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 2021اپریل  23 جمعه                                             جان الفرد گری نویسنده:        
ترجمه: اکبر بریالی              

 در دربار امیر 
 

 یادداشت مترجم:
در خدمت امیر عبدالرحمان بوده اسییتا این   1۸۹3تا حوالی   1۸۸۹داکتر جان الفرد گری جراح انگلیسییی که ا   

به نشییر رسیییدا یروایتم نامیده اسییتن خواننده ام پن ا  حند  ییفحه    در لندن 1۸۹۵اثرش را که بار اول در  
اای علمی نوشیییته شیییده باشییید در دسیییت نداردا بلیه این روایتی  اسیییان شییییوه  یابد که کتابی تاریخی که بردرمی

مان شییود این اثر جباا را اثری تاریخی  گونه ا  حشییمدیداای یط یبیا اروپایی اسییتن با من ام می ییادنانه و را
 خواندن امیدوارم که پژواشگران نی  بتوانند ا  من حون منبع و مأخب سود برندن  

کاادن دشینام به خواند ا  لیف و ار ش این اثر نمیگیر و مدمیش میاا را د د و راه این که داکتر گری فقید افغان
مروج بوده و اروپاییانا به ویژه  در مورد مردم مستعمرات خود   ای اسیت که در  بان ادبی من  ماندیگران پدیده 

گونه اندن ولی کم نیسیت مواردی که دربار  دشیمنان و امسیایگان اروپایی خویش نی  اینرانده  با حنین  بانی سیخن
ده اسییت و راندن راوی کلمۀ یافغانم را گاه به مفهوم یپشییتونم و گاه در مورد تمام اتباا افغانسییتان به کار بگفته

امن امیدوارم که امحو مواردی به ای م متش  من ام یپشییتونم را یپشییتونم و یافغانم را یافغانم ترجمه کرده 
گرایی امرو  بیدل نشیییییودن بیه این امر وانفم کیه اگر نییط بر خود نمر کنیما می بینیم کیه میا اایالی جغرافییای  نوم 

سیرشیتی امه انوام  برتری نیسیتن نویسینده نی  در اخیر به نیط  ایم وما را بر امدیگرافغانسیتان مشیتی انوام بیحاره 
 کندنافغانستان اعتراف می

ارمنی  امراه  و  مترجم  ا   متن  سراسر  در  استن    نویسنده  یادکرده  نامیارمنیم  به  فقی  نژادش 
 خوشبختانه به برکت انترنت توانستم دریابم که اسم من اموین گمنام ما ییحییم بوده استن 

بیلیپروفیسر  ا    افغانستان و استاد رباا جان  انگلستان که    ا کارشنان موسیقی محلی  نوا ی در 
 کنمن  توجهم را به این کتاا ار شمند جلا کردا نهایت تشیر می 

اای سودمندی    ا  دوستم داکتر عبدالحنان روستایی که در کار این ترجمه مشوق من بوده و تو یه 
 استا سپاسگ ارمن  ار انی داشته 

دنراستاوی اضافه ری  نی   و  ترجمه  کارشناسانۀ  و  نقشه   یق  و  عین  منای    کردن  را  مناسا  اای 
 محمدکامم کاممی اجرا کرده استن ا  ایشان نهایت ممنونمن 
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 پوزش 
ر وی ناشرم بود که  ن مای  اا تحمیل کنما بلیهوینان خسته ا  سفرنامه ادفم من نبوده است که کتابی را بر ام 

بینی که داستانی ا   گفت: یحیف این رو اای خوش ما و اوان به ار گوشه که نگاه کنیا ابلهی را میمی 
 کندنم انگی ش به این یا من دربار نشر میسفر شگفت

تا  اس  نده یافتن به من دشوار است و انو  ام در مقایسه با جا اای دیگر ناشناخته ماولی در افغانستان که ره 
اای حشمگیر در ادار  کشور رخ داده  ا   مان جلون من امیر نیرومند بر تخت فرمانروایی حنان دگرگونی

اایی به سوی تمدن برداشته شده استا که فیر کردیم شاید روایتی ا   ندگی در منجا و احتماالً و حنان گام 
 گیردن مندی عام نرارنهانداختن اندکی روشنایی بر شخ یت شاه و عامۀ مردما مورد عال

بیان و سبط نگارش من  اای کار مسلیی نوشته شده است و اگر ا  کاستیاین کتاا در ونفه اای شیو  
دادن این ویژگی  توان ادعا کرد که م یتی ام دارد و من این که یرنگ و بوی منیقهم می پوشی کنیما میحشم 

ام که اکنون  ست که ا  افغانستان به کسی نوشتهی اااینامهپیامد حگونگی تألیف روایت است: کتااا مح ول  
 استