپ یکه فقط چند یعنی. شوندیاستعمال م سپار در تاً عمد،نیزم

کاله پارس  نیمقدس ا میمر هآ .یستر ترکا اب پارس اهیپارس، کاله س نیالق .جا چه شامل است

عجب چه  ،یه استخوانقبض سالح پارس با .نوشته اند نطوری؟ همدارد یچه معن یبا استر ترک

 اریسفر بس )برای یمس کنو یپوش چرم یپنجه داراو، خنجر با کارد است یطانیش زیچ

دارد  یفالچه غ بعج.یپوش چرم رمشیعدد شو ( دستی) بد ن اهیس ینمد پنمساعد است ( چ

 .رمچ نیاما در ب ،از غالف بیرون کنند نراآ خواهدیکه نم یآنهااس دار، مانند موال یارک طال

است  یواحد طول روس نیرشآ، نیبه اندازه شش ارش دی، ململ سفیخنجر كوچك با غالف آهن

ً  ،لك ما با چه برابر استمدر  ماا  هامسلمان ،شد دهیمفه؟ ستیچ ی، براوتفاز دو  شیب تقریبا

 .رندیگیدستار م یاندازه را برا نیهم
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 .شتر پشم از یکاله پشمو و د ارخالق رنگه سهو پارس؛ پنج شال کمراز ب وخ اجناسهم باز

، ه ییشیش انیقل ،دد شب کاله پارسعود .ینخود یویکز بس یکوی یعنابعدد ر دواچهار شلو

 چی، هاگچولکو ،. لباس چرکسهم وجود دارد یگرید زیچ .توارب یعدد شاخ استخوان براسه 

: موس چه نوشته شدهادر ق مبین .بفهمی یناتو یبازهم نم .کشیدد شوعد .دیفهم توان ینم

ً . کشیا شیاست  کچیچ گرید نیاو ، هزر یبلآه  ،یمیس راهنیپ یعنی چوگاکول ا یخود  طبعا

 بند یكجابازو ودو بندبسته  همراه چار .کشیش گا ووچلکو ،یپ. چه کلمات دلچساست یکاله آهن

 یو قطد .نوشته شدهو زیرجامه  حمام یایاش تیسل تربعد .ستا یمکمل جنگ. لباس شودمی

دد شال دو ع .چوکات چوب سرخ یدارا ککوچ نهیو دوعدد آ رخاز چوب س یتراش شری

، مماوت ...نههک ره چپلکو باالخره سه جو رهیبند وغد پیشدع ازدهی ،الم، هشت عدد دستیپشم

  .ستین ادیز

 تصفیه شود. چیتریم هش کرده بود تا از پول آن حسابخوا .تنداش یادیز یزیچ ویتکویچ

د بفروشیرا شما اجناس مو  کنمیم رونیب خودرا چۀنگتفمن  ینکا واضح است که پول نداشت.

 و خدمتگارم را نیز کمک نمایید...

ً  کردند یگذار تمیق را چقدر ناچیز کپوستوجل  نیتمام ا ستدلچسپ ا  ل و وبر 5۹4 جمعا

 .پیکک ۲5

دوست  .نبودآسان وبیخطر  نی. ببپرداخته اند تمندیسخاو اریرا با بس تخدمات زیعز دمنیبر

 یادیمدت ز یبرا ترا حال؛ اما موفق نشدم. به هربودم شکارت یپمرا ببخش من هم  زیعز

 .جان قیمرا ببخش رف .ند...کردنمی نگاه جهان نیدر ا

 اشت و جام بزرگ شراب را بخاطرگذیک طرف افسرده اسناد خوانده شده را  ا روحب سبرن

 ...دیخود نوش یدشمن دوست داشت روح مشآرا

د که نمواطالع داد و اصرار  هارالنت خود با قا، از مالمکناتن با یتوبن دیدار توق در سبرن

 يرآنطو .استه ها به کابل انجام داد یسیانگل یلشکر کش یروزیرا در پ ستهیت شامخد هارالن

دانست میخود  بتکاراتاز ارا  یلشکرکشمکناتن . گردید چشم سبز برآشفتهه او انتظار داشت ک

   . کند میتقس یکس آنرا با افتخارو حاضر نبود 

 .کند دایپ یخال یاو جا یتواند برا یکه شاه نم فیخبر داده شد ح ییکایبرنس به امر قیاز طر

 هم از  ملکال شجاع صزها شخرو نیبرعالو اگر در .شد دیاز افغانستان ناپد یبزود هارالن
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را خود یروزیپ یبرتانو یاردو زیرا شدیاشته مگذمکتوم  زیاو ن ابتیغ دیشا ،شدیم دیکابل ناپد

 درباره وستهیپ یامپراتور تختیالت پاجمو دی، جراند شده بود، اخبارتم. لندن سخاوگرفتجشن 

 یداریدانان ب استیو س انینظام یه باالنوشته بود ک دیاز جرا یکیکه وری ط ”باران نشان ها”

 رفت. گ دنیربا ،کرده بود تأمینهندوستان را  یعنی هیاج برتانت جواهر ”تیو مصئون تیامن”که 

در  شیو تشو ترس مطروحه را با عملیاتقبل  یقط چندفکه  هند شرقی یکمپن نیآمر یشورا

جان  یسرکردگ ل بهوکنتر ونی. کمسندگفت ینیت مهد تحال به اوکلن نموده بود؛ یابیلندن ارز

 تیرضائ نیتر یعال یزن وزرا نهیرا بخود گرفت. کاب جدو نیالت باالترحن وزب هاگو میک

 .ابراز داشت خودرا

ن یجنرال ک .زدیر یاز شاخ سعادت م یی. چنانکه گودیباریسازمان دهندگان م یها باال نشان

مین نمود تأ مشترک پنجاب را یکه مساع واید. اما دگروال شد نبارو رلید مکناتن ور یپ بارون

 . دیمفتخر گرد شوالیهبه درجه 

 - ”گراف اوکلند ر،س ،دن اف نوروودیا جناب الرد”. دیرداعطا گ فبه اوکلند لقب گرا

. آمدند شانیا ۀك بخانیو تبر تیتهن یله برامام ستم. دندیگنج ینم هدر جام یخواهران از خوش

بزرگ چنان از شعارها  االرت ،گردید آماده یخصوص الحفل بم شجاع،ورنرجنرال به افتخار گ

 لی. اکلشدیشده بود که چشم از آن کنده نم نیمز یها بخاطر تصرف غزن لی، اکلو نوشته ها

ً امرا ت ورودی ظفر قاتآن نوشته شده بود  یرو ”وکلندا” مۀکه کل یبزرگ   .در برگرفته بود ما

ي ح امیویل ونین مدآ که بخاطر دانستیم. اگرچه آمد لینا ینمبه رتبه دگرس الکساندر برن

رتبه بخاطر  نی. او معتقد بود که انشد دایدلش پ در یتپامهم نسبت به چشم سبز ساما باز باشدیم

نس بر ،هرچه بود .است محمدخاندوست ه ب انتیر خطپرداخت بخاو جدان و با یپرداخت باز

سرافراز شده بودند و مورد تفقد قرار گرفته بودند  یدولت یکه به نشان ها گرانید ۀانند همم

ها و کوچه  هجاد ا دره یدرگ ابانیها و خ یزم ها و مهمانوبنوش و شیع را با یخوش نیا

 . کردندیم لیخاموش کابل اشغال شده تجل یها

 یشاددر  زونیارنبه هوا بلند بود. گ هانیشاد یاه وپت ا و دود رگباربرپ سوره رد یشادمان

 یمنته ن همرزمان اشغال افغانستانبیبا مشاجره  یوعیاش یخوش یبزم ها نیب اغل. ادبوغرق 

 نیاشغالگران و ساکن نیب یدیشد یاهو برخورد سوارچر وشهمدر بازار  اً خاصت .میگردید

 . تفرگیت مروص .خواستند یا بر مپت زنان و دختران و خواهران خود بفشرا محل که بخاطر
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ش او همواره یمتعدد خو ی. در صحبت هاخود جشن گرفته بود وهیرا به ش فتح نیا نتانمک

موضوع در  نی. اساخت یخاطر نشان م ایتانیبر یامپراتور پیروزی را درش خودقیر نغوبالت

آرامش در  :میگردیدظرافت افاده  اریبه بس ادتفرسیکه به ولینعت م شتیباکا و مهتلگرام 

 ۀدر بار شتریب نانیواطم اثبات یبرا .دان آن خوشبخت نیو ساکن دهیقرار گردافغانستان بر

ارد کونول را که وداز اقارب خود ا یکیویلیام حی ، افغانستان یها نیآرام در سرزم یزندگ

 یرا در سفرش به کابل همراه مكناتنلیدي  تارتبه بود به هندوستان فرستاد  نییاز افسران پا

 .کند

 یسیرب نه تنها افسران سربازان انگلقانامزد وا ،نزده ها و صدها  مکناتن یدیل بیعقت به

 یها نیجاع را در سرزمشان ویت جنگجقاما دیبا آنها. شدند ریبه کابل سراز زین انیسپاه بلکه

 روش خودرا یهارفقط س ،هجوم نیا ۀ. افغان ها با نظارساختندمی نت تریز و بیز دست بارود

 .دانندیم

 .شدمیراه وبر یزندگ 

 یونهایزیارنگبه هندوستان امتداد داشت از طرف قندهار و جالل آباد  قیکه از طر یها راه

 .اشغال شده بود یسیانگل

سمرقند  یهاریخان ها و ام ممکنحد  تا، لندن دیجد یایاعر نیب در ،مکناتن یپالن ها ساساه ب

افغانستان و هندوستان  یها نیسرزم (ایآمو در)اکسوس  ی. راه آبدیگردیشامل م اویخ و بخارا و

در رفت  ”ایدر حکمروایان” یهاو جهاز یو در آنجا کشت ساختیین وصل مپكس ۀیررا با بح

 سدیول لدیفیش، ، گالسکولرپوویو ل دنبورگی، او مانچستر م، برمنگهلندن ۀتعماو آمدند که از 

 .لو باشندمم

گورنرجنرال  ”ویلیام حي مكناتن”ام نبا  ؛خواهد داشت یبستگ یها با نام و تیموفق نیا ۀهم

 ندهیآ جناب الرد( که یح امیلی)و .به آن هشد مهیمتصرفات ضم یتمام یهندوستان و فرمانروا

را بران وادار  تختیتمام سرشناسان پا و. اکندیلكته را اشغال موس کهاگورنربود.  خواهد

شما  مکناتن جناب الردهندوستان گورنرجنرال . کنند یلق و چاپلوسمت شیکرد تا برا خواهد

و  کارهیب یبرعالوه اجازه نخواهد داد که جوان ها .کندیشب دعوت م نان صرف یرا برا

بجنگد  دی، عساکر باچه ی. براباشد یو نوش جار شیع ص وکند و محافل رق یتنبل مفت خور

 ؟کار کنند نیو مامور
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 ندهیاقدامات آ یادداشت بود که در کتابچه دواریچنان به تصورات خود ام ندهیآگورنرجنرال 

 یهندوستان و تمام ندهیآ”یاد نمود:  نیز نام نیو آنرا به هم یادداشت یگرید یپ یکی خودرا

 برکلمات را بصورت درشت و برجسته  نیبا دقت ا ،هنرمند ۀسندینو. ”یوانتبر نیمشرق زم

مختار ریوز زیم یرا باال یشگیهم یکتابچه مذکور جا نینوشت. بعد از ا دفتر روشن یآب یپشت

 .عنوان آنرا بخواند توانستیکنندگان م دارییك از د هر که ی، آنطوراشغال نمود

، مصروف شودآسیا  راتییتغمربوط به  یپالن ها بیشتر به تا افتی یوقت نمام یلیسر و اما

 قتیدر حقویلیام حی  .باشد شدینم یگری، و طور دلو از مردم بود. بلىمم شهیاتاق انتظارش هم

 رقضایا در جهان ماحول بدوش او قرا تیامر تالش داشت نشان بدهد و ثابت کند که مسئول

 .و تنها بدوش او ی، بلدارد

 ماند،ب دهیتوانست پوش ینماز نظرش  یزیچ چی. هکردیم مداخله حوادث تمام اتیجزئ در او

خان  ، وضعآمو یاخبار و اطالعات ماورا ،حرم شاه ی، زندگیانوتجابجا شدن قطعات بر از

اطالعات بلوچستان  بشمول ،دیالپیم هخود پناه گا یبرا محمدخاندوست  که ییجا بخارا نینش

که  هایدر راه  که یسیانگل یها ونیزیگارن برایرا  یادیز دردسرهای نآ یجنگجو لیقبا هک

 .میبودباید باخبر  او رداموهمه در  ایجاد کرده بود، ،ودشده ب دهیهندوستان به افغانستان کش از
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 نییزت

 یکه خطر مرگبار یتجاوز یپالن ها»: خواند اوکلند راگورنرجنرال بار فرمان  نیچند مکناتن

رفته  نیها از ب اتیدر هندوستان بوجود آورده بود از برکت عمل ایتانیبر یامپراتور یرا برا

از قدرت  ،خصمانه متحد شده بودند نقشه هایما در  هی. رهبران کابل و قندهار که علاست

 بازگشتانده ،به پادشاه دوست ،تحت اداره خود داشتند آنهارا که  ینیشده و سرزم ساختهبدور 

 «.شده است

آوران  جنگ نی. بدون او اخدمات خودرا مشاهده نمود یعال یابیارز ،سطور نیدر ب مکناتن

. تا تحكیم نمود دیرا با ها تی. اما موفقدرنوآبدست  یتیموفق نیتوانستند کوچکتر یکند ذهن نم

ه شجاع را وادار کرد تا ب آنها دیبا .کنند یخود شمار نم دیزمامدار جد یرو ادیحال افغان ها ز

ع اجازه داد که شجا دینشان داد، اما همراه با آن نبا هارا به آنوت اوقاحترام بگذارند و الملك

 . شود غره

شجاع  ی. اردودیکند و اتباع را محاکمه نما یرا جمع آور اتیاجازه داد مال در ابتدا به شجاع

ره و اسو زار، دوهادهی، متشکل از چهارهزار پنیحافظمصد نفر الملك بدون درنظرداشت چند

اردوي  بیترت نیو به ا نمودیانده مموق یسیرا افسران انگل این قوا ماا .بنگال بود یدوبلوك توپچ

 .ر قرار داشتمختا ریوز یها نكیاو تحت نظر ع

. را به هندوستان برگرداند یو قطعات بمبئ دیکابل را ترك گو نیاز آنکه جنرال ک قبل

بدست  یها تی. به نظر او موفقرا بدوش گرفت اتیعمل تیمسئول ،کسیمختار با قبول رریوز

 خودراجنرال که نفرت  صفرایی بود، با شناخت از طبع و خصلت تیاز موفق یمیآمده فقط ن

به  یمكتوب عاجل مکناتن، کرد یپنهان نم ”یکلم یها کارهیعات باابد ”در برابر  چگاهیه

 .سند آشنا شود نیاز جنرال خواهش نمود تا با اواوکلند آماده نمود 

احساس شده تا از بازگشت  تیمجبور ،دیت شدورکه نسبت ضر داشتیم انیمكتوب بمحتوای 

و موافقه  منظوري در مورد نکهیبدون ا .به هندوستان صرف نظر شود یقطعات بمبئ

دوست  تا سوق میشددور دست  یبخارا سوی به ، قطعاتشود دهیورنرجنرال انتظار کشگ

آزاد بخارا ریاماز اسارت دگروال ستود دارت را  ستانانگل ریو سف ایدرا گرفتار نم محمدخان

 سازد.

  نیز شیبه همان اندازه لرزش بروت ها رفتیم شیپ قدر در خواندن مکتب جنرال کین هر
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 ی. باالخره با شدت به سواو بود شیبه افزاغضب رو یعالمت جد نیو ا میگردید شتریب

، لبه نمودل بر او غعقاما  ؛به او بزند یسخت سخنانی تسخوایم کهیخورد، مثلدور مکناتن

 . را ترک کرد مکناتناتاق  ،دیبگو یزیبدون آنکه چ و همکتوب را در دست فشرد

ال داد: در قوماندان را به او انتقسر یآمده و سخن ها مکناتنور جنرال کین نزد ایروز بعد 

کلمه را  نیخواسته بود که ا نیجنرال ک -است  دهیدان ها ند استیمزخرف تراز س زیچ یزندگ

اعزام  یکوه ها یقشون را به آن سو توانندیست که ما اه ندا ستایس تنها .دیادا نما درشت تر

 دهیپوش میبرف ضخ از شان یداشته و کوتل ها یوت بلندفاز دوازده هزار  شیدارند که ب

 .هرگونه ارتباط با قشون قطع گردد هما نیچند یت که براسا آن یبه معن نیو ا .است

 .دیورز یباالي مفکوره خود اصرار م حی امیلی. ونبود یکار آسانمکناتن  شر از رهایی اما

اندازه  نیبه اویلیام حی اعالم داشت که اگر سر ،فرستادیم نینفر اتیبه رسم کهیدر حال نیک

کار را عساكر اعلیحضرت شاه بکند  نیاست بگذار ا یعساکر به مرگ حتم اعزامآرزومند 

 نفرت نداشت(. ریکب ریاز سف کمتر زین )جنرال از شجاع

، سه هزار ارودوصد س شامل کهروندك گکمتشکل از  یواق 183۹در خزان سال  جهینت در

 را آغاز نمود یدیجد یلشکر کش ،یبنگال یوك توپچلب كیو  یمنظم افغانریعسکر از قطعات غ

 .تصرف کرد ،قرار داشت ایآمو در یوادسوی  کابل به  هکه در رارا  انیبام و

امر  تیاما در واقع شد،یمانده مقو (یحن رتو) یسیاز طرف افسر با تجربه انگل یاعزام یاوق

ه الکساندر برنس در سفر خاطر بعهده داشت و آن همسفر گریدان د استیآنرا یك س یرهبر

مذکور در همان وقت از  طبیب .”الرددکتور ” یعنیبود  محمدخاندوست  یبسو یو زیانگ

 فهی. حال او وظدیآشنا گرد یمحل لییك تعداد رهبران قبا با هنمود دنیافغانستان د یمناطق شمال

و قصد  نموده یجمع آور یانیجنگجو تالش نماید که هرگاه امیر یاسیداشت که بحیث افسر س

دستگیر را  محمدخاندوست  تاداد  تین به او هداتانمک همچنان .دیسد نما اورا هرا ،کابل كند

 .نماید

چنان  مکناتنامر  تیما در واقعبود. ا نیچن اً ظاهر به سمت بامیان یاعزام یقوا توجیه رسمی

به خان  یلشکر کش یآهنگ شیدسته را به پ نیامکان مساعد، ا نیکه در اول کردیم هبحاسم

 .دینما لیقوقند تبد و اوی، خبخارا یزمرک یایآس یها نینش

 اریاختدر پول ی. او مبالغ کافتود قرار داشت ین دارسرتو یسیانگل یسایافسر س زیهرات ن در
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 یان را بسوخمحمداری یبا نفوذ و وزیر و رزایداشت که با آن بتواند حکمران هرات کامران م 

 قبلیموافقت  وندب او یها تیفعال کهنداشت  دیتردهیچگونه ویلیام حی  .ها بکشاند سیانگل

  .خواهد شد دیائتنه تنها از طرف سمله بلکه از طرف لندن هم  ،هیمقامات عال

کابل  نیو شاه به شهر كوچك جالل آباد که بمکناتن  ،بلکا زمستان دیشد یاز سرمانجات  یبرا

 .کرد لیتجل در آنجا را184۰ دیسال جد مكناتن. ندنقل مکان کرد ،و پشاور قرار دارد

 شجاع ریوز نی. او اولنمودی، مال شکور اداره مشجاع الملك دیجدرینوقت وزیرا در یدولت امور

 فیاو بطور قابل مالحظه ضع ۀو حافظ دید ۀوقسال  یس. در طول بود زین 18۰۹در سال 

. اما با بود دهید یساعت قبل با و کیرا بشناسد که  یکس توانستی. او به مشکل مبود دهیگرد

 و آن اینکه کردیم یستادگیآن ا یحکم رومداشت و بطور  یقو صفت كی مالشکور آنوصف 

 لیتحص یخاطر بود که برا نی. ازشده به خزانه دولت سپرده شود یمتیقهره ب دیو باج با اتیمال

 شتریتا هرچه ب دادیم اکید تیو به آن ها هدا کردیاشخاص مورد اعتماد را انتخاب م ،اتیمال

 یکه از منطقه خود مبلغ بزرگ یها ی. هریك از مستوفکنند یرمواشي جمع آوحبوبات و ،پول

 نیز خود یاز آن را از مردم برا یشتریهرچه ب یتا مقدار کردیکوشش م پرداختیبدولت م

  .اوردیبدست ب

معاون و یك دسته از سربازان ونام داشت با د نیها که عبدالرحیم الد یمستوف نیاز ا یکی یبزود

از  میاگرچه فاصله مستق .جالل آباد قرار دارد جوار راه ممتد به که در گردید نیزیت وارد ،هشا

ً جبور شدند ممگر  ستین لیاز چهل م شیب تیزین اکابل ت را  لیهفتاد م فاصلۀها  با اسپ تقریبا

 .رفتیدر آن م وچال برفکتمکنند که هرآن اح یط یکوه یدر راه ها و دره ها

اشخاص معتمد خوش به مال شکور  قیرا از طر یکمتر فیو تحایا اهد یکه مستوف یروز هر

 یاه یلجغ هیرقه رفت، یرق نیبه ا دیحال با. پرداختیو پرخاش م ییبه ناسزاگو فرستادیم

 تیزینبه و و اگر خدا خواسته باشد  ندیشویجمعه م یرا فقط روزهاخود یکه دست و رو یشرق

  .دیخواهد کش آنها، هفت پوست از برسد

 رسیدند... نیزیت نک بهوای

 که شدندیمه دیکش یکوچک دانیبه م زین تیزین ۀار کوچه، چگرید یه هایاز قر یاریبس بسان

 .بود بسته خیآنرا  یرو فعالً قرار داشت و  یدر وسط آن حوض کوچک

 قراربر یخاموشدر قریه  .دندیرس هیبا همراهانش به قر نیك شده بود که عبدالرحیم الدریات اهو
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 یبزود . افرادکردندیو استوار حرکت م ترداریب ،بیرقبا احساس استراحت ها  اسپ ،.بود 

از خانه بر آمد که دستار  یمرد ریرا دق الباب کردند و با دق الباب پ قریه دیسف شیر ۀدرواز

کلمه  کی نکهیبدون ا .پا بهر زایو شلوار بزرگ به تن داشت و پ دیسف راهنی، پنپ، چسر بر

خاموشانه دروازه را باز نموده  خواهندیچه م که کند سوال هرآمدیا از مهمانان دی اوردیب انبزب

 .فهماند که دنبالش بروندمانان را با اشاره مه

. مردانه خانه رفتند ۀمیو همکارانش به ن یتوفمس و ه داده شدیقر دیها به چهار پسر موسف اسپ

 ؛دندیبه آخر رسان تیو بجا آوردن شکر خدا که سفر را با عاف یدست و رو یپس از شستشو

 رده بودخو نهیرا که چند جا پ یرنگ یسفره خاکستر ی. نوکر بزوداتاق نشستند نیقال یباال

 هچگونیو نه فرش و ظرف خانه ه یلگه خانه ن رایز دی. عبدالرحیم الدین عبوس گردهموار کرد

دارد از  یزندگ نطوریا هی. اگر کالن قرردک یصاحب خانه نم یبه رفاه و ثروتمند یداللت

 ؟ داشت دیانتظار با چه گرانید

ا آوردند که از گوشت گوسفند پخته شده و ببا شور (ینان جوار)مهمانان چند عدد دوده  یبرا

و متانت نان  یبودند به آهستگ وصف آنکه مهمانان گرسنه . بادن انداخته بودنآسرخ بر چمر

رساد ختار پم نامشکه  قریه دیسف شی. را را کباب و بادنجان سیاه گرفتبورش یجا ،خوردندیم

یکجا  آنها ردیگر بامهمان با حرمت به خاطر، اما صرف کرده بودنان  با وجود که قبالً بود 

سفره  یخته و روری یها، چا الهیدر پ و آورد یکالن چا کنی. بعد نوکر در چاخوردینان م

 .نهاد گر وتهچند ت

 جابی. رسم و رواج اامور به صحبت نپرداختند ۀدر بار بالفاصله ،از صرف نان شب پس

 ۀدربار یوقت .شودیم یتلق یاز طرف صاحبخانه کنجکاو رایجله نکنند زعکرد که مهمانان یم

 شودیمت عزرا کدام نوع ،است دی، زمستان چقدر شدبود یچه راه سخت نیزیاز کابل با ت نکهیا

جلب احترام  ۀنموده که عالم یدار یسرفه معن نیصحبت صورت گرفت، عبدالرحیم الد رهیوغ

 .بود اتشبه کلم گرانید

در  ) ستین یالنک شهر تیزینچه اگر: رداز دور شروع کاو ها،  تواب دادن برتاز  پس

ً ( مگر شدیاحساس م یشکارآ تمسخر شیصدا  یاست که از مهربان دهیخبر رس زین نجایبه ا طبعا

لیحضرت شجاع الملك که ع. اگشته است اش باز یمتعال به افغانستان زمامدار قانون یخدا

نقش بست.  یشخندی. بر چهره مختار پرساد نآرام داشته باشد شهیهم شتیو ب هلرا با اخداوند او

  .انداخت نییرا پاخود سر یممهمانان با دقت گوش داد و کسخنان به  .نگفت یزیاما چ
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 : ادامه داد نیعبدالرحیم الد

 اورا رای، زموریو مواظبت بعمل آا واز میخواه فرمانروا باشما خاطر ۀهم دیبا بیترت نیبه ا -

جلل و میك زمامدار است  ستهیشا که یقصر و خانه اش آنطور دیبا ،کردند تیاذ زیاد اریبس

  .دباش هباشكو

خاموش  ریش سفید اما .گپ بزند که کندرا دعوت  دیسف شیر خواهدیم یوئگ ،مکث کرد او

 وغق صرف انعکاس دیشا نکهیا ای ؛دیگردیم انیآتش نما جرقۀدر چشمانش  بار گانیوبود 

ادامه داد:  نی. عبدالرحیم الدم کندگررا  مهمانانکر در منقل آورده بود تا بود که نو یزغال ها

 (  میگردید حساسا یدگرزآلحن  شیصدا اگرچه در)

ه و ن نمیبیم موجود است اما من در وجود خودت نه هوش ”پورساد”ت کلمه منا مرد درریپ -

روشن  خودرامطلب  .مورآ یرا بجا م حمدم امرشیه من که حمد و ثنا خدا و پیکفراست... مثل

ات یالم. دیاست نپرداخته ا یادیز یکه از مدت ها دیبده اتیبه خزانه مال دی، شما باگفته نتوانستم

شاه امر کرده که از  نیز به همین اندازه. گذشته، یو از سالها شودیم هیپامسال پنجهزار رو

ً مومجشما   شیبرا دیبه شما شفقت کرده است با نکهی. از اکنم لیتحص هیپپانزده هزار رو عا

 .دیخوب انجام با کار ما دیام ،. من آمده ام تا آنرا بدست آورمدیدعا کن

 رهیپ هیکه همراه با آن سا چراغ شور خورد ۀبلم شترا راست کرد، از حرکه خودیقر کالن

 .آمد صبه رق وارید یبر رو مرد

 یموجود است و آن به معن نیکلمه د زیخودت ن امو در ن داررس ،تو هستم ی، خاك پامن -

و از طرف  دعا کنی دیبانیز  تو زیکه قبل از هرچ یعنی، دیهست وندیدر پ نیآنست که شما با د

 شانیاعلیحضرت ا یبرا دیبا زیرا ما نیز دعا کن، ما فرصت دعا کردن را نخواهیم د اشت

تو مهمان  گفتم. زیرا یشوخ که چرا این مطلب را به دی. اما آزرده نشوردک یپول جمع آور

کنم  یفکر م ،یکن یجمع آور چارهیمنطقه ب نیاز ا پول متذکره را یبخواه اگرو  یمن هست

  خواهی بود و مهمان عزیز خداست... مهمان من یادیمدت ز

 عبدالرحیم .کردندی. مهمانان به او نگاه مپرداخت و به تفکر هگردید خاموش دپورسا ارتخم

ندارد و با  هبا سفر یچندان فرق یه در رنگ و کهنگیقر دیسف شیر نپالدین مشاهده کرد که چ

  .کرد ینیعقب نش دی. اما نبااست دهیمت کشحز هودهیب کهیمثل ،خود فکر کرد

  (بدور زانو حلقه کرد خودرا یدست ها قریهالن ک ) میما همه افغان هست -
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 کجایو با هم  مکنیفردا جرگه را جمع م .میکنیفصل محل و کجای شهیمهم را ما هم لیمسا -

. میدهیت قرار مواقضمورد  دیرا که شما گفت ییزهایتمام چ و میکن یم یموضوع را بررس

هم  هرا نیکردن ا ی. دوباره طدیا مودهیرا نه پ ی. راه آساندیاستراحت کن زیحال مهمانان عز

 .ستیچندان آسان ن

ح را صرف ی صبچا قریهکالن  عبدالرحیم الدین با همراهانش با نکهیصبح وقت بعد از ا ...

خبر داد که:  د،یخود خم گرد در برابر پدر د،یداخل گرد دیسف شیاز پسران ر یکی، نمود

 .جرگه جمع شده اند یبرا دانیموسف

 هندوستان تدسرود یرا از دشت ها یبهار ۀحیباد مالیم جنوب شرق را ،م شدهرگ یمک هوا

پهن شده  یشفاف گالب ی. در آسمان ابر هامیگردیدن در هوا احساس آ . عطرآورد یبا خود م

م گر خودرااشعه آن  در که . عقاببودند دهیکه از تابش آفتاب پشت کوه ها الله گون گرد بود

 شستهبه تن داشتند ن یتنزدیك خانه چند مرد مسن که کر .بلند و بلندتر در پرواز بود کردیم

 .گفتیم یزیچ یداشت با تند اهیس شیکه چاق بوده و ر آنهااز  یکی. بودند

. حلقه خم کرد خودرامانده و سر  را بر شکم شدست و گفترا سالم  نیالدین حاضر عبدالرحیم

 د؟یبگو یزیبه جرگه چ خواهدیمآیا  دیپرس یحرکت کرد، مختارپورساد از کابل ینشستگان کم

 : گفت یمگیسراس یکمبا هنامبرد

  .یصحبت کن دیحال تو با ،زده ام خودرا یپ هاگمن  -

 یمرد رهیپ. ن همهمه بلند شدریحاض نی. بکرد که اشتباه کرده است ساحسا لحظهو در همان 

بیك  یکم بسر داشت، دیو دستار سف یچپن خاکسترو  نشسته  نیکه طرف راست عبدالرحیم الد

  :تگفو دیلغز سو

 .ار همینطور باشدگذب -

 : و گفت هاندتشگوطنداران خود  یبسو خودرا یرو یبا آرام قریهکالن  

محترم  یهاگفتند که سردار تانیبرا د،ییاینزد من ب غرض جرگهاز شما دعوت شد که  یوقت -

 هیپدر ظرف چند روز پانزده هزار رو دیآورده اند؟ ما با فیتشر نجایچه از کابل به ا یبرا

  .میکن هیته

 ف!ت   -
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، اما آن شخص نگاه کرد یسرزنش کنان بو قریه. کالن ف نمودبلند ت   یبا صدا اهیس شیمرد ر 

 . نکرد یتوجه چیبه آن ه

 شده؟  دایاز کجا پ نیا -

 لیبه وسا دیاعالن نمود که زمامدار جد یواقع نشده باشد با آرام یزیچ کهیرساد مثلوپمختار

 ینیزیکند که ت صلهیف دی. جرگه باخود بدست آورد یایخواهد آنرا از رعا یدارد و م ضرورت

 د؟نها چه بکن

 نیالد میالرحعبد یکه مستوف دیبگشا خودراموفق نشده بود دهن  دانییك از موسف هیچهنوز 

تند و بلند  و با لهجه ا فراموش کردهر یانت قبلمت؛ سوختیاز خشم م در حالی که و بلند شده

  همانند شتربان گفت:

و  اریاز حد هوش ادیز یعنی ،است ”رسادپ” ادیز یلیاز خ م،رساد را شناختوار پمختحال  -

اعلیحضرت  ییرساد چنان صحبت کرد که گووار پتخم .میدانیم یزی. ما هم چزیرک است

را با  هیقر نیاعلیحضرت ا ،مباالتي یب نیبخاطر ا .خواهدیاز شما صدقه م الملكشجاع 

را به  یقانون اتیکه مال دیکنیمورد قضاوت م نیشما هنوز در .خواهد برد نیباشندگان آن از ب

 ...بلیخود گذاشته، بخوب سر دوست محمد الشخور شما را نیا ؟انهی دیدهیم یانونقدار مامز

انداخت و  نیرا بر زماو یرومندین ضربۀنکرده بود که  صخال خودراپ گهنوز  میعبدالرح

صمد خان  یپا ه سرعتب قریه. اگر کالن گردید سرش حواله یباال اهیس شیخان رصمد یپا

  .افتدیب نی. نزدیك بود صمد خان بزمساخته شده بود یکار مستوف ،گرفت یرا نم

 .، سردار مهمان من استقلت به سرت هستع! هیهمسا -

 .( ر زدپ بزند ) صمدخان غ  گ مسقار اول فکر کند که با ما چه گذب -

د یبا آب گالب بشو خودراده بار دهن  . اودیبگو یزیچ نیما چن ریام ۀدر بار میتواندچطور  -

و نشان داد  شدیکه بلند م یرا به مستوفدوخ ۀ. مشت گره کردردیدوست محمد را بگ نامو بعد 

  :تگف

 .پ نزنگننگت  یپاد شاه ب نیو از ا -

 :زد غیچ و خورده عبدالرحیم الدین ترس
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 ؟ها کجا هستندعسکر ،عسکرها ،هاعسکر

که  الح داشتس آنها. تنها دونفر رسانده بودند ششیرا پ، عسکرها خودبود دهیفا یزدن ب غیچ 

 د؟نکندانستند، چه  یآنرا مانند چوب در دست گرفته بودند و نم

  !دینرکی، ف؟دیهست هستادیا چرا

 : دیپرس یآمده و به آرام لداریتحص شیپ قریهکالن  ،گپ نیا دنیبا شن

ا ی. مترحم اشخا ص نیا یباال ایمن  ی؟ باالکنند ریف یک یباال ؟دی، چه گفتسردار محترم -

ا دروازه را باز تخواسته به او دستور داد  خودرااو با اشاره پسر .ام دهیمن درست نشن نکهیا

 : تگف و خورددور میعبد الرح یکند و دوباره بسو

 .نجا نگاه کنآکن اما اول به  ری، فخواهيیخوب اگر م -

 یبا تفنگ ها آنها، غان جوان نشسته بودندفا نفر یس ـ ستیدر حدود ب یلیحو وارید كینزد در

 شدی. چنان معلوم مو خنجر مسلح بودند ریل دراز( و با شمشیخود ساخت م یتفنگ ها)مولتکه 

مختار پورساد  یصدا . نه به بازشدن دروازه و نه بهارتباط ندارد چیه آنهاکه ماوقع در خانه به 

  میتوان به هیجان درونی آنها پی برد. آنهاهای  طرز نشستن و نگاهاز نداشتند. اما  ییاعتنا

 یرا باال یریتاثکار چه  نیاکه  بداند ودند نبقمعال اصالً ه کنیا لمث و یکالن قریه با آرام 

 : اظهار داشت دانیب به موسفخطا ،و همراهانش بجا گذاشت یفمستو

 چه خواهد بود؟به مهمان  ام وابجپس  -

. ر دادود نیدلاز عبدالرحیم ا خودرا یرو ود نشست خو هدیفق یو باال دهیخان آرام گرد صمد

 : داشت اظهار چشم افتاده بودند یجعدش بروم یبود و ابروها دیسف شیکه مرد ر شینفر پهلو

و  میعبور کننده را محافظه کن یتا کاروان ها دادندیزمامداران کابل بما پول م امیاال میاز قد -

 آوری جمعاینها آمده اند تا از ما مالیه  آمد که ینم مباور ی. من حتکنیم تأمینراه  م را درنظ

: یمیل قدمثضرب ال اساسرا فرستاده به  ظالمسردار  نیکه ا ی، کسنکهیبدتر از آن ا .کنند

  ...است هکرد گرانید زاریدر پ خودرا یکه پا ستیکس هاالنش نوشدپان خراست اما مخره

 :بطرف صمد خان دور خوردو ا
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وداع نکرده  یو ا هنوز باتا م! یع کردافعادالنه د محمدخاندوست  امیر ما تو از شرافت -

ر چشمش قهکه از  یوفرا بطرف مستمرد سر خودری. پمیندار یزیدلقك كابل چ نیو با ا م،یا

  ت:گف ه کرد وراشاپر خون شده بود 

! وحال بده احوالبه آنجا  نطوریهمما پول آنها را کار نداریم.  یحت و هجهت آمد یب مه نیاـ 

  .مگفترا  زیمن همه چ .ستیبه ما مربوط ن زیکاروان ها ن تیامن گرید

  :زدر غ   نیعبدالرحیم الد

  ؟دیکنیم یچیسرپ اتیا از مالشم هک یعنی -

خطاب  قریه. آنوقت است که کالن ندنمود قیحاضر با حرکت سر تصد یها ینیزیك از تیره

 : گفت نیبا عبدالرحیم الد

ً  آنرا است که ترا فرستاده یکس یبرا آنرا، یدیها را شن یتیزیناب وسردار ج - ، برسان عینا

  .میندار را نیز پول رسالا انتظار زیما ن نیبعد از ا

  مستوفی زیر زبان گفت خوب:

 ؟کجا هستند ما یها اسپ. ان خواهم ماندت ادیمن ب -

 : اظهار داشت و با احترام سر خودرا در مقابلش خم کردپورساد مختار

 خودرا. فقط انتظار راكب هستند ریکرده و س نیزرا . آنشده اند اریت توقسردار، اسپ ها  -

 .میخوش شد اریشان بس دنیدارند که ما از د

افغانستان  کشور مستقیم مؤسس ۀو اوالد یزائ وسد لهیالملك که از قب شاه شجاع... اعلیحضرت 

 قتیحق اما .ریبود آرام ناپذ یآدم و. ادیبهار را انتظار کش دنیاحمد شاه بود، به مشکل فرارس

اه فو حال به آرامش و استراحت و ر بوداش کاسته شده  یکه با گذشت سال ها انرژ نستیا

 .داشتبیشتر النمی شیعو

از قندهار  ،. پس چهجدا شده بود آنهاسال از  یکه س ی. مردممردم برود نیبود ب ورضر اما

در  نیز چند ماه رااصرار سفیر کبیر ووزیر مختار به  یکرده است و حت دنیکابل دو یو غزن

 نیی. قضات تعشودیم راربرق ادارهو م نظ تختیمدت در پا نیدر ا سپری کرده بود.جالل آباد 

 .دشونیموظف م نیزها  لداریو تحص
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ً . آورد یاو م ادی، لودیانه را بشهرك نیا .از آن دلسرد شد یآباد، گرچه شاه بزود جالل  طبعا

م وا با اعتقادات نامفهه ی، هندر آنجا هرگونه اراذل وجود داشتد .یاهالکه نه از نظر شکل و

نجا، ی. اما در اشاید هیچ دین و مذهبی نداشتندکه  هاسیتر از آن سك ها و انگل بی، عجشان

لودیانه  ی. اما در سکوت جالل آباد انزواوفادار افغان است یایعاشکر خداست مسلمان ها و ر

خواب  ع. شجادیگردیجسم مم دیتبع لیو طو راشود امیا وستهی. در ذهنش پکردیرا احساس م

 یادیوجودش را فراگرفته و مدت ز ی، عرق سرددهیآن از خواب پر بتیکه از ه دید یها

 ؟..ت.سکجا دهد در صیشخنتوانست ت

 ؛شدند یاز برف ته یها وکوتل هاپرداخت و معبر ینیباالخره زمستان به عقب نش که یوقت

جالل  و به. اما با وصف آنکه اکابل را دادبازگشت به  یستور آمادگاعلیحضرت شجاع الملك د

کار  نی. مقصر اکشیدبازگشت طول  یبرا یآمادگ ،رفته بود یمآباد بدون حرم و با ملتزمین ک

. گرفتیصورت م یسیانگل یاز طرف لوا اهش یشخص تبودند. محافظ یو یدوستان خارج

ر گهموطنان آشوب نیا داندیم یک رای، زکردیم تأمین زین تختیبه پا اورابازگشت  دیا باول نیا

، به راه مطمئن نشده باشد هرا تیاز امن یبکل مختار تاریو وز ریسف یآقا یبل ...؟کنندیاو چه م

را باید  هکه شا یقطعات نظام شخصاً ش وعده داد که خود مکناتن. بهر صورت افتد ینم

است که به اشاره او  یکاف ،ردرا رد ک ریسف یقاآسخن توان  ینم. کندکند انتخاب  یهمراه

سخت سر مركب باشد بلکه سه بلوك  یه هاکورگاوالن و كندك  ونه تنها از د هبدرقه کنند ۀستد

در نظر  حضرتیاعل یاها و سواره ه ادهیسواره نظام در آن شامل گردد بدون آنکه پ یتوپچ

 .گرفته شود

 یخوش اریبه بسشجاع الملك . ، به سفر بپردازدکرد که در تخت روان شنهادیبه شاه پ مکناتن

خودش بهتر است اما  یبرا اسپاظهار داشت که ویلیام حی ، اگر چه نظر موافقه نمود نیبا ا

 .رودیالیف صحي او هم در تخت روان مکنسبت ت

ورکه ها به گ. حرکت نمودند یتوپچ. بعد از آن سواره نظام و اوالن ها به راه افتادند ،وجل در

 کردند یحمل م اطیتخت روان را با احت یو از دنبال آن گروه هشت نفر رفتندیراه م ینیسنگ

 حرکت و سواره ی، توپچادهیپ یدسته ها ،. بدنبال آننشسته بودند هیانتبر ریکه در آن شاه و سف

 یایدر نیاز معاون یکیسرخاب  یایراه حرکت کردند و در امتداد در نیاز کوتاهتر .کردندیم

خبر دادند که مکناتن  اگرچه اجنت ها به قابل توجه اتفاق نه افتاد. یایاضدرامتداد راه ق .کابل

و  یمواد خوراک یات شاه و ملتزمین ووریضر یمجبور اند برا نکهیاطراف نسبت ا یاهال

 .اند یناراض اً دیکند، شد هیعلوفه ته
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و بعد از  ردندک گندمك توقف و داد سرخاب، فتح آبادتام یها قریهت شبانه در حاسترا یبرا

از بتخاك گذشته باالخره  بعد عبور کردند وکابل خورد ۀ، درسرد جگدلك، هفت کوتل یل هاتکو

 .دندیرس تختیشبانه قبل از پا قاطرا نیآخر یبه بگرام

 اتیمال لداریتحص گرید حاالت در .افتاد ریشاه کب یبود که عبدالرحیم الدین به پا هیقر نیا در

شاه معلومات  خصلت دربارهبود  ریوز انی. او که از اطرافزدیبه چشم زمامدار نم خودرا اصالً 

 نیدارتروفا یحت یوشهاگ یکوچک اریموضوع بس یکه شاه برا دانستیداشت. او م کافی

 یگوشها یحاضر بود حت یفستوکه آمده بود م یاما در وضع و حالت .کندیم عقط خودرا یایرعا

. از انتقام گرفته باشد تیترب یب یها ینیزیت نیآنکه از ی، صرف برااندازدیدر خطر ب خودرا

ش نزد اوراو التماس کرد  که فرمانروا در کدام خانه قرار دارد دیها پرسخدمتگاررو از  نیا

مجعد بود،  شیر یکه دارا نیحافظم ۀ. آمر دستکرد ستادیا اوراخانه محافظ  یك. در نزدببرند

نووارد  ۀا در بارترفته  یلیدرون حوببه تن داشت  یان کالن افغانبوتن یسیانگل ینظام یکرت

 آنهاکه  تاق. به ارا دنبال کندوی کرد تااشاره  یفوتمس یبرا رگشتب ی. وقتبه شاه خبر بدهد

اتاق كوچك  یبه اورس ه. برعالوکردیشجاع الملك درد م ی. چشم هااریك بودت مهین ندداخل شد

 دهیه بالشت ها دراز کشوك یکه باال دیرا د یسنمشخص  نیعبدالرحیم الد .آویخته شده بود هپرد

چلم قرار  یکوچک زیم یباال شیشده است. پهلو نیمز قیمتی یبه تن دارد که با اشیا ینپو چ

چه باعث  دیپرس لداریاز تحص آنهااز  یکی. بودند ستادهیا ینفر دربار چندداشت. نزدیك شاه 

 ؟دیایشد نزد شاه ب

 یخاموششجاع الملك  کهی. اما تا زمانالرحیم الدین همه را به غضب آوردعبد رنگین داستان

 کرد شجاع چند حرکت اجرا .ظاهر کنند خودراتوانستند غضب  ینم ،ه بودحفظ نمود خودرا

  :و بعد اظهار داشت

حکومت  محمدخانآن ها خر بزرگ دوست  ی. باالمیشناس یآشوبگر را م یهاکره خر نیا

 .سازد یرا آدم م آنهاه است که ت، فقط سوهوتس .او الیکرده است که لعنت بر همه آل وع

 ینیزیت ،با خشم آنها. به گفت و گو پرداختند گریکدیبا  هاستفاده کرد ریها از مکث ام یدربار

. کندیارمغان م آنهارا به  یا عهیود چه ریمنتظر شوند که ام نکهیبدون ا هنمود محکومها را 

فکر کرده باشد دستور داد به  ادیز نکهیبدون ا ههمهمه را قطع نمود نیحرکت ا کیبا  ریام

 سس پن پیاوگ ساپخم کرده و س خودرارا که  نیالد می. او عبدالرحاعزام گردد واق نیزیت

 کرد؟یحل حاصل مم نیاز ا دیرا با یچه مبلغ دیمتوقف ساخت و پرس دروازه کیدر نزد رفتیم
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 . هیپپانزده هزار رو -

 ی! بخاطر عدم احترام به فرمانروامیکن یبا آن عالوه م زیرا ن گرید هیپا پنج هزار روم ـ

 ست؛ین ادیآنقدر ز نجای. عساکر ما در اشناسمیرهزنان را خوب م نیبرعالوه ا .شان یقانون

 .خانه بروندپ؛ بهتر است با توبه آنجا بروند زیها نزیکه انگر دیبا

را  یو بلوك توپچ ادهیها نفر پاده شد. نامبرده دستور داد که صدانتقال د مکناتنشاه به  خواست

اما  .گرفت شیپ را در تیزیناره راه وبد نیالد می. پس از چند ساعت عبدالرحبفرستند نیزیبه ت

 .کجایها زیبار با انگر نیا

خبر  اه بار مجبور نبود دق الباب بزند. بچه نی، اقریهکالن  یاست همان خانه آشنا نی... و ا

 . بودند ستادهیدروازه ا كیرا رسانده بودند و مختار پورساد با چند نفر نزد یتقرب دسته نظام

  :و ادامه داد گفته به پورساد سالم بخطا یمستوف

جواب  منتظر نکهیو بدون ا .میآمده ا شتیچه پ ، خوب حال تخمین کن باآدم عاقل یچطور -

 داشت:  انیشود ب

. اگر فرمان اجرا درنوایرا ب هیپهزار رو ستیب دیبا تیوقت اراذل و اوباش ها نیا تافردا  -

 : ج نفر از سربازان خود کرده و گفتبه پن خودرا ی. روشدان خراب نخواهد تگردد بخت 

  .ساد آمدندمختارپور یدونفر بسو .دیریتحت نظر بگ اوراحال  -

. در دستش چاقو انداخت لداریتحص یبررو خودرابرآمده و  یلیاز حو یوقت پسر جوان نیدر ا

  .دیدرخشیم

  .ینان ما را خورده ئ تو نهزر یا -

 خودراها . سربازپاره کرد اورافقط آرنج جوان  یو چاقو د،یکشس پ خودرا نیالدعبدالرحیم 

ه پسرش ب خودرا یمگیبا سراس د. مختارپورسابه پشت قات کردند را شیدستها هرساند یبه و

 : رسانده و گفت

 ؟یکرد چی تو زیعزـ  

  رتیکه ح رفت یسیافسر انگل سوی گرفته بود به میاقرا که آرنج پرخون خود اتیمال لداریتحص
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با اشاره ترجمان  دانستمیرا ن نیزبان عبدالرحیم الد که افسر مذکور .ستینگریم حوادثبه  هزد

  .آماده کردند خودرا یتفنگ ها یسیانگل یها ادهیپ .داد هو قوماند دهیشن اوراپ گرا خواست 

  :ه التماس نموده و اظهار داشتیکالن قر

  .میزنی، باهم گپ منگهدار ار آنها، مسلمانای  -

 : گفت تیبا عصبان یمستوف

  .خون من متیق زین گرییك هزار د و هزار ستی، بیگفت یزیخوب چ -

 دهیند را هیاش ده روپ یاز ما در تمام زندگ یاریبس .از خدا بترس ؟پول از کجا كنیم نقدریما ا -

  .است

 یمشود  دایکه پ را یزیهرچ .میریگیمرا ه غل د و، گوسفنوراتی، زنکند تیاگر پول کفا -

 ...میستان

کرده  احاطه را آنها یلگبلند  یاهواریو د قرار داشتکه در دامنه آن خانه ها  ۀطرف تپ از

لحظه  یبرا یسیانگل دمنیاز پا درآمد و بر لداریاسپ تحص بلند شد و ریف یچند صدا ،بودند

از توپ  یکی. عساکر دستور داد یزیلرزان چ یر داده و با صداورا د. او خودگردید گیچ یا

ه پوك تنپنل درختان و انفجار شرا ه مرمي اصابت نمودپتاالي ب .ر دادندوت دعسربه ها را 

 .بر فراز بام ها به پرواز درآمد یمك نموده و مرتوپ را دَ  گریها بارد ی. توپچده کردنپرا چ

به  خودرا یها اسپاخت ترکار برآمده و با اپ سووا یك گرهشدند و از خانه  بازدروازه ها 

و در  انیت نماعبه و با سرقرتمری. اگرچه سوارکاران بصورت غشدند ناپدید و دره رسانده

اهانت کرده بود  یرا که بو یشخص نیالرحیم الدم عبدهاما باز ،قرار داشتند ادیفاصله ز

 آنهاتا به دنبال گفت رفته و به او  دمنینزد بر یوفستم .را اهیس شیان صمد خان رمه .شناخت

چه بداند که  کردیم یناظر بود و سع تیبه گپ ترجمان گوش نداد. با عصبانبریدمن اما  .برود

 ...اتفاق خواهد افتاد

 آنهابه و  گشتیخانه به خانه م گرید دیسف شیچند ر یبه همراهرا روز  ۀبقی ،پرساد مختار

 .است هگردید شان حواله یباال یکه چه مقدار پول دادیخبر م

که  گردید خارج یسیر انگلکساع تیاسپها وخرها تحت امن گربزان وکار نیزیز تا بعدروز  

 ها، گوسفندده گاوان ماودنبال کار بهوغله جات بار بود و  هوی، مزنها وراتیز ،هقراز طال و ن
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  .دادندیها را حرکت مو بز 

حرکت  ،واقع نشده باشد یزیچ اصالً  که کردیکه وانمود م یسیانگل دمنی، برطارقدر جلو 

و  رفتندیها راه م اسپعبدالرحیم الدین و همکارانش سوار بر  قطار عقب در. کردیم

سواره نظام  یبلوك توپچ آنها . به دنبالدادندیرا مشت بسته انتقال م زیسرش عزپپرساد ومختار

که در  خودرا یطالئ ۀسد ایدوران  ،ایتانیبر یامپراتور .روان بود اتوریویکملکه  تاعلیحضر

ها را که در ظرف  ینیزیتدشنام و لعن  .آغاز کرده بود ،هشد ادی”ا وریسده ویكت”م ااریخ بنت

 .نثار میشد همه هست و نیست خودرا از دست داده بودند به تعقیب کاروان چند ساعت
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 مبارزه ادامه دارد

 ؛دیگردمی تختیوارد پا یدروازه الهور قیاز طر نیزتی گردآلود از کاروانکه  آوانی همان در

 تیبه راه خوب بلد آنها. دندیداخل شهر گرد یسیچند سوارکار انگل نیز از دروازه جنوب شهر

شمال  قسمترا به خود پرخم و پیچ یخال یکوچه ها قیراه از طر نیداشتند و از کوتاهتر

ساخته شده با دیوار های مستحکم  سند یاردوگاه مستحکم اردو ای یچونجای که  ،شهر یشرق

را از طرف اجنت  یپوسته عاجل آنها. هار بودندندق از یخبررسان ها نهای. ا، رساندندبود

همچنان از  .با خود داشتندمکناتن  مختار ریو وز ریسف یبرا نسنیرول هنری ،قندهار یاسیس

ون تاک ویلوبیسرقوماندان در کابل جنرال  یوت بران جنرال قندهارگارنیزیون  طرف قوماندان

 .اجل داشتندعهای  نامه ،ودرا گرفته ب نیجنرال ک یکه جا

آمده بود باز  شآدرس هرا که ب توبیمک مکناتناما  .دندیالپرا نبود و اوویلوبی در قرارگاه  سر

جمع  یتالش برا .ستا آرامنا وضع در جنوب افغا نستان د:بو یبد یخبرها . در نامهکرد

شکل مقاومت  و دهیبه شاه شجاع الملك به مخالفت مواجه گرد یابع ساختن اهالت و اتیمال یآور

 است. دهیگرد لیها به شورش مسلحانه تبدجا یآشکارا را بخود گرفته است و در بعض یعموم

اما هرقدر در  است؛ ”یک شخص ترسیده”که اینها تنها برداشت های  مکناتن با خود فکر کرد

ت فکبا  خودراكلمات  ننسیکه رول دیگردیقانع م شتریبه همان اندازه ب رفتیم شیخواندن پ

  .شدیآن فکر م یباال دیبود که با موضوعی .نمودیم دییاص تمشخ یها

 یناآرام ،بجان آمده بود اتیکه از مال یمر ۀلیبق وچبل لیاز قبا یکیدر  ،یماه م ی... در ابتدا

، ان سرکوب کردندهاقمستحکم  ۀكالرك را در نزدیك قلعبریدمن  ۀها دست یمر بوجود آمده و

 قاهانبعد  و سپس ن براون قرار داشترتحت قومانده تو ایتانیبزرگ برگارنیزیون  جایی که

. بلوچ از دست داد خودرا یو پنجاه نفر کصدی یبوم یها ادهیپ ،یبمبئ ندغ. صره نمودندرا محا

ً کنند و  میرا به آنان تسل اتیمال یهالداریکه تحص کنندیها مطالبه م را از هرگونه آنها ضمنا

ته یکوطریق  ازرا  ”امر کابل قتیدر حق”قندهار که مذکور سرک  ۀبیلق. ندیمعاف نما اتیمال

 .تحت کنترل خود دارند ؛کندیم وصل انهندوست با شکارپور ـ

 یمستحکم ۀدر قلعکه  ی. آشوب در قالت غلجشورش کردند زیشرق ن جنوب یغلج لی... قبا

د نبتوان انیشورش . اگرنیز آغاز یافت واقع است یتپه بلند یباال کرنت یایدر کنار راست در

 .دشوار خواهد بود آنهاوبیدن ک ؛شوند قردر آنجا مست
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ویلیام  تون یتحت قوماندان یچتوپبا  یك هزار و دوصد عسكرشامل  ،هادسته بزرگ عساكر ش

صورت گرفت.  ۀمحارب یدر نزدیك قالت غلج .دیها اعزام گرد ییعلیه غلجا ،اندرسن

 یرا شکست خورده حساب نمخود یلجغ. اما رهبران کرد کطرفهی یپچرا تو سرنوشت جنگ

و رساندن  اتیاز پرداخت مال گردید وقبول ن بود دهیگرد شنهادیپ آنهاه شرایط که ب و کردند

 .قرار گرفت تهدیدت حکابل ت -قندهار  ممه جاده .نمودند یچرپیس یمواد خوراک

 یکه حکمرانان و جمع آور ییجا ،دند. در همه جابوش آوریتشو همانند این، زین یگرید اخبار

موفق نشده  مکناتن . هنوزگردید برپا ینظم ی، بشاه شجاع الملك ظاهر شدند اتیکنندگان مال

 یهمراه هب قند که از دروازه جنرال بلند و چابود همه اخبار و اطالعات را از نظر بگذرا

 : اظهار داشت آنها دنیبا د مکناتن. ندگردید سر داخلفا د نفرچن

د. ختیسا ان مرا سرافرازتبا حضور  دیگرفتخوشحال هستم که شما تصمم  اری، بسویلوبی سر -

 .میاورما بشد نزرا  قاورا نیا خواستمیومن م

 : گفت و لبخند زد ویلوبی جنرال

اندازد  یم یکوچک انیعص ادیامر مرا ب نیوت آشنا شده ام و انبا راپور جنرال  قبالً و من  -

 .برپا کرده بودمکه من چهل سال قبل در مکتب 

 هاردوگا نیرا همه ساکن ویلوبیسرگذشت مشهور  زیرا دیگرد ظاهر هواند رثاآ مکناتنچهره  در

 یبرا .یك ساعت را در بر خواهد گرفت تقریباً مکتب  تی. حکادانستندیم ادیاز خورد تا کالن ز

 : و اظهار داشت قطع اوراپ گمکناتن  ،با شد هجنرال را آزرده نساخت نکهیا

.. .بروند گرانید یوقت دیکن تیمفصل تر حکا میباره برا نی، دراست لچسپد اریسب .یبل ،یبل -

 اییم.كمك نم نسنیت و رولونکه چطور با  میبگیر تصمیم دییایحال ب

 : شور داده و گفت خودراست جنرال د 

 .قوا فرستاد دیبا ؟کرد دیچه کار با -

شد. او  هفرستاد یقالت غلج به یاولس وتونین یبنگال تحت قوماندان یبوم یها ادهیدوم پغند 

 یاوق دنیرستا که فقط اندرسن  افتی یم شیها چنان افزا یرساند و فشار غلج خودرابه موقع 

 . معجزه توانست مقاومت کند یرو یتیتقو
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 یجنگ یدسته ها با است مشکلاحساس کردند که  یسرکردگان غلج نینبرد خون نیپس از چند

 انیاغی. دادند رییتغ خودرارو تكتیك  نی. از امقابله کنند یزیمنظم انگر یواقبا  خویش یلیقبا

آنرا از  یولهاده خواربار و قراز دست یبرتانو یهاگارنیزیون  به یبه حمالت باصقین و آن

 نیکه ا کردندیچنان وانمود م هحفظ کردرا خود یهرآرامش ظا هیتانیبر ی. اردوبردندیم نیب

افغان ها  تیفعال نیکه چن دانستندی. اما همه مداشته باشند یتیاهم توانندینم وذیم یپشه ها

  .دنک را در نقاط مختلف کشور قطع سیانگل یها ونیزیگارن نیارتباط ب تواندیم

را  دلخواه جینتا مه وهیش نیاما ا ؛اندازندیوران بکوشش کردند طال را بدمکناتن  یاجنت ها

 یها هو او با وعد دندیو پول پرست را خر حریص و طماعخان  نگای چه اگر .بدست نداد

از  دانستندیم اورا بیفر نکهیهم یبزود انشیجنگجوا ما، خودرا خارج کرد ۀدست مرچرب و ن

 ایفروخته شده  هسرکرد .وستیپمی بوقوع  زین یگرید ۀحادث. نمودندیم یخالف ورز وا امر

بعد از آنکه  نکهیا ایو  شدیم دیناپدهم  ای و دادیافتاد و جان م یاسپ ماز در زمان جهش نکهیا

 .افتندی یم اش نهیدر س فرورفته با خنجر اورا ،کردیخود غذا صرف م یها لهیبا هم قب

 یواق مکناتنویلیام حی  کوتون و ویلوبی. بوجود آمد یوضع خطرناک زیقالت ن نینش خان در

را سرکوب  یشورش یمراکز قوا دهیمدتي موفق گرد ی. براداشتند اعزامبه آنجا  دمه تازو  دیجد

 گری وارد آوردند.ینقاط د دررا  یرتیدضربات شد انیاغی یاما بزود ؛کنند

*** 

 ساختمان 184۰ ست سالگدر ماه ا یعنی تاه مدتکو یاه آرامش نیاز هم یکیدر  ...

مستحکم در  ینظاموگاه دار .بعمل آمدتجلیل  از آن به طور با شکوهیو لیتکم ”اردوگاه”

ر شه واریکه از د گردیدکرده  عمارکوهستان اجانب نه هك جاده امتداد کابل د ر نزدیکی شهر

، قبطرف شمال شر لومتریاندازه سه ک به الحصاراب ازو بطرف شمال  لومتریبه اندازه پنج ک

]این اردوگاه درجناح جنوب شرقی تپه بی بی مهرو اعمار گردیده و بعد ها به داشت. فاصله 

 بنام قلعه جنگی یاد میشد.[ 

 یاحاطه شده و دارا یلگ واریبا د طول بود. لومتریسه ک و عرض لومتریدو ک یدارااردوگاه 

حساب  آن معماران زیرا شکل نمایشی داشت. ،امر قتیمات در حقاستحکا نی. ابود برجشش 

 دیبا و ست جابجا شده بودندوت و در کشور دقمو جا بصورت نیکه عساکر در ا کردندیم

شاه شجاع  اعلیحضرتها معتقد بودند که  سیانگل .داشتیم ”كیسمبول خصلت” آنهااقامت 

 یفوق احساس نم تستحكاماا راعما یبرا یالملك زمامدار دلخواه افغان ها بوده و ضرورت
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. دروازه شدندیباز م کوهستانوی تپه های یك تعداد دروازه ها به س هاردوگا. در ساحه شود

شاعرانه  یبیو در یك بي ترت دندیگردیسنگ و باالحصار باز م اهیس یتپه ها یبسو گرید یها

از افسران در شهر  یاری) اگرچه بس .بودند دهیافسران جابجا گرد یافراد و خانه ها یها بارك

 که از هندوستان ریهمسر سف .اردوگاه موقعیت داشتشمال  سمت در مکناتن مقر (خانه داشتند.

 .کرده بود نیتزئ یبا دقت خاص آنرا ازه وارد شده بودت

 صورت گرفت. یجالل خاص با دبدبه و ،هشان به اردوگا یقتاز محل مو یقطعات نظام انتقال

ر قدرت باشندگان مظاه یمساعد استفاده نموده برا دادیرو نیاز گریبارد خواستیممکناتن 

 .ها جار زدند دانیها در کوچه ها و م یجارچ ،انتقال ی. قبل از اجراها را نشان دهد سیانگل

ا وت هقحرکت  ریو در تمام مس دیتوپ ها آغاز گرد انهیروز نقل مکان با شکوه و با آتش شاد

 . ارکسترکردندیحرکت م یشیام ها با مارش نمات. جزوعالمات واشارات گذاشته شده بود

که  نفر انگی .موجود نبود یتماشاچ ،کردیفکر م مکناتن که ی. اما آنطورنواختند یها مندغ

ً  نرفتراه حین  نکهیا ایکوچه بزند  نیرا در اولکه خود کردینهم کوشش مآ شدیم دایپ به  مستقیما

 است. واقع نشده یزیچ اصالً در اطرافش  و چنین وانمود میکرد که گویا کردیجلو نگاه م

 چگونهیمانند سال قبل ه ،کرده بود هادمرا که با دقت آ شنامهیمجبور شد اعتراف کند نما مکناتن

 .بجا نگذاشت یریثتا

س برن حاضر شد.ش اما نامبرده خود بود. الكساندر برنس احضار در صدد روز بعد او صبح

 یبسو نانیا اطمشده و ب نییاز اسپ پا یپهن و آفتاب سوخته به آهستگ یشانه ها ی، دارابلند قد

 .باشندیباشد در انتظار او م قنیتم کهیمقر حرکت کرد، مثل

را  تیعوض یفور خواهدیم وی، برنس معتقد بود که ودخ سیکرکتر رئ قیاز مطالعه دق پس

چشم  یراب ،کردندیم ادینام  نیبرنس را با تختیآنطور که در پا ،کند و برعالوه حاکم یبررس

  ...دهد لاانتقویلیام حی فکر کرد چطور آن را به  یداشت و با بدخواه یبد یهاسبز خبر

 : به تازه وارد گفت یردسبا مکناتن 

 .دگرمن دینیبنش -

با  دیدیبا مهمانان م یوقت ریسف معموالً که  دینکته گرد نیا خود لبخند زده و متوجه اب برنس 

این چنین . کردیمصافحه دراز م یو بعد آنرا برا نمودیم میرا ترس یدست خود قوس بزرگ

 . بودمکناتن  یوحعالمه آشکار وضع بد ر عمل نکردن،
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ابروان  گره بر ،نمودیمشاهده م دیو دستار سف یافغان نپدر چ خودرامعاون  یوقت شهیهم ریسف

 ت:گف خطاب به برنس ،هدنگفا

 سکه دلت را نزده است. امبال نیاـ 

 دیبا ”هبالماسک” درباره .کندیرا احساس م یترمک یگرم و باشدیآسوده مم دآ لباس نیدرا -

 ...بدهم بیرا فر یکس مستیمن مجبور ن میبگو

 ؟ ندیگوی، در شهر چه م، خوبخوبـ 

بدرقه  ادیکه عساكر ما را با شوق و ذوق ز تنها  با کتره میگویند .میگویند..ن یخاص زیچ -

 ...کردند

 ...بد خواهانند نهایاـ 

ً ، یبلـ   انتقامن تانسرد مک ییرایگرفت از پذ میبرنس تصم .دینام کخواهیرا ن آنها توانینم طبعا

 :لذا افزود ردیبگ

 یدانی. مدارند تیشکا گاهاردو نیاز ا کامالً افسران ما  یکه حت نستیبدتر است ا یزیچ اماـ 

که  دنکنیمورد باهم مشاجره م نیفقط در .”در دشت یتقماح” :کنندیم ادی یآنرا به چه نام

  .ندیبگو ”یوانگید” ای ”حماقت”آنرا  قتریبصورت دق

 : ان گفتنو پرخاش ک گردید سرخمکناتن 

 هشما اقدام الزم را کرده و به جنرال گذارش داد دوارمیو ام ؟هستند یک مضحكاشخاص  نیا -

 . دشیبا

 برنس لبخند زده و اظهار داشت: 

  .میردگن بآ نبعاست دنبال م جهت ی، بپخش شدهگارنیزیون  ساده در تمام یشوخ نیا -

  .نمکیمن آنرا جستجو م -

را خود دیبار ترد نیرا داشتم که چند فتخارا نیمن خودم ا مینما یآور ادی دی، اجازه بدهرس -

به  خویشاتاق  یرسواز ا کباریاست  یکاف .ابراز دارم ”یچون”در مورد انتخاب محل اعمار 

 .حاکم نظر انداخته شود یتپه ها
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خودت  یرارا بگذار، ب گرانی. دبه شما تعلق داشته باشد یشوخ نیممکن است ا بیترت نیبه ا -

 .کرد روجا منظ نیسند ساختمان اردوگاه را در ا یاردو یقوماندان همعلوم است ک کامالً 

 نآ تیکه در عمل حقان کنمیرا ارزش ندهم و دعا م یشوخ نیتوانم ا ی، نمبهر صورت سر -

من هم از ده . مننم بكتوا یکار را نم نیافسوس که ا ،نآ ابداع تی. اما گرفتن مسئولنشود ثابت

 تانیرا برا یاطالعات مهم .بی فایده استمورد  نیدرا کردن . برعالوه فکرشنیده امن باها ز

 .است دهیکشور ظاهر گرد شمالدر  محمدخانکه دوست  افتمی. امروز صبح خبر آورده ام

اه بود که و. در آنوقت فقط افدیرس یبگوش نم یزیسابق چ ریتمام درباره ام کسالیدرست 

 ”نجس كنندگان” نیا انگریزها هیعلخودرا بر شانیک ا كمك همترفته  فیشر یاو به بخارا ایگو

ً  مكناتن. اوردیبدست ب مانیا  یاصرار م و کردیم یرفشا پا یرارف یلزوم گرفتار یرو خاصتا

 .فرستاده شود قوا ایآمو در یبه وادتا  دیورز

 یبو ابتدان در امدار بخارا نصرهللا خامز .بود یاروشد سال محمدخاندوست  یسال برا آن

تالش  نمی گنجد؛ لذا ك قلمروی در ریام فکر افتاد که دو نیبه ا بعداً . اما نشان داد یمهمان نواز

دوست  لیامفه . خوشبختانه چنان واقع شد کحدود بسازدم خودرامهمان  یهارفت وآمد کرد تا

 کردند،یاد می ”صابق ریام”به نام  رااو شخود یایاعخان بدست نصرهللا خان که رمحمد

تحت اکبرخان محمد و افتخار ا و محمدخاندوست  هنجمله پسر دلخواآاما چند پسر از  .افتادین

 .بخارا قرار گرفت ریام مراقبت

ها به  واحه نیاز ا یکی. وجود دارد یادیز یزیسبز حاصلخسر یواحه ها انهیم یایدر آس ...

واحه توسط  نیا ،سمرقند یو در جنوب شهر باستان گرددیسلسله زرافشان وصل م یشاخه ها

 دیستان دور دست ناپدیگو در ر ردیگیشاخه ها سرچشمه م نیکه از ا شودیم آبیاری ایدر شکک

. حکمرانان شهر سبز در طول لنگ استموریسبز وطن ت شهرزه حیحاصل ۀواح نی. اشودیم

برآمده  بی انتها یکرده اند و به جنگل ها یچیبخارا سرپ ین قرن به کرات از اطاعت امرایچند

 اند.

 شهر یشهر سبز به معن .شهر سبز یگریتاب و دیک یکی: دادیم لیشهر تشک احه را دوو قلب

 و هم .کرد ادیت وشگات و ب، حبوجات وهیبنام شهر م توانی. همچنان آنرا ماست جاتیسبز

 نیمشرق زم فانبه شهر سبز از تمام اک میقد یاز زمانه ها رایز .بنام شهر تجارت چنان

 هی، هندوستان و روسکاشغر قند وقو ،وهیخ ،عه بخارامتا شیهاآمدند و در بازار یم وداگرهاس

استقبال  یوارد شده را به خوب یسوداگرها شیگنیق لهیقب ازبیك. زمامداران شدیم دایدوردست پ
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سال  نی. او چندبود یلححکمرانان م یصاورد احترام خمافغان تاجر  خانریاما کب .کردندیم

اما قبل از  ،. او از کابل آمده بودآمده بود نجایبه ا شودیآن صحبت م ۀکه در بار یقبل از حوادث

 اورا ،هررفته بود. شهرت قصه خوان ما انهیم یایوستان و آسهند یهااز شهر یاریآن به بس

 اتیبا حرص و ولع تمام حکا كیو هر ساختههریك از ثروتمندان و دلخواه  محبوبمهمان 

. دیرس زین نگشیق یتا امرا هآواز نیا .دندیشن یدست مدور ورهمش یها نیسرزم ۀدر بار اورا

باشندگان  درباره اورا اتیرا نزد خود مهمان کرده و حکا یسوداگر کابل نیا اقیبا اشت زین آنها

 ماریشال ی، درباره باغهایره و دهلگا مغل اعظم در حیرت انگیز یهاهندوستان، درباره دربار

تنگ بدخشان و  یدره ها در که یمتیق یسنگ ها درباره، ابپنج یعنی ایج درندر کشور پ

بزرگ سند و  یای، درباره درانیبام یبت ها درباره، دیآ یه وفرت بدست مکختن  یدشت ها

بار تار و دشت گتلخ و مر ی، درباره دشتهاایدر نیا یشکارپور باال یند تجارتوتمرثشهر 

 .دندیشن یبا گوش و هوش م گرید یزهایچ یاریو بس ستانیباتالق س یها لیجه درباره، لوت

 ریز هک یدار هیسا یسرد و با صفه ها یتابستان مردم را به خانه ها یگرم ی، وقتروزآن 

 حکمران ا نزدت گردید خان آماده ریکب .اك ساخته شده بود کشاندتیا چیله هاي  دار وهیدرختان م

خان  یروشن را از انبار گرفته تا به عنوان تحفه برا یخان تکه هاری. کببرود قیاتال الیدان

 :خان پرسید ریکب .دنکنیم اوراپرسان  سشناناونفر د که خبر داد یووکر بنوقت  نیرد که در ابب

 ؟ تندهس یک آنهاـ 

 : شد ی. سوداگر عصبانباشند شیدرو کهیمثل ،دانم یصاحب نم -

 خودرابگو دعا کنند و بگذار راه  شانیبرا ،نان بده، پول بده شانی، برایچه بکن یدانیتو نم -

 .رندیگ شیدر پ

  :شد دایباز در دروازه پ ی. نوکر رفت اما بزودنقربا شودیم اطاعت ـ

  .نندیشما را بب خواهندی، مرندیگ یپول نم آنهاصاحب  -

 : خان با خشونت گفتریکب

 . ندیای. بگذار بیكجا آنها با مراههولعنت به تو ـ 

 یبلند و الغر و رو یکی .آمدند شیشرویپ خدمتگار همراه دونفر ،مدآکه از انبار بر یوقت

تکه  و مندرس یها نپ. هردو چارشانههکوتاه تر، چاق و چ یکم یدوم و چاندهیبا تکه پ خودرا
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 .به آن دوخته شده بود بیمصا گری، چشم بد و دثهیدفع ارواح خب یهاپاره به تن داشتند و تعویذ

 . آنهاتندر دست داشدبر سر وعصا  نیدنم یکاله ها وو چموش به پا  دهیتنگ پوش یتنبان ها

ق و شخص چا تر خم نمودکم خودرابلند قد،  رف. نکردند تعظیمآمده و  ترزدیكن به سوداگر

 . آراسته بجا آورد یاحترام

  ؟متوانیم هخدا چه خدمت کرد یهامرد یبرا -

 شخص الغر خاموش ماند و همراهش جواب داد:

 ؟ میکار دارخان محترم سرو ریما با کبآیا ـ 

  .ناشناس، من دستور دادم که خدمت الزم را به شما بکنند اشخاص یبل -

شود که با هم آرام  دایگوشه پ ی، کدام جارموا دیام .! عجله نکنجنابی، عالسپاسگزارم -

  .میصحبت کن

خود  یرو از را پارچهنفر بلند قد  ؛ندازه داخل شدوراز د هکنیم، هبرداتاق رابه  آنهاسوداگر 

  .برداشت

 !دیشما هست ری، امبزرگ امبری، پوها-

 دوست ،به تن کرده بودند دیجد یها نپرا شسته و چخود یکه دست و رو یساعت میاز ن پس

 یبدرفتار ۀمجلل نشسته بودند و دربار ۀفرسدالورخان بدور  کانشیاز نزد یکیو  محمدخان

 یزحمتبا چه که  صه کردندقو  نمودندیم تیحکا ،صورت گرفته آنهاکه در بخارا با  ییها

بخارا  ریام یعنی”مشعل اسالم ”آنان در مورد كمك  یها. آرزوه اند از بخارا فرار کنندتوانست

ا هموطنان تگرفته اند  شیرا در پ یافغانستان شمال ه. حال راه بودبرآورده نشد انگریزها برعلیه

 . آن بشورانند انیلودیانه و حام ژدمرا بر ضد گخود

 : گفت هداد نانیاطم یسوداگر به و

با  محمدخانسلطان  شهزاده و قیاتال الی. دانبود دیمصئون خواه نجایشما در ا ریام ه،او -

با شما كمك خواهند کرد و دسته  ،اند یمردم خوب آنها. دارند یدر بخارا دشمن هقصاب نشست

 .دهندیم تیبرا ینظام

 . با آنهمزندیشمن برخمردم ما بر ضد د دیبا .به وطن برگردم یرونیبا عساکر ب توانیمآیا ـ 
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 .و با آنان صحبت کن خوردیحکمران شهر سبز بدردمان م یبانیپشت 

مالقات نمود. هفت صد سوار  محمدخانیق و سلطان التا الیبا دان یبزود محمدخان دوست

. پس ان براه افتادندخریدلبرخان و کب یبه همراه محمدخان. پس از دو هفته دوست بدست آورد

خان وعساكر شهر  رید تا کبزیرو اصرار ریام ،آمو و داخل شدن به قطغن یایاز عبور از در

 .برگردند شانیخانه ها بهسبز دوباره 

، هاشتونپ او رقیب ری. زپرداخت قوا یو به جمع آور دهیخلم مستقر گرد هیمحمد در قر دوست

 .ا و بلوچ ها جمع شدنده شترکمن ها، قزلبا ،ها کاجت ،ك هایازب

تعلیمات  هخان مصروف مشاهددوست محمد ی. روزدیرسیبه آخر م 184۰سال  تابستان

تنگ.  یهامپهن و چش یرو با آمدند نزدشدر حدود پانزده نفر سوار  که در خلم بود انیجنگجو

ه زارهتان )افغانس یمناطق مرکز نی. ساکنهزاره ها را شناخت یبه آسان محمدخاندوست 

داده  اررق تازرن قبل افغانستان را مورد تاخت وق نیمغل که چند انیجهان گشا اخالفجات( 

 د.نبود

ا ی یو سرخ از تکه نخ اهیس های واسکت یدارا و به تن داشته ینخ دیو تنبان سف راهنیپ آنها

به  ییکوچك چنان نشسته بودند که گو یها اسپ یکاله برسر داشته رو با دستار .مخمل بودند

 .آن سرش شده باشند

ع حکومت کابل بود هزاره ها را تاب دهیخود موفق نگرد یدر زمان زمامدار محمدخان دوست

 ؟ به خلم آمده اند یچه مقصد یبرا آنها. بسازد

ن کلمات آ. درشدینم دهی. سخنانش چندان فهمقبل از همه به گپ زدن پرداخت یهزاره کهن سال

 یرا بخوب یآخرزبان  دو ریام آنجای که. از خوردیپشتو به گوش م و ی، فارسیهزارگ

زیرا شنیده بودند  آنان در جستجوی امیر بودند .دیگویچه م که باالخره توانست بداند ،دانستیم

 یکیه آمده بودند که در نزدیرق. هزاره ها از ندکجنگ  انگریزهاتا بر ضد امیر میخواهد  که

 .قراردارد انیبام

 قشون یکه برا کردندیمطالبه م و وارد شده بوده مذکور یبه قر یزیسربازان انگرقبل  یچند

از  اما .دادند توانستندیم هک را یزیا چه. هزاره دنمین كنتأه فوعلله و غشجاع الملك و زیانگر

 آنها .آمد آنهار نزد کساعاست که  قت. آنوکردند ی، خود دارذخیره های خویش نیدادن آخر

خوب صحبت  یو به فارس دانستیم یحل را بخوبم بیطب نی. اکردیانده مموق یبیطب ایافسر  را
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 محمدخاندوست  ،بود دواریکلمه را تکرار کرد، ام نیبا اصرار ا ههزار .لود ،لود .نمودیم

ً شناخت و  اورا ریام .را بشناسد آنها ۀکنند تیاذ  دكتور یو یشناآ شخصهمان  نیکه ا طبعا

 هرا ه وشمال آمد یبسو نجایو بعد ا بودیکابل م ردبود که همراه سکندر برنس  جناب الرد

 .بودرا کشف کرده  انیبام

فرار کند مورد  دیورزیتالش م که ی. هرکسندزد را محاصره کرده و آنرا آتش هیعساکر قر

به  آن وقت در آنها نکهیا یبرا .ماندند یباق پانزده نفر نیهم یعنی آنها. فقط گرفتیقرار م ریف

 نستندل تواو به مشک افتندی را سوخته های رانهیتنها و ،از کوه بازگشتند ی. وقتبودند کوه رفته

 یزیانگر یجلو ی. به پوسته هارندیبگ آنرا قامانت تانمودند  ادیبدانند که چه گذشته است و سوگند 

را از نظر  آنهادسته  ریاست.)امسالح شان کم ، و حاال هم حمله نمودند. اما سالح نداشتند

 میرو تصم نیاز ا (.کارد و چوب و چاقو داشتند هیتنها پنج نفر تفنگ داشتند بق دید ،گشتاند

 . جنگندیها مزیشوند که بر ضد انگر کجای یبا کسان گرفتند

شمن مکار . او دبود زین یو یدی، تراژه هزارهقص یدیژ. ترادیگرد نیاندوهگ محمدخاندوست 

را خود دیعقب زدن او خوب آماده نشده و ام ی، برانکرده بود یابیو قدرتمند را طور الزم ارز

وا ق کدامبا  که ساختیرا بخود مصروف ماو وستهیپ شهیاند نیا .بسته بود لیسران قبا یرو

 .درهمین اندیشه بود زیو حال ن کردیمرها ن اورادر بخارا هم  شهیاند نیا .ب کندیقرا تع مکناتن

 سالح نیز تعلیم نادیده اند و نهایو ا نیست.در اختیارش جرار  سپاه ؟مبارزه کرد دیباگونه چ

اشخاص  نیا . اماکرد جنگ یزیانگر یها و برچه ها پودر مقابل ت آنها. چطور با ندارند نیز

 : اظهار داشت ری. بهرحال امامید وارند یبه شجاعت و تجربه وو به او دلبسته هستند

 میبه جنگ خواه انیان بامت ییآبا نیدر زم یو بزود وشحالمتان خ دنی، من از دخوب -

 .پرداخت

وکش و دهن ی. از هر طرف شاخه هامناطق افغانستان است نیتربایاز ز یکی انیبام یواد

ً  یکوه واری. اگر از دور به دبا آنرا احاطه کرده استسلسله کوه با نگاه شود  یعمود تقریبا

 ینیب یم یشویم کیبه آن نزد ی. وقتخط خط شده باشد ۀلك که در یك قسمت با دینمایچنان م

 ییبودا یه یمغار ،میدقمعابد  نهای. ااره هاستغبه م یورود های راه ها، لکه نیك از ایکه هر

ایجاد  و ششم میالدی پنجمدر قرن  شهر نی. ادر آنجا قرار دارد یبزرگ یها ه. مجسمهستند

ً ارتفاع  یآن دارا یکی. دهدیم لیالجثه بودا تشک میاست. افتخار آن را دو مجسمه عظ شده  تقریبا

آنرا نظاره  جناب الردور تدک ی کهزمان .ارتفاع با شد رچهل مت یدارا یتر و دومم جپنجاه و پن
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 انیبام ۀرا درباتمناطق سفر کرده بود  نیبه ا ”هند شرقی” یمپنکه بدستور کوقتی کرد، آن

 نیاما ا دمآ انیماببه  گریبارد جناب الرد 184۰. در زمستان سال کند یمعلومات جمع آور

ً خا .یشون برتانوق یاسیسر سفت افصبه  ربا جناب دکتر  سرنوشتجا بود که  نیدر هم صتا

 مقابل ساخت. محمدخاندوست  ریبا ام 184۰را در سال  الرد

 ،شدیم لیوتاجك ها تشک ك هایهزار جنگجو که از ازب هفتـ راس شش  در محمدخاندوست 

 نسبت  ماتیلحاظ سالح و تعل ازش یواق. اگرچه دیگرد انیداخل بام 184۰اگست  هما ریدر اخ

و از  درنوایاب بت در مقابل آن نتوانستند انگریزهابود اما  فیضع یلیخ یبرتانوعساکر به

شجاع الملك  یاردو یافغان غند ،لحظه نیترمهمترین . در دندکر ینی، وسیغان عقب نشگاهباج

 .شتگذ محمدخان بطرف دوست

داشتند  شت بوجود آورد و در آنجا انتظاروح و یمگیدوست محمد در کابل سراس ریام تیموفق

 اعزام انیبه بام یندگروال د .رسدیم تختینك به پایا ”دوست محمد یشوح رهیعش” نیکه ا

. از ها را مورد حمله قرار داد سیسپتمبر سواران دوست محمد مواضع انگل 1۷بروز  .گردید

اران و. از سدیرسمین سیا مواضع انگلتآن  یماما مر؛ شدیم کش مشکل هتوپ ب گانهی آنهاعقب 

حمله آوران انفالق کرده  یپنل ها باالشرا .پ استقبال بعمل آوردوت ستیب قیآتش دقبا  یافغان

 .به آن وارد کرد یادیو خسارات ز

اوالن  .رو پا به فرار گذاشت نینموده بتواند از ا یدارینتوانست در برابر آتش پا ریما سواران

 یه برچه هاک ادهیپ یدهل ها یصدا ریآن برآمدند و از دنبال آن ز بیتعق یبرا یبرتانو یها

 .آماده گرفته بودند بحرکت درآمد خودرا

و  دیبود پر دهیاز طرف دلبر خان آماده گرد که یاسپ ربا سرعت ب ریام مقاومت بیهوده بود.

بجز هزاره ها  د،به عقب نگاه کردن یوقت یادیفاصله ز یاز ط. پس دیرا از معرکه کشخود

 . عرق بوددرغرق  زیهزاره ها ن یاسپ ها .دیرا ند یگرید یکس

ً هستند و ما  یقو یلعنت یها یزیانگر نی؟ اکرد میخان حال چه خواهدلبر -  یبا دست خال تقریبا

 . میجنگ یم آنهادر مقابل 

 . اند کم نور زیما ن یهادیام و است فیا ضعۀ مدست ر،یام ،یبل -

  .نمیتوان بر آنها غالب شد. شد میتسل دیبا -
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 ؟مییازمایرا در کوهستان بممکن است بخت خود -

  .است دلبرخان دهیفا یبـ 

را  زیچ كی ،یشو میتسل ییه گرفت میگر تصما اام .دیکن ، هرچه امرریان هستم امتمن غالم  -

 - میشویم روزیم، فکر کردم پنبك قبالً کار را  نیا خواستمینم ؛مسازب یحال تانیم براهخوا یم

 : کرد ستادیا خودرااسپ  محمدخاندوست  .دیشان نشویپر

 .گپ بزن -

 و او .یلب، اکبرخان یرا گرفتار کرده اند و همه زنها واطفال را به استثنا لتیها فامزیانگر

 .صاب نصرهللا خان قرار داردق رین امآ نظر ریز زین

  ؟ع شدواقکار چطور  نیاـ 

 همان یرهانفکار را  نیکردند و ا بیرا تعقآنهاکه  ندیگویم .ستیروشن ن یزیا هنوز چـ ت

 .ما آمده بود شیکرده اند که همراه سکندر برنس پ یهند

ها اوالد تمام یعنی .وحال کار از کار گذشته ی، بلموهن الل دی، شاییگویرا م یریکشم همانـ 

  .را گرفتار کرده اند

 .فرستادند یبه غزن دیمحافظت شد ریرا ز آنها -

 .یك محاربه هم باشد ولو میشد و جنگ را ببر میتسل دیحال نبا ،خاناما دلبر .رنطویا پس -

 در یمواضع برتانو میتحک یرا برا محمدخانعجله داشت تا شکست دوست  الرد دكتور

 قوا شیبرا یندگروال د کردیاو مطالبه م .از کابل مورد استفاده قرار دهد یشمال مناطق

شت گذ . باسواره نظام به خلم برود یچیسواره نظام و تو ،ادهیپ یبدهد تا به همراه صیتخص

ا برساند که مضارا ب ۀحکمران خلم را مجبور ساخت معاهد ، اوانییك هفته بعد از برخورد بام

 .پناه ندهد شیقطع عالقه کند و برا یبلق ریبا ام

  جناب الردکه به  ی. در تمام اطالعاتهمفنا انیوحش یباال گرییك ضربه د .کردیم یشاد مكناتن

عالوه  ی. منتهرودیم شیکه کارها چگونه خوب و طبق مراد پ نوشتیم ،کردیمرسال ا اوکلند

 نیآفر یروزی. اطالعات پشدیاز سطور استشمام م هیروح نیاما ا .من یرهبر تحت کرد ینم
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رساند که حجم مصارف  جهینت نیرا در کلکته و لندن به ا یبرتانو یمقامات دولت ،زیسرورانگ و

 یاردو دربار و ،و حفظ شجاع الملك هیاقمبالغ و یروبدهد و ف لیشغال را در افغانستان تقلا

 لدارانیتحص ه دیکشور ستمد نیا فدر اطراف واکنا گریآن بارد جهیدر نت .وي را كم ساختند

که  هیشاه و برتان انی، عساکر و سپاهه سربازهانپا ش ریه ها زی. قردندیگرد رظاه اتیمال

خان در دوست محمد یرو وقتنی. از ادیلگدمال گرد ،کردندیم یهمراه را الیاتم لدارانیتحص

مناطق  یاهال؛ دیگرد ظاهر (واقع است تختیاز پا لومتری)که در فاصله چهل ک کوهستان

 .شدند ریسراز یآسا نزد و لیس ،اطراف

 فکر . در آنجاکه در آسمان صاف بوجود آمده باشدبود  یخبر در کابل بسان رعد و برق نیا

تا جنرال  دیورز یمختار اصرار مریو وز ریسف .ه استشد یکطرفه یقبل ریکه کار ام شدیم

 یلوا یوماندانق. با ساس دستور را سوق دهد یبزرگ ۀستد محمدخاندوست  هکوتون علی

شمال  هروان موریحمد تمپسر شاه،  یشجاع الملك به قوماندان یهاو سرباز لیجنرال س یبرتانو

 انیاغی ید، نگذارند دسته هاوش یمتیبهر ق دستور داد یاسیبه افسران سمکناتن  .دیکشور گرد

الکساندر  شد وکوهستان  رهسپارچاالك و زرنگ  جناب الرد فهیوظ نی. با ابا هم متحد شوند

 .رفتیا قضاحل مبه  زیبرنس ن

 .دندیان گردوپر درهنگ ت بخش داخل لیشجاع و جنرال س یواق 184۰نوامبر سال  ۲ روز

مانور یا عقب  یکه برا یی، جار و برهنه بجنگداهمو نیآرزو داشت که با دشمن در زم ریام

را در پروان دره واسته باشد اوکه خدا خ ی. اما در صورتوجود داشته باشد وسیعل حم ینینش

 کند؟عمل بر خالف اراده مالك آسمان  تواندیمؤمن م یانسانآیا ؛ مصادف سازد دشمن اب

 خودرا یرو هشتاندنظر گذ دره از گریرا در انجام د یهند یاروس دستۀ ود محمدخان دوست

 : گفت و خود نمود انیبطرف جنگجو

که  ستین ییجا ،ما تجاوز کرده است نیدوستان در مقابل ما دشمنان قرار دارد که به سرزم -

 !شی، به پمیکن ینیعقب نش

 هااسپ مس ی. صداها رفت یداده و قبل از همه به استقبال لباس آب زیرا مهمخود اسپ او

ً . دیچیطرها در دره تنگ پاوق  آنها. در حرکت بودندهزاره ها  محمدخاناز دنبال دوست  تقریبا

 دربرهنه را  یهاخنجر .کردند نییاز شانه پا خودرا ی، بعد تفنگ هازدندیم فریاد گریکدی اب

هدف مورد  یباالو  دست راست گرفته  احال حرکت تفنگ ها را بدر و  هگرفت میاقدست چپ 

 . کردندیم ریفنظر 
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  :را داد یمعمول ۀماندقو نظام رهاسوبه  زرین فررتو ،مقابل درهجانب در 

 ! حمله ده،یها کشری! شمشجبهه -

 یوقت بعد. بحرکت افتادند یها با دودل ی، سپاهنمودند بیافسر تعق نیچند اورا تاخت. شیو به پ

پس دور دادند.  خودرا یها اسپ یرو شودیم ریسراز آنها یو بهمن شتابان بسو لیکه س دندید

 یفراردستۀ  انیجنگجو ری. امرفتند نیاز ب زریفر یجدا ماندند به سرکردگ آنهاکه از  یهاافسر

 رونیب رهمتوجه نشدند که از د کاریخاك پآورد، در گرد و ریاز دره گ وجرا در زمان خراو

 زهینها با سر ادهیند و پبودماده شده آآتش  یدشمن برا یدر آن توپ ها آنجای که. به شده اند

. نموده بود تیسرا زیها ن ادهیسواره ها به پ وحشتیاست که  نیا تی. واقعخود حاضر یها

نامناسب  ،توپ رفتن یباال یخالبا دست  رایرفت، ز ریتقد شیارزش آنرا نداشت که به آزما

  .بود

 .گردندس بربه سپاه خود دستور داد پ محمدخاندوست 

 با وقت برنس نیبود که در ا لیخبر از جانب جنرال س دنیمنتظر رس یصبر یبا ب مکناتن

 : دیگرد ش ظاهرزدنخود  نیچرک نپچ

شود  هجنرال به کابل خواست فوراً  دی. باکندیم ینیعقب نش کاریشده و به چار دهیکوب لیس ،سر -

ً  دیما با یاقوو    .گردد زجا متمرک نیدر ا تماما

 ؟کجاست الرد، دکتور کار شده باشد نیچطور ممکن است ا .صبر کن دگرمن -

 .ریدر همان آغاز شروع هجوم سواران ام .تفنگ یبا مرم ،هانفر نیدر جمله اول .کشته شده -

  ؟ریام ـ کدام

مرده  یوقت جناب الرداست که دكتور  نی. عجب تر از آن اباشد یک گرید ،خانمحمد ۔ دوست

ه بخصوص )برنس خنجر را که دستنهم با آ، بردو رف یدر و خودراخنجر  یبود کدام احمق

 ( کرد شیپ مکناتنخون برآن خشك شده بود به  یلکه ها 

  ؟چه در آن بخصوص است -

ا حال با هزاره ه تا. ما یك هزاره است خنجر نیکه ا می، حاضرم بگوسر .نقش و نگار آن -

 . باشد ختهیما برانگ هیبرعل زیرا ن آنها رینشود که ام .میمقابل نشده ا
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 تی! حکاوجود ندارد یریام چی، به جز شاه شجاع الملك هشده دایتو چه پ ۀ! در کلریباز ام -

 .چه گذشت گری، دکن

ش ا گذارتداد  تیبه او هدا مكناتن. بازگو نمودمکناتن  یدره را برا نرواحوادث پ برنس

مختار قرار داشت که در آن ریوز ریسف زیم یرو میضخ یبعد سند کند و صبح هیته یریتحر

 . جمع گردد تختیهرچه زودتر تمام قوا به پا دیورزیم اصرار مه ازب نمدگر

*** 

 نور، تنزدیك خودهمکاران قابل اعتماد و از  یکی یبه همراهمکناتن  ،عصر همان روز

. دور شود ”یچون”از حدود  خواستیم. معلوم است که او نگردش سواره رفتند به الرنس

 ً . از کج کوهستان داخل شدند کبه سر ی. وقتاال که کشور را اضطراب گرفته استح خاصتا

 . رساند سهایبه انگل خودرا و داد زیمهم خودرااسپ  آنهااز  یکی .دیدو سوار ظاهر گرد یگردش

 ؟التن صاحبکم -

 ؟ دیخواهی، چه ممن هستم یبل -

 : بلند کرده و با تبختر اظهار داشت خودرا یغان دست هافا

نگاه  گریگرفت و به طرف د میاق نیبا دست خود از ز .گشت دیسف مكناتنرنگ ! ری! امریام -

 .کرد

 ؟ كجاستـ 

. محمدخان. دوست را شناخت ینیخ شاهر میبالفاصله نمکناتن  ،شده كینزد یوه ب یدوم رواس

 ری. امردک دی. اما چه باکه ممکن نبود اشتباه کند کرده بود تیحکا یوه او آنقدر ب ۀدربار

 : و لبخند زد، گفت دهیفهم اورااضطراب 

 .من مبارزه را قطع کرده ام .من تنها هستم .دینترس -

، هیچگاه مطالعه کرده بود اورا اتیو تمام خصوص شناخت یم خودرامر آکه مدت ها  الرنس

 یشوخ یزیچ یزمزمه کرد و باال یزیچمکناتن  .ده باشدش یجانیاندازه ه نیبود که به ا دهیند

 ...افتدنیر حذر ساخت که بدست شجاع الملك ب اورا یرا دوست خود خوانده و حت ریاو ام .کرد
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ً قاو ورا فراگرفته بود  شیسراپا جانیبود و ه یمیمص یلیخ ریسف ،در لفظ شدن دوست  میتسل عا

 یتلق بغاوتشجاع الملك با  ی. حال هر مخالفتودب ییکامل و نها یروزیپ یعنیخان محمد

ً توانست. بلى و  یبه آن صورت گرفته م باسو اقدامات متن میگردید به  وی استیس خاصتا

 برنس نیا یو جاهل وکم باور به سرکردگ یمردم غالمغال نیباالخره ا .دیگرد یمنته یروزیپ

 .ردندگیتضح ورسوا مفم شیهم یکه بنام شرق شناس مشهور شد، برا

. بهتر است هرچه شدکلکته  وقت آن است که صندوق ها را بسته کرد و آماده حرکت به حال

جا در  نیکه در ا ریو خم تقد چیدر پ نیاز ا شی، بس است و بدیکش نجایاز ا خودرا یزودتر پا

ً افغانستان   .جلو رفت.. دینبا، مکار و بوالهوس است خاصتا

 : ار داشتخطاب به دوست محمد اظه مكناتن

خود  نیکابل در سرزم یبلق ریام ییگو .مییگویم دیمدآ، خوش مییگویم دیما به شما خوش آمد -

ً قرار نداشته و دفعت  ریدوست محمد شمش ری، امظاهر شده باشد هیبرتان ریدر جزا مکناتنبنام  ا

 : گفت و را رد نمود ریمؤدبانه شمش یو ی، ولتعارف نمودمکناتن  را بهخود

 .خوردیتان م بدرد ادیز رای، زدینگهدارخود  شیآنرا پ ؛دیکنی، چه مدیکنیچه م ـ

آوردن سر  پول را بخاطر ادیمبلغ زمکناتن  شیپ یآورد که فقط چند ادیوقت ب نیدر الرنس

ه ب یقبل ریدادن ام تسلیمموضوع  یحت کهیاما حال مثل ه بود؛داد صیخان تخصدوست محمد

 .از تنش جدا سازد اورا ق سرایو اشت جانیشجاع الملك مطرح نباشد که حاضر است با ه

به  یخانواده بزرگش که از غزن یدوست محمد با چهارده پسر و همه اعضا وزراز چند  پس

قبل  یچندکه  یجایبه همان  .دی( گردشیخو دیحل تبعم )دست کابل آمده بود روانه لودیانه دور

خان که از قرار آوازه اکبر محبوبشتنها پسر  ریبا ام .کردیم یاخراج شده زندگشجاع الملك 

 .موجود نبود ،در شمال سرگردان بود ییدر کدام جا

 مکتوب ی. قوماندان دسته محافظتشدیمحافظت م یخان از طرف دسته بزرگمحمد دوست

 ستهیشا محمدخاندوست  :شده بود نوشتهبا خود داشت که در آن گورنرجنرال  یرا برا مکناتن

 دهیمن عق...»: مکتوب اضافه شده بود در !شجاع الملكنسبت به  یاست حت شتریمالطفت ب

 اوراما  دیشاه نتوانست اعتراض نما .شود پذیرفته شتریب یدارم دوست محمد با حرارت و گرم

در  ی. ومیخان را اخراج نمودکه دوست محمد یآنوقتخاصتاً  ،میم نکرده اوحرمسلطنت  از

 «.شد ی، او قربانما استی. به نفع سندارد یصورق چگونهیبرابر ما ه
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 دپارتمنتمربوط  هیآنرا در دوس (آرام شهیهم) کاتب ،مکتوب را خواند نیاوکلند ا جناب الرد

ً گذاشت. تصادف یاسیس هند  یروهایسه جانبه که ن روشهم ۀمعاهد هیدوس نیدر ا ،شاید نه یا و ا

 هیاعالم و ساختیمتحد م محمدخان، پنجاب و شاه شجاع الملك را برضد دوست یبرتانو

 .قرار داشت زین ،انداخت یم ریرا به گردن ام زیله که گناه همه چممشهور س

و با  رفتهیخان را در کلکته پذنمود. دوست محمد ادیمالطفت ز یقبل ریبه ام گورنرجنرال

نشان  ادیز یلحظه اوکلند دلچسپ نیدر ا .افغان را گوش داد زمامدار بدبختی تیحکا یمهربان

 کندیم نییدر سال تع هیپلك رو هس مبلغ ،دوست محمد یاعالم داشت که برا ریاما در اخ. نداد

 .پوند سترلنگ زاره یس یعنی

 : ردندک چیسوال پ اوراش رانپس .ظاهر شد لودیانهخود در  لیفام نیدر ب یدیتبع یوقت

 ی.شده بود روزی؟ توخو پیشد میچرا تسل -

بدون  کردی. برعالوه فکر مدق شده بود اریبس آنهاداد که پشت  حیتوض یدوست محمد با آرام 

که  یا دهیتوپ ها وعساكر ورز نی. با استیها ممکن نزیرگان غالب شدن بر ممنظ یوارد

ضد افغان را بر لینبود قبا دواریم. اآمده است ریبه س یزیخسته شده و از خون ر گری. ددارند

و باز سوال  دادندیحرکت م خودرار . سدهیرا بدقت شن زیاما پسران همه چ .دشمن متحد سازد

 :کردند یم

 .دیگردیاز نو آغاز م زی، پدر؟ و همه چیکرد میتسل خودراچرا  -

 دادیاجازه نم یبه کس گوشه تنهایی اختیار کرد ودوست محمد  دلتنگ شد.وضع  نیاز باالخره

کرده  یدوست محمد مجرب و دانا چه غلط نی، آه که اغلط شد .نزد ش برود یپرسش یکه برا

اش در پروان دره در  یعاد یروزی. درباره پتوانست یش تصورش را کرده نمخود یکه حت

 یبزرگ هایبود که سنگ  ییه زیسنگ ر یروزیپ نی. اودبرپا شده ب یجانیکشور چه ه تاسرسر

 .ختیریسند م یافغان بر سر اردو یهاهرا از کو

را  قالت گریبارد انیاغی. گرفتبلوچستان را فرا یدیجد یشورش ها 184۰ سال پایان در

، نوازخان را سرنگون ساخته ،ها سیدست نشانده انگل ری. اممحاصره نموده و تصرف کردند

 (ها کشته شده بود یبرتانوکه از طرف )را محراب خان حبوب خود مخان پسر رهبر ناصر

دست به  زیباجور ن باجگاه و در منفور یهازیانگر بر ضد شجاع الملك و .زمامدار ساختند

 شدیم یرهبراکبرخان که از طرف  یدران لیباق یقو انیغرب قندهار عص رد .شورش زدند
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( Henry Rawlinson انسنیرول هنریمنطقه )  نیدر ا سیانگل یاسیاجنت س .بوجود آمد

اما نه پرداخت پول و نه تحرکات  .نفاق کند دیتول انیاغی نیبرا بکار برد تا خود یواقتمام 

بر  آنها یمدت ی. برادیسوق گرد واق انیاغی قابلم به. از قندهار دینرس جهیبه نت چکدامی، هگرید

 چدر ماه مار شد کهشورش درباره آغاز  1841سال  یاما در ماه فبرور دندیوضع مسلط گرد

 .گردید مشتعل دیجد یروین ال بریاما در ماه اپ ؛آنرا سرکوب نمودند

 لیقبا انیاغیبلکه با  دیجنگ یم یدران لیاقبقندهار نه تنها با گارنیزیون  1841تابستان سال  در

 یدهات شورش یکه باال یتوپچ دیش شدتکرده بود و تنها با آ دایسروکار پ زین یغلج بتناكیه

نظم را برقرار  یمدت کوتاه ی، توانستند براختیریمژاله و تگرگ فرو افغانستان بسانجنوب 

، مواد اتیمنظم مال یجمع آور ۀدر بارها  سی، انگلبهرحال .بود موقتی کامالً  منهآ ،کنند

  .داشته باشند یتوانستند تصور ینم اصالً  علوفه و یخوراک

 ییدر سرتاسر کشور جا ه شودتگفاست  بهتر ایرشك گت وم، زریدر جالل آباد و قالت غلج

. باشد آمدهیبه جوش ن آنهاو دست نشاندگان  یسینبود که خشم مردم در برابر اشغالگران انگل

 یسعکه  دید یرا م یزی. او فقط چآورد یم سابشورش بح نیآخر مكناتنش را رهر شو

 که در خارج از دیرا د یزیچ دیداشت نبا دهیعقوکه خودش میخواست. ا ندیبب آنطور کردیم

از  انسنیروله از اطالعات اضطراب آور ک یکیب اوجبه . حلقه تصور خودش قرار دارد

 یآرام کامالً در کشور »اعالم داشت که  یمباالت یمختار باب ریوز ریسف ،جنوب فرستاده بود

 «.ارشیبباز دان تا  ،است

ً شناخت کامل دارد  لیانج نیمحترم با مضام ریآن بودند که سف انگریکلمات ب نیا آن  خاصتا

از شمال  یعنی بیا بر شت شدند و از دان نیچطور اقامت گز نیدر فلسط یهودی لیقسمت که قبا

خواست  یدانست و نم یآنرا نم مکناتنکه  زدندیپ مگاز آن  شتریبا اعتماد ب آنهاب! اما وتا جن

و  ، دقیق نمی شناختداشترا که در آن قرار یکشورن میکرد که وی و این داللت برآ .دبدان

 زیاد خوشبین بود.

واقعیت بنحوی ، از قندهار بخانه نوشته بوداگست  ۲ خیبه تار که یافسر برتانو کیاما در نامه 

اشغال  یپور براروزیسند از ف یکه اردو شودیسه سال پوره م یبزود»بود:  دیگری بیان شده

 قشونو  کردیتخت پدران خود جلوس م یرو دیشاه شجاع با .کشور منحوس حرکت کرد نیا

جا  نیدو سال است که کار تمام شده و ما هنوز هم در ا نیگشت. ا یدوباره به هندوستان باز م

 یبروز ناآرامز ، در سراسر کشور رو؟ چهارطرفمیتوان یبازگشت کرده مآیا اما  .میهست
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 یما حمله م یپوسته ها ی. باالها سالح بدست گرفته اند یو دران ها یلجغ. ابدی یم شیافزا

کشور  نیاآیا . میبگذار یوضع نیافغانستان را در چن میتوانیمآیا . کشندیرا مکنند، عساکر ما

 تانیتوانم برا ینم .ماند میا آنوقت ما زنده نخواهتکم از کم  ،هگاچیه،چگاهی، هآرام خواهد شد

 «.دارند نفرت درقا چم دارم که مردم از انیب
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 :سکندر فرجام

ً  ،ینشان درجه اول دران ۀمنزل بزرگ الکساندر برنس دارند  یکی، در نزددر مرکز کابل تقریبا

 تنگ و پرخم و پیچ یکوچه هادیگر  همانند، تختیپا اصلی یاز جاده ها یکیچارسو، در 

و  دادیم هیاره تکتک یباال وآمد بر یم مورا به برنده منزل داوگ یهاقرار داشت. او در عصر

 .شدیم رهیخ متفکرانهاطراف کابل  یبه کوه ها یادیمدت ز

 خودرا یو پنج سالگ یس (184۰)سال گذشته  یدر ماه م بود؟ دهیخود رسترقی  قلۀبه  او آیا

شاتلند سربلند کرده اند،  یالتیمتوسط ا یاز خانواده ها که یکسانآیا . با شکوه تمام جشن گرفت

را بدست آورده  یشهرت جهان نیو باالخره چن یدگرمن یرتبه ها  ،تعداد نشان ها نیافتخار ا

را که  یکه بزم ها ستین یو تصادف دمآ یکابل بحساب م ۀخان نیاو مهمان نواز تر انهخ ؟اند

 .ودبیافسران جوان م یمورد دلچسپ ،ختسا یاو آماده م

و ناگفته نماند که دوست داشت در برابر دوستان خود  کردیافتخار م زیچ نیبرنس با الكساندر

 )در نوشتن فرستادبه لندن غبارآلود  را مکتوب نیقبل مختصر تر یفقط چند .کند یفخر فروش

امکان را  نیاست و من ا یراه تجار نیبهتر ،مهربان سند یایدر» :استاد بود( هاچنین نامه 

 ،ناتر، سرتکال ،نیپورتو ،سیتری، خری، مادنیو نی، رنیکه به عالقمندان شامپا دارم بدست

چه خوشمزه  نهایا همه .کنم پیشکش جاتیبا سبز راراگو ایا و گسم ،نیمارسکا و سارویک

شود که من  یماین خالصه به  میها تیو تمام مکلف...»: نوشته بود یگریو در مکتوب د «.اند

خوب دارم  اریبس یزندگ عملی کنم.را آنها دینبا خودم که موقف من چنین استو  دهمیمشوره م

 کامالً که  میبگو دیبا ،صحت و سالمت باشد ۀنشان دهند یبه سرگرم النیو معالقمندی و اگر 

 «.از آن برخوردار هستم

 یبو یچاق ،متقا ی. اما نسبت بلندست داده بوداز د خودرااندام  تناسب ،تیدر واقع برنس

در کابل آزادتر از هندوستان  گفت که برنس دیها با یسرگرم ۀ. اما در باردیبخشیم یشتریار بقو

باعث  هکیزینه چاگی. بخود گرفته بود یواقع یاشیت عشرت و عاها خصوصی ی. سرگرمبود

. وجدان رست دیاز ق زیاو ن ی. بعد از مدتبود زرلآمدن برادر کوچکش، چا شدیبرنس م تیاذ

 .کند یزندگ یمانند یك مرد واقع دیس بانگرفت که چارلز بر میمتص

 شارهاو ا خود بیاز مکات یکیدر  گفت.کننده برنس را ترك ن تیکار اذفهم وسوسه و اباز اما

مانند اینکه بوده و یته انیاش م یزندگ یسالها نیو پنج ساله شد. آخر یس نکیکه او ا نمود
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 اورا تاز چاپ برآمد که شهر ”کابل”بنام  زیم او نو. کتاب دسكر نسج یافته استو  یمست از

 ..؟.آن اما بعد از افزود. شیاز پ شیب ،ریبحیث جهان گرد و شاهد خب

 نیاآیا  .در افغانستان داشته باشد نجایپست را در ا نیباالتر دیاو با ،داشت ییآرزو برنس

آن  گریسر دکشور را از یك سر تا نیاو نبود که دو سال قبل اآیا ؟ ستیکشور او ن نیسرزم

که  گریها مامور دبود مانند صد یاز ماموران گمنام یکیفقط  مکناتن؟ آنوقت که نمود لز وپگ

اگر اورا یعنى برنس را وادار ساختند که بنام  .قرار داشتند «هند شرقی» یدر خدمت کمپان

مطابق استعداد و  یو از دیبا لیتحل نیجدان خود بگذرد اما در آخرواز  ”یالع هدافا”

ق و برق زر پر اهروظ نکهیو به خدماتش ارزش قائل شوند نه ا ندینما تقدیر شا یستگیشا

 .بدهند یرا بو یتیاهم یب ۀفیوظ

 یلزوم یکس یبرا کامالً که  رندیگیم یی، حال از او مشوره هاگذردیامر چه م تیواقع در

باطله در  اورا یوگذارش نوبت کندیم یمکار چشم سبز بدون شك از آن بهره بردار نی. اندارد

 نیا و گذراند. یاز نظر هم نم یاوراق را حت نیامکناتن  یسادگ اری. بلى و به بسردگذایمدانی 

 .ندارد و نخواهد داشت یکار چیه نجایآنست که برنس در ا یبه معن

 وستهی. از هندوستان پبرنس لبخند بزند یکه سرنوشت آماده است بر رو شدیچنان معلوم م اما

 تاست، خدما یعیطب کامالً . شودیم نییتع یبمبئگورنرجنرال  ثیبحمکناتن  که دیرسیم ه هاآواز

اوکلند در  جناب الردتواند با اصرار  ینم یکمپن رانیآنقدر بزرگ است که مشوره مد مکناتن

. آنوقت است که رجه دوم در هندوستان موافق نباشدد تیاز نظر اهم ستبه پ یو شنهادیپ

 . ردیگیرا در کابل ممکناتن  یجا برنس

ً و  رفتیپذ ینم زیرا ن کاتیحال تبر حی امیلیو هرچه  ؟ندیگویم کیه تبرچ بخاطررا او خاصتا

صورت  قبالً کار چرا  نیکه ا نستیاست ا رتیکه قابل ح یزیاست... فقط چ یقانونمند یرو

نقاط  نیدر دورتر لوو که یا وقتت البته. را جمع کرده بود صندوق ها و بكسها مكناتن. نگرفت

 نانیاطمکلکته  بهپس باید  ؛اینجا را ترک نماید تواند یباشد او نم یکشور پرآشوب ناآرام نیا

 .است زیآم غهبالم در مورد افغانستان و ناآرامیها در مورد آشوب  داد که اطالعات

، هم آمدوجود ب یتفاهم نادر فهیوظ و و برنس در مورد کار مکناتن نیب برای نخستین بار

 دادندیم نانیاوکلند اطم جناب الردو با هم به شته هردو از آن گذ گریکدیبه  هم برنس و مکناتن

 هر»: فکر بود نیدر ا یکی . زیرانبود نیچن چگاهیه در حالیکهاست  یافغانستان آرام که در

 .«هرچه زودتر برود»: تآرزو داش یگریو د « موبر زودتر یچ
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آغاز  روز :نوشت نیخود چن یادداشت کتابچه برنس در 1841اکتوبر سال  31صبح روز 

. ندیآفتاب بنش نکهیقبل از ا .گرددیروشن م زیامروز همه چ ،؟آورد یچه به ارمغان م میشده برا

 ... رمیگیرا م مكناتن یجا نکهیا ای موریمن خواهم دانست که به اروپا م

 گریاردس بو برن .خاص را با خود همراه نداشت یرییکدام تغ روز نیا ،فیاما ح .آفتاب نشست

نمود چنانکه به همه معلوم است  سهیخدا حضرت محمد مقا امبریبا وضع تابوت پ خودراوضع 

... » :خود نوشت یادداشت رد 1841برنس بروز اول نوامبر سال  .قرار داشتفقط در هوا 

جمله را بخاطر  نیا ،،« موشیخسته م را به سراب مبدل میسازد، زیاد میهادیمزمان ااز اینکه 

 یاسیامور سم یخصوص یها یادداشت جمله بود در نیآخر نیکه ا این جهتبه  ،میبسپار

 .، دگرمن الكساندر برنسینشان درج اول دران ۀ، دارنددر کابل هیناتبر

، است دیت بزرگ افغانستان شدمسق یتا در برابر زمستان که برا شدیآماده م 1841سال  خزان

ت ذشبا رسم گ یکه عساکر برتانوگذشت می یاز دو سال از آن روز شی. بکند ینیعقب نش

لند ن ونه  نه اوق نیا وجخردر مورد  . اماگفتند ش)شجاع الملك( را شادبا دیشاه جد یباشکوه

 ا کردن نادرستتکا یسیقوماندانان انگل تیبا موجود یشاه حت یاقو ی. باالنمود صلهیکلکته ف

 غیرقابل ”ننایخوشب”ها  ستیوپتما ارکقط فوفادار شاه باشند  یایاعافغان ها ر نکهین اگفت. بود

 .بود حاصال

راه های داشتند و بزرگ قرار یهاالسابق در شهر یفکما یبرتانو یها ونیزیگارنجهت  نیا از

، ی، غزنوت ها در قندهارق نیتر ی. قوگرفته بودند تینما ریوستان را زهند بای تاصالمو

، یقالت غلج کوچکتر ی. دسته هابود دهیگرد زتمرکمخود کابل  در طبعاً جالل آباد و

 .را تحت کنترل داشتند انیبامو  کار،یارهچ

هزار نفر  پنجاهاز  شیبه ب یو خدمات یکمک یروهایهمراه با ن یبرتانو قشونتمام  یتعداد

ً از هندوستان طبع آنها یبرا یرساندن مواد خوراک .دیرسیم از و ، تدارك اردنداشت یمفهوم ا

ها از  سیبه انگل نیاز ترس سرکوب خون یالهگرفت. ا یصورت م ایساریطرف خدمات کم

ها و افسر دیعا ،. بعد از گذشت صرف چند ماهدادندیفه هرچه داشتند موو عل یخوراکمواد

 لدارانیتحص لیقب گوناگون ازحتكرین وم، دالل ها سوداگرها .شتذاز حد واندازه گ نیورمام

تصاحب  متیق نیرا به نازلتر یستانده شده از اهال یشاوو باج ها که غله جات و م اتیمال

. شخص ل وجالل بودمرق تجغدربارشاه  .آوردند یو منفعت بدست م بردندیسود م کردند،یم

 : حق لیآوردند از قب یمختلف بدست م نیبه عناو یبزرگ دیوفادارش عا زیرشجاع الملك وو
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 .وغیره وغیره مرحام، حق الپرداخت چادر دیاعپر یالپرداخت پست ها

در  .دیکشیم یگرسنگ یاهال ،نان باال رفته متی. در شهر قستاندندیرا از افغان ها م یمواش

 .کردندیبرپا م کتیکر یها یپارت ،آراستند یبزم م ،رفتندیم سیر و میلهاغلب به  ناافسر اوایل

. باالخره ه رفتخطرناکتر و خطرناکتر شد عتیها در آغوش طب یسرگرم نیا جیاما به تدر

شجاع الملك  ای یکمپن یو اردو یسلطنت یقواسربازان و افسران که اجساد  دیرس ییکار بجا

 .افتندی یدر هرجا م را

دوست  ریاستحکام ام هبدولت رواز  قبالً  آنها .شکوه نمودبه آغاز  زین یسرشناس افغان شرق

حساب  لیقبا یروو . ادندمیدیرا او انیحال شجاع الملك و اطراف در هراس بودند و محمدخان

 اریاخت ”دشمنان اسالم نیا ،انگریزها”به  ر و تبدیل میکرد.یتغی را مناطقرانان کرد؛ حکم ینم

دلقک ”. کرد یاعتنا نم کهن، به فرهنگ و عنعنات دیرقصمی زهایر دهل انگریز .دکامل داده بو

 یکه در وطن بوقوع م یزی. همه چختیانگ یحال تنها و تنها خشم مردم را بر م ”تتخ یرو

 نیکه ا هدیوقت آن رسپس  .ساختیم یتأذم شدیداً  دوست افغانستان را یمردم آزاد وست،یپ

 ؟زیانگر ایمردم  با ؟باشد یکید با قشر سران افغان با

 یهوا خانه خود در کابل از هدر برند کهیالکساندر برنس در حال 1841اول نوامبر سال  روز

 یرتصو یتوانست حت یالوقوع نم بیقر بتیمص ۀدر بار ،دیگردیهان متلذذ مشامگا یاراگو

 توانستیآن م یلگ یهاواریکابل و د یخم کوچه هاو چیاز خالل پ گاهش. اگر نداشته باشدهم 

 یدر خانه بزرگ خویش مقر یکیکامالً در نزدکه  ندیجوش و خروش را بب توانستیم او بگذرد،

 . بوجود آمده است ،احاطه کرده بود یلگبلند  هایاروکه اطراف آنرا دی

 آنهاجلل اسپان م ناتیتزئ و خانه آمدند نیهشت نفر از سران افغان به ا ایساعت هفت  طی یک

با قدرت و  ۀسرکرد، سعادت خان ،از طرف صاحب خانه نیوارد .بودبیانگر موقف آنها 

 .شدیاستقبال م ،ها ییالکوزا یدوصد هزار نفر قبیله ۀستیشا

سالخورده موجود  یرگولهللا خان  نیام آنها نی. در ببودندنکمتر از او مشهور  زین مهمانان

عبدهللا خان  نجای. در اتعلق داشت وبا تختیب پاولوگر در جن یایدر یادو یها نی. زمبود

 یکوچ مهین لهیقب گیو سرکرد خود مشهور تیو قاطع تیکه از لحاظ موقع نیز بود یزاچک

  را به عهده داشت. یپنجاه هزار نفر ییاچکزا
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 وستهیبه نوکر خود که پ و دهینگرد ریتعداد مهمانان غافلگ نیچن تیموجود عادت خان باس

 قبالً مالقات  . زیرا زمینه اینداد یدستور نم چگونهیه ،کردیرا حاضر م تازهو تازه خوراك 

 دهندیادامه م یبه صحبت آنها شدیاما احساس م .دندصحبت بو مک نیحاضر .بود دهیآماده گرد

 : گرفته و بالکنت زبان اظهار داشت یمهللا خان ک نی. امبودده که مدت ها قبل آغاز ش

قرار  یپر از چا الهی. دستش که در آن پافتاده استچند قصاب  و به دستگا کی حال بلي -

 دیسف راهنیپ یباال هخت کیونش رگسبز یاسکت ماهوتو یباال یطرات چاق د،یداشت لرز

  .بود دهیپوش (كوچك خنی ی)دارا یخن

  :سعادت خان اظهار داشت

وطن چه الزم است. اما  یبرا دانستیاو م .مینکرد یبانیپشت محمدخانجهت از دوست  یب -

است  گردن یرو یسان دمبلب شیاهایدر یآنسو یها نعمتیاحمق خرابكار باالحصار با ول نیا

 عبدهللا خان که در کنارش نشسته بود اظهار داشت:  .یاندازیآنرا دور ب یتوانیکه نم

 . یاندازیآنرا دور ب توانیم یاگر بخواه -

 :بگردن داشت گفت قطار وزمهبود و  دهیکه واسکت سرخ رنگ پوش یافغان جوانتر

 ...ما خطرناك تراست یبرا ینمود چه کس صلهیف دیبا -

  :جواب داد هللا خان فوراً  عبد

 یهمرا :جواب داد ؟ینییا سرپایاز سر باالیي  دیآ یخوشت م شتریاز چه ب دندیاز شتر پرس -

در یك  دیو با هل بند ماندگکه در  میهست ی. حال ما مانند شتررنگ هر سه به گور ،یگل و ال

  .بگذرد ینییو هم سرپا ییزمان هم از سرباال

  :گذاشته و گفت خودرا الهیهللا خان پ نیام

 بزرگ یراناحمد شاه د فیکث ۀماندباز نیا ،میکن رونی! اگر آنرا باست زیانگر یاصل ندشم -

  .یکوه البیخاشاك در برابر س. بسان خس وشودیم مگبخود  خود

 : مرد جوان بلند شد یصدا گریبار د

 .است اوق یدارا رایز ؟جلب نمود انگریزها هیمبارزه عل ینرا براآممکن است  نکهیا ایو  -
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  :خان گفت عبدهللا

هللا خان  نیام .طع كندقتواند  ینم خودرامردم ما ضرب المثل دارند: چاقو دسته  دیدانیم -

  .گرددیختم م بخود، شجاع خودکار را تمام کرد زهایاول با انگر دیبا دیگویدرست م

 : تشکرده و اظهار دا قیسعادت خان با حرکت سر تصد

صاحبخانه  گپ یعادریحرارت غ . عبدهلل خان باکرد دایرا پ آنهانقاط ضعف  دیاما با م.افقومـ 

 ؟ نمودرا قطع 

سرک  یخود که خارج شهر باال هها در اردوگازی، انگرباره فکر کرده ام نیدر ا قبالً من ـ 

مانند  و با تپه ها احاطه شده نیاست که از طرف یمحل نی. اجابجا شده اند کوهستان قرار دارد

  ...ستیدر آنجا مشکل ن آنهادن یکوباما  میاگرچه توپ هم ندار، تله است

. دیسرخ گرد شتریخود حرکت کرد، چهره اش که بدون آنهم سرخ بود ب یعبدهللا خان از جا

 : بلند شد گریهللا بار د نیام یصدا

د یفرصت با نی. در اولکه در قلب ما فرورفته است دیا کشر یرخا دیبا نیاما قبل از ا -

 ها را هموار کرد؛ هرزی. او بود که راه انگربرود نیا سکندر برنس از بم یمیقد ”تدوس”

او به  قیما و از طر ی؛ تمام پالن هاگرددیو از آن باخبر م رسدیكلمه ما بالفاصله به او م

  .گرددیمعلوم م انگریزها

  .کرد دییتا اوراسعادت خان سخنان 

عساكر شاه پول  یکه برا کندیم یزندگ زیجانسن ن او یپهلو، برعالوه در درست است - 

 یزیچشجاع  یبرا میاگر ما آنرا تصرف کن .دانمیرا م نیدارد من ا زی. در خانه طال نپردازدیم

  .گرددیبدتر م آنها، وضع سربازان بپردازد یماند که برا ینمباقی 

 بودند که به پلو دهیمصروف گرد گوچنان به گفت آنان .عبدهللا خان توجه مهمانان را جلب نمود

 .دادندیخوش بو و خوش طعم عالقه نشان نم

 زیآن همه چ ری، در غکنیم ریختأ دی! ما نبادیرا از خود دور کن یدودل ،بنام خدا !هادارسرـ 

فردا  ؛کنندیم لیسگ را با توپ ها علیه ماآنوقت است که انگریزها عساکر خود .شودیفاش م

  .دیرا به خانه برنس روان کنخود ینفر ها .دست بعمل زد دیصبح با
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 : او اضافه نمود دییسعادت خان به تا

 را قبل از امور مهمخود یروین زی! وحال دوستان عز، فردا صبحدیگویعبدهللا خان درست م -

با خود  یمس های وکر پتنوسن، خودرا بهم زده یاو دست ها .. پلو سرد شددیکن جمع آوری

 .بود پلو تازه یها یغور یآورد که دارا یم

 : برخاست و گفت وقت عبدهللا خان نیدرا

، کنم یم یبانیپشت یغلج انیکه من از شورش افتیقبل خبر ی، اسکندر برنس چندسردارها -

ن شسته تنها با خو نیتوه نی. چنرا قطع کند میگوشها هنمود دیکرده و تهد ادی گاو مرا بنام س

  .زمرا بساتا کار او دیبه من بسپار .بس و تواندیشده م

  :نمود رد اوراسخن سعادت خان 

داشت که گورنر  ادیب دی. بادر آن اشتراك نمود نکهیکرد نه ا یجنگ را رهبر دی، بارینه خ -

ً یخانه جانسون را داو. برعالوه خانه او باشد یتنها نم چگاهیخوب مسلح است و ه چهل  یس ما

  .کندیمحافظت م ینفر سپاه

 : نمود فاعترا تیعبدهللا خان با قاطع

سکندر برنس از من  .”نکش گانهیمار را با دست ب” ندیگویمردم چه م نیدر ب دیدانیم ،نه -

 است 

 .گریخوب دـ  

از جواسیس  جهت ی، بپخته شده بودونا دا یهللا خان که از گذشت سالها و تجارب زندگ نیام

اسپ سوار  ها موفق نشده بودند بر ییرهبر الکوزا. هنوز تمام مهمانان برنس هراس نداشت

 نگهبان مجرب .دکرخانه برنس را دق الباب  ۀدر غبار شبانگاهي با شدت درواز یشوند که کس

داخل شدن  اجازه  اوراخواست  یمن و شخص تازه وارد را نشناخت ابتدادر  یهند عیو مط

 شیمانند هم ،. نزد آقادیخود رسان یبه نزد آقا اممبا شتاب ت خودرا ،چند کلمه دنی. اما با شنبدهد

خنده  باال بود. زیسرور انگ یتوست ها نیو طن دادندیها آواز م جام، انان موجود بودندمهم

 یکه کم . برنسدیرسیوش مگ، بکردندیبرنس ها شاد احساس م تیدر جمع خودراکه  یافسران

 : دیبلند پرس یه بود با صدانش
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مرا از دوستان  تا ضرورت داشت ،ونددیش به محفل سرور ما بپآنکه خود یبجا یچه کس -

در  .خود خشك شد یرفت و بجا هکنند داریو نزد د شد رونیاو تلوتلو خوران ب ؟جدا سازد

 .بود ستادهیا ،هچاندیرا پارش موهن الل که در شال کهنه خودهمک نیتر کیاو نزد ابربر

 چهره به ی. اما وقتتپرداخ یینقاب پوش چه کند به ناسزاگو نیبا ا دانستیکه نم الکساندر

 : دیپرس یمگیبا سراس گردید رهیخ یریخندان کشم معموالً 

 ؟ ده استی، چرا رنگت پرچه شده -

 سر...  دیزود آماده شو .و هرچه زودتر .را نجات دادخود دی، بامصیبت، سر -

 ؟شده، چرا، چه گپ نمک ، كجا فرارنه ایهوشت بسرت هست  -

رفته بود که  یبه اختصار اطالع داد که نزد دوست تجار هند توانستیالل آنطور که م موهن

ا مردم کابل را هنفر دندی. در باغ نشسته بودند که از کوچه ها شنبازار است كیخانه اش نزد

 االغ نیا و هازیاوست که انگرزیرا  تا بخانه الکساندر برنس حمله ور شوند  کردندیدعوت م

ۀ مردم قصد دارند خان ؛آرام استاوضع کوچه ها ن .است هآورد ،باالحصار نشسته در را که 

  ند و آنرا آتش بزنند.نرا محاصره ک گورنر

 . عاجل اورا قطع کرد صحبتبرنس 

 یگرید به نحو زیفردا هر چ ،، بگذار برود بخوابدچرس زده نکهیموهن الل مثل ا ات،یچت -

  .نکند تیرا اذ گرانیبگذار بخوابد و د ی. بلخواهد بود

 .نمود یستادگیپ خود اگ یاما موهن الل باال

 .هستند مانند باروت آنها .دیشناس یمردم را خوب نم نیشما ا .دیکنیم یبا آتش بازشما  ،سر -

 .دینجات ده خودرا

 :گفت هخنده کرد برنس

 موهن نکرده ام. بشنو یبد آنها، برعالوه من همراه یشناس یکه افغان ها را نم یهست تو نیا

 . دیشب را آرام استراحت کن دی، برودیخسته شده ا اریا بسم! شالل

 دیشادان برنس بگوش او رس یبود که از درون خانه صدا ستادهیتمام ا یمگیبا سراس یریکشم

www.takbook.com



 

 

۲58 

 

او و  نیرا که ب یزیهمان چ. کردیم تیکه سرگذشت خنده آور را به عالقمندان خود حکا 

 .ختیرا برانگ ومعم هقهقه او تیحكا. گذشته بود ش،وفادار منشی

ً یرا دقموهن الل که خود داخل باغ  ادسروص یو ب یکدزد گریدر روپوش پوشانده بود بارد قا

 رفت...  رونیاز خانه ب نهانیپ شدیوجود داشت که از آن م ی. در آنجا رهرو مخفدیگرد

تا به  گذارندیآرام م اورا ”موهن الل بوالهوس” نیکه با رفتن ا کردیاما اگر برنس فکر م

نگذشته بود که  یری. یك ساعت از رفتن کشمروف باشد اشتباه کرده بودصخود م یسرگرم

بودند  ستادهیا هو افغان سالخوردد شابلقبار در م نی. ااز مهمانان جدا کردند گریبرنس را بارد

من،  یآه خدا ،آنهااز  یکی. لبه دار به پا داشتند یها شنگ و موزهق یدوز كمخا یاه نپکه چ

چه باعث  .بود ،است کور را گرفتهشمال یشجاع الملك که جا دیجد ریص عثمان خان وزشخ

 کندیو فکر م هشد گانهیاز عقل ب نکهیمثل ا زی. او نآمده است نجایوقت شب به اان نیشده که در ا

  !است، در کابل او یاآرامکه در شهر ن

 : به او گفت انیگو حتیعثمان خان نص

از آن است  شتریشهر و اطراف آن ب ی، و باد امروزخورد یدرخت بدون باد شور نم ،ینـ 

 . شود یدارد که گورنر در اردوگاه مخف دهیاعلیحضرت شاه شجاع الملك عق .که فکر کرد

از خطر فرار  دیبان هی. اما افسر برتاناسگزارمسپ شانیمن از توجه و مواظبت اعلیحضرت ا -

 : سر خودرا شور داده و گفت ریوز توانمی. من از خود دفاع کرده مکند

 یان نمش تینر را بخاطر اذرگوکنند، مردم برآشفته شده اند و  یحال بخش نمدرجنگ نان و -

 : غر زدس برن .بخشند

در اردوگاه  نجایا یلیم که در دو دی. فراموش نکنتوانمیاز خود دفاع کرده م کنمیفکر م -

  .عساکر قرار دارند نیهزار بهتر پانزده ررپویش

 : عثمان لبخند زده اظهار داشت

ند شد آنرا خاموش کنند موفق خواه داندیم یش باشد و چه کستکه آ سوزدیم ییدر جا نیزم -

من  یخواهی. اگر مطلب کن نجایا عساکر را این کن را پنهابرو خود ای ،نوش ک! گگورنر

 .خواهد بود یآرام مقس نیکنم به ا یسرباز روان م
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  :برنس جوب داد

  .سازد یمرا مشوش نم زهایچ نیا ،م چرت نزنرزاسپاسگ -

  :گفترا خم نمود. ر خودوزی

 یم یچ یکسد. حق بجانب باشی ماش دیشا .، خدا حافظ، خدا مددگارت باشدخدا حافظ گورنرـ 

خان سخنان  ان( عثم ییاممنتظره و مع ریبصورت غ یمک ) اردذگیکجا چوچه م ه دربداند گر

 . رفتو دیبر خودرا

  ...ینحساب ک یجاودان خودرا یاگر تا فردا زنده ماند :مویگیم تیرا برا زیچ كیاما  ـ

 .گذاشته و خاموشانه سرخودرا خم کرد نهیبر س خودرااحترام دست  با برنس

جداگانه بودند و در برابر هم خصومت داشتند  صاشخا کامالً مکناتن  با وصف آنکه برنس و

چك خواهان وكنۀ مایبه پ یگریو د ادیز ۀانمیبه پ یکیدو داشتند و هر زین یمشترک یها زیچاما 

. خواستند یکه خود شان م نندیرا بب یزی. بلکه چنندیرا نب حوادث یآن بودند که وضع واقع

 قیبا حرارت عم .خود قانع سازند داریپا تیرا در مورد حقان ا خودهات نمودندیم یزرنگو هرد

ً تداشتند که خاص رواع بموضو نیبا . انتظار داشتند آنهاکه  ردیصورت گ دیبا یزیهمان چ ا

کوه ها  نیبلندتر ،یو پنج ساله باش یس ی، وقتیباش قدرت ینگوفادر مرحله ش یبرعالوه وقت

. گرددیم یجرعه تلقیک  بحیث نیاوك بوتل ی. یعبور کن یآسان هب یتوانیرا م ها هو صخر

چشم  نی. اکشور است یو شهر به معن ی، بلیننرا اداره کآ آن خلق شده که تو یهر شهر برا

و  .دافتاق خواهد افکرد که کدام حادثه ات مشکل بود باور یلیخ زیامروز ن کنیو ا .رودیسبز م

 و دیسرکش زیرا ن گریشراب د الهیچند پ ،کرده بود صرفنظر یاطیاحت ریکه از همه تداب برنس

 . بخوابدنمود و رفت تا  یخود خداحافظ کانیباهم پ

که  نمودیشد. هنوز ساعت شش نشده بود و چنان م داریوقت از خواب ب یعادریبصورت غ

که خوابش را قطع  دیرا شن ییهاآواز گریاو بارد !کرده باشد. نه داریب اورا یمرگبار یخاموش

در مرکز قاره  نسبر یعنیو . مثل آنکه ابه ساحل بخورد یبسان آنکه امواج بحر .نموده بود

خود  ییشاتلند در شهر آبا در ایدر کنار ساحل بحر قرار دارد  ییاقع نباشد بلکه کدام جاو ایآس

 یهند زنسب برنس جایی کهیسك، مکا لیهدر ساحل ج ایت در شهر كوچك سورا ای روزتمان

 کهیجا در کابل ( مثل نی؟ )در استیچ یراجا ب نیشور و هلهله در ا نیا. اما آغاز کرد خودرا
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دلش  چیه یلعنتویلیام حی  نیا کهی. در صورتدیو چطور نه نوش ی. بلاست دهینوش ادیز شبید

 .م شودگ نجایخواهد از ا ینم

 کردن خبردار سبود که برنوقت  نی. ادیگرد واضحترشور و همهمه بلند تر و  ،انیم نیدر

 .کرد نگاهاره تاز ک اطیرفته و با احت هرا بیاد آورد و به برند بتناكیه

 یو ب ریخروشان برگشت ناپذ وج. مرب بودندتقمردم در  یهر سو به خانه اش توده ها از

و برادر خود  دهیرساناتاق را به برنس خود .ر برنس در حال حرکت بودقم یبسو یامان انسان

ساخت و به  داریت را بفو خود برود یمو ییدوست حنا ،کرد و بعد به مشکل داریچارلز را ب

، ا را بزبان آوردهه هقوماند تیه دار بروت دار با عصبانبوصآن  ریزدر  .برنده بازگشت

، عبدهللا خان ،که خانه را احاطه کرده بود بین جمعیتیدر  برنس. کردیم میسپاهیان را تنظ

با  یت بلغمفوبرود  .را شناخت گریهللا خان و چند افغان سر شناس د نیام ،عبدالسالم خان

  :خود گفت

 ،آورد خودراتفنگ  یوقت .الح رفتسسخن عقب  نیو بدنبال ا شودیکارتان حاال ساخته م -

 : گفت تکان داد و اوراحال آمده باشد با دست  به یجیکه از گ یلثم الكساندر

 .ما تمام خواهد شد یزندگ تمیقبه  ریف نی. اولیکنیچه م -

را نزد  ینکنند و سه نفر سپاه ه دار دستور داد فیروبصآورده و به  نییپا خودرااره سرتک از

 از نآدر و نوشت مکناتنرا به  یپرزه خط ی، برنس فورها باال آمدند یسپاه ی. وقتاو بفرستد

 یدستور داد لباس افغان انیاز سپاه یکیبه برنس  خبر داد. اهعساكر ش ۀشلقوو ا ۀخان حمله بر

دستور  گرید یهاپبرساند و به دونفر س هیپرزه خط را بسرعت به اردوگاه برتان نیبپوشد و ا

 یرساند و از طرف وبنزد عبدهللا خان و همراهانش  خودراشوند و  ریت تیجمع نیداد که از ب

ازات یامت یماتمپول بپردازد و  لیدهند که او حاضر است به رهبران قبا نانیاطم آنهابه 

 .کند نیرا تضم آنها یعنعنو

سرداران  هب خودرا یبا چه مشکل انیکه سپاه دید سبرن و چارلز و برود فوت چند لحظه بعد

موجود  نیدورب که حال فیح .اکنون پهلوي ملتزمین قرار دارند آنها نكی. ارساندند یافغان

از فرستاده ها  یکیقه یبعد از چند دق .دیدرخشآن  تیغۀ اد؛دیور مش خودراسي ششیر ک .ستین

گرفته  میاقبود  یکه خون از آن جار خودراست راست د ،پو با دست چ خوردیلم م کهیدر حال

 : را بخانه رساند و گفتخود
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 یسپاه .فروشد ینم انگریزهارا به شرافت خود یافغان واقع ندیگوی! مصاحب خندندیم آنهاـ 

از  یکی :افزود ی. بعد از لحظه اگردید لحظه خاموش یبرا دیکشیکه از درد زخم رنج م

  صاحب! است رابخ اری! کار بسمیشویرت را با خون مقاح ،قسم نیبا .ها مرا با کارد زدسردار

و چوب به  کلوخها سنگ و یاورس یبه سو و دیمیرسبگوش  فریادهای انتقامجویانهجاده از 

 . ها بلند شد شهیشکستن ش یاصد و پرواز درآمدند

  :اظهار نمود ،داشت تفنگ بدست که یرحالد فوت دوکه بر دیردگبرنس متوجه ن

 به خطا رفتن .وقت تفنگ به صدا درآمد نیو بس. در هم دانندیرا م رواراذل فقط زبان ز نیاـ 

 .دنمو هیپهلو تک ینفرها یناله کرد و با دست خود رو یکس تیجمع نیدر ب ،ناممکن بود ریف

 یلیکه تفنگ جزائ یکسان .نداشتند یخانه را احاطه کرده بودند سالح آتش کهیکسان تیاکثر

ار به دتفنگ یافغان ها ،یام کسدک ۀبا قوماند .کم بودند یلیداشتند خ ]رتفنگ میل دراز دهن پ  ]

  .ندیهمجوار برآ یخانه ها یهابام  یباالتا حرکت افتادند 

 رونیاره بتاز ک خودرا ۀبعد تن «.کنندیشکار م مثل کبکه را ب ما»: فکر کرد دخو اببرنس 

بلند کرده و با تمام توان خود  خواندینماز م بهرا مانند موذن که مردم را خود یو دستها دهیکش

  :زد چیغ

 دیاگر شما اجازه بدهدهم که  یده معمن و .دیمرا گوش کن گپ بس کنید. ،بسم هللا ،مسلمانان -

  پولی زیادی برای شما خواهم داد.، ها برومزیانگر هاگاردو هکه ب

  :و بعد ادامه داد تازه کردس او نف

  .ندیبرا نجایاز ا یزیکنم که عساکر انگر یمن مطالبه م ،میدیکه ما به آنجا رس نیهمـ 

 کنندگان به جنبش درآمده نیآن کم هیحما ریز .دراز به صدا درآمدند لیها م یلیب جزائاجو در

مشعل در دست  آنها یبعض .خانه را احاطه کردند بلکا یدروازه کوچه را پراندند و اهال و

 .کردندیم ریف هبرود فوت و چارلز از برند .آتش نمودند انیو سپاه برنس قومانده داد .داشتند

 یچارلز با شادمان ،افتاد یم نیاش به زم یممر اصابت از یکس یوقت ،وستیپ آنهابرنس به 

 :گفتیم یتلخ ااما برود فوت ب داد،یرا شور مخود تفنگ

  .من هم یك نفر را از پا درآوردم - 
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  :ان اظهار نمودنک دیکأبرنس ت

 وقت کم مانده...  ،کرد یستادگیسربازان ا دنیتا رس دیبا -

 یصدا نیدر ب یبه پشت افتاد. حت و برود فوت هق هق دلخراش کرد ،منتظرهریبصورت غ

 برنس كالن باالیش .اصابت کردکتاره  خیچطور سرش به چوب ب که شد دهیها شنریف یعموم

  :و گفت خم شد

-  ً  !؟...شودیبا ما چه م داندیخدا م .ه..به قلبش خورد مستقیما

 .صبح است نیآخر شیبرا ،در افغانستان یصبح خزان نیکه ا دیفهم سرانجاماو 

*** 

او  .افغان را متوقف ساختیك مکناتن  خانه ۀمحافظ در نزدیك درواز ،هشت صبح بیقر 

به  یاگرچه افغان به اندازه کاف .ببرند ریشخص سف شیپ اوراکه هرچه زودتر  کردیمطالبه م

برنس صاحب  تیامن انیآورد که از جمله سپاه یم لیو هر نوع دل کردیصحبت م یسیانگل

آیا  ،نه .واقع شود اعتماد توانست مورد یاو نم یهازاریتنبان مندرس و پ ،کهنه نپچ .است

 امیلیآنهم نزد سرو ؛ظاهر شود یوضع نیبا چن «هند شرقی»معظم  یکمپن یممکن است سپاه

 ؟يح

که در  مفکوره نیاول .مختار دادند ری. پرزه خط برنس را به وزدیروشن گرد زیچهر یبزود

 او باالخره .ردیاسکندر را بگ نیجلو سبق دادن ا دیبود که نبا نیخطور کرد ا مكناتنذهن 

نمود  صلهیخوب فکر کرد با خود ف یاما وقت .شودیتمام م مكناتنکه به نفع  ردیگیرا م یدرس

کار  نیآورد و ا یم نییهمه را پا ژیا بالفاصله پرسته یاز برتانو یکی یبرا یسبق نیکه چن

 .صورت اجازه داد چیبه ه دیرا نبا

ً بیتقر  ویلوبی یجنرال الفنستون که بجا یبا قوماندان عموممکناتن  یوقت ،ساعت مین ازس پ ا

ش گرانت و روای نیت نړجگ کشیبود و همکاران نزد دهیگرد نییپس از رفتنش تع ونوتک

 مكناتن ینظام منشی ؛درنوایبعمل ب یتچه اقداما انیشورش علیهتا  نمودمشوره  ویلین برتو

 نیبداند حاضر نکهیدروازه بدون ا رونیاز همان ب یو .رساند آنهارا نزد خود نسرال نورت

  :زد ادیفر رنداز مسئله خبر دا

  !در شهر شورش است انقایآ -
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 .ود مشوره بدهدمن کرده و خواهش شیپ یوپرزه خط برنس را بی جواب و درمكناتن 

هللا  نیرهبران شوش عبدهللا خان و ام .گردد اعزام قوا بالفاصله به كمك برنس ؟مشوره بدهم -

  .رددگموار شهر توسط توپ ها ه یمرکز تمسقبعد  ؛ردندگخان بازداشت 

  :گپ الرنس را قطع نموده و اظهار داشت یحوصلگ یبا بمکناتن 

ح وقت تعداد شان به بکه ص انیاغی ،ما اطالع دادند یاما برا میفکر کرد قبالً باره  نیما درا -

 زیممکن است به اردوگاه ما ن یو حت هزارنفر شده نیحال چند ،دیرسیدوصد نفر م ایوصد 

  .حمله ور شوند

  باید... .کشندیمه را مه جانسون و بقیه ،مدت سرالکساندر نیدر یول ،یبل -

  :قطع کرد و گفت اوراباز سخنان مکناتن 

 ؟کندیچه فکر م وقایع ۀدربار او شود که برقراره رابطه ابا ش زیالزم است قبل از همه چ -

  :خطاب به الرنس گفت مکناتن

 .میریگیم خودرااقدامات  نجایا در او م دیییق نماقتدو ن و وضع را با اربرو تو زیت -

باالحصار  و داخل راهاز اردوگاه خارج  یوقت .و دور شد باال انداختشانه ها را  الرنس

تفنگ  گانیو مجهز بودند ریکارد و شمش ،زهین ،با چوبکه  دیبزرگ را د جمعیت ؛دیگرد

ه او دشنام ب که چطور دیشن تین با دوره زدن در اطراف جمعورت .آمد یبه نظر م زین یلیجزائ

  .دهندیم

دست را در کف  شت یكمو زدیدر اتاق قدم م تیبا عصبان شجاع .رنس را نزد شاه بردندال

  :و جواب بدهد گفتادون آنکه به سالم و بخیز برداشت الرنس  یاو بسو .میکوفت گریدست د

 یاگر به مشوره من گوش ندهد کار خراب م فتمگیالتن صاحب مکم یبرا شهیمن هم ،نیبب -

  وها عبدهللا گس نیا .زدیشهر را آتش م دیبا !داندیرا م زیش همه چخود شهیاو هم و .شود

 شان یو سرها کردیرا قطع م شان یگوشها .زیرا ن گرانید یاممت ،کردیهللا را گرفتار م نیام

  .دیبر یرا م

  :اظهار داشت نورت
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  .موضع بگیردباالحصار  در یفور دیشلتون با یاول !لیحضرتعا -

  :تگفقطع نمود،  اوراان نخس ع المکشجا

ه شهر ها بمان خان با سربازعث وزیر جان و حتف رمپس .دیصبر کن یکم .ستیالزم ن زیچ چیه ـ

شوم  رخب م بود. اگراهخود. خوشبخت نکنمیشورش را سرکوب  آنهادارم  نیقیمن  ؛رفته اند

  .است افتهیکه برنس نجات 

 .انجام داده یتامداقشد که ا دایپ یباالخره کس د،یشیبا خود اندو دهیکش یبه آسودگ یالرنس نفس

 ”مشک روغن” را به نام یو و ستهیزمامدار دست نشانده را با حقارت نگر نیا شهیهم یو

، دیرس یبخش نم یتسل یو خبرها شتگذیاما زمان م .دیانتظار کش دیحال فقط با .کردیاد می

روف مذاکرات بود و صم استمدارانیس و انیبا نظام مکناتن آنجای که ،مستحکم هاردوگاه بنه 

 .ارصنه به باالح

 یوقت .درهم و برهم بود اریبس آنها وضع .ندرگشتبه باالحصار ب زرودوم  مهیها در نسرباز

که  یخدمتگاراز  .نبودحاضر ند الرنسبازگشت ”ریزوفتح جان و ” ،یاعزام یقوا فرماندهان

  .کنندیمذاکره م یداخل در قصر آنهاکه اعلیحضرت شان با  دیشت فهم گذیاز کنارش م

 .در شهر خراب است تیاعالم نمود که وضع یان خان نزد شاه رفته و با آشفتگمعث یبزود

لقه محاصره موجود است که او از ح دیاما ام .را به خانه برنس برسانندنتوانستند خود آنها

از خطر برحذر  را دگرمن شب قبل ،ان خانثمع خودرا برساند.دوستان  انجات بدهد و ب خودرا

 یزیچ .کنون بحث بیهوده است به هر حال، .ندادفرا  گوش اش و به مشورها رگم ه بود؛داشت

 .رسدیم یبو باشد، هاوند نوشته شدست نفر از طرف خدقکه از روز ازل در 

 .دیرسیگوش م به ریف یبود و صدا یآتش سوزشهردر  .گذشت اضطراب با فوق العاده شب

 آن خوددار بودن او كجا شد .به مشکل شناختند اورا .رسید یامیصبح روز بعد موهن الل با پ

به اردوگاه  دنیبا وصف رس یحت .(مختار ریو وز ریسف داردر همه امور و راز یاعتماد)

 خواهدیم ییگو .داد یرا شور مخود و لحظه به لحظه سر دیاینتوانست بخود ب لموهن ال سیانگل

سرالکساندر  یوقت .بود دهیرا د یاو سرگذشت اندوه آور و دردناک .اندازدیدور ب از آن را یزیچ

 برنس باغ از مقر قیکرد از طر یاطالعش درباره خطر خنده کرد او سع در موردبرنس 

اگر محمد زمان خان که  .گرفتار کردند و شناختند اوراو  بود نظر ریاما خانه ز .دیایب رونیب

 زمان خان  .شدیزار م یریحال کشم، کرد ینم هیحما اورا ،کمک کرده بود یزمان وی با وا
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  .ساخت یخفم در حرم خود () یمطمئن یدر جا اوراو  نجات داد ادیموهن الل را با مشکل ز

 یدیو جد دیجد یبه حرم خبرها ...تبسم هم نکرد یاما موهن الل حت ؛به قهقهه افتادند نیسامع

 .دیرسیم

ۀ دربار .حساب کردند ۀتصفی یافغان ها باو ،ستیزنده ن گریخندان د برنس که دگرمن فیح

 انیب نیرا چناو زنان زمان خان سرگذشت تراژیك .کردندیم یختلفمهای  تیحکا یهالكت و

توده  نیدر ب .تش گرفتآ منزل و را کشتند یادیز یو افغان ها ندکردیم فیربرادران  :کردندیم

کرده  لیدتب خودراگرفتند لباس  میمصت برادرش س وبرن .شود دهید یزیچ ،دود مشکل بود یها

اما در راه جوان مذکور  .كمك داد هدعو هآمد آنهااما یك نفر جوان نزد  درآمیزند.مردم  ینب و

اما  .الکساندر هجوم آوردند یباال .سکندر برنس نهیا !زد. برادران مترقبه صداریبطور غ

برادر  خارج شوند.دند کر یسع هاسیانگل ،آتش گرفت یخانه را شعله ها یوقت ندیگویم گرانید

الکساندر  سر. از پا درآوردند زین اوراباالخره  و کرد یرا زخم یرا کشت و کس یکوچک کس

 سیاهه تک را باخود یاز مرگش خبر شد چشم ها یوقت ،دوست داشت ادیز اریرا بسبرادر خود

 ولا اراو یچه کس ندیآنکه نب یبرا ایو  کنندیم تیحکا نیاما چن ،چه یبرا مدان ینم .بسته کرد

بدون آنهم در خانه ممکن  .برآمد یلیقسم به حو نیبه ا ،دیترسیآنکه از مرگ م یبرا ای زند،یم

رض غ با سکندر تا زدیم غیکه چیلثعبدهللا خان م ...ش در برگرفته بودتهمه جا را آ ،نبود

 .قف ساختمتورا  یممکن بود کس منهجآن  درآیا و  ،یبل ؟چه و چرا یدانم برا ینم ،رندینگ

 .کردند پارچه پارچه ریشمش اب اورا

بزم  یتمام شریک همیشگیدوست نزدیك الكساندر  بعد،که شب  کنندیدر شهر قصه م نیهمچن

 .بخاك سپرد خودرادوست و آمده قیبه محل حر ،ریپ فیشر بینا یو یها

 قطع رااو گپ ،ت خودداع م برخالفهبار یکو  دهیدلخراش را شن اتیحکا نیبا دقت ا مكناتن

  :اظهار داشت نکرد و تنها بعد از سخنان او

که  دیخود هم معترف نگرد با یتح ارتخم ریوز و ریسف .بهتر است همرد ریزنده از ش گس -

 نهیهم نتوانست کباز یاو حت .همکار خود متحمل شده باشد نیتر کیبخاطر نزد یدیاندوه شد

و افتخاراتش را مکناتن  یعنی یو ش،یسفرها و کتابها که کسربانسان س نینسبت به ا خودرا

 .از دل بکشد ،دادیقرار م یکیدر تار

  یادیز قۀالع ،برنس کرده باشدمرگ درباره  یسوال یحت نیاز ا شتریب نکهیا بدون مکناتن
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 ۀكه دربارلب نه، خانه ۀدربار گفته شود صاگر به طور مشخ .انسون نشان داددرباره مقر ج

ب فالکت بار در ش نیشاه که در یواقنظر به گفته خزانه دار  .ر داشتدرآنجا پول قرا نکهیا

در  ،جانسون یکه برعالوه پس انداز شخص دانست ،شتانده بودذشب را گها،  یبرتانو اردوگاه

ن مورد یدر حال شانیاما موهن الل پر نگهداری میشد.از هفده هزار پوند سترلنگ  شیآنجا ب

  !نابود شد زی: همه چنمودیتکرار م وستهیفقط پ .دینتوانست بگو یزیچ چیه

 كیچیه ،که او زنده است یتقو ات .نابود شده باشدچیزکرد که همه  یحساب نم نیچنمکناتن  اما

مترقبه ریدرست است که حادثه اندوه آور و غ .دینخواهد انجام یبه ناکام شیاز مفکوره ها

 ادیکار ز نیباالخره ا ،پس چه ،دیه هالکت رسب آن الكساندر برنس جهیدر نت و وستیبوقوع پ

 شده ا وصف آنکه بكرات با خطر مواجهب آنست که برنس. بلکه تعجب آور ستینتعجب آور 

 .زنده بماند یو به اندازه کاف ادیز نقدریا ،بود چطور توانست

آمد که رفتن به  یبر م نیچن نیاز همه قرا .کر شودف شالزم بود درباره عواقب شور حال

آنوقت  .تختیکم از کم در پا ،هرچه زودتر نظم برقرار شود دیبا .افتدیب قیتعو اید بهب یبمبئ

 (بود دواریام دیبا) شهیهم یبرا .بحر عرب رفت یاراگوبه سواحل  توانیم یاست که به آرام

  .آن وداع کرد ریناپذ تیو ترب یو مردم وحش یو بوم لعنت زمر نیبا ا

برنس گردن  ینه شبح از یک پهلو به پهلو دیگر می غلطید. یآرامنا اتمام شب را بمکناتن 

؟ صبح روز بعد کرد دیچه با نیبعد از ا .راه حل بود یاو در جستجو .امدیده به سراغش نیرب

 مطلبی ۀدربار یادیرا خواسته و مدت ز یولنجان کوبریدمن  دوخ نیاز معاون یکیویلیام حی 

 .صحبت نمود یبا و

 کرده دایپ ،گشتیدر اردوگاه م یشانیمذکور موهن الل را که با پر دمنیصحبت بر نیاز ا پس

 ،تخت نشاند یرا باال یریکشم .برد یملکه برتانو ۀادیپ 44در قشله غند  یو آنرا به اتاق کوچک

یك نقطه  موهن الل در .کند تیحکا یبو گریشهر را بارد یقضایاخواهش کرد که  یکونول

  .تکرار نمود دانستیرا که م یزیهمه چ ،کندیشد مثل آنکه دعا م ستادهیا

  ردباز سوال کبریدمن 

 ؟ آشوب گران عبدهللا خان موجود بودسرکردگان  نیکه ب دیشما متیقن هست یعنی - 

 !بلي -
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 ؟هللا خان نیام وـ 

 .زیاو ن ـ

 .خوب -

که  پیشبینی کرداما  ،نبود یپالن مشکل ،گذاشت انیرا با موهن الل در م مکناتن پالن کونولی

با رهبران  خواستیم مکناتن کسویاز  .دیخوب رس جیبه نتا تواندیماهرانه م تیدر صورت فعال

سرکردگان  دیاما مذاکرات با .کرد یحساب نمآن  تیموفق دربارهاگرچه  ،مذاکره کند انیاغی

 وظیفه داده شد تا...به موهن الل  گرید یاز سو .ساختیشورش را غافل م

 ریتحر 1841نوامبر سال  پنجم خیآن تار یکرد که رو شیرا به موهن الل پ یسند ،بریدمن

وعده  هیپده هزار رو یاز رهبران اصل كیمن بخاطر سر هر»شده و در آن تذکر رفته بود: 

 «مکناتن م.ده یم

  :دیاز او پرسمن برید ؛ش سند را خواندموهن الل با چشمان گشاد نکهیبعد از ا

 نکهیا ایاز عبدهللا خان  کنمیم شنهادیپ ؟شروع کرد دیبا یاز کجا و ک میفکر کن ایب ؟دیآشنا شدـ 

 ...هللا خان نیام از

  :و گفت دیم گردوهمف اب شیاز پ شیموهن الل ب هنگا

شما  .هللا ومحمد عبدالعزیز .دو نفر است نجایدر ا .آمد ادمیب کهیمن مثل .صاحب دیاجازه بده -

 یزیاو خاموش شد و درباره چ .دهندیرا انجام م یکارهر زیبا پول ناچ آنها .دیشناس یرا نم آنها

  :اظهار داشت یبعد از لحظه ا ،پرداخت شهیبه اند

 :زیچ یکتنها  نیببـ 

ً  .ـ..  .رودمی این دنآ هب شخان خود هللا نیما .برود نیهرچه زودتر از ب دیعبدهللا خان با طبعا

 او یك لحظه هم مرا از  ینفرها ،شروع کرد یمسجدرمیاز  دیبا رد،یشد فردا ماباگر امروز ن

 ...توانم یکرده نم یزیمن چ ،زنده است یر مسجدمیکه  یا وقتت واندازند  ینظر نم

  :ته گفت و باالخررف به فکر فرو یکم زین یونولک

 سر و  هزار بخاطر دو ستیب .شودیم دهدا تیهم برا گریدوازده هزار د .هینه هزار روپ نهیا -
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 ك...چوکمصارف  یبرا هیپهزار رو

 تیشخص ینترو با وقار نیاز محترم تر یکی :خبر تکان داد نیتمام کابل را ا ،از چند روز پس

کرده  خفههنگام  شب شدر خانه خود اورا .بودند افتهیرا کشته  (یمسجد ریم) شهرها در 

 .بودند

 یبو تقد بابریدمن  .خواست هیپو دوازده هزار رو آمد یهمان روز موهن الل نزد کونول در

  :داشتواظهار شور داد  خودرانگاه کرده و سر 

  :زمیوقت است عز -

 نیا دیشا .یمصئون بسا ز خودرا یکرد صلهیف کهیمثل ؟یردنک عوشر یاصل چرا از نفرـ 

 .میکه با هم قرار گذاشت یآنطور ،مکمل پس از عبدهللا خان است هیادت اام.دیشا .باشد یکار منطق
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 :برغ در

 ،دیبگوش رس سروصدایی رپوریش هاردوگا  ۀدرواز كینوامبر در نزد پانزدهم شبساعت سه 

 « ؟کیستی /یئ څوک»: دیردهره دار بلند گپ یصداـ 

ی کوبیدن صدا ،شبانه یموشادر خ .کوبیدنددت به ش ینیسنگ زیچ با دروازه را ،ابجو یبجا

با  یکس ، دیدنگاه کرد نچهیوماندان نظام قراول از کلکق .دیساطع گرد یادیدروازه تا فاصله ز

اسپ دونفر  یپهلو .شدیم دهیار ددردورتر اسپ با ید. کمکوب یشدت توسط قنداق به دروازه م

  .صدا زد آنها یباال گریدار بارد هپهر .بودند ستادهیا

قوماندان نظام قراول حاضر  .یسیانگل و دشنام به زبان خالص ود لیو همراه آن س دیبازکن -

 .دیرسمیاسپ بگوش  بار بر یها یجصدا ها از بو نیکند که ا ادیبود سوگند 

 ،گرفته فیر بقیه سالح ها را بحال آماده .فر عسكر رفت تا دروازه را باز کندن او یك هوماندق به

 حرکت رهیدونفر چهره ت اسپکه با  ببیند افسر توانست ،مشعل ها یروشن ریزدر  .شدند منتظر

 اطیبا احت آنهابودند.  هیها شب یندهه به فیاقبه تن داشتند اما از نظر  یباس افغانل آنها .کندیم

  .بردنداتاق ها را به  یبوج و اسپ را برداشته بار

که با تکه ها بسته شده  دیبه نظر رس آدم سر یافغان نپچ ریه شد و از زپها چ یجواز ب یکی

ودشنام از آن باال بود حالت عمود بخود  وکه د یدوم یجود. بش دهیضجه شن یبود و صدا

بهر  .دندیرا د هیبرتان یاردو نړپهره داران جگ ،ر شدوپوش آن دور نکهیگرفت و بعد از ا

  :تو گف شده یل تیارسوراقصورت قوماندان نظام 

  ؟ندیفرمایچه امر م .سر -

نجر تپا لدریا نړمن جگ ،خورده یم مربیدر پا .از من دور شود یجنده پاره لعنت نیكمك کن ا -

  .منیببمکناتن  با جناب یورف خواهمیدر کوهستان و م یاسیاجنت س ،هستم

  .است مفهوم یکار ب نیا ؟ت شبوق نیدر ،سرـ 

  .خواهد بود رید اریفردا بس -

 . دیگرد هوشیب نړجگو 

 دفتر آمرا تبه مشکل  خودرا ،ده بودکر هیبه دو سرباز تک که یدرحال صبحساعت نه پاتنجر  
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 پنهان سازد. خودرا یحوصلگ یتوانست ب یو نم دیکشیرا مانتظار او مکناتن .خود رساند 

  :تفگو شده  ستادیا شیرو شیپپاتنجر 

  ،سر، سالم علیك -

  :جواب داد بالً قاتمو ،را حرکت دادسر خودمکناتن 

  .سالم علیكـ 

 .بود دیمهربان نخواه ،سر ،ترسمیم -

آدم  شما مردا ربکه من خ ییجاتا ؟افهیق نیم با اهآن آمدید و نجایچطور ا ،جگړنشده  گپ چهـ 

  .دینبود یزرزر

 ...میماند یقسم ما باق نیسر، با ا -

 حکایت کند.را  ماجراهمه تا  خواهش کرد مكناتن

 آنهاجر توانست با ناتپ ابتدادر  .بودیمطلوب م کاریدر چاروضع  نمی بودند، افغان ها گرا ...

 آمده اند یادیز مدتی یبرا هاسیکه انگل دندیفهم آنها یبعد وقت .برقرار کند یخوب کامالً روبط 

 یوقت. مخصوصاً دیشروع گرد ماجرا ،دندیگرد ظاهر اتیکنندگان مال یکه جمع آور یزمان و

 افغان ها مثلي ،آمدند کاریپنجاب به چار یو بلوك توچشجاع الملك شاه  یه اردورکوگ کدکن

در بدل  یحتبرای قوا،  وعلوفه یمواد خوراک تهیهبا  شدیداً خطا خورده باشد،  ریه از زنجک

ً  و ندمخالفت نمودگزاف  متیق بروز  .ساختند یزخم نیز چند نفر راو  پرداختند ریبه ف بعضا

خبر دادند که سرکردگان و قرار داشت به ا یه لغمانیقر یکیه در نزدک جرنپات یوقت رنوامب سوم

ه ارهم اشخاص لیقب شهر در حرکتند و در حدود چهار هزار نفر از هر یکوهستان بسو لیقبا

  .ستآنها

 :سوال نمود درباره مکناتن

 ؟کدام تاریخ بهـ 

  .بروز سوم -

 .سنو قتل بر نجایروز بعد از شورش در ا کیکه  یعنی -
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 ؟کشته شد. چطور الكساندر برنس ،دیگفت چهـ 

 ؟چه گذشته است نجایکه در ا دیدانست یشما نم -

ه ب پس .دانست ینم یزیچ یکس قیاما بصورت دق .را شنیدم شورش ۀدرباررا  ۀآواز تنها

کوهدامن ی واد یفور، سرکردگان کوهستان آمدند و اخطار دادند ندگانیکه نما بود خاطر نیهم

 هیتحت حماگرفتم  میاما من بهر صورت تصم .میما در آنوقت صرف خنده کرد. دیرا رها کن

 یریتربریدمن من  اوری ،ما آتش نمودندربدر راه  .مروبه چاریكار ب یاز لغمان، کهگر ککند

 بود. محاصره شده انیاغی آنجا توسط که مشاهده مردم  دمیرس کاریبه چار من یوقت .کشته شد

 دیمجروح گردشدیداً  نگتونیرکود نرتو کقوماندان کند .ادامه داشت از گریبعد د یکی حمالت

ب تمام آو همواد خوراک ریاما ذخا میما ده روز مقاومت کرد .من اصابت کرد یبه پا یممر و

کرد  یتون سعوخا دمنیبر نگتونیردواور کی .فرار سربازان شروع شدگارنیزیون  . دردیگرد

آورده ام  نجایا اورامن  .بر او وارد شد ریضربه شمشعوض، ، اما در ردیبگجلو فرار را 

 .هنوز زنده است

که  میگرفت میرو ما تصم نیاز ا .توان مقابله را نداشتند ،ماندند یکه در قطعه باق ییها گورکه

و تنها شب حرکت  پیچاندیم خودرا یافغان یال هاشدر  .میبه کابل برسان خودراگروپ وار 

 .میرا رساندمشکل خود ارین مجروح به بسواوته با .مینمودیم یرا مخفوز خودو ر میکرد

 ...شد لید مصاز  ادهیما ز یاما برا ،ستیفاصله ن لیچهل م ازش یتا کابل ب ارکیچار ازگرچه 

 :دیپرس یبا سردمکناتن  ،خاموش شد جگړن یوقت

 ؟تمام شد ـ

 : اظهار داشت ،کردیاش حساب م یهمدرد یکه رو یشمر خوآ دهیرنج هیدر مقابل روح پاتنجر

 نجایرا در ا آنهاانتظار  دیاشغال کرده و هرلحظه با انیغایرا  کاریچار .شدیتمام م کاش -

 .میرساند خودرابود که ما به عجله  سبب نیاز ا .دیکش

اعتراف کند که  گردید مجبور یاما بزود .نکرد ییاعتناو  نداده تیکلمات اهم نیبه ا مکناتن

 دنیاز هرسو بار ۀکنند جیگ یهاخبر .تکان دهنده خود حق بجانب بود یها ینیب شیدر پ نړجگ

در  سیانگل ینظام هقطع ،کاریدر چار یهبرتان ونیزیپس از شکست گارنبزودی  .گرفته بود

 بدست یاغیان قرار داشت. کابلحال تمام منطقه شمال  .برده شد نیاز ب زیاستالف ن
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؛ داشتقرار یبنگال که در غزن ادهیپ ۲۷رسان از دگروال پالمر قوماندان غند ز بعد خبررو چند

 یغرب یغلج لیباق :دهد العتا به اط ه بوددیرا به کابل رسانخود ادیان با مشکل زسرخبر رسید.

مهمات و مواد  یهاوپید تیامن دگروال پالمر .ندا در حرکت یغزن یشورش کرده اند و بسو

 ،ها توپ ندارند یلجغ .دارد یرومندین یهاوارید یصار غزنح .نموده است هیرا تقو یارتزاق

 دیتهد یطوالن هرا محاصر یداشت غزندر نظر دیکه با یعنی .توانند دروازه را بپرانند ینم

 .گرددیجنوب قطع م باشود راه کابل  نیو اگر چن کندیم

از هندوستان بحساب  یاعزام یاوق یرهبر نظام ثیرا بحال عادت کرده بود که خودح مکناتن

 .نداد شیفرصت استراحت برا یو حت فرستاد یاو با عجله خبررسان را پس به غزن .اوردیب

فرمان را هرچه زودتر به  نیدگروال پالمر مجبور بود ا .دوخته شده بود ین او فرمانپدر چ

به کابل سوق  یغزن قیرا از طرخود یالو دیجنرال نت با .نت روان کند نرالج یقندهار برا

در  .گرددحفظ  که میشد یتمیق هربه  دیبا کردیکه کابل را با هندوستان وصل م یراه .دادیم

 .زندرا برقرار سا مکابل نظ نمودند که در فیصله جنرال الفنستونبا  ههمرامکناتن  وقت نیا

*** 

که در  دار جانسون خزانه یبرا ؛داشتقرار  ی هااردوگاه برتانو کینزد و،مهر یب یب هیقر

 (کشته شد که برنس یدر همان شب ) ،زنده مانده بود ییر بطور معجزه آسابا بتیآن شب مص

اردوگاه از لحاظ مواد  تأمین جانسون مصروف .ود به جهانببخصوص  ۀروزن هیقر نیا

ً و  ادیبا پرداخت پول ز .دیدوعلوفه گر یخوراک را بزور برچه  هیقر شدیگر با پول نما بعضا

را  یادیکار مشکالت ز نیاما ا .کند هیته اردوگاه یرا برا یکه مواد خوراک ساختیوادار م

آنهم  ،نسته نشد چرادا ازدیاد شد ورو به  طور اسرار آمیزیه بیقرباشندگان  در قبال داشت و

 یمسلح در کوچه ها یافغان ها یبزود .دمسلح بودنهمه  که یو مردها ی، بلبحساب مردها

را که در بدل پول به انگلیسها مواد  یاشخاص آنها .شدند دهیمهرو بطور گروپ وار د یب یب

 رار دادند.ق دی، مورد تهدکردیم هیته یخوراک

مستور  زیتوپ ن لیدو م ومهر یب یموفق شد بداند که در ب ،بخود آمده بود یالل که کم موهن

که خواسته باشند از تپه ها  یلحظه ا در هر توانستندیم انیشورش بیترت نیشده است و به ا

 .آتش قرار دهند زیروگاه را درا

به  ورا نزد خود خواسته  (از الفنستون نفر دوم بودبعد از نظر رتبه ) دگروال شلتون ،مكناتن

ها در  یچرا ملک که شلتون نتوانست بداند .”کند هیتصف”مهرو را  یب یکرد تا ب شنهادیاو پ
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دام بموقع قا نیبسازد که ا یکرد به او حال یدگروال سع .دنکنیمداخله م ینظام امور خالص

  :زد و گفت فریاد ،ودشیوه گذشته خ برخالف .دیگرد نیخشمگ امیلیبود که و نجایا .ستین

 جوابگوی ،دیدست بکار نشو هدو تپ نیتصرف ا یامشب برا نیاگر هم !ال شلتونورگدـ 

 .ستمیمن ن آن عواقب

  

 شلتون .دیمهرو سوق گرد یب یب استقامت شلتون به یاول 1841نوامبر سال  سیزدهمبروز  و

 لیو دوم ادهیپ یهفده تول ،سواره گروهچهار  :را داخل جنگ ساخت یقابل مالحظه ا یقوا

آن از طرف  تیفعال .دادیم لیملکه تشک 44 ادهیشده را عساکرغند پ شراندهیرزه پفتوپ و م

 .شدیمراقبت م ”یچون” نیتمام مسکون

کابل  راه نیخود در ب یکه با قوا لیخانم جنرال س ،لیس یدیل ،از ساختمان ها یکی کلکین در

ً  .به نظاره پرداخت نیو جالل آباد قرار داشت، با دورب که  یرد و خاکزد و به گ غیج او دفعتا

  :در حال حرکت به هوا بلند شده بود اشاره کرد یواقدورتر از ستون 

 !سواران افغان -

و  ندیایب یکینزد ۀموقع داد تا سواران به فاصل ،شندمثل آنکه در تطبیقات با 44ند غ عساكر

که آتش سالح ها نتوانست  دیدود فرونشست معلوم گرد یآتش قرار دادند. وقت ریرا ز آنهابعد 

را متفرق  آنهادشمن رسانده و  ادهیرا به صفوف پخود آنها .را متوقف سازد یسواران افغان

 . ساختند

 دیمن احساس کردم که قلبم از قلب خانه پر» :در کتابچه خود نوشت لیس یدیروز ل نیدر هم

تلفات به صفوف  نیکه افغان ها چطور بدون کوچکتر دمید یوقت ؛است دهیرس میو به دندان ها

 «...زنبور شباهت داشتند میبه توده عظ آنها ،حشت آور بودو آنها ورشی .عساكر ما رخنه کردند

، دندینامیم ”چهارگانه جنگ آور دو”را آنانسران غند فا و که عساکر ریاپبریدمن  یتوپ هااگر 

 ،ی. آتش توپچبرتانوی ها وارد میگردید بر یریجبران ناپذ عاتیضا ،شدندیدست بکار نم

 .ندامکان داد که به تعرض بگذر سیانگل ادهیپقوای  و به سواران را عقب زد

 مهرو یب یافغان ها را از منطقه ب ،یسیانگل ۀدید هیو ترب میو تعل جات خوب مجهز دسته

دهل به اردوگاه  یاون ریافراشته ز یها رقیبا ب نیفاتح .را تصرف نمود آنهاو دوتوپ  رونیب
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 دندیو ظاهر گردمهر یب یب یتپه ها یافغان رو راندازانیبعد بازهم ت روزاما  .بازگشت نمودند

 یسیانگل گروهی نکهی. اما ارا از سر آغاز کنند زیهمه چ ردیگربا تا ندشدجبور مو انگلیسها 

کوچك را بگذارند در همان شب اول از  قطعه اگر .دینگرد صلهیتپه ها جابجا کنند ف یرا باال

دورتر از  هالوعبر .تپه ها منتقل کرد نیتمام اردوگاه را به ا دینبا ،جزوتام بزرگ .رودیم نیب

 ا بهت کار بیترت نیو به ا اردبلند تر و از آن به بعد بازهم بلند تر وجود د یتپه ها و تپه ها نیا

 .کشدیخود هندوکش م

 یهریك آن ده ها کشته و زخم .شدندیگران تمام م اریبس یمهر یب یدر منطقه ب ”اه شگرد”

 ماهر افغان یها نزنشان  .ها مجبور بودند آنرا تکرار کرده بروند یسیاما انگل .با خود داشت

 يم رها منتظد، ساعت نعجله کن نکهیبدون ا و شدندیمساعد جابجا م در نقاطتپه ها،  یباال

به ندرت واقع  و شدینشانه گرفته م ،کردیحرکت م یکس وگاهدر محوطه ارد نکهیاندند و همم

 .رودخطا آنها به  دراز لیم یتفنگ ها مرمیکه  شدیم

از مادونان  یکی الرنس كیتورن جورج سن پاتر 18۷4، در سال ادیز یاز گذشت سالها پس 

ۀ دربار، جان بسالمت برده بودافغان  نیسرزم از که یمعدود یها سیانگل از یکیو  مكناتن

را که با  ییواق تیخصوص اتما دلچسپ بود  یبرا»: نوشتمهرو  یب یب یتپه ها یجنگ ها

 ما روشن یبرا، از بخت بد .میت آنرا مطالعه کردقما بد .میبدان ،دندیجنگیما م هیعل تیموفق

ً  ،خارج ساخت یجنگ دانیرا از م سیانگل رقیکه ب یاوق که گردید ً تعمدو عموما  شهیاز پ ا

کورکورانه از دنبال  کهیف تعصبین طوام ونه بود دهیگرد لیکابل تشک یوران و سوداگرها

 لیبا قبا میکردیتصور م نکهیبا مشکالت ا یحت بیترت نیبه ا .ا ن بودندوسرکردگان خود ر

  «...میهنوز روبرو نشده بود ،میجنگجو مقابل هست

 مهرو یب یب یتپ ها یبه جنگ ها ونیزیگارن انیبذله گو )مهرو  یب یب یگازها” یبزود

نوامبر سال  ستمیشب در آغاز روز ب یطرف ها باری. دیمتوقف گرد( نام داده بودندچنین 

بعد توپ ها  و یلیجزائ یابتدا از تفنگ ها د،یبگوش رس ریف یصدا تختیاز طرف پا 1841

و  یوغر کنند که ادیداشتند حاضر بودند سوگند  یقو ییحس شنوا آنهایی که .وستیبه آن پ زین

  .شنوندیرا مها هنعره تود

به برای همیش است. حال او  واقع شدهمعلوم کنند که در شهر چه  یورفدستور داد مکناتن 

در انتظار  تیو اینك با عصبان .ده بودنخرگاه زد لشیاو و فام یدرآنجا براو  رفتها گاردو

 .دزیقدم م گرید یاز یك سو بسو نیاطالعات جاسوسان موهن الل باالي قال
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نزد به عجله  را آنها ،بود آنهادر نزدیك دروازه منتظر  که یریکشم آنان به سرعت بازگشتند و

  .به تن یچپن خاکستر وسر بدار و دستار  شیر جاسوسان افرادی بودند .رهنمایی کرد مکناتن

 :از موهن الل پرسید یسیبزبان انگلمکناتن 

 ؟باور کرد توانیم آنهابه  ،هستند یک آنهاـ 

خبر امروز حاجت  اما .اند اوردهیحال یك بار هم خبر غلط ن تا ،هستند سر یپارستجار  آنهاـ 

 یاز کوهستان یبزرگ یبا دسته ها اکبرخان محمد  :میما آنرا از قبل انتظار داشت .کنترول ندارد

 .وارد کابل شده است لیقبا ریها و سا یها وکوهدامن

ده زیگ خودرا یلب ها مكناتن .دادند تکان خودراهای پوش سرو دستارهرد ،نام آشنا دنیشن با

ً و متوجه شد که  ً  نیانتظار داشت و ا دیرا با یزیچ نیچن حقیقتا به خصوص  .دیرس خبر دفعتا

را متحد  محمدخاندوست  ریتمام هواخواهان ام توانستیم ،یقبل ریاکبرخان پسر دلخواه ام

حال انتقام  ،یخان جوان و پرانرژاکبر .ها بود سیانگل ریناپذ یشمن آشتداو  رعالوهب .سازد

  .خواهد گرفت خودراپدر 

 امیلیو ی) برا ،تسین کار او دیگر نیاما ا .آماده شد دیو شد دیمبارزه جد یالزم بود برا یبل

خوب  چقدر .تبر تخت کابل نشسته اس یبرتانو و یک نوکر دهیاو به مقصد خود رس رایز (يح

 دیگرد ریپ زنبور ۀن النیدر .. و.داشتیسرسبز قرار م و دلکش ،اگور یکه حال در بمبئ بودیم

ه دوماه قبل الزم بود که زمام امور را ب ،طانیلعنت بر ش .را از دست داد فرصت مساعد و

 ...بعداً و  .کردیم ریرا دا یعیتود اربدر ،سپرد یم برنس

 را فرموش نیحاضر ،اش شده بوده نابرآورد یآرزوها دربارهالت ایکه غرق در خ مکناتن

 را آوردند. اکبرخان خبر ورود  آنها .!، بلىآه ؟اشخاص از کجا آمده  نیا .کرد

 د.یاشخاص پاداش خوب بده نیاه موهن الل ب -

 یب یب یتپه ها ،یدر راس یك دسته سه هزار نفر ریما یك روز نگذشته بود که پسر هنوز

 یافغان به همراه یکه چطور قوماندان نظام شدیم دهید یاز اردوگاه بخوب .مهرو را اشغال کرد

که چطور  شدیم هدید یحت نیبا دورب .دهدیو دستور م کندیم هسرکردگان با اسپ تپه را دور

ترصدین همه یك زبان م .دهدیم حیرا توض یزیسرکردگان چ یو برا کندیحرکت مدستانش 

 .چند بار بطرف شرق اشاره نموداکبرخان کردند که  دییتا
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از غرب و شمال با تپه  یاگر اردوگاه برتانو .دیدنفهم یبزود ها سیانگل را حرکت نیا موهفم

 توسطاز طرف شرق  و مورد هدف گلوله قرار میگرفت مگرمهرو احاطه شده  یب یب یها

 .داشت انیکابل جر یایو آن طرف تر از آن در میگردیدبطور مطمئن محافظه بزرگ  یجو

سنگ  اهیس یواقع بود و آن تپه ها گرید یتپه ها سلسلهدور  ادیالبته که نه ز.. .اما دورتر از آن

 .شدیتر م ادیتر و ز ادیکه ز دیافغان ظاهر گرد انیجنگجو یچهره ها یبزود زیبود و در آنجا ن

در صورت  یحت نیبب ؟شودیآنوقت چه م ،را جابجا کند یپچتو ،ن تپه هایدراکبرخان اگر 

 نیز از اصابت مرمی در امام نبود. سی، انگلاردوگاه مانندب یهدف بزرگ نیتجربه چن داشتنن

 .رف هم خطر وجود داردکه از آن ط یعنی

چه  .است شده لیمکت یبکلحلقه پس  .قرار دارد یکابل انیالنه مورچه شورش ،در جنوب اما

.. .ممکن است .ساخت کجایباالحصار را اشغال کرد و شاه شجاع را با حرمش  ۀ؟ قلعکرد دیبا

انتظار  ؟دیآ یم شیبعد تر از آن چه پ تمام خواهد شد و متیدر امور به چه ق یشکستگ نیاما چن

 یمعن هب نیا امر قتیاما در حق .رسندب کاز گندم لیوت از قندهار و سنتا جنرال  دیکش دیبا

دارند و نه از فن  یآگاه یاسیس کیبار یکه نه از باز ستیاراذل ن نیکامل در برابر ا میتسل

قدرتمند  یقشون امپراتور رسیا بآ آن است که در اروپا و یبه معن نیا .دانندیم یزیچ ینظام

 هاایله جاری و آنرا مسخره خواهند کرد و خواهند گفت که نتوانست بر  دیخواهند خند ایبرتان

  .خوب دارند حالو نه س دهید ماتیکه نه تعل یکسان یآنهم باال پیروز شود.

. بود خواهد نیز یو یشخص نردبان ترقیشکست  یبه معناین شکست که  نیاز همه بدتر ا

 .ندینما یسوقش منیز بلکه به تقاعد  نخواهد رسید؛ یبمبئ التیا یگورنروی نتنها به 

و مهارت آنرا  یی( تواناویلیام حی است. برعالوه او ) زود اریشدن هنوز بس میتسل یبرا نه،

 ،دارند انیدر افغانستان جر قضایافراموش کرد که  دینبا .دیبدرآ دشوار حاالت نیدارد که از چن

ً  ،دارد ادیز لیقبا ،که از انظار جهان بدور افتاده ییجا است و هر  ادیز زیسرکردگان ن طبعا

 نیا از دیبا .استدار جدا خودرا هریك حساب و و کرکتر جداگانه است تیخصوص یدارا یك

 یدوم .قرار داد گرید برعلیهرا  یکی .استفاده کرد دیاستفاده کرد و بالفاصله با تایخصوص

ه دیصحنه کش باید از ندا یشدنح نااصالکه  ییها آن .مخالفت واداشت به یرا بر ضد سوم

نیز  که مردم از آن نفرت دارنداج پوش را ت یگد نیا دینما جابیامر اگر ا تیدر نها و شوند

 .کرد یقربانباید 

 سالح را در انبار دینباحی  ویلیام ،نه .اند ادیحال مورد استفاده قرار نگرفته ز که تا یامکانات
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 کامالً  زیحرب چ یاست و باز زیچ کی یاسیس یفراموش کرد که باز دیاما نبا .گذاشت 

 .ردیگیآنوقت مذاکره آسان تر صورت م .را آماده کرد یبا دقت تمام ضربه نو دیبا ،یگرید

ً ، منطقبر اساس  ؟تبرك ساختمها را  ریشمش دیاما در کجا با  !مهر یب یب یدر تپه ها طبعا

 .است شیرپور هخطر عمده متوجه اردوگا از آنجا

 یبود بسو دهیگرد هیتقو ریاپبریدمن  یکه با توپ ها نسای نړدسته جگ براساس همین محاسبه

ً افغان ها  یبزود .امر داده بود نیچن جنرال الفنستون .حرکت افتادبمهرو  یب یب مسخره  تقریبا

  .بازگشت یبا دست زخم ریاپ و را به فرار مجبور ساخت نیاان سنک

 در سحر روز بعد یبا اصرار و .را سپرد یزیچ چکسیبه ه دینبا، هار شده بود کامالً  مكناتن

استحکام  صد نفر ،نفر سوار 4۰۰ ،ادهینفر پ1۲۰۰ .به تپه ها فرستاده شد یدسته بزرگ باردیگر

قر نجا مستآتپه ها را اشغال کرده و در  یقسمت شمال شرق آنهان(. ینو پیبا ت) یو توپچ

 .دندیگرد

باران  رینرا زآ و مهرو آتش باز نموده یب یمواضع افغان ها در ب یها باعجله باال یتوپچ

 یرا رهبر اتیدگروال شلتون که عمل .جواب دادند ادهیبا سالح پنیز افغان ها  .گلوله قرار دادند

 رونیب ورمه یب یها، افغان ها را از خانه ها و قلعه ب ادهیپ شوریدستور داد با  نیابه س کردیم

ش ینفرها ،کردن چند متر یاما پس از ط .ا داشتوعساكر را به حمله  نیاس نړجگ .براند

پس از گذشت  .شلتون از جا بلند شوند جدیخواستند با وصف امر  یو نم دندیدراز کش نیبزم

 .دسته را از موضعش عقب بکشند دندیساعت مجبور گرد مین

ً دگروال شلتون که  .دیرس قوای کمکی افغان ها یوقت برا نیدرا  ونیاپلندر جنگ با  سابقا

 آنها نیب دگروال در .کنند ییصف آراقطاردو  شکلها امر داد که به  ادهیشرکت کرده بود به پ

دعوت دشمن  یکار به معن نیا ،ییاروپا یجنگ ها یعرف نیبه اساس قوان .اره را قرار دادوس

  .به حمله بود

کر فباره  نیدر یرا مطالعه نکرده بودند حت ییاروپا یکه فن جنگ یافغان یاما قوماندانان جنگ

را  یخسارات محسوس آنها حالو دقیق س دیآتش شد .خود تکان بخورند یاز جا تا هم نکردند

 هاسیبه مواضع انگل خودرازمان گروپ بزرگ افغان ها  نیدر ع .به سرخ پوشان وارد کرد

نتوانستند  یسیانگل یها ادهیمترقبه بود که پریحمله چنان غ نیرسانده به آن هجوم بردند. ا

 اشغال کرد، در اتوپ ها ر «وران و سوداگران کابل شهیپ»فرار گذاشتند. ه ب پاکنند و یداریپا

  .آنرا به موضع خود بردند دندیکشیم ادیفر یاز شادمان که یحال
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 یریعساکر خود جلوگ گی سیمهسرا و دست به حمله زدند تا از فرار گریافسران د شلتون و

بعد سواره نظام  .دیاستقبال گرد زهیافغان ها با سر ن دیجد هحمل .کار را کردند نیباالخره ا .کنند

دست به حمله  یسواران افغان د.وارنند توپ ها را دوبار بدست توانست وافتاد  بكار هاعلیه افغان

که  یقشنگ یترکمن ورغهی اسپ پیشاپیش در .دادندیشور م خودرا یها زهیها ون ریشمش هزد

 .در حرکت بود اند،تشگیبدور سرخود م خودراار بود و شالق آن سو بر یدیار سفتسد شخص

 شانه یرو را یفیخف تماس ،کردیجنگ را مشاهده م هصحن کجایکه با جنرال الفنستون  مکناتن

  :گرفت گفت یاز تپه ها نم خودراچشمان  کهیموهن الل در حال .خود احساس کرد

 .سر ،عبدهللا خان -

  :کرد و اظهار داشت تیسرا زین مکناتناو به  جانیه 

 .صبر کن قهییك دقـ 

 ریف یصدا عقبتراز انگلیسها فاصله داشت که از مفقط چند  ،ورغهی اسپسوار بر  رسوارکا

سوارکار بالفاصله  ود .دیردن اسپ افتاد و به پشت کج گردگ بر خم شد و. عبدهللا خان شد دهیشن

 اسپو  دهیگرد مهیافغان ها سراس .کردندبیرون را از معرکه اواسپ و دندیبه او رسان خودرا

به ی فور مكناتن .جا مانده بود دست به حمله زدبر که سهایده انگلایپ .دور دادند خودرا یها

  :الفنستون اظهار داشت

  .دیرا استحکام بخش تیبکار برد و موفق دیرا با روهایحال تمام ن -

  :شور داد و گفت خودراسر ریجنرال پ

م ومحر زیبالفاصله از هر چ میاگر در آنجا شکست بخور .وغیر قابل اجرا پالن خشن است!ـ 

 .شد میخواه

به تپه ها بچسبانند و بعد عقب  خودراها را مجبور ساخت  سیانگل ،هاتفنگ دیآتش شد یبزود

به نفر  هودهیب .نمود یانده مموقرا  یموب ادهیغند ه پ یکه شش تول وریدگروال اول .کنند ینینش

ورد حمله قرار م ،ها جابجا شده بودند یورقرا که در چ یزنان افغان ریخود امر داد تا ت یها

  :زد غیچ ظیوغ ماز خش وریدگروال اول .خود تکان نخورد ییك نفر عسكر هم از جا ،دهند

  ،کلمات نیا گفتن با .آورم یم یبجا خودرا فهیمن خودم وظ ،مرا ترك گفته اند رعساك اگر -
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 .سوراخ سوراخ شده بود یمبدنش بامر کهیدر حال ؛افتاد نیزم به و رفت شیپچند قدم به 

. دیافغان ها داخل عمل گرددم  تازه یواق نوقتیداد و درا ینیشلتون دستور عقب نش دگروال

 ابتدا؛ در به صفوف دشمن رخنه کردند آنها ،متعصب قرار داشتند انیغاز ،صفوف اول در

 .گرفتند شیرا در پ شیرپور مستحکم ۀقلع یها و به دنبال آنان سواره نظام را به فرار بسو ادهیپ

 هیها توانستند هجوم شدید افغان ها را فقط در پا سی. انگلکردندیم بیرا تعق آنها یافغانسواران 

 شودن آتش توپ ها ممکنگآمده بودند که  کیافغان ها چنان نزد .متوقف سازند هگااردو وارید

 .دادیارمرق ریتا ث ریز راپوشان  یآبو نبود و خواه ناخواه سرخ پوشان

. اما برسانند شیرپور به داخل خودراکنندگان  ینیعقب نش به دوش باکه  توانستندیها م افغان

ها را  سیو انگل دت دابازگش ۀقوماند ()عمرخان یمنتظره سرکرده سواران افغانریبصورت غ

 حدس و گمان متوصل شوند.درباره علت رفتار او  تاا داشت وبرآن  و متعجب ساخته

 :کردیتکرار م وستهیبطور پ دیلرزیم جانیه زکه امکناتن  

 ؟چه گپ شد ،یااخد هچه گپ شد -

  .کرد برخود مسلط شود یسعو دهیگرد نیتسک یپس از مدت 

  ؟تواندیم شده موتلفات ما معل -

 از سه صد نفر کشته شده و در جمله افسران شیگفت که ب دیسر، حال با کنندیآنرا حساب م -

 کهیحال و در شور داد خودراسر  مكناتن .است شتریبار بها چند یزخم .شامل است زین ادیز

 مطلبوه اندو یچطور بتواند تلخ نکهیا رایبلکه ب ،تلفاتشمار  ینه برا؛ البته ثر بودشدیداً متا

  :گفت . ویدهد فیشده را تخف دهیشن

  :افزود و .شرکت کردند اتیکه در عمل ییآنهاتمام  ۀششم حص ایسه نفر کشته و پنجم  -

 .اندندتشگ ینم زاب خودرا یآن رو ریدر غ .اند دهید شتریبالشبه که افغان ها به مراتب تلفات ب -

 مکناتن رآنیدر غ .امدینمودند بدست ن کتهیرا د میتسل طیکه شرا بعداً تا  کاریپ نیدر یروزیپ

 تیموفق .بودند كینزد یروزیچقدر به پ آنها که نمیدانستند انیشورش نبود که نداند احمقآنقدر 

 آنهادر آن وقت مذاکره با  .کندیرا به صفوف آن جلب م یدیجد یها تیجمع ،یامروز یها

 .شودیتر م مشکل
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 که افغان ها را به نام ترسو دمیشن یاغلب م»خود نوشت:  یادداشت روز در نیدر لیس یدیل

که  نمین ببآ نظرت را در نیمنبع چن توانمیهستند و من م یو شجاع بایمردم ز آنها .کردندیم ادی

ا در هافغان  نکهیو ا شودیم یجبن و ترس تلق ،یآدمکش اروپایان اشخاص متمدن دیدر طرز د

 آنهااما  .ستآنهاترسو بودن  یبرند به معن یبکار م خودرا لیطو یخنجر ها ریختأمعرکه بال 

 زین رنگیو ن لهیبه کدام ح و دهند یاز خود نشان نم یترس چگونهیما ه یها پیدر برابر ت

 «...کندیم رید و قلعه ها را تسخوارن یم موهج ،زنند یدست نم

سطح  گریدراماتیك یك چهره د قیدقا نیکرد که در یي خطور نمح امیلیدر ذهن سرو یحت

 اوراتوجه  ریخأتو بال  یبزوداین شخص  .هد انکشاف حوادث استبا عالقه تمام شا زین یعال

رسانده و اعالم داشت که  خودراچهارنعل  یکج ینیب کارراکابل سو بخود جلب کرد. از

ب ومكت .ودص بز بخصومر نیحب روان کرده است و اصا مكناتننزد  اورااعلیحضرت شان 

ً اعلیحضرت شاه شخ»داشت:  یم انیب تماشا  ومهر یب یمعرکه را در ب انیجر دوربینبا  صا

به  یورف ینیدارد که تنها و تنها عقب نش دهیمضطرب است و عق شانیاعلیحضرت ا .کردیم

 .ها را نجات دهد یبرتانو حیثیتکند و  تأمینرا  تیامن تواندیمات باالحصار ماستحکا

هردو قوماندان  .شلتون انتقال دادب را به جنرال الفنستون و دگروال ومکت یفور مكناتن 

، زن خدمات ،یکیبزرگ لوژست یقوا آنهامذکور مخالفت کردند و به دنبال  شنهادیبا پ ینظام

مجبورند.  آنها ینوکر و چاكر... براه خواهند افتاد و تمام ،عمله وفعله ،فروشنده ها ،ها واطفال

 .بگذرند یمباران مر ریز ،شهر یاز کوچه ها پس کوچه ها

کرد تا با سرکردگان مذاکره نمود و  یسع دیبا .عاقالنه تر فکر شود ریتداب ۀدربار دیبا نه،

مواد  ریذخا دیبا ،و احساس باور کنند ندیایتا عساكر بخود ب تنفس بدست آورد یفرصت کم

توان  یم”آیا بهترتر از آن  .کابل ضربه وارد کرد رمال کرد و بعد بکعلوفه را ا ه وخوراک

 ”...را ترك داد شهیمحل عداوت پ نیا

. شودیم نیآنطور که اغلب چن .بگذارد زمینا براسلحه ر یزود نیحاضر نبود به امکناتن  اام

موهن  .بود یندیبهر صورت خوش آ ؛ امانبود انگیزسروراطالعات چه اگر  ،شکست از سپ

 است.  یزخم شدیداً  نکهیا ایعبدهللا خان کشته شده و  کهیلمث :دیگوشش بگو الل موفق شد در

سواران  روزمندانهیخان که جلو هجوم پهمان عمر ،دیروزبعد مكتوب عمرخان به اردوگاه رس

عمرخان با تبختر تمام ذکر نموده بود که  .گرفت ،ها ننگ آورد یتانولوب برق یرا که برا

 آنهاکار را نکرد تا به  نیها را خورد کند اما ازیضربه تمام اردوگاه انگر كی با توانستیم
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 یمفهوم عموم .«انندرخو یحلوا نم» آنهاو بدانند در افغانستان به  ندیایبه عقل بو  فرصت بدهد

شود که  ریتعب توانستیم نیآن چن شیوه نگارش یدگیچییك اندازه پ شتمکتوب بدون درنظر دا

 .خارج شوند انگریزهاکه  است هدیوقت آن رس

 در اختیار آنهاست؟ا قوجنرال الفنستون پرسان کرد چقدر  از گریو بارد گریي باردح امیلیو

  :با دست شمار نمود وسانهیمأ جنرال

هرقدر زودتر مذاکره  .دیدیشما خودتان خوب د ...یقدرت جنگ ،چند روز یبرا یمواد خوراک -

 .است شتریبه همان اندازه چانس نجات ب ردیو معاهده صورت بگ

 ولعنت نینفر بامکناتن  .ندیآ یکار مبشت رسم گذ یها برا ییه ها و سرشان یشیدر نیکه ا آخ

 .ندیمذاکره نما اند کرد که حاضر کتهیرا د یبمکتو

 یکه باال یبه پل یاحمد عل رزایو م محمدخانسرکردگان افغان  ندگانینوامبر نما ۲5 ،بعد روز

و موزه  یچپن خاکستر ،دیدستار سف ؛لباس ساده بتن داشتند آنها .کابل قرار داشت آمدند یایدر

به ساختمان نظام قراول  را پیام آوران یبرتانو نیحافظم .ر همراه بوداسو فقط دو آنهابا کهنه. 

که  یلحظه را نشان داده باشد با لباس جشن نیشکوه ا نکهیبا تالش به امکناتن  .اردوگاه بردند

خان صرف  یعلاحمد رزایخان و ممحمد .آمد آنها، نزد دیدرخشیآن م یرو ناتیهمه گونه تزئ

که بزرگتر  محمدخان ،یمولتبادله سالم و تعارفات مع پس از .نگاه کردند گریدیك با با تعجب

 .بود به صحبت پرداخت

 با محمدخان ،افتیها خاتمه  كیو پ زیکرنش آم وهی: شسدینویم یسیکه مؤرخ انگل یهمانطور

م وفهم.. اما موضوع نه تنها بر سر لحن بود بلکه در .):اعالم داشت زیمآ ریو تحق دیشد لحن

 افغان ها بود.(  ندهیگفتار نما

 دیپس از شکست در جنگ با انگریزهاکه  میتان برسان داده شده تا به اطالع فهیبه ما وظ -

به ما  خودراو خزانه  ماتمه ،زاتیتجه ،سالح .ندینما میتسل خودراو شرط  دیبدون ق یفور

 .بسپارند

 ( یکابل یفارس یعنی) کردیدر افغانستان صحبت م مروجبازبان  محمدخان

 شد تنگینفس  دچار مكناتن .و حاجت به ترجمان نبود دانستیم یزبان را بخوب نیا مکناتن

 دهیشن قبالً ویلیام حی شباهت نداشت که  یزیبا چ چوجهیبه ه اناتیب نیمفهوم الهجه و  زیرا
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رد  تیفکر کند اعالم کرد که مطالبات طرف مقابل را با قاطع ادیز نکهیبدون امکناتن  .بود

 .میكند

مکناتن  .نمودندام یهم تبادله پبا نیطرف یمدتاز بعد  .اردوگاه را ترك گفتند یها بزود افغان

 میتوانستیرا که ما م یطیشرا گانهیسرکردگان  یمن برا...» :مورد نوشته است نیخودش در ا

فرستادند که در  یمکتوب به من صبح روز بعد آنهااما  .میاطالع رساند به رمیبپذ یستگیبه شا

آماده  دیبا نمموافقه نک شیسالح و گذاشتن شاه به مقدر خو یمیمن به تسل شده بود اگر دیآن تهد

 حیترج ییآبرو یمن در مقابل جواب دادم مرگ را بر ب .خصمانه بود یها تیفعال دیتجد

 «...دما قضاوت کن ۀتا در بار ستیتوانا باق یاخد یرویاما ن م،یدهیم

زرنگی  یرو ،نسبت به مالك آسمان ها شهیاو هم .عارف و سالك نبود چگاهیهمکناتن  نه، آه

مجرب مانند  استمداریس نیچن یاما استدالل فوق الذکر شاهد زنده آشفتگ کردیم حسابخود 

 .بود مکناتن

 جایی که ،خشن یدر کشور کوهستان ،خود هایپایگاه از  دور سند یو افسران اردو سربازان

ش راه یاز وضع خو یخالص یکه برا کردندیاحساس م کامالً  ،نفرت داشتند آنهاآن از  نیساکن

 بود مملو ،کردیافغانستان معلومات پخش م ثحواد دربارهکه  یسی. منابع انگلرندندا یزیگر

عدم ثبات و  ،دگروال ناپخته شلتون ،به آدرس جنرال ناتوان الفنستون یهاماتها و ات تیاز شکا

 ریشمش، ه نتوانستند تعداد الزم تفنگک ساختندیمتهم م نیرا به ا آنها .لیالزم جنرال س یداریپا

 "هند شرقی"معظم  یو کمپن مکناتن رکانهیز ماهرانه و یپالن ها یبانیپشت یبرارا و توپ

  .ندینما تأمین

 ،نبود آنها یصفات شخص ناشی ازوجه  چی، به هدگروال ها و بودن جنرال ها غیرفعالاگرچه 

 نیرا به چنهاچه آن یبرا نددانست یکه نم کردیاردو تراوش م یبلکه از وضع و حالت عموم

معاشرت با افغان ها  جهیممکن است در نت نکهیا ای .دور دست اعزام کرده اند یها نیسرزم

زمامدار منفور را بر کشور  نیخاك بسازد تا ا خودرا یاستخوان ها ندمجبور ااند که  هدیهمف

 .کند لیتحم

که  یاسینسبت به خدمات س آنها کرد دایبه آدرس قوماندانان ادامه پ ییکه بدگو ۀانداز به هر اما

 نینتوانست بداند که با ماش مکناتننشان دادند.  ریبدت شتریب شدیم یرهبرمکناتن  از طرف

قرار  شیرات مورد آزماککه به  یها وهیش چرا است و واقع شدهچه  هیبرتان یضتعر یجنگ

ا سرکردگان شورش ها ب امیآنوقت است که تبادله پ .اوردندیمطلوب بار ن جینتا ،بودند فتهگر
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كمك  دنیرس در مورد یدواریام .شود ییزمان کما تا ه کهباسمح نیا یرو فت و آنهمایادامه 

 .کردن را تركمکناتن  از قندهار و پشاور یك لحظه هم

ست ا هآورد یاو خبر خوش .قرار گرفتویلیام حی موهن الل در برابر  هماست که باز نیا و

خبر دادند که  آنهاآمدند ) عبدالعزیز و محمد هللا (  یرینزد کشم یکیاو در پناه تار یاجنت ها

  :رهبر افغان ها کشته شده است نیعبدهللا خان دوم

  .مهرو یب یب کاریدر زمان پ .دندیهمه د -

  .ما داده شوده یه بپهزار رو ازدهی دیبا ،.بیترت نیبا -

  .دیدهیم بیفر خودرا نیو همزمان با ا دییدروغ نگو به من شما ترسمیم -

  میکشیپوستت را م حاال نیهم رآنیدر غ ،پول ما را بده ؟حرامزاده یبگوئ یخواهیتو چه م -

به  دیکرده باش ریشما باالي عبدهللا خان ف اً صتوجود ندارد که خا ینزد من کدام ثبوت ،دینیبب -

  ..است یمعلوم است که او کشته نشده بلکه زخم من

 .میداد یبه و یزیچ كی .میاما ما کار را به آخر رساند ،شده بود یبلى او زخم !یکنید مب تو -

 .بود هجمع شد شدفن یتمام شهر برا پدرکالن خود رفت. شیصبح پ وا و

 درباره قلب از خبر یاز ط امیلیو سر .رساندمکناتن  شیپ خودراموهن الل  است وقتدر این 

دستور داد که  یریکشم یو برا دیو مسرور گرد داعبدهللا خان ش ر،یدل یجنگجو تم زندگیخ

م اکبرخان را بزبان اقبل از همه ن آنها نیو در ب ...فکر کند و زین گریسرکردگان د درباره

 . آورد

 ینم کار او اما زمان به نفع ،بسازد کرد تا مذاکرات را دنباله دار خودرا یتمام سع مكناتن

 ۀکه نشان دهند روزمره الفنستون طفره رود گزارشاتاز  توانستیاو با مشکل بزرگ م .کرد

 .بودند یمواد خوراک ریمام ذخاتا

 کابل را  یایافغان ها پل در ،تاخرا دوچندان س بیسمبر مشکالت و مصااول ماه د یهازور

باالحصار دشوار  را به راه جالل آباد و یسیانگل یقوا دنیکار خود رس نیمنفجر ساختند و با ا

  .ساختند
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پس از  یبزود .پرداختند تیغیان بطور منظم تر و منسجم تر به فعالیا ،ظهور اکبرخان با

 فیحمد شرم”منتظره قلعه ریگروپ کوچک افغان ها بصورت غ ،کابل یایدر بر پل بیتخر

گفته  قتریا دقیقلعه  نیا .شده بود جیگ ظیاز خشم وغ مکناتن .را به تصرف درآوردند ”خان

ً  سابقه یالیشود و  لیتبد پویاردوگاه قرار داشت و آنرا به د یجنوب غرب واریمتصل د تقریبا

 !شش هزار .کردندیدر آن شش هزار برخ جبه خانه را محافظت م سهایکرده بودند و انگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ش 1۲۲5 /1846 ـ  ش181۷/11۹6) وزیر محمد اکبرخان

 .داشت عهدهب یرتهو دمنیکه فرمانده آنرا بر شدیمکمل محافظت م یقلعه از طرف یك تول نیا

 هیرا حما ینین عقب نشدمیخود بر تنها .ختندیگذاشته و به اردوگاه گر خودراسربازان سالح 

 نوشته شده است. در مطلبی زین لیس یدیداشت لادیدر کتابچه  هیقض نیا در مورد .کردیم

مسلح با چوب  رخواریطفل ش »پس از حمله فرار کرد که آنرا  یولهمان روز او نوشت که ت

بود که صورت گرفته  یفرار نیشرم آورتر ،فرار نیو افزود ا «.توانست عقب بزند یمنیز 

 .بود
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شان خود آنها ،دیرفع گرد یاول ترس یوقت بود هودهیب سربازان نیبه ا نیسنگدادن جزای 

جنرال  ،اجازه داده شود آنهابه  نکهیقبل از ا .درنوایقلعه را دوباره بدست ب تا دندیحاضر گرد

و اینکه  د.نمورد مشوره ک نیدر ا رتیست یبمبئ یقوا یرین انجنرگرفت با تو میالفنستون تصم

 یاز آن نگهدار میشویداد و موفق م مات مورد استفاده قرارقلعه را بحیث استحکا توانیمآیا 

 ؟ردک

  :جواب داد شخندی( با ن لیس یدیتر گفته شود داماد لصمشخ نکهیا ای ) رتیتورن ست 

 و دنعساکر بجنگ در صورت کهداد مات مورد استفاده قرارقلعه را بحیث استحکا توانیم -

  .فرار نکنند آنهااست که  سریم یآن در صورت ینگاهدار

  .قلعه صرف نظر نمود تصرفاز مفکوره  ،شتدااطمینان  ونه به آن نیجنرال نه به ا چون

 .ودب هودهیب تصمیم وی کامالً  نیا ،دیم گردومعل یاما آنطور که بزود

ها  یسیانگل رگیمات داستحکا ،فیمحمد شر ۀقلع یدر دوصد و پنجاه متر یمجموع بطور

فظه مهمات محا و ه، البسهمواد خوراک یاساس ریواقع بود که در آن ذخا ”یساریقلعه کم”

ن راوبریدمن  میآنرا در ۀاندموقبود که  دهیتشکل گردقلعه مذکور از نود نفر  دستۀ محافظ .شدیم

را تصرف کرده بودند قرار  ”فیمحمد شر”  ۀکه قلع یانیاغی شآت ریاما راه آن ز .بعهده داشت

نزد  لفنستونا یوقت بوقت فرستاده ها ،دندیجنگ یسختسر اب ”یساریبخاطر قلعه کم”گرفت. 

  .کردیم قوای کمکی دنیرس ۀدعو و دادیجنرال امر مقاومت م .آمدند ین مراو

رده شدند وآ از آنجا ی. چند نفر زخمافتیشبانه روز ادامه  دو ”یساریقلعه کم”بخاطر  جنگ

 محمد که در قلعه یانیاغی .هرچه زودتر فرستاده شود قوای کمکیاصرار نمودند که  آنهاو 

 زین را ”یسارایقلعه کم”م بخاطر شکستاندن محاصره وتالش د ،بود دهیجابجا گرد فیشر

 .دمایبدست ن تیبکار انداخته شد اما موفق زیسواره نظام ن .ساخت میعق

که  رسیدپیامی از لفتننت داشت  انیجر نراوکه بخاطر كمك به  یدیمشاجرات شد ۀبحبوح در

  :در آن گفته شده بود

 به .دیموضع را ترك بگو شودیاو مجبور م ،نرسد نیروی کمکیکه اگر  رساندیبه اطالع م -

گروپ تا ساعت چهار هم  نیا .گرددیشب آماده م ینجات تا ساعت دو میت که او خبر دادند 

  .دیآماده نگرد

www.takbook.com



 

 

۲86 

 

ر الفنستون وا. یدیداخل گرد ونیزیبه گارن ماندهیبا چند نفر عسكر باق وارن ،سحر یطرف ها

ترك  خودراموضع  است جرئت کردهبریدمن نزد او رساند تا بداند که چطور  خودرا یفور

  :غرزد فشردیدر دست م خودراتفنگچه  تیکه با عصبان نراو .دیگو

 .منكیارائه م شودیم لیرا در محكمه که با ساس درخواست من تشک نیبراه نیمن ا -

اداره  یببالشبه از طرف دست مجر ،دشیم واردها سیانگل رروزها ب نیکه در یضربات

کابل با گارنیزیون  .دیبه آخر رس نیز یقلعه از دست رفت و مواد خوراک هردو .دیگردیم

شجاع الملك قاصد شاه  ؛دیرس یگریوقت خبر د نیدر هم .دیروبرو گرد یمرگبار یگرسنگ

شاه جمع  یقوا یکه از طرف جانسون برارا بزرگ گندم و آرد  ریاطالع داد که یاغیان ذخا

 ریخواست که ذخا یافغانستان در وقت و زمانش نم یاشغال کردند. فرمانروا ،ده بودش یآور

ها از طرف پوید ساخته بودند.شهر حومه را در  آنهارو  نیکنند از ا اعماررا در باالحصار 

 انیدر جر .شدیحافظه مم ،بعهده داشت یمکنز نیآنرا تورن کول قومانده هک یدوصد نفر سپاه

 زیاو ن و درهم شکست ،ه بودیوقمنتظر ت وارنمانند  یصبر یکه با ب یزنکم ۀستد چند روز

فاجعه  ”انیجهان گشا”وضع  .رساند شیرپور به خودرا ه،ند نفر عسکر از حال برآمدبا چ

سرکردگان مجدانه بکار انداخت  دنیموهن الل را به خر ،ویلیام حی قدر که . هردیانگیز گرد

 دایتوسعه پ انیاغی یها تیموفق نکهیهمزمان با ا .نداشت دوجو یمورد چانس نیدر عمالً 

مشکل و مشکل تر  زین یسرکردگان افغان به همکار نیطماع تر یکردن حتوادار؛ کردیم

 .میگردید

از  یزمیه یاز ب رپوریاردوگاه ش نیساکن .؛ کوه ها از برف مستور شدند دیرسفرا زمستان

ً  .خنك خشك شدند را  سند یاردو یت بزرگمسقعادت داشتند و  یها که به گرم یهند خاصتا

  .دادندیم لیتشک

 یداد که لوا العطدگروال پالمر ا یغزن ونیزیوماندان گارنق 1841دسمبر سال  دهمبروز 

مکالرن که جنرال هورت آنرا به درخواست الفنستون از قندهار به کابل اعزام نموده بود 

 یعنی دوباره بازگشت نمود. بناءً  ،نتوانست از کوتل ها عبور کند ادیبرف ز تینسبت موجود

 .اشتوجود ند یمواد خوراک عمالً  .واندت ینم دهیرسکمک  که چهار پنج ماه کامل از جنوب

ها  یساختن مذاکرات به ضرر برتانو لیست طوایس کشتند.را  یها و مواشدر اردوگاه شتر

معاهده را آماده  ۀخود نگاه کند مسود یرا برا ”یطوس باز”کدام  نکهیا یبرامکناتن  تمام شد.

 .گذاشت انیکرد و شرط مالقات با افغان ها را در م
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 مکناتن امیلیسر واز زندگی  روز هدوازد

 .اردوگاه یدر پنجصد متر ،بلکا یایار درنک .دسمبر 11 روز

 ً  یزیافغان ها پانزده نفر بودند، انگلیسها چ .نجا آمدندآگروپ سواران همزمان در دو تقریبا

و چند  یمکنز ،وری. الرنس، ترکردندیم یهمراه یو نیمعاون نیکتریرا نزد مكناتن .کمتر

 .بازرس

 قدم سال داشت یس تقریباً خوش اندام و آراسته که و بای. شخص زشدند ادهیپ از اسپ ها افغان

 یدگینشان دهنده رنگ پر یبه کبود لیمتما اهیس شیو ر اهیچشمان بزرگ س .گذاشت شیپ

ن شا یبرا ییوگور یالرنس و تر ،یو دنیبودند. به مجرد د یو یو عصبان كیچهره بار

  :خود دور خوردند و گفتند مربطرف آ ،فرمانده داده شده باشد

 اکبرخان  -

 یو تالش بزرگ یکه سع یآدم و یقبل ریبا پسر ام .ره مجبور شدند با هم مالقات کنندباالخ نكیا 

 .کند لیتبد ”یقبل” ریرا به ام ریام نیبخرج داده است تا ا

 یو تبختر سالم معمول یستگیخان با شااکبر .دیرد و بدل نگرد یزیحرف محبت آم چگونهیه

نفر  هس .چارزانو نشست ،پهن کرده بودند ایدر یها پهلوکه نوکر یمیگل یبجا آورده و رو را

 .نشست نیدر مقابلش به زم زین مکناتن .به عقبش گرانید ،نشستند شیدر پهلو زین گریافغان د

گرفته دستمال  یز مساعد ترپ   مكناتن .دنستادیعقب آمر خود ا یاما الرنس، ترور و منتز

 بیآنرا در ج یبا آن پاك نمود و همانطور به آهستگ خودرا یرو یو به آهستگ دهیکش خودرا

را که متن معاهده در آن نوشته شده بود از دست الرنس گرفته  یگذاشت و بعد از آن طومار

 .بلند به خواندن آن پرداخت یبا صدا یسیسل یبا فارس یو .صاف نمود خودرا یو گلو

 ”معاهده یبرا هیانیب” نیا یاو وقت.بودمالقات موجود ن نیدرالكساندر برنس که  و تأسف فیح

 .کردیاز ته دل خنده م دیشا ،دیشن یم ،کردیقرائت م یاسیبا دبدبه را که رهبر خدمات س

ً الکساندر   رخ داده بود یبه و هسمل ۀاعالمی بیرا که در وقت تصو یمطلوبآن احساس نا طبعا

  .گرفتیباد استهزا م هب به یاد می آورد واینرا

 بودند و تبسم داده وشبه خواندن سند ادامه داد و اکبرخان و همراهانش به دقت به آن گ مكناتن

www.takbook.com



 

 

۲88 

 

  .دشیم دیده محمدخانبر لبان پسر دوست  یفیخف 

 یبه افغانستان مورد آزردگ یبرتانو ینشان داد که ورود قوا ریحوادث اخ آنجای کهاز  -

وا را به صرف ق نیا یدولت برتانوآنجای که از مردم افغانستان شده است و از  یقسمت بزرگ

حال که  و صلح و آرامش كمك كند جادیافغان ها را در ا اه تفرستاد افغانستان به یبخاطر

 نجایدر ا نیاز ا شیتواند ب ینم یبرتانو یقوا لذا ،امدهیاهداف بدست ن نیبه ا لین دیواضح گرد

 .بماند یباق

به کشور شان  یبرتانو یها از ورود قوا غانفا تیکه اکثر هیاعالم نیا دنیبا شن اکبرخان

 فرستاد یروا را به افغانستان صرف بخاطق نیا هیدولت برتانآنجای که و از  ،شده اند ”آزرده”

 رانیده ها دهکده و ۀزده و در بار شخندین ،صلح و آرامش کمک کند جادیتا افغان ها را در ا

. اما بفكر افتاد ؛هالك شده اند یکه از گرسنگ یکسان ،هزار ها کشته و زخمي ۀدر بار ،هشد

 :داشتیم انیمتارکه را خواند که ب ۀماده اول مسود ریسف یرا قطع نکرد و تنها وقت مکناتنگفتار 

 ؛«.گرددیگردد روانه آنجا م سریرفتن به پشاور م یکه امکان عمل نیهم یسیقشون انگل»

  :کند یدارخود نتوانستاکبرخان 

 ؟دینرو دیچرا فردا با -

بحق  رهبران .طور از کوره برآمد نی! ممکن است با ادیو خجالت کش تگفاین سخن را 

 .ربعد ت ،پس فردا ،گر فردا نباشدا .روندیم ،آرام !آرام ،دهندیشور م خودرا یسرها

ه و ب دیگویافغانستان را بالمانع ترك م یبرتانو قشونمعاهده گفته شده بود که  ۀدر مسود 

زم وسایل حمل و نقل ال و یاز افغان ها مواد خوراک آنها ،کار نیاز ا لقب .گرددیمهندوستان بر

ن مئتحت محافظت مط گذارندیم نجایرا که در ا یزمه ااما اشیاء وما  .درنوآ یرا بدست م

 :داشتیم انیب رینقطه اخ .گرددیمرسال اافغان ها گرفته شده و هرچه زودتر به هندوستان 

 .«گردد یکشور نم نیداخل حدود ا گریبارد یموافق دولت افغانستان قشون برتانو بدون»

 بعد سیشرط آنرا قبول کنند و انگلو دیطرف با ق هردو ،سند قرائت شده نیا یابیاز ارز پس

 میو مکناتن از گل دهیگرد هیمعاهده با سوگند تقو .مستحکم خارج شود هاز سه روز از اردوگا

 .تبارز کرد یسند نیمولف چن ثیناهنجار است که بح یلیخ ،بلى .بلند شد ییرسوا

ثبت شود  ماجراجویی مثال ۀث نمونیبح در تاریخآنرا داشت که در  یستگیافغانستان شا ۀحماس

 .دارد یبستگ یبا نام و هاست که آنهم دردناکچقدر  ولی
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 یعمل نیآنکه چن جودبا و .بودکرده  هیتهمکناتن  معاهده را شخص نیمتن ا نکهیبدتر از آن ا 

یت قعوابرخاسته از  یروئین ؟نمود حیآنرا توض توانیچطور م .بود تضاددر  وی با کرکتر

 هیخ بحیث تهیارتدر  بودحاضر ن چگاهیابداء نه؟ او ه موجود وی را تحت فشار قرار داده بود؟

  .شناخته شود نیسند ننگ نیکننده چن

مساعد  طیشرا و دیگرد باسمنتظر فرصت منساخت ورا منسجم  روین زمان باید کمایی کرد و

  .ضرورت وجود داشت همعاهد نیکار بود که به چن نیبخاطر ا .بوجود آورد

 ...ك ومزورانهیبار یباز دوازده روز برای ...آغاز شددوازده روز بیترت نیبه ا

 سیزدهمبروز  .ها به کشاندن قوا به اردوگاه شروع کردند سیانگل ،”لب دریا مذاکرات”از  پس

که  تا آنها .حصار شجاع الملك را ترك گفتند یسربازان و افسران برتانو نیدسمبر آخر

 کوتاه یها اسپانش که بر یو جنگجواکبرخان را شخص  آنهاگندم با خود گرفتند و  توانستندیم

 را یواد شیرپور گرفتن راه شیبا پ آنها .بدرقه نمود ،سوار بود گتزیتض و یعر نهیس ،دق

 .کردند طی

در  و دیقلعه رس ۀبه درواز هاافغان ۀدست ،باالحصار را ترک کردند یبرتانو قشونکه نیهم

حمله  یاعلیحضرت باال یهااما سرباز .کنندآنرا تصرف  یناگهان ۀآن بودند که با یك حمل صدد

ك ی با قلعهاشغال  .دیگرد کجای زیرگبار توپ ها ن ،نگفت تشآ تعقیب به .ندگشودکنندگان آتش 

  .دینگرد سریم یحمله ناگهان

با  و با جنرال الفنستون مالقات نمودمکناتن  ،دندیپور رسریبه ش یتمام قطعات نظام یوقت

  :بود اعالم داشت یعیطبریغ شیصراحت که برا

 هدیوقت آن نرسآیا شدند  هیما از حساب قطعات باالحصار تقو یروهایحال که ن ،لیامیسر و -

  ؟رد آورده شوداکابل و یباال دهکه ضربه کشناست 

 زده اظهار داشت:  رتیجنرال ح

  .دیردکور؟ شما خودتان معاهده را امضاء چط -

 یما نم یبرا یمواد خوراک آنها ؟وجود داشته باشد تواندیم ییها کدام معاهده  ییایبا آس -

 ؟بود فاتیتشر بندیپا آنهاچه با  یبرا ،رسانند
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ً که  یجنگ در شهر شبردیپ .سر ،نه -   یکشخود یدر آنجا مسلح است به معن کسهر تقریبا

است و  کم ما یاما گلوله ها ،آنرا آتش زد ،کرد رانیکابل را با آتش توپ ها و توانیاست... م

 ۀدربار توانیکابل نم یمگر بعد از آن با خان ها .داشت میضرورت خواه یشتریمهمات ب

 ؟دیدست بزن یارک نیبه چن دیشما حاضر هستآیا  ،سر .آورد انیسخن به م یصلح چگونهیه

 .رفت قراگاه نظامیجواب ماند و به  یال جنرال را بوتن سمكنا

حق به جانب  یو علوفه بطور نسب یاز لحاظ رساندن مواد خوراک مکناتن یعموم بصورت

 یداردها خو سیبه انگل یخوراکافغان ها از فروختن مواد ،داشت معاهدهبدون در نظر .بود

 نیاما ساکن .سازد ”عالقمند” تعداد سوداگرها را با دادن مبالغ کیموهن الل موفق شد  .کردند

 ،بودندارد مسلح کو ریشمش ،زهین ،(یلیجزائتفنگ های دهن پر )کابل و دهات اطراف که با 

ها هم اگرسود نیتریصحر یند که حته بودمحاصره کردطوری  ها را یسی، انگلاردوگاه

 .ور برسانندپریبه ش خودرا متعۀنتوانستند ا

 ؛نمود تین مورد به جنرال الفنستون شکایبار در نیچند امور تهیه و تدارکات رنوت جانسون

آورد که  یم لینموده و دل یخود دار یوبه  كمكجهت  بار از فرستادن سربازانهر جنرالاما 

ن الرنس رغضب آلود به تومکناتن آنوقت  .شودیروابط با افغان ها م یرگیکار باعث ت نیا

بار به امور خوار و چگاهیالرنس ه .برود ینفوذ با شخصکدام  نزدشهر ه بتا  دستور داد

 ینم سریم یزیچ ،تختیرفتن به پابا  .نداشت ییباره در کابل آشنا نیف نشده بود و درومصر

 ریله را زیموتفنگچه د الرنس .است امر ،اما امر .کنند فیراو  ربرعالوه امکان داشت ب شد و

 یادیسالح كمك ز نیا ،یوکه در صورت حمله بر دانستیم چه. اگرساختود پنهان کمربند خ

ابر مانند را حاضر ساخت و خود باالي اسپ  یاسپ خاکستر یو یبراخدمتگار  .کردنخواهد 

  .سوار شد یسبک

 یو را بهکه سه ماه قبل الكساندر برنس او برود ییخان الکوزاستارگرفت نزد  میتصم نورت

به  خودراو باالخره  کرد دایوخم کوچه ها راه را پ چیدر پ یرنس به سختال .کرده بود یمعرف

 دیرسیبه گوش م یبلند یصدا واریاز پشت د .وقت آمده بود یب کهیمثلاما .خانه ستارخان رساند

 ستیککه  کردند سوالاو  عقب دروازه از از مدت درازی .پشتو به یو گاه یبه فارس یگاه

 .کردند ییرا بدرون خانه رهنما دروازه باز شدند و الرنس یبالخره پله ها خواهد؟یو چه م

 مطلبی ۀفرش نشسته بودند و دربار یرو یدر اتاق بزرگ آنها .خانه مهمان داشت صاحب
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مهمانان  نیکه ب یکس نی. اولندشدهمه خاموش  ،دیالرنس داخل اتاق گرد یوقت .مناقشه داشتند 

الرنس  .داد شور شیبرا خودران را شناخته و سرراو تو .بوداکبرخان  ،الرنس خوردبه نظر 

بی ” یاز اشخاص نرتو ،و مرسوم یمعمول ینشستن دعوت کردند و پس از احوال پرس هرا ب

 ،کنند ینم تیرا رعا ”ملتدو ” نیشده ب تیکه مقررات معاهده و صلحنامه تثب ”تیمسئول

  .نمود تیشکا

 ،نمود که با وصف معاهده تیشکا مكناتنفرستاده  .خواستندیم حیافغان ها خاموش بودند و توض

 :داشتاظهار  یبا نرماکبرخان  .است محرومو علوفه  یاز منابع خوراک السابق یاردوگاه کماف

 ناممکن یدگیرس زیکه به همه چ ادی، آنقدر زاست ادیز اریوقت بس نیما در ا یکارها دیدانیمآیا 

ً  .است  .میبه شما کمک کن دیبا میرفتن شما را سرعت بده نکهیا یبرا طبعا

 :گفت حاضرینخطاب به اکبرخان 

 ؟۔ خان ها با من موافق هستند

 وصف آنکه از همه کم سنبا محمدخانپسر دوست  شدیم ساحسا .اعتراض نکرد چکسیه

 یکه بروت ها یمرد خشک رهیپ .دباشیبرخوردار م نیحاضر زیادیاز احترام  ،تراست

را خوب  یسیانگل یرتبه ها ،نشسته بوداکبرخان  یو پهلو نوك تیز داشت شیر و مرطوب

  :اظهار داشت دانستیم

سرم  ،موحاضرم بر ،ها اعتراض نداشته باشند مناگر سردار .ن برودتفچبا  دیبایکی  بنظرم -

  :و گفت ردک موافقتمرد  رهیبا پاکبرخان  .خوب است میآزاد برا ی. هواکندیدرد م

ان ت ۀمشور زین گرید یکارها یاریدر بس .میکش یاما ما انتظار ترا م ،خوب برو داؤد خان -

  .ما الزم است یبرا

 .انداخت از اطاق برآمد یر ملنگ ینیراست با سنگ یبه پا کهیدرحال و شد ستادیخان اداؤد

  :ساخت وقفمت اورااکبرخان خواست به دنبالش برود اما  یالرنس م

 ؟که در نزد شماست ستیچاین  -

ً  .نمود شیبه شاهزاده پ خودراتفنگچه  الرنس با  ییه نازك نقرش بر ،بود یخوب ۀتفنگچ واقعا

 تفنگچه در دست  .شده بود یبا صدف منبت کار ادیز یکه با مهارت و استاد باینقش ونگار ز
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  .شدیها قشنگ معلم م یلیخ

  ؟سردار آمد تخوش -

  .قشنگ است اریبس ،شده اریت گشنقـ 

  .باشد ۀتحفمن از طرف  بگذار تدر آن صور -

  :داد و گفت پس نروبا حسرت آشکار تفنگچه را به تاکبرخان 

  .است یمتیق اریبس ۀفحت .رمیتوان آنرا بپذ یمن نم ،نه -

ً  .دارم که جوره آن است زین گریمن یك دانه د ،سردار - الرنس . دیریه بپذآنرا بحیث تحف لطفا

  :و اظهار داشت نمود یدارخودبازهم  اکبرخان .نمود ادیباره اصرار ز نیدر ا

بدون آن  یتفنگچه دوم .نه سپاسگزارم ،رمیآنرا از شما بگ ستیصورت خوب ن نیدر ا -

 :”نمود یپرمعن یثسردار مک”، هبرعالو .ودشیم دلتنگ

  .تر بدرد شما خواهد خوردبیشبه من  نسبت سالح ،در افغانستان آرامش وجود ندارد ـ

 .دیکشیم اوراخانه انتظار  یخان پهلوداود .رفت رونیو ب در کمربند فروبرد تفنگچه را الرنس

مترقبه آدم ریبصورت غ .ها رفتند سیانگل هاگده و به اردوشاز حدود شهر دور به سرعت  آنها

بدست داشت  نیرا گرفت. نامبرده دورب آنهابتن داشت جلو  نیکه کاله پوست و پوست یبلند قد

 یآمد. آدم کاله پوش با صدا یشب به نظر م یکیدر تار زین گریدونفر د زین یو در عقب و

  :اش گرفته بود استفسار کرده و پرسید زهیاسپ داؤد خان را از ق کهیدر حال ،غور

  :از همراهانش اظهار داشت یکیاز پشت سرش  د؟یرویکجا م ـ

  .است یاو داؤد خان نوروز ،اسپ را بگذار -

  :صدا برآورد داودخان

خواهد کرد؟ حسن  اریرا ت یمس یتابه هاآفتو پتنوسها و یبجا یک ؟یهست نجایا تو در ،برمق -

 : آماده ساخته و گفت خودراو تفنگ  دهید الرنس را با نوکرش ،قمبر

  دوبعد به کار خو میکن یم رونیرا ب یلعنت یانگریزها .سردار ستین آن کارها حال وقت -
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  .میگردمیبر

  :دیمسگر توجه کند پرس سخنخان بدون آنکه به داود

  ؟یکنیچه م نجایتو در ا -

 :کاله پوست بر سر داشت جواب داد که یشخص

  .زودتر بخانه شان برگردندتا  مکن کمهمانان ناخوانده را کم خواهمیم -

 :نموده و گفت ضاعترا داودخان

 دهیلنگ دهینگلو  مبر دادقرا به حسن  اسپ جلو و شد ادهیاو پ .دیشویکار م نیشما خو مانع ا اماـ 

دان بلند آتش ترقس یصدا .چند پوست گوسفند گسترده شده بود جایی کهرفت.  جادهار نبه ک

  :ادامه داد داودخان .بود

مانع  ،و شما دهندیم لتا خودرارفتن ندارند و  ید که مواد خوراکرنوآ یبهانه م انگریزها - 

  .نمد نشست یرو ینیمرد با سنگریپ .درنوایرا بدست ب یمواد خوراک نیا آنهاکه  دیشویآن م

  :اظهار داشت تیقد با عصبان مرد بلند

اگر خوراکه نباشد  ،یشد نییجهت از اسپ پا یب ،یزحمت بکش آنها یکه برا یاگر تو آمد -

  .درنوآ یما هجوم م رب ،باشد ادیز یاکو اگر مواد خور خرندیشان مخود

  :با خشم جواب داد داودخان

  .ینکض من اعترا رکه ب یتو هنوز جوانتر از آن هستـ 

 اتیمال لدارانیتحصر سال اخزان پر در ،گوش بده به من اما .باشد سردار نطوریهم دیشا -

 خواستندیم .در آتش بسوزدبار هزار ،گرفتمیم ششیاز ر کاش ؛اعلیحضرت شاه نزد ما آمدند

 ،برادران ،نه تنها من .میکرد یدارما خود ،میکردیم دیچه با .ت را جمع کننداصالتمام ح

 مرا ند وندارا سوخت قریه .ما هجوم آوردند رب یزیعسا کر انگر .همه ما ،یمهاداماد ،پسران

 زهایانگر دیحال با .تمیك سال در زندان نشس .ست بسته به کابل آوردند و در زندان انداختندد

چه  داندیتنها خداوند م ماا ،رفتمیمخود بخانه  دیبا وقت اریبس .دونبر نجایهرچه زودتر از ا

 اما من به دیکنیدانم شما چه فکر م ینم .دیاو لرزان گرد یدر آنجا زنده مانده است. صدا یکس
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  .رندیگیم شیدر پ خودرازود راه  ندازهدر حالت بد باشند به همان ا انگریزهاقدر  هر ،فکرم نیا

  :تگفخطاب به الرنس  داودخان

ً  .دارد یاو با شما حساب ،یدیشن نفتیچ - هم  کابلحسن قبر مسگر  نیبلکه ا که نه تنها او طبعا

  .آمدند ینم نجایآن به ا ریدر غ .دارد یحساب

  :بعد افزود و دهیخاموش گرد داودخان

دستور  گریکدیبه  میتوان ینم .میدار ینیما افغان ها هم قوان .مشکل است شما را کمک کرد -

بدان قانع بسانم  اورا دیمن با ،گپ مرا قبول کند یزیعل نیا نکهیا یبرا .میهم برابرما با ،بدهیم

 نیاز خوان لیها و قبا فهیطا .نمبك را کار نیچطور خواهم توانست ا .ستیکه او حق بجانب ن

خان از دؤدا .بدا بحال او کندیعمل م آنها برعلیهاما اگر بدانند که خان  ؛کنندیم یرویخود پ

  :دپرسیکه دور آتشدان نشسته بود  یکسان

 منوال اند؟ نیتمام راه ها به هم - 

  .نمودند دییبا حرکت سر تا آنها

 یم دایپ تیبرا یزیچ )غم نخور نفتیفردا اگر خدا خواسته باشد ) چ ،شده است ریامروز د -

 .دییبگو شرا برا نیکه شما را فرستاده ا یکس .میکن

 تیحکا مكناتن .داد شگذارمکناتن  خود به تیمامور جینتا ۀالرنس در بار ،ساعت میاز ن پس

ً  .دیبدون آنکه گفتارش را قطع کند شن اورا  ییخانه ستارخان الكوزا هنس بورود الر خاصتا

 .دیاش واقع گرد یمورد دلچسپ

خبر  مكناتنباره به  نیدر ا یو علوفه به اردوگاه آوردند. وقت یبعد افغان ها مواد خوراک روز

کرد حاضر بود شرط  یکه به اتاق او نظرانداز یکس .نکرد ییاو به آن چندان اعتنا ،دادند

. اما چه کردیم یس بازانیهم با س حقیقتاً  و (یقطعه باز ینوع) ندبییم فال ابمکناتن د که ببند

ً قیقد یدر دستش پارچه ها ،یقطعه باز یبجا ؟قسم به نام سرکردگان  مقواکاغذ از دهش دهیبر ا

و به موهن الل اندرز  گذاشتیم گرید یجا بجا كیقطعه ها را از  نیا مكناتن .قرار داشت لیقبا

 .نفرت دارد گرانیسرکردگان از د نیاز ا یکیکه هر دادیم

  ه،دیاعمار گرد یگیاتحاد افغان ها را که از ساختمان ر تواندیاست که م ییروی، همان نپول
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ه صورت ها ب یغلج ،نیتنها بب .کردینگاه م یریبا ابهت به کشم امیلیو سر .سازد یمتالش

ها  ییبا بارکزا ”شفاهی ۀمعاهد” .ها به قدرت برسند ییبارکزا نکهیترس دارند از ا یمرگبار

همچنان  .ها استفاده کرد یاز غلج دیمخالف با یرویکه بحیث ن یعنی ،دهیعقد گرد آنها نیو متحد

ند در ا رضحا ،بر افغانستان استیال داشتند یجنگجون پارسها که زمان یایبقا نیا .قزلباش ها

 .ها روگردان شوند ییاکزفرصت مساعد از بار

بر  دیبا سازد. عملیآنرا  ستیاما حاضر ن ؛استنموده  معاهدهاکبرخان با  ،مکناتن یعنی او

 ...رفتیکات را پذیتبر توانیبراه انداخت و آنوقت است که تنها م یشورشاکبرخان ضد 

الل  موهن هبمکناتن  ”توافق میگل ینشستن رو”یك هفته پس از  1841دسامبر سال  ۲۰ بروز

 یاز رو آنهابعد از آنکه  دییخان قزلباش بگو نیریبه غلجي ها و ش دیتوانیشما م» :نوشت

صد خروار گندم به اردوگاه  ،نسبت به اعلیحضرت و نسبت به ما یداروفا یاحساس قو

تا فردا  .گذارمیم انش اریرا در اخت هیپتمام پنح لك رو یخوش من با ،دارند رسالا پورریش

ا که ه ییازبا بارک دیمن با رایچطور بوده است، ز شنهادیپ جیکه نتا دیبده اطالعصبح به من 

 «...میمذاکره نما ،ندینما ییي با ما برخورد نم ستهیبطور شا

که طرف  یهر کس»: تازه را داد اتیدستورات و هدااین  موهن اللبه  مكناتنبعد  روز کی

ها و  ییکه من حاضرم از معاهده با بارکزا دیینما دییشما تا دیشود با یصحبت شما واقع م

 ستهاز افغان ها خوا بخشیاما اگر کدام  ؛میدارند تابعیت نما وندیپ آنهاکه با  یسرکردگان ریسا

که  را معاهده و مینما یآزاد احساس م کامالً  خودرامن  ،بمانند یباق نجایما در ا قشونباشد که 

  .نم..عقده کرده ام نقض ک ،قبالً 

را اعالم  نیآشکارا ا آنهابگذار فردا  ،میبمان یاز ما بخواهند که ما باق شبالها و قز یاگر غلج

است که  نیا ،از ما آنها یطرفدار ثبوت نیبهتر .کرد میخواه یطرفدار آنهاو ما از  ندینما

ها خبر  ییکار را بکنند من به بارکزا نیاگر ا .دارند رسالاما  یگندم برا ادیامشب مقدار ز

 «...است افتهیخاتمه  آنهاکه معاهده ما با  دهمیم

 و در ،یو کشکاکرکتر  تیبا موجود ؟شودیدوگانه خبر شود چه م یاز بازاکبرخان  اگر

بعمل آورده  یریتداب دیبا .جلب شده اند یباز نیبا ا یادیزص که اشخا یحالت نیصورت چن 

  ؟کار را انجام داد نیا دیچطور با تا سبب اغفال سردار شود.شود 

 شاهان ۀسمبر هدید ۲۲م اشبه شاهزاده اکبر خان،  برای ابرازمحبت و عالقه فراوان يح امیلیو
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 .بود شده به آن بسته شانیاسپ عال ورا که دهمسر خویش با شکوه  یادگ .فرستاد یبو را 

ه نشان داد یبه تفنگچه او عالقمنداکبرخان الرنس که چطور  تیحکا از یآورادیبا همچنان 

 رسالابه شاهزاده  زیآنرا ن و بدهد یو تفنگچه را بوهردتا  هش کردن خوارتو از مکناتنبود، 

ً  :خود نوشت یادداشت کتابچه الرنس در .کرد  یارزد تفنگچه ها یمآیا که  من شك داشتم طبعا

اما  ،را از خود دور کرد یسودمند یسالح ها نینبود که چن یوقت طور رایز ،بدهم خودرا

ً من   .را رد کمویلیام حی نتوانستم خواهش شخص  طبعا

 شنهادیاز سرکردگان افغان درباره پ كیچیوقت ه نیا ات که یحال در ،دسمبر ۲۲ روز ریاخ در

 .اردوگا ه آمدند ۀدر وقت غروب چند سوار به درواز ،ابراز نکرده بود مطلبی راها  سیانگل

ن انداختند و راه ییرا به پا یمحافظ جواب ندادند و از اسپ ها سه جوال بزرگ یبه صدا آنها

 نیب در .ل دستور داد جوال ها را باز کنندقوماندان نظام قراو .گرفتند شیدر پ ارهشهر را دوب

وآشپز  ، عبدالعزیزحمدهللام :شناخت خودرا یموهن الل اجنت ها اشت.دقرارسه جسد  آنها

  .عبدهللا خان مرحوم

 .فرستاد خودرا ندهینما وداکبرخان  دمحم .وستیبوقوع پ منتظرۀغیر حادثۀوقت  نیدر هم

مقر برنس از طرف افغان ها  حمله برن مذکور در زمان رتو .بود آنهاهمراه نیز  ن سکیزرتو

 .رفت مکناتناما سكیز به دفتر  ،ندخان را به اتاق انتظار برداکبر طرفداران .گرفتار شده بود

فوق  تیاهم یرا که دارا محمدخاناطالع داد که افغان ها مکتوب پسر دوست  مكناتناو به 

 .العاده است با خود آورده اند

ود دعوت کرده و به گفتار او افغان ها را به دفتر خ !خوب چه .دندیلرز یح امییلو یها دست

 :داد فرا وشگ داشتیم انیرا باکبرخان  شنهادیکه پ آنهااز  یکیآهسته 

كه مرکز عمده  را ”قلعه محمود خان ” ،شوندیمتحد م یسیو غلجي ها با قشون انگل شاهزاده»

را  آنهارده کهللا خان سر نیام ،کنندیاشغال م باشدیو باالحصار م ورپریش نیب هدر را انیاغی

 .دارندیروان م انگریزهابه  یو آنرا در مقابل پول هنگفت برندیسرش را م ،رندیگیم ریاس

 :افغان ادامه داد ؛دنگفره به ابرو اگبا وسواس مکناتن 

 یم ی( شاه باق؟کجاست یلقب و ،گفت باخود مكناتن)شجاع الملك  :می۔ سردار دستور داد، بگو

بمانند... و در آنوقت  یقافغانستان با ا بهار درت توانندیما هانگریز  .رش باشدیوزاکبرخان  .ماند

زار پوند استرلنگ سه صد هاکبرخان ه ب دیها با سیانگل خاطر نیبه ا .دانندیالزم م هوری کهرط

 «.، تمامكنند هیادت یچهل هزار پوند سترلنگ به و ازند و هرسالردپب فوری

www.takbook.com



 

 

۲۹۷ 

 

که همان وقت  شدیم .بخاطر آورد ینواب جبارخان را در غزن داریلحظه د نیدر هممکناتن  

  ها، چه پشت گذشته یاما برا .شجاع الملك میشد ریوز محمدخانو دوست  میکردیقه مفا وم

 .گشت

 حاضر ، قلم و دوات و کاغذزیم یبهم زد، باال را اهدست مكناتن .قابل قبول است نهایا ۀهم

 هیبه ته .دهند و بروند رییتغ خودراکه مهمانان فکر  ترسدیم ییوگبا عجله مکناتن  ،کردند

 .نوشت و آنرا امضا نمود یپرداخت. به زبان فارس دیمضمون معاهده جد

 نیطرف خم نموده و سند را گرفته و قبل از رفتن با هم قرار گذاشتند که فردا خودراها  افغان

 .را امضا کنند دیبا هم مالقات کنند و معاهده جد دیمعاهده کننده با

 ین باغ ها را که در اطراف اردوگاه قرار داشت مفو بسان ک دیبار یو م دیبار یم برف

ا صعب العبور تابستان ه در یکه حت ی آنکوه ها و کوره راه ها تصور در چنین حالت .پوشاند

 .سبب احساس وحشت میشدخوفناك،  یپربرف و کوتل ها یبود و دره ها

ً  .به تفکر پرداخت رمنتظرهیغ تیموفق نیا درباره در اتاق تنها ماند یوقتویلیام حی  سر  خاصتا

  .شدمنتظره با ریغ دیچرا با

ً نمود و از جنرال الفنستون شخص مقام حتى تنزل یح امیلیو سر ،صبح روز بعد بعمل  دارید ا

 دیتردوشك  الفنستون با الجنر .خان مستحضر سازدبا اکبر یمعاهده مخف ۀدرباررا آورد تا او

توطئه  نیدر ا ییبارکزا گرید یو استفسار نمود که خان ها ور دادش خودرا دیسر بزرگ و سف

بدون مکناتن  .در آن اشتراك ندارند آنهاجواب داد که  یم حایلیو ؟کنند یم یرا باز یچه نقش

 ۀوپ جهت اشغال قلعت دك با دونك مطالبه نمود که دو ،دنم کونظر جنرال را معل یآنکه حت

ها را  اسپبعد از آنکه از نزد جنرال بازگشت دستور داد  مکناتن .محمود خان آماده شوند

 اورا ور و الرنسیتر ،ی. بر حسب معمول مکنزمالقات با اکبرخان برود یراآماده کنند تا ب

 .کردندیرا بدرقه م آنها تیگ یل دمنیبر ینفر سرباز به سرکردگ هو د کردندیم یهمراه

 :اظهار داشت تیبا عصبانمکناتن  از اردوگاه خارج شدند نکهیهم

 .میرا فراموش کرد ، اسپطانیلعنت بر ش -

آورد که  ادیب ،بعمل آورد ریتقداکبرخان چطور بتواند از  نکهیبفکر اویلیام حی  نکهیاز ا قبل

 ش تورن گرانت گاهاز افسران قرار یکیکه به  یسردار از سمند عرب که بودگفته  شیبرا یکس
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 .ردیاسپ را با خود بگ تاباز گردد  گردید مجبور یمکنز .است هتعلق دارد خوشش آمد

 محمد شاه خان، ،بر خان. اکدندیکابل رس یایسواران به محل موجود در کنار در ۀدست باالخره

را  آنهابودند انتظار  فیوطوا لیسرکردگان قبا هخان کخدابخش خان و آزاد ،سلطان خان 

 . دندیکشیم

  .د و طرف بعمل آمدهر از یمعمول یاحوال پرس .السالم علیكم -

  :طبق عادت ابتکار را بدست گرفته و خطاب به شاهزاده گفتمکناتن 

آورده  ،گرانت صاحب را که از آن خوشتان آمده بود شما اسپ یبرا کنیصاحب اسردار -

  .ام

  :جواب داداکبرخان 

 ینیب یم !الرنس صاحب یهم بخاطر اسپ و هم بخاطر تفنگچه ها ،کنمیاز شما تشکر م -

 .ستنده نزد من آنها

 گرانید الرنس مانند .آن نشسته بودند یا را هموار کرده و مذاکره کنندگان روهپوش  نیز

و آماده بود که در صورت ظهور  قرار گرفت مکناتنار نك زانو در کی یه رولکنشست بن

 .خیز بردارد یخطر نیکوچکتر

، آمده بودند نیافغان که با خوان انیجنگجو .افغان جا گرفته بودند نیخوان ،ها سیدر مقابل انگل

که  رایدور بروند ز آنهانظر به اصرار الرنس مطالبه نمود که  مكناتنو  هآمد کینزد اریبس

 :و اظهار داشت لبخند زداکبرخان  .مذاکرات مخفي بود

مشوش  دیو الرنس صاحب نبا مینشسته ا یکشت کی رهمه ما د .دیجهت مضطرب هست یب - 

  :موضوع پرداختاصل  به دیگویچه م مکناتنردند، و بدون آنکه انتظار بکشد گ

 ؟اش صحبت شده مورد اجرا قرار بدهد درباره شبیکه د را ۀیا صاحب آماده است موافقآ -

  :جواب داد ه سرعتبویلیام حی  

  .طربال ش - 
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 یعمل خودراۀ دعوکه  دیبخرج نداد یاما شما سع ؛میداشت فقیاتوبا هم  ماهم  نیمگر قبل از ا -

 ...دیکن

  .نمایندیم جریان صحبت را تعقیب یادیخان با عالقه زاکبر انیشد که جنگجو توجهم الرنس

 وقت دست نیو در هم ”نشسته اند یکشت کیدر  انگریزهاآنان با ”داد که  نانیاطم اما اکبرخان

موافقه نموده  قبالً آن افغان ها  ۀدرباربود که  یالگنیحرکت ز نیکه ا یلمث .شور داد خودرا

را ویلیام حی کردند  یرا گرفتند و سع مکناتنلحظه اكبرخان و سلطان جان  نیدر هم .بودند

 .و از ترس از کار افتاده بودا یاما پاها ،درنوایب نییپا بلندیاز 

 یزد و بسو فریاداز خان ها  یکیوقت  نیدر ا .دندبرور به سالح دست یو تر یمکنز ،الرنس

 ریف یصدا و دیکش از کمر خودرااکبرخان تفنگچه  .را نشان داد یزیچ و اشاره نمود رپوریش

 .افتاد نیزمر ب مکناتنشد و  دهیشن

 یمگیبا سراس ،غان ها آتش باز کنندفآنکه باالي ا یآمده بودند، بجامکناتن  که با یعساکر

پشت سر  حتی فرار نمودند و تا آنجا هاگاردو یبسو یخود رسانده و همگ یبه اسپ ها خودرا

 .تاختاز عقب  زین تیگ یلبریدمن  .ندیددن نیز خودرا

  :داد فشار اورامچ  نیمحمد شاه خان بسان دست پوالد اما دست ،برد ریدست به شمش الرنس

 !ایدنبال من ب یرفو یات را دوست دار یاگر زندگ -

 یب اب محمد شاه خان .ان نزدیك میشدنا كوغمسلح غ یان هافغبزرگ ا تیطرف شهر جمع از

 اظهار داشت.  یحوصلگ

  .دیجله کنع -

اسپ خود سوار  یباال تا شدیم نییاز تپه پا، گرفته بود میست الرنس را محکم قاد حالی کهدر 

 .نمودر اسو اسپبر  با خود زیالرنس را ن .شود

، گرفته بود میاقها چند لحظه را در برگرفت. الرنس که از کمربند محمد شاه خان کار نیا تمام

 دیرا د یسربازان نیهمچن میدهد. روشن یکه با آفتاب شفاف زمستان دیکابل را د یایساحل در

 ر. داب دارندتش سی، انگلاردوگاه یاز برف کابل بسو دهیپوش یدر واد یآب یکه با لباس ها

ور یتر ،از خان ها یکی بود. دهیگرد مخ ر آنباکبرخان که  دیرا د مكناتنه سیاه جسد کساحل ل
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 ،چوب ،ریشمش ،یلیجزائ یها نگفتمسلح با  یافغان ها .کشاندیمها  اسپرا به  یو مکنز

 .در حالت دویدن بودند به جانب آنها رهیتبر و کارد و غ ،لیب ،زهین

ست ده ها د و شاه خان را احاطه کردند حمدمافغان ها اطراف اسپ  یجانیه تیبعد جمع ۀلحظ

یه صفا تهزیکه با انگر کردندیمطالبه م فریادهای خشم آلودالرنس دراز شد. مردم با  یبسو

 زیاو ن .بزند بعقها را ا نفرت بلند کرد اپود یرو خودرامحمد شاه خان اسپ  .حساب شود

اسپ را  وکند  دور اسپها را از او موفق شد نفر .گفت تیبه جمع یزیچ و برآورد بلند ادیفر

 ،نیالد یعقب غالم مح در .رساند آنهابه  خودرا نیالد یغالم مح یبزود .به چار نعل درآورد

 یدگیخراش شچهره ادر  .محکم گرفته بود نیالد یقرار داشت که از کمربند غالم مح یمکنز

 .بود نپرخو پندیده و چشمش كی و داشت
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 :لكدجگ راه از

 شینوکرها .شاه خان بردندمحمد هبخان دبودن افتهیرا که از مرگ نجات  یو مکنز الرنس

 در جلو افسران پتنوس .کمک کردند ها در بسته کردن زخم و خاموشانه آب و کاال آوردند

 گذاشتند. پلو و غوریمعطر  یچااز رپ غهان دا نكیچا با یمس یاه

در پشت  خودرا نکهیبا ااو  .کشته شد هنوگچ وریترکه  الرنس قصه کرد یبرا یمکنز نیولک

ً و  م خوردهرمردم،  تیجمعاز  اسپ یا اینکهحكم نگرفته بود وم حیخان صح با شدت  دفعتا

 ریف وکه کاله پوست بسر داشت برا یافتاد و یك آدم بلند قد نیو او از پشت اسپ بر زم دیجه

 یپا ریز و افتاد زین یخورده و مکنز انکتخان  نیالد یمح غالم اسپ ،یشردگ جدرک .کرد

رساند، اما اگر  او بکمک خودرا نیالد یحم .برود نیبود در همانجا از ب كینزد ،شد تیجمع

تفنگچه در اکبرخان  .رفتیم نیحتما از ب ،کرد یمن راوا ۀچارو  دیرس یمن شخص اکبرخان

را عقب زده بود به  تیکه حمله جمع او .ها را عقب زدنفر گریبدست د ریست و شمشد کی

  :زد غیاسپ سوار شود چ بر تا شدیالدین كمك م حيم طرف که از یمکنز

 ؟ستین نطوریهم ،دیرا اشغال کن کشور ما دیخواستیشما مـ 

  :از الرنس استفسار نمود یمکز

  ؟دادرا نجات م یزندگ کسیرا کشت و با قبول رویلیام حی  چرا سر ؟دیبگو خواستیچه م او ـ

 ؛دیگرد دروازه بشدت باز یپله ها ؛شد ستردهگ شهربر  یغبار شامگاه یوز، وقتردوم  ۀمیدر ن

 كیبه مشکل نزد خودرا ،نمودیم هیعصا تک یروبر او که  .دش انیدر دروازه نما یمرد ریپ

  :زد فریادگره نمود و  خودراست ، دافسران رساند

 ...خواهد بودخوب  اریشما بس یبرا یگریدمرگ  هر ما شما را به دهن توپ می بندیم. -

 :داد دلداری مرد رهیو به پ ،گردید شاه خان داخل دمحمدنبال او  به

آنان از  ،اند شده بسته وپت به دهن آنهاقبول کن که  نیچن !زیهللا خان عز نیام دیآرام باش -

 یآرزو نیکردنش بزرگتر یو زندان یهللا خان را که گرفتار نیاو ام چقوری به چاه افتاده اند.

  :دیپرس صمیمیت میزبان با افهیو با ق رگشتق بتابرد. بعد به ا بیرون با خود ،بودمکناتن 

  ؟دیها چه حال دار نورت -
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  :دینما یکرد شوخ یالرنس سع

 خودرا یبهر صورت من زندگ .دیکن یخوب است، شما باور نم اریکه حال ما بس میاگر بگو -

  .شما هستم ونیمد

 :تگفقطع نموده و اورا گپحمد شاه خان م

برای خویش جنجال  ان خودت دوستان ۀشما و هم .حبت شودصباره  نیارزش دارد در اآیا  -

 .دیان مقصر هستتخود و  خلق کردید

  :پرسید یمکنز

 د.تصادف هالك ش یور از رویتر د،ینجات داد یمرا از مرگ حتم الرنس و نورت !سردار -

  ؟شدکشته مکناتن  چرا

 .انداخت رتیرا به ح آنها ،جواب او

 .بکشد اوراخواست  ینم چکسیه -

  .افتی انیچشم ما جر یشرویدر پ زیهمه چ ،چطور - 

 آنچه اتفاق افتاد، انتظار آن نمی رفت. ـ

...  ً چه قسم عمل  که ندیا مشوره نماتیك هفته قبل سرکردگان بخانه ستارخان جمع شدند  تقریبا

مترقبه ریاو در آن وقت بصورت غ رایز .داشته باشد ادیروز را ب نآ دیالرنس صاحب با .کنند

 یبرا یزصحبت کرد و داؤد خان نوراکبرخان چه ها با تفنگ ۀتارخان آمد و دربارسبخانه 

خان ها در  .کند یرا همراهحاضر شد او (الرنس صاحب را زود ببرد ) بگذارخفه نشود نکهیا

در همان وقت  بیترت نیبه ا .بو برده است یزیباز از چمکناتن  آنوقت با هم فکر کردند که

  .خواهند طبق معاهده عمل کنند یکه انگریزها نم گردید همه روشن یبرا

ما را  یاما قتل عبدهللا خان چشم ها .ندادند تیبه آن چندان اهم ؛کشته شد یمسجدریم یوقت

مکناتن  اجنت چند نفر و مراقبت بعمل آمد .باز کرد انگریزها یریگ لهیو ح یراجع به زرنگ

 .خود ادامه داد یبرده شد، اما او به باز نیصاحب از ب

 از مذاکرات و توافق همراه  .را بخرد آنهادارد  یسع مکناتناطالع دادند که  یسرکردگان غلج
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ها از راه زیربودند که با انگ دواریبا آنهم یك تعداد خان ها ام .اطالع بدست آمد زیقزلباش ها ن

 دیخواهیاگر م .است دهیفا یکار ب نیقناعت داد که ا آنهابه اکبرخان  .رسندببه توافق  زیصلح آم

که من  دیدانیو شما م کنمیشما را م ۀاتحاد علی شنهادیپ انگریزهامن با  ؛دییبفرما دیشو قنیمت

 یباق نجایصرف در ا نکهیا یبرا آنهااما  ،آنها ریناپذ یدشمن آشت یعنی ،مخلوع هستم ریپسر ام

کار را امتحان  نیکه ا مینمود صلهیبا هم ف .شوندیو با من متحد م کنندیکار را م نیبمانند و هم

که تمام معاهدات یك توت ارزش  میما دانست .صاحب بالفاصله موافقه نمود مكناتنو  میکنیم

سك یما هم به ر .میریطور گروگان بگ و میبه مذاکره بخواه اورا میآنوقت است که خواست ،ندارد

ً مالقا ت  رایز ،امشاز  بزرگتر ،میدست زده بود یبزرگ  انگریزها گاهاردو یکیدر نزد تقریبا

 .گرفتیصورت م

 دیشا .خوردن خود شور یاو از جا .صاحب را با خود ببرد مكناتنخان تالش کرد راکب یوقت

حرکات  ،گاهاردو که در دیما د یهااز نفر کسیوقت  نیدر ا بنابر علتی دیگر. نکهیا ایاز ترس 

  .ردیگیصورت م

 اگر چه تعیین کننده بود. لحظات .دنکنیاعزام م خودراکه انگریزها سواره نظام  میما فکر کرد

فرصت  .برسند نتوانندبموقع  د وشونناما ممکن بود موفق  ،ددر حال آمدن بو تیاز کابل جمع

 ؟کرد دیچه با ، پسنمانده بودباقی  برای بردن مکناتن

که  دیقبول کن نمیتوانیستیم یکی از عاملین اصلی و اساسی مصیبت های خودرا زنده رها کنیم.

شما از تفنگچه شما الرنس صاحب  ۀوقت بود که اکبرخان از تحف نیدر ا .ن کار احمقانه بودیا

 ...استفاده نمود

همه شجاع  از اگر چه قبل .دیپخش گرد تختیبسرعت برق در پا کابل ایکنار در واقعه... خبر 

 شهیهماو و دست او جدا نمیشد  از نیك لحظه هم دوربی ،روزها نیدر ا .افتیالملك از آن خبر 

که  کردیاو مشاهده م یبنجا بخوآ. از بسر میبردحصار  یبرج ها نیاز بلند تر یکی نیدر کلک

 .ردگذیچه م ،کابل ناسسرشنا یها یلیدر حو یحتو  شهربه  یمنته ییراه ها و در اردوگاه

که  دیرا مشاهده کرد و د مكناتناو قتل  .کردیرا با دقت ترصد م ایدر لبالملك مالقات  شجاع

او در  .را با خود بردند یسیدند و افسران انگلیپر نیخشمگ تیجمع نیسم خان ها از بقچه 

 نیکه انکشاف چن دیداشت درك نما یبود و تجربه کاف دهید را یادیز یزهایخود چ یزندگ

دست بکار شود  نامطمئن خود یبا اردو نکهیاما ا .دارد ریتاث زین یسرنوشت و یقضایا باال

 یبرج باال نیترود که از بلندآن ب یبه معن برایش کار نیا .مقدور نبود شیبرا دیا مداخله نمای
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در انتظار  باید نکهیمانده بود و آن ابرایش  یك راه پس تنها .خودرا پرتاب نماید یتخته سنگ

  .ساختیعالقمند م اورا مکناتن یتفصیل كوچك تراژد اما .نشست

نتوانست بداند که فرمانروا از او چه  ،بود دهیعثمان خان که از طرف او احضار گرد ریوز

  بود: نیآنان چن بین گفتگو .میخواهد

  .مكالتن صاحب را کشتند ،اعلیحضرتحضور  -

 میختیآو یآنرا به دار م نیو همه ساکن میسوختاند یشهر را م دیبا ،خودم مقصر هستم ،دمید -

  .سگ و آشوبگر هستند یبچه ها آنهاهمه 

  .مشکل خواهد بود انگریزها یبراه و دیرسزمستان فرا -

  .خواهد بود ادیز یسرد .اند ادیز آنها انیسپاه .زمستان ،یبل -

  ؟تن صاحب چه کردندعثمان خان، بعد با مكالـ 

 .ها را با خود بردند فتانیکردند و چ نهانپ اورا در شهر ییکدام جا ،ندیگویم -

  سالمت بردند؟التن صاحب را کند و مکشترا  آنهااز  یکی ،،همه را نه - 

  اش را؟ همرد سالمت؟چطور -

 :گفت یاز دست داد و بتند خودرااعلیحضرت حوصله 

  ؟با او چه کردند ،او زنده نبود یبل -

  .اورا کشتند -

  ؟انهی دندیرا بر شیگوشها ،عثمان خان یکه تو احمق هست یراست -

  .به شاه نگاه کرد رتیح با ریوز .دندیبر کهیلمث -

  :و گفت ،کرد هیبه بالشت تک حضرتیاعل

 شیکه گوشها مدانستیمن م .یمفه یمقصد را نم چیتو ه ،یگفتیرا م مطلب نیا اول دیبا ،خوب -

 گپ مرا .نگاه کند خودرا یمدت ها قبل به مكالتن صاحب گفته بودم که گوشها ،برندیرا م
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  .نگاه کند خودرانتوانست گوش  ،گوش نکرد 

شور  خودراسر  یادیمدت ز یبرا ؛را رخصت نمود خان شجاع الملك پس از آنکه عثمان

 ...گفتیم یزیچ زبان ریو ز دادیم

*** 

 هدیپر نییها به پا اسپاز  آنها .رساندند شیرپوره وگااخت به اردتبه یك  خودرا تیگ یل عساکر

صر وححد  یب تینمودند که چطور جمع تیحکا ،کردندیقطع م خودرا گریکدیپ گ کهیحال در

 .را توانست نجات دهد آنهارار ففقط  .حمله نمودند آنهاافغان ها بر 

 توانستیم نندهیکه هر ب روز صورت گرفت نجریا در ه وبه اردوگا كییا آنقدر نزدضاق نیا تمام

 هاردوگا نیبرعالوه ساکن .دیار عساکر باعث تمسخر گردگفترو  نیاز ا .ندیرا بب اتیجزئ تمام

ً ان را یتار فرارگفرمانده شده بودند که د و گیچچنان   .نددیشن ینم تقریبا

ً  در .اطعانه رد کردندقرا مکناتن  مرگ نشیجنرال الفنستون و معاون اما اعالم  اردوگاه رسما

 هر رفته است. همراهانش جهت ادامه مذاکرات به شبا ویلیام حی داشتند که سر

الفنستون  الرشب به جن .دیرسیبگوش م ریف یو سرور و صدا یشاد یشهر صداها یاز سو

که انگریزها مطابق به معاهد ه شهر را ترك  ندینمایخبر دادند که سرکردگان افغان مطالبه م

 .ندیگو

 خودرار واظهار داشتند که: سرداران شان با آنها ؛مطالبه آمدند نیبا ااکبرخان  ندهینما دونفر

 لیدار با فام نزکه افسران  خواهندیسبب م نیاز ا ،از دست داده اند ”زهایانگر ”قول  یبدرست

ان وطلبدا نییت نړجگ بالفاصله دستور داد الفنستون .تسلیم شوند آنهاسم گروگان به قبه  شانیا

بجز  .بدست خواهند آورد هیپك ماهانه دوهزار رویوعده بدهد که هر آنهاکند و به  دایپ را

  .دیحاضر نگرد شنهادیپ نیبه ا یگریکس د ،نسنتیو دمنیبر

 یاسیجنرال تمام امور س .افتیدسمبر ادامه  ۲5در تمام طول روز اکبرخان  ندگانینما مذاکرات

عالج  ،برداشته بود کاریکه در چار یهاهنوز از زخم اتکه  پاتنجر سپرد لدریا نړرا به جگ

 .بود افتین

هنوز  دادندیم رپوریش نینکه به ساک یا رهیج .نجر قرار گرفتتبه دوش پا یدشوار تیمامور

 مدتها  ،بل سوختاندن بودارا که ق ییهازیهمه چ .ممکن نبود یو نجات از سرد دیهم کمتر گرد
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  .و حاال به خاکستر مبدل شده بوده قبل سوختاند

 انیاد نمود و بی ایبرتان یپراتورما ”شرافت”پر طمطراق از  جمالتبا جر نپات نړجگ یوقت

ند و در نپوشاند خودراافغان ها تمسخر  ؛تن در دهد نیننگ میتسل نیتواند به چن یداشت که نم

  .دادند او آماده کرده بودند به یرا که به فارس یمسوده معاهده ا مقابل

که در  یوانتبر قشون ،خواهد بود عیسر قوا خروج»: داشتیم انیب نیسطور معاهده چن نیاول

دوست  ؛حرکت خواهند کردبه هندوستان  ریختابال ،قندهار و جالل آباد است ،یغزن ،کابل

به  های تسلیم داده شده گروگان و ،کندیم دایامکان بازگشت به وطن را پ شیلیامفبا  محمدخان

 «ضمانت برگشت او خواهد بود. ها افغان

م خش از پاتنجر .تسلیم داده میشدبه افغان ها  دیتوپ با لیشش مجز  به خانۀ انگلیسو توپ خزانه

  .را رد نمود شنهادیپ و دیزگ خودرا یها لب

هندوستان به افغانستان حرکت کرده است و پاتنجر  از یکمک یواقبود که  دهیبه او اطالع رس

 .کرد مقاومتدر باالحصار جابجا شد و تا بهار  دیبا .بسازد یکه پالن ها دیمصروف آن گرد

ً لجچطور ممکن بوده  .یواقع ریغ اما ،بود یعال تصمیم ها  وپت ،مسلح و چشمان دشمن قویا

 یاز توپچ شود، در اردوگاه گذاشت . اگر توپ هاالحصار انتقال دادبه با شیرپور را از

 ؟چطور استفاده نمود ،باالحصار که مهمات ندارد

 گرانت دگروال چمبرس، تورن ،لیتیدگروال انک ،که مرکب از دگروال شلتون ینظام یشورا

 ”یعملریغ کیکتپرا”در  را آنهادگروال شلتون  .جر را رد کردندنپالن پات ،بودند ویلیو تورن ب

  .ثمر گذشت یب یهاگودر گفت زین گریچند روز د .خواند

 های هردهژده نفر سرک یهامهر صورت گرفت وموافقه  باالخره 184۲ نوروز اول سال  در

افغان ها  تیسرکردگان با صالح یبه همراه دیبا سیانگل یساخت. اردو نیمزمتن آنرا افغان 

ا ت توانندیها مماریها و ب یزخم .افتاد تا در راه به موانع مواجه نشود یسرحد براه م یبسو

سلوك نیك صورت  آنهابمانند و بعد به هندوستان بروند و با  یباق تختیپاشان در  یابی صحت

  .دیخواهد گرفت و با احترام اعزام خواهند گرد

 شتریب نیاو  رندیخود بگ با را توپ لینه م ،شودیها اجازه داده م یسیبه انگل ؟ها چطور یتوپچ

به عنوان عالمت  نیاو ها به افغان ها انتقال داده شود پویسالح و مهمات د .است تیاز حد کفا

 .خواهد بود یدوست
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کابل گارنیزیون شیرپور  از  یسیانگل ونیزیگارن ینیعقب نش 184۲سال  یجنور ششم روز

ن آ هزار مینچهار و از جمله براه افتاد که ورپریه شوگاارد از شانزده هزار نفر .دیشروع گرد

 اطفال در زن ها و بودند. یاز دوازده هزار مالزم وعمله وفعله خدمات شیسر و بفا و سرباز

 این محاسبه شامل نبودند.

 یشورا .دادیم لیملکه تشک ادهیپ44 را غند  ندگانی کننیعقب نش یمحاربو یسقدرت اسا 

و دره  نیزیت ،خورد کابل ربرا آماده ساخت که از مع ینیالسیر عقب نشخط گارنیزیون  ینظام

 اب سیانگلگارنیزیون  در تصرفهنوز جالل آباد  امتداد می یافت.ه جالل آباد بجگدلك 

 .بود لیجنرال س یقوماندان

از  را خوداز همان آغاز  رپور،یگذاشتن تمام مهمات در شن یعنی، تعهد نقضها با  سیانگل

 .بعهده گرفته بودندآنرا  اکبرخان یم ساختند که رهبران افغان تحت سرکردگومحر تیامن

 از تاج و تخت پدران خود صرف نظر کرده و در قطار بارو کهیمثل بود؟شخص شاه کجا اما و

 بود؟ ها جا گرفته سیانگل هنب

و در باالحصار  نشان داد یرعادیغ یریبار از خود دل نیتعجب است که او ا رایبس یجا ،نه 

افغان زبان مشترك  نیبا خوان تواندیم انگریزهابود که با خروج  دواریشجاع الملك ام .ماند یباق

آیا  .ها و احمد شاه یدران یامپراتور سسمؤ مستقیم ۀبازماند و بود ییسدوزا زیاو ن خرآ .بیابد

  ؟ندریگ یموضوع را در نظر نم نیافغان ا نیخوان

ً ماند اما  یشجاع در کابل باق همراه با سرقوماندان دگروال انكیتیل داخل  شیتمام اردو تقریبا

ود خ یحفظ اردو یبراشجاع الملك گفت که  دینبا .دیها گرد سیکابل انگل ونیزیقطار گارن

 رفتهباد مالمت گه در آن سرقوماندان را ب و نامه فرستاد لیتیقبل از حرکت به انک ،تالش نکرد

 ماند. جواب یب نامهاین . بود

 هقوماند که ”شداریپ”آوانگارد  .کردندیبا حفظ نظام رفتار حرکت م ابتدا درکنندگان  ینیعقب نش

 یره نظام شاه و سه توپ کوهااز سو دستۀك ی ،ملکه 44 هادیآنرا انكیتیل بعهده داشت از غند پ

 ،بود دهیگرد لیتشک یو سواره نظام هند انیرا که از سپاه یاصل یاوق .بود دهیگرد لیتشک

غند  ،و شاه شجاع "هند شرقی" یکمپن ادهیپ کو کنداز د ”عقب دار” .نمود یم هشلتون قوماند

ه دگروال چمبرس ب آنرا یفرمانده و بود دهیگرد لیو چهار توپ تشک فیخف ه با اسلحهراسو

 عقب دار را  یقسمت اصل انیاغی .هم خوردنظام بر نیم رفتار اوعهده داشت. اما در روز د
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 .بردند نیاز ب ،فرار نمود یمگیاز خود نشان نداده و با سراس یکدام مقاومت عمالً که 

 نیدسپل ،دادندیم لیکننده تشک ینیعقب نش ینظام یبزرگ را در قوا تیکه اکثر یانیسپاه

از خنك  خودراپرداختند تا  یشخص یایبه سوختاندن البسه و اش و را فراموش کرده ینظام

 یهاکه به قطار انیاغی یو برق آسا مهیمقاومت منظم در برابر حمالت پ ۀدهند. دربارنجات 

 یو انفراد یبطور دستجمع انیسپاه .کردیفکر نم یکس اصالً  ،دش یوارد م دهکنن ینیعقب نش

 رکننده را در مناطق صعب العبو ینیعقب نشگارنیزیون  ها یغاز .کردندیم ریها ف یغاز رب

 .دادیتحت فشار قرار م

 ،شانی شرویبزرگ افغان ها پجدید و  دستهشدن با ظاهر الفنستون و دگروال شلتون جنرال

و کدام عمل خصمانه از خود  کردیشدند. اما دسته افغان ها آهسته حرکت م گیچ رتیاز ح

در  نشیبا متلزم یسوارهمه  شد که در جلو دهید یبه روشن نیبدر دور یبزود .دادینشان نم

بود بعد از  یبعهده و یاسیامور س تینجر که مسئولتپا .بوداکبرخان  ریاو وز .حرکت است

مذاکره با  یرا برا نریسک نورت ،ستین یکه دسته مذکور در صدد دشمن دیآنکه مطمئن گرد

  :اظهار داشتاکبرخان  .کرد تیشکا یتیدسته امن تین از عدم موجودرتو .افغان ها فرستاد

 .اند مقصرکار  نیخود شان در ا انگریزها۔ 

 هراسر هاگ فزده اطرا خی نیچند صد جسد مرده را بر زم که یو درحالروز بعد ارد صبح

 یباب ،بودند دهیجان رسب یو سرد یکه از گرسنگ افرادی .جلو برود به کرد یسع ،گذاشت

رو شیدر پ .کرد یكمك نم اورااما ، افتد یم شیکه نفر پهلو دندیدیتمام م یحال یو ب یگقعال

در قسمت دخول آن  .طول بود لیپنج م یکه دارا یقیتنگ و عم ۀدر ،قرار داشتابل خورد ک

ها  زهیسرن 44غند  یصفوف جلو .ها را سد نمود سیراه انگلو شد  دایپ یافغان راناسو ۀدست

کردند، اما  ینیافغان ها به عمق دره عقب نش یخورد کوتاهرا بکار انداخته و پس از زد و

 یاو هدف خوب .کرد ستادیا خودرااسپ  ،بود دهیواندام ورز اهیس شیر یداراکه  آنها ۀسرکرد

 او پیشرفتبطرف  و نتوانست یدارالرنس خود نرتو .دیترس ینم کهیمثل اام ،ددایم لیرا تشک

 : دیو پرس

  ؟کرد دیخواه بیما را تعق یادیمدت ز -

  :اظهار داشت و انداخت به تورن نظر نهیاو با چشمان مملو از ک

 .زده وجهید نیچمق خودرااسپ  .کرد میخواه بیدر همه جا تعقشما را  -
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 یط انیازو برخوردها با غ یطوالن یها با توقف هامعبر .رفتیمپیش  و به جلوآنهم ارد با

 ریها که ذخاثروتمند ،مهمتر از همه تاب می آوردند و شتریومتر بودند بمقا آنهایی که. شدیم

 .داشتند شتریمهمات و خوراك ب

 یت خروجمسقبه  خودرا ،بودند دهید ضربه شدیداً کنندگان که  ینیصفوف عقب نش باالخره

 44غند  در .شدند یروزبروز ذوب م یسیي انگلبتضر یروهاین .کابل رساندنددخور هدر

در قطعات  ،نفر ستیو ب کصدی در حدود یهند ادهیاز چهار كندك پ كیدر هر و دوصد نفر

هنوز  شرویپ در و باقیمانده بودند وهفتاد نفر کصدی فیخف یسوارپنج  غند منظم منجمله درریغ

 .ودب فاصله مانده لیهفتاد م

جنرال فرستاد و  شیداشت پش قراركیز را که در جمله گروگان ها نزدتورن س ،خاناكبر

الفنستون موافقه  .او بدهد تیاطفال و زن ها را تحت حما ،بینمود که در زمان تعق شنهادیپ

 لیا فامتعداد افسران ب کی جهیدر نت .با زنان همراه باشند زیاما دستور داد که شوهران ن ،نمود

 .انتقال داده شدنداکبرخان کوچك مقر  ۀبه قلعمکناتن  یدیو ل لیس یدیل ،ها

اندازه ی کوچك اما ب ۀبه در .دندیرس یکیرتا یسند به تنگ یاردو یایبقا وری،نج دهم بروز

زنان رتیخپور ممکن بود و بس. در قله ها  ریگذشتن از آن فقط با زنج .دور از تصور تنگ

 یپ کوهوت نیاز دره گذشته و آخر ،شده بود شراندهیکه پ سیانگل ۀمفرز ،افغان جا گرفته بودند

 .نمود هیقطار را حما یحرکت قسمت اصل عدرا جابجا کرد، ب

 مهیدر نه خ .بجا گذاشتنداز خود  یادیان گذاشتند و اجساد زنجنگ ک هها از دهانه در یبرتانو

 ،موجود بود یچپو پنجاه نفر تو هراو سو ادهیصد نفر پمعبر برپا شده بود چهار یکه برا یا

وضع  زین یقطعات كمك .نده بودکه صبح بحرکت درآمد بود یکمتر از تعداد اروبداد داین تع

  .را داشت مشابه

را دنبال سرکردگان دسته جات مهاجم خود یهانفر ،تفای وقایع اطالع رویداداز  انخاکبر یوقت

 یکه با تفنگ ها یك تعداد سوار یمراهه به آنهاساعت  مینو كی از پس .ها فرستاد یسیانگل بر

خواهش نمود  آنهااز  ،مدآبه استقبال آن ها براکبرخان  .بازگشت نمودند ،مسلح بودند یلیجزائ

با سردار صحبت  وقت نیا اتموجود بود و  زیالرنس نن رتو كیتار تنگ و قدر اتا .شوند ادهیپ

در نزدیك  آنها .شناخت ،حه نمودفمصا یرا که با و یاهیس شیمهمانان آدم ر نیاو در ب .کردیم

تا اطاق خواهش نکرد  از او سردار اینکهاز  .خورد کابل چند کلمه با هم رد و بدل کرده بودند

 .داد وشگ نیبه صحبت حاضر یماند و با دلچسپ یباقاتاق در نیز الرنس  را ترک کند، پس
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ً  کردندیصحبت م یزبان فارس به آنها به  ،کمتر قابل فهم بود شیرا که برا وشتپکلمات  و ندرتا

  .آوردند یزبان م

  :خان آغاز سخن نموداکبر

 انگریزها .میصحبت کن یموضوع مهم ۀدربار تا میجمع شو نجایمن از شما خواهش کردم ا -

 هرچه زود تر آنهاالزم است که  .كنیم كمكراه  نیرا در ا آنهاتا  میوعده داد آنهاما به  ،روندیم

؟ من دیخواهیو چه م دیهست یشما ک ،دیشویکار م نیشما مانع ا .ندیرا ترك بگوحدود کشور ما

 کن ؛  یخودت را معرف هستم تو محمدخانپسر دوست  ،محمد اكبر

  :اظهار داشت هایس شیآدم ر

م من نا .میهست یمردم ساده ا ما ،یاسالزم است ما را بشنآیا  .میشناس یما ترا م سردار -

افغان ها در زمان  ریها مانند سا یغلج ام ،نیزی. از تمباشد یمنطقه م نیاز هم .خان استصمد

شجاع  یدو سال قبل مستوف .میکردینگاه م یو مواش مینمودیکشت م ،میداشت یپدرت آرام زندگ

 خودرابلکه اگر  کردییلزم ما آنرا پوره نمما تمامآنقدر پول خواست که نه تنها  ،الملك نزد ما آمد

 خودستم نتوان ،هستم ییمن آدم تند خو .شدیپوره نم ، بازهممیمیفروخت شیخو یها لیمفا با

 .افتادم یبجان مستوف .کنم یدار

 .دادیگوش م یخموش بااکبرخان 

 ؛یزیبلکه با عساکر انگر ،شاه احمق نیاما نه با سربازان ا ،دوباره آمد یاما بزود .ختیگر اوـ 

الزم بود منتظر  .شد دیهم شپسر دو .مفهوم بود یب آنهاجنگ با  .دندیرا به آتش کش نیزیت مین

 !فرصت بدست آمده است و سردار در کار ما مداخله نکن نیو حال ا باشم باسفرصت من

 حساب ما را با  هیجلو تصف یتوان یپهن شود نم هم از کابل تا جالل آباد وت هیاگر سا یتح

  .یریبگ انگریزها

  .میزنیما با هم گپ م ،ینیزیت ،خوب -

در چهره داشت  یکیکه قد بلند و خطوط بار یگریبطرف مهمان د خودرا یرواکبرخان 

  :گشتانده وگفت

  .ییآ یتو بنظرم آشنا م -
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جد خود  تفنگپس از مالقات با شما با  ،یا دهیمرا د یقیناً  تو .است یات قو فظهسردار حا -

 شیپاکبرخان داشت به  یدراز را که قبضه صدف کار لیم یلیکوه ها سرگردانم، جزائ در

  .نمود

  .شود ینم دایبا ارزشتر از آن پ ،است یاما تفنگ خوب .دانم یمقصدت را نم -

، میگویم ”تو”خودم  یمن برا ،ندارم یتیشکا چگونهیآن هاصابت مرمی  بودن قیدرباره دق -

 هستم بسان صمد یمن هم غلج ،سردار بیترت نیمه به .کنمیخطاب م”شما ” تفنگم، رایاما ب

مصروف  یکاروان یما از مدت ها قبل به سوداگر فهیاست، طا یرعلینذ نام محمد .زیخان عز

 یسوار بود لیف یخودت باال .چهار سال گذشت .ردیدک تقاها قبل با من مال یلیشما خ .است

 یزیتا از سکندر برنس انگر یآمد ستیدور ن نجایکه از ا یحلمبه  الي اسپ، توو من با

به  نیتمام حاضر .او بودم یبلد اصل هرا م،گرفتار شو دابه غضب خمن اما  و یناستقبال ک

  .گوش داده بودند یعل ریبا دقت به محمد نذ ،شمول الرنس

  :حرکت داده و گفت خودراسر اکبرخان 

  گرفتار شوی؟ به غضب خدا ییگویپس چرا م ،درست -

 پس .را گرانیاو د .ردمآو نجایکه سکندر برنس را به ا ممن بود رایز چنین بگویم.من  دیبا -

باالحصار  گکگدی نیو ا کنندیدانستم که انگریزها با مردم ما چه م یوقت .من مقصر هستم

فکر کردم سکندر  .دم و به کابل رفتمچرب کررا تفنگم  .کنم یدارنتوانستم خود ،ستیچ یبرا

  .باشم ردهک خودراکفاره گناه  رمیبمهم  و اگر خودم بگیرم برنس را نشانه

  :با لبخند گفتاکبرخان 

  .دندیبدون توهم به حسابش رس -

 انگریزهامقدس مانرا از لوث وجود  نیسرزم شیبلي و حاال مکلف هستم همراه با مردم خو -

مرا  .است دهیفا یب ،بگذارمبر زمین را  تفنگمرا وادار نکن که  ،سردار یدانیو م .پاك کنم

  .خطا نخورد ششیهم از پ زیانگر كی خواهدیکه م دیآ یاو خوشم م تیطعقا وخان دمص

قندهار  و یاز غزن ،روندیم نجایگردند. از ا یو دوباره نم روندیم آنها ،میاما ما با هم تعهد کردـ 

 شوندیکشته م زین که از ما نیببو  یبل .اند دیده خودرا سزای اعمال آنها .روندیم زیو جالل آباد ن

  .که معبرها را باز کنند دییو به همه بگو
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 :اظهار داشت تیطعاقبا صمد 

و هم تعهد تبا .مینه بسته ا همعاهد آنهاادا نمود( با  لیرا بطور ثق هکلم نیا )او امنه سردار،  -

او  .کرد هیدنبه خورد و با چوپان گر گرگبا  دینبا ،یکن یبانیپشت آنهاکرد. اگر از  مینخواه

از اکبرخان  .برود دنبالشرا دعوت کرد که به  یعلریدروازه رفته با اشاره محمد نذ یبسو

  :را نشان داده و گفت نورخان تدمص .بمانند تا با هم غذا بخورند یخواهش کرد باق آنها

 .نه گرگ میا چوپان هستمبا او نان بخور،  - 

 ،گردید خاموشاکبرخان  .ندگردید خارج اطاقدر برابر سردار خم کرده و از  خودرا یکم آنها

  :انده وگفتتشگبطرف الرنس  خودرا یو بعد رو

 یحق بجانب هستند، شما بدبخت آنها .تواند یشان قهر شده نم است. کسي باالي نطوریا ،یدید -

  ؟وادار کرد توانیرا م آنهاچطور  .دیما آورد یبرا را یادیوغم ز

 .اظهار داشت نورت

اظهار  هدهند نیسردار بطور تسک .رسندبزنده  یکم اریتا جالل آباد تعداد بس کهیمثل ،یبل -

  :داشت

 یفردا صبح سرکردگان غلج .میشما مذاکره کن یبا جنرال ها میکنیم یشب سع ،ستین یزیچ -

 ند.ینمایم تیبعتا آنهاسرخاب هستند از  یایا و در امتداد درهکه در معبر یاشخاص .ندیآ یم

کمتر از دو  یسیسربازان و افسران انگلاز جمله  ،و هفت کوتل تاریک یاز عبور از تنگ پس

  .ماند ید نفر باقص

 یدر هوا .آمدنداکبرخان مذاکره نزد  یشلتون و ترجمان جانسون برا ،جنرال الفنستون گاهشام

 و ستونالفن .کرده بودندش ها را فر نیالق ،دیوز یآزاد در یك گوشه دره که در آنجا باد نم 

خوردن بالفاصله به نان  شوند حالصبدون آنکه منتظر  همراهانش آنقدر گرسنه بودند که

مهمانان  یوقت .دیرس خربوزه خشك واشتق ،و معطر با کشمش رهیت یچا ،بعد از نان .پرداختند

   :ها گفت سیخطاب به انگلاکبرخان  ،دست شستن آوردند یو نوکرها آب برا دیگرد ریس

و  لینکه جر کنمیمن مطالبه م .آور استیأس که وضع شما  داندیحتى طفل هم م ،هاسردار -

 یمن خودم با رهبران غلج .دییاپگروگان ب حیثنزد من به  ”به شلتون نمود  خودرا یرو”شما 
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  .هستم آنهامن منتظر  ،کنمیمذاکره م 

 :در ضمن آن اظهار داشت ،شود ستادهیکرد ا یالفنستون سع

 یك نظامیرا ممکن است به  یزیچ نیچنآیا  .دیاجازه بده ،اعلیحضرت مهربان ،دیبده اجازه

 نیا آنها یبرا توانمیچه قسم م .را ترك گفت آنها دینبا .باز وافسر دارممن سر ؟کرد شنهادیپ

  .بدهم حیرا توض مطلب

  :قطع کرد و گفت را اکبرخان سخنان او

حال نیز  ،ده ایآوردمی  نجایرا به ا آنهاکه چرا  دیده حیتوض د برای آنهایتوانستیمزمانی که  -

  میتوانید این مطلب را نیز برای شن تفهیم نمایید.

  :نموده و گفت یفیالفنستون مقاومت خف

نسبت به  نیاو  .میگردیگفتم که زود بر م لیتیمن به دگروال انک ،تواندیچطور شده م ،نه ،نه -

  .خواهد بود انتیاو خ

 لبخند زنان افزود: اکبرخان 

 سهیکه به مقا شناسدیرا م ییها انتیبه افغانستان چنان خ انگریزهاآمدن  خیتار ار،درس لی۔ جرن

  .عمل شما بحساب نخواهد آمد آنها

  :و گفت دیگرد نیالفنستون مهربان خشمگ

 یخواهم شرف نظام ینمانده و نم باقی ادیز یزیاز عمر من چ ،دیخند یریآدم پ یباال دینبا -

  .لوده بسازمآ خودرا

 اعتراض کرد.اکبرخان 

را  شما دیسف شیمن ر ،لیسردار جرن ،یزنیگپ م یکدام شرف نظام ۀدربار !یشرف نظام -

که در  دیآ یم ادمیبه  یوقتاما  ،احترام دارند رانیبه پ شهیهم نیدر مشرق زم .کنمیاحترام م

 یها قریهها و بالفاصله خاطره شهر ،قرار دارد یزیاز قوماندانان انگر یکی مبرابر چشم

 در ذهنم ،با شما نکرده بود یبد چیها نفر کشته و باالخره پدر بدبختم که هصد ،شده رانیو

 ...گرددیم جسمم
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  .کرد بر خود مسلط شود یسعاکبرخان 

استراحت  د،یبه آنجا برو ،خرگاه زده شده است تانیبرا نجایا كیدر نزد ،لیسردار جرن کنیا -

 میکه ما درباره چه صحبت خواه دیبشنو رسند،ینزد من م یغلج نیخوان قیدقا نیو در هم دیکن

  .ردک

 ً همهمه بگوش  ا وه اسپ یپا یها هنوز نتوانسته بودند که جابجا شوند که صدا سیانگل حقیقتا

و شلتون  الفنستون یراب کجابجا شده بود با پسپس ،گاهدروازه خر كیجانسون که در نزد .دیرس

 .نمودیقصه م ،شدیها صحبت م یوغلجاکبرخان  نیرا که ب یزیچ

ا آزادانه هزیکه انگر نمودیاصرار م ،یعلریمحمد نذوخان مانند صحبتش با صمد سردار،

سردار  شنهاداتیو پ نمودندیم یخود پافشار انینظر جنگجو یرو یاما رهبران غلج .بروند

 .را قانع بسازد آنهاکرد  یسع اکبرخان .کردندیرا رد م

چه  یوه ب آنهاکه  دیدانیم .ندعفو کنمارا  ندخواه ینم یپول و پاداش چیکه با ه ندیگویم آنهاـ 

 نیکه تنها آمده بود از ب یدر همان زمان یسکندر برنس را حت میما آماده بود .دهندیجواب م

آورد و  یم نجایرا به ا زیانگر یاردو ،ه هندوستانبا بازگشتش ب میبود قنیتم رایز ،میببر

 ؟میکار را بکن نیپدر تو نبود که ما را نگذاشت که اآیا  .کندیما را اشغال م نیزمسر

 :وگفت د،یکش بیخود صلر ب یکیجنرال در تار 

 .تو باشد یکه رضا یزیچ !خدا یا

  :دیپرس شلتون

  ؟دیگویخان چه ماکبر -

که  زنندیگپ م به پشتو یو گاه یبه فارس یدانم... گاه ینم اورا یتمام گپ ها ...یحال دست -

دوازده  نیا رایز .ستیبد ن ...کندیم شنهادیپ آنهارا به  هیپولك روسردار د .دانم یمن چندان نم

 ...کنندیخان ها گفتند که با هم مشوره م ...بگذارندما را آرام  آنهاتا  شودیهزار پوند سترلنگ م

 !ستیالزم ن یپول چگونهیا هم یبرا .نه ...بازگشتند ...کنندیبا هم مشوره م ...دور شدند

  :ها آمد و گفت سیانگل شیپ یبزوداکبرخان 

  هم من گرمناقشه کنم. ا آنهابا  متوان یو من نم خواهندیخان ها خون شما را م ،لیسردار جرن -
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کنم  یم شنهادیرو من به شما سه نفر نه تنها پ نیاز ا .کردمیکار را م نیهم بودمیم آنها یبجا

من  .دیمن انتقال بده هتان را هم به اردوگا قشون هیان( بلکه بقگروگ مسقه ب. )دیبمان یکه باق

در  .درنوبیا نجایو ا کننداسپ ها سوار  را بر آنهاتا  فرستمیشما م یهانزد نفر خودرا یهانفر

ه ب خودراسر  یرفت و پس از مکث طوالنالفنستون بفکر فرو .کشندیآن تمام شان را م ریغ

 :حرکت داد یعالمت نف

باالخره صد ها نفر  ..د.یآور یشما ده ها نفر را مفرضاً  ...دیآ یبوجود م یوضع نیچن آنجاـ 

اجازه  .ستینه ممکن ن چگونه بین آن تفکیک خواهید کرد؟ خواهد شد. نه چطوربرا و اما بارو

  .را بفرستم لیتیخود دگروال انک یم و بجاومن بر دیبده

 :اعتراض نمود و اظهار داشتاکبرخان 

 شرویدر پ جگدلک .دیبر شیاز پ دیتوانینم یدیکار مف چیدر آنجا ه ،کار ناممکن است نیاـ 

 یاز سو هک دیشن ،شده بود عقب زد ختهیآو ،اهرا که به دروازه خرگ ینمداکبرخان  .قرار دارد

خفقان  مهیخ در خودرا آنهارفت و اکبرخان  .شدیم دهیشن یبخوب ریف یها صدا سیاردوگاه انگل

  .گورستان باشنددر  ییآور چنان حس کردند که گو

ها را نزد یاغیان  ییبارکزا هگشت و اطالع داد که سرکردباز یان بزودخپسر دوست محمد

 .رگشتب یآتش را قطع کنند اما او دست خال تا بار خواهش نمود نیآخر یفرستاد و برا

مرکب  ۀدست جگدلک ۀدر در .ماندند یباقاکبرخان  هون در اردوگابا شلتون و جانس الفنستون

مقابل  ،افغان که در قله ها جابجا شده بودند انیجنگجو یوقوناتوان با آتش  فیضع یهااز نفر

دگروال  ،شدیم لیتن به تن تبد یکه اغلب به جنگ ها رحمانهیب یهاخورد. در زد ونددیگرد

 ،نییت جگړن ،الفنستون اوریال چمبرس، ورگد ،یم برتانوقوماندان سواره نظا ،لیتیانک

از دست دادند.  خودرا یسرها گرانید یاریو بس کولیتورن ن ،سواره نظام یقوماندان توپچ

 .سر و چهل و پنج سربازفا نفر ستیب ،توانست هشد ریپنج نفر تصرف شصت و جگدلک ۀاز در

به  تاگرفتند  میها تصم یسیانگل ،مانده بودباقی  فاصله لیو پنج م ستیب تقریباً جالل آباد  ات

 .به استحکامات آنجا برسانند خودرا یشوند تا بصورت پنهان میخورد خورد تقس یگروپ ها

 ایخنك خورده  .کندیبا تکه بسته م خودران سوتر رکه تو دندید افتندیآماده شدند براه ب نکهیهم

  .ازدست داده است خودرا عقل نکهیا

 ؟ دیکنیچه م نتور -
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 ...را از چوب جدا کردم رقیمن ب .وردار را کشتند رقیکه ب دیدانیم ،یبل -

  :اظهار داشت شیاز رفقا یکی

و سه بار به افتخار  شوند ستادیکه ا کنمیاز همه خواهش م .نورت دیا قهرمان هستمو ش یبل -

 نکرده فراموش خودرا یهم شرف مل ین لحظه دشواریبکشند که در چن ”وراه”تورن سوتر 

 .را نجات داده است رقیاست و ب

 سوترکه  درنوآ بجا خودرا یعنعنو ”یاروه”افسران و سربازان موفق نشده بودند که  هنوز

 :پرداخت حیبه توض

من با خود فکر کردم  .شودیم دهیاز دور د .دارد زیتکه رنگ ت نیا ،آن نبود من مقصد انیآقاـ 

 .باالي من فیر نخواهند کرد ،که قوماندان مهم هستم کنندیو فکر م نندیافغان ها آنرا بب یوقت

  .درنوآتا پول بدست  دیمرا خواهند بخش

  .دندیهمه خاموش گرد

 ...جالل آباد براه افتادند یمختلف بسو یاز راه ها آنها
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 ماجرا پایان

حصار جالل آباد که در  ۀبه درواز خودرا یسوار 184۲سال  یجنور یاز روز ها یکی در

توانسته بمشکل سوار  .قرار داشت، رساند لیتحت فرمانده جنرال س یسیانگل ونیزیآن گارن

  نپچ ریکب یایبرتان یقشون سلطنت یافسر یشیدر یباال .نگاه دارد میقااسپ  یرو خودرا بود

اش ه ونگ درو  پوشانده یمجعد یرا موها چهره پاره پار اش ؛بود دهیپوش را یافغان نیچرک

  .ددایشکسته را فشار م ریشمش ۀلرزش قبض اب شدست سرد .خون آلود موجود بود قیزخم عم

و سوار  خورد یدرسکناسپ او که ناتوان تراز صاحبش بود ، ارصح ۀدرواز یدر چند قدم

به  اورا و به او رسانده خودرا هدرواز نیحافظم .گردن اسپ افتاد یالبا ،است جانیب ییگو

 یگرد وخون چهره زخم لشکرجراح  .بود هوشیساختمان نظام قراول انتقال دادند. ناشناس ب

ً پاك نموده و  اطیحتا ارا ب  :برآورد یآور رتیح یصدا دفعتا

  !است یلیب صخن شیا ،من یخدا -

 نیحاضر یبه نفس زدن افتاده بود برا جانیدکتور که از ه .دیضجه کش دهیشخص دراز کش

  :داد حیتوض

 .ها یهند ادهیجراح غند پ ؛برایدن است ملیایدكتور و نیا انیقاـ آ

 در که را یانرسفا ،باز کرد خودراموده و چشمان ن یفیبود ناله خف دهیگرد حالیکه ب یزخم

  :شتاند و گفتبودند از نظر گذ ستادهیاطرافش ا

 ...ما در افغانستان یارد و ...ها رقیب ...شرف -

 . افتاد نهیسرش به س ،نداد یاری نیاز ا شیب شیروین

چند نفر  اگر حکایت کرد و گفت کابل ونیزیگارن یتباه ۀدربار ،ن بهوش آمددیبرا یوقت

او یگانه  ،میریبه عنوان گروگان قرار داشت در نظر نگاکبرخان  هه در اردوگارا ک یمحدود

 ه بود...افتیالفنستون نجات  یکه از تمام اردو شخصی است

  :اظهار داشت یلودآاضطراب  جانیبا ه لیجنرال س

ً در آنجا  نیبب ...مانده یباق ینفر گانهی ،تواندیچطور شده م - هزار  وپنج ستیب یوردایك  تقریبا

  .وجود داشت ینفر
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  :ادامه داد تیاو با عصبان

ما کجا  یاسیامور س ۀستیشا نیو چمبرس کجا هستند و مامور لیتیانک ،شلتون ،الفنستون -

 .؟.هستند

 نیکالو .دیبه کلکته رسی برتانو ویخبر مربوط به سرکوب ارد 184۲ یماه جنور در اواخر

 یشگیهم یاما خونسرد .ه گورنرجنرال گزارش دادب اطالعات واصله را با چهره عبوس

رسال سند به لندن ا یاردو سرنوشتخبر مربوط به  .دیحفظ گرد زیبار ن نیوكلند اا جناب الرد

قبالً در  زیرا .ودب یلند بطور رسموکخبر گورنرجنرال ا نیخرآ ییگو نیو ا دیگرد

اوکلند  و دیبه اقتدار رس لپیۀ روبرت نو کابی ه بودکرد رییتغ لندن حکومت در 1841سپتمبر

  .از هندوستان خواسته شد

 

 داکتر برایدن نیمه جان، یگانه بازماندۀ اردوی  بیست و پنج هزار نفری برتانوی

 

که تا آنوقت  لنبوریا جناب الردبه  خودرا یها تیصالح 184۲سال  یفبرورماه  در ،اوکلند

 یتپا یوجود نداشت. اوکلند نه کدام انت یمراسم مجلل .کنترول بود انتقال داد ونیکمس سیرئ

 .او آدم مهربان و صلح دوست بود .نشان داد ادیز یخاص تبارز داد ونه هم سمپات ”کراهت”

و  یمآرا نیبود و ا یاو آدم آرام .شودیفکر م م،یریرا در نظر نگ نافغانستا یقضایااگر 

خواهران  یاو به همراه .دادندیارزش م «هند شرقی»معظم  یکمپن نیمامور اورا یخونسرد
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را از او  یسوال گانهیرفت که با بدست آوردن هر فرصت همان  اسبورنو برادرزاده خود 

  ؟آورد یبعمل م

شما  یافغانستان پالمرستون خانگ ینبودم که با پروژه ها بجانبمن حق  ،چطور عمو جان -

  :دیشنیمنیز  همان یك جواب را یریناپذ رییو بصورت تغ .کردمیمخالفتم م

مرده ها گپ بد  دربارههالك شد و  چارهیبمکناتن  .یه هستلتو پشت گپ خود ش بگذار و باز -

 .گفتن گناه است

ت و از او نفر کردندیم ریتحق اوراکه همه  ییجا که در کابلشجاع الملك شاه  اعلیحضرت

باالحصار تنها  یدروازه ها .ل باالحصار نشسته بودفق در پشت هفت و بود هدنما یاقب ،داشتند

 شاه به رهبران شورش .خروج بدهند ایکه خبر رسان ها را اجازه دخول  شدندیباز م یزمان

هللا خان  نیام یبرا ،محمد زمان خان پست وزارت یبرا .کرد شنهادیرا پ یلعاهای مقام 

 .را یقوماندانپست سراکبرخان  یرا و باالخره برا ریو پست معاون وز بیري لقب ناگول

 گرفت فرا یلعنت یهازیدر برابر انگر دیشجاع الملك را نفرت شد یپامترقبه سراریغ بصورت

را به شك  شکار رهبران شور نیجالل آباد فراخواند که ا یبسو یرا به لشکرکش انیو شورش

 .به هندوستان فرار کند خواهدیم یو فکر کردند که او به بهانه لشکر کش انداخت

ً که شجاع الملك اعلیحضرت شاه  ،لیاپر پنجم بروز  دهیپوش خودرا یمتیق جواهراتتمام  تقریبا

 یایبقاکه نزدیك كابل  یهاگاردو یبه سو نیمحافظدر حمایه  و باالحصار را ترك گفت ،بود

رگبار سالح  یهنگایکماز  ،نزدیك شد هاگشاه به اردو یوقت .براه افتاد ،قرار داشت یو یاردو

 .افتاد یسوراخ سوراخ شده بود در کنار جو یکه از مرم شانیبه صدا درآمد و اعلیحضرت ا

 .دافتاده بو ییك هفته در جو یبخت برانعش شاه بد

 یهانفر ،از شهر یسیانگلگارنیزیون  از حرکت پس .فرار نمایدموهن الل نتوانست از کابل 

چه  مكناتندر زمان  یریکه کشم دانستیخوب م اریاو بس .گرفتار نمودند اوراخان محمد اکبر

که  میگردید تیکه در آن حکا دیرسیموهن الل م بی. به هندوستان مکاتکردیم یرا باز ینقش

 یمسجدریان و ممرگ عبدهللا خ اتیجزئ دربارهو  خواهدینزد خود م اوراسردار وقت بوقت 

پس از  .دیپرس یداشت رهبران افغان را بخرد از او م یسعویلیام حی  چطور نکهیو درباره ا

و  برداشته ییاپ فو اورا ک خواستیفراش را م معموالً اکبرخان  ،موهن الل سخنان دنیشن

 اریبس رایباشد که سرش قرار دارد، ز ییدر جا شیبگذار پاها» دادیو امر م کردیم یفراش
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التیام  شیف پاک چنان تازیانه میزد که وفراش «الزم نبود جایی کهآنهم به  .است دهیود ادیز

 .نمی یافت

لك  هاکبرخان د ،یآزاد یو برا یعذر و زارو ادیکه در برابر ناله و فر نوشتمیموهن الل 

 ؟متوانیم کرده دایپ کجایه از پده لك رو ،طلب کرده است هیپرو

موهن الل  بیاز مکات یکیباالخره در  .نمودیسوال را طرح م نیبارها باحیرت ا یریکشم

  .است دهینوشته بود که با سردار به موافقه رس

شناسم و  یم اوراپانزده سال است که  .سمیبنو یپدرت کتاب دربارهبهتر است  ،مرپول ندا -

  .کنم تیاش حکا درباره متوانیمرا  یدلچسپ یزهایچ

  :دهدیسردار جواب م

  .یسینو ی، نموغگودر -

از  ...منوسیکه م یوالهه غضبناك كال شنایو کر شنایبه و .خورمیقسم م مرکشو انیبه تمام خدا -

کار ممنوع  نیابا وجود که  خورمیسوگند م مه حیمس یسیبه عام  رفتهیرا پذ تیسویع آنجای که

 .است

  :دموهن الل نوشته بو

نان  ،صرف نظر کرده اند مکردن ییپا کفبهر صورت از  .قانع ساخته ام اوراکه  یمثل -

 ...نوشته ام یکم ،نده اداد میقلم و دوات برا ،دهندیخوبتر م

 دهیراحت گرد یواندوه به آرام یضیاز مر ریکه جنرال الفنستون پ دیخبر رس یهند برتانو به

 .را نجات داد وا یزندگ ،بود چاندهیغند را بدور خود پ رقین سوتر که برتو ینیبشیپ .است

اکبرخان به  است، زرگشده بود بفكر آنکه قوماندان ب یزخم شدیداً که  اورا یغلج انیجنگجو

 .سازد کجای گرید یبا گروگان ها اوراانتقال دادند تا 

وب نداشتند قلعه ک یتوپ ها انیبا وصف آنکه شورش 184۲بهار و تابستان سال  انیجر در

در آن قرار داشتند مورد هجوم  سیجالل آباد و قندهار را که قشون انگل یهاحصار یهاوارید

 .نتوانستند تصرف کردهقرار دادند اما آنرا 

 سقوط  ژیافغانستان ضربه وارد کند تا پرست تختیپا یالتا با دیآماده گرد ایتانیبر یامپراتور
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از  یتحت فرمانده جنرال پالك درست زمان یقطعات نظام .کند اءیاح خودرا یاسیو س ینظام

 دنش میآماده تسل انیآن در برابر حمالت شورشگارنیزیون  که دیپشاور به جالل آباد سوق گرد

 .بدست آورد یبزرگ یکمک یاوق زیهار نوت در قندهجنرال  .بود

 تختیپا یاساس دستور کلکته از شرق و جنوب بسوه جنرال ب وهرد ۱۸42خزان سال  در

بود  آنهاکه بر سر راه  یجات قریهکردن دهکده ها و  رانیبه سوختاندن و و و نموده حرکت

شهر غدار و عهد شکن را  نیا” :داشتند یخاص فهیبه کابل داخل شدند و وظ آنها .ندددست ز

 . ”مجازات کردباید  ستهیبطور شا

 تختیپا یبازار مرکز یعنیمشهور  یکرده و چارسو رانیتجاوزگران قسمت بزرگ شهر را و

اما  .کردند رانیرا و ینموده وغزن کسانیرا تماما با خاک  کاریچار ،هاسیانگل .را آتش زدند

 : وطنش گفته بود دربارهافغانستان که  رانیماز ا یکیبه گفته  ،افغانستان بود نیا

 اكیداً  ت و پالكوبه جنرال ه «دارد و عسل کم! ادیعسل است که زنبور ز یافغانستان، کندو»

کشور  نیدر انهیجالدانه وانتقام جو تیمامور مدستور داده شده بود که پس از انجا اً دیشدو 

 یباق ،گذاردیاش اثر م یاهال یطال باال یها طهیرو نه خ زهینکه نه سر یمرموز کوهستان

 ”مهمان نوازنا”بت بار و کن نیزمسر نیش داشتند تا اتال زیشان نجنرال ها خود ،یبل .نمانند

 .ردندند و به هندوستان برگکنرا هرچه زودتر ترك 

 گسن تیخود رنج یدشمن متوف تختیبه پا محمدخاندوست  1843سال  یجنور ۲۰بروز 

بعد از آن از  .را آماده کرده بودند با شکوهیاستقبال  شیبرا جایی که ؛ارد شدو ”الهور ”

از  نجایه کابل آمد و در ابهفت کوتل وخورد کابل  ،جگدلك ،کگندم ،، جالل آبادپشاور قیطر

 گریسال د ستیامارت تكیه زد و ب هکیاو بر ار .دیاستقبال گرد مجلل تر هنانشیطرف هم م

 .بود یو ریسه سال وزاکبرخان محمد  یقهرمان مل .عمر کرد

 زیانگر یچنان آوازه بود که اجنت ها .افتیمترقبه وفات ریبصورت غاکبرخان  1846سال  در

 .مسموم ساختند اورا ،بودند دهینه بخش اوراکابل  ونیزیکه بخاطر سرکوب گارن

و در سال  به سردار جوان داده بود وفا نمودبه قول خودش که  لال نچه شد؟ موه یریکشم با

 محمدخاندوست  ریام یزندگ ”تحت عنوان  یجلد در لندن کتاب دواکبرخان مرگ محمد 

 وشکست یروزیبه شمول پ یو پارس یروس ،یسیانگل یااو با دولت ه یاسیو روابط س یبلکا

و  یزندگ یبرااین کتاب نیز  زرنگ در یریکشم .دینشر گرد ”افغانستان در بریتانیا یاردو
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کتاب به عوض تصویر  و از امیر تعریف ننمودکمتر  خویش توجه و مقام خویشرا تیشخص

 امیر، با عکس خودش آغاز می گردد.

 تا 1843از  ممات و پنج سال یس تاریخی بود.ها در افغانستان گرفت  یرا که برتانو یدرس

 هخلق ها و مردم آنرا برد .را اشغال کردند فریقاا سیا وآها  نیاز سرزم یاریبس آنها 18۷8

و نتوانستند در آن  ستندینگریدوست م یآزاد یساختند اما با حرص و آز به کشور افغان ها

  .ردندگ قرمست

 ...دیآغاز گرد سیافغان و انگل مود بعد از آن بود که جنگ
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 ییآشنا

 با نفتو الخالفین مختصر

شود او گ اییده به دنبر داکتو ریچهار سال پس از انقالب کب یعنی 1۹۲1در سال  نیلفالخانفتو»

گذراند  یم خودرا یجوان یروزها یهنیم ریجنگ کب ینه با انقالب بزرگ شد و در آستا

 ی نهییشرا ادامه داد. البته مطالعات او در زموخمطالعات پژوهش ها و خیدر رشته تار نیلفخا

 تیبر واقع خیتا ر دگاهیاز د نیفلرفته است. خایجام پذنا قیو عم یعلم دیو با د یبا آگاه خیتار

 لینا ادکتر یرشته به اخذ درجه  نیدر  نکهی. تا اتوجه داشته است شیگذشته و زمان خو یها

 یدقیق و تجرب ،یهمه علم خیتا ر ی نهیدر زم نیلفخا یتحقیقات و اشاره ها ،آمد، پژوهش ها

ارزنده را  یاز کتاب ها یاریکه داشته بس ییدر خور اعتنا یتند و آگاه لیبا تخ نیخا لف ،است

 .ارج فراوان گذاشت یافغا نستان شناس ی دربارهاو  یتوان به کارها یم .لیف کرده استأت

فراوان داشته است و  یو مردم افغا نستان عالقه  یخیارزنده به مسایل تار یپژوهنده  نیا

 انیانگلستان بر ضد افغا نستان و انتقام جو .میوند یو ز ریپ یرهاپویاز او نظیر ش ییکتاب ها

 .است ین عالقمندینشا نه صریح ا لگجکد

تیتوت نسا دپارتمنت انجام داده است آمر كهیا یو علم قیعم یاکنون با کار نیلفخانفتو

ات باسمن یرا در رشته  شیاست همچنان او تخصص خو یعلوم شورو یاکادم یسشرقشنا

شرق » ،یسشنا خیو تار ،یمرکز یاینه و آس ایمقدر شر یاستعمار استیو س یالملل نیب

شده  نیتدو یکه همه با دید آگاهانه و علم یخیجلد کتاب تار 1۵بدست آورده است او « یشناس

که  نوشته است یخیو تا ر یقیتحق ،یعلم یمقاله  15۰ شیدر آورده و ب ریتحر یبه رشته 

 «.اهل قلم بر خوردار است انیدر م ی ژهیاز اعتبار و
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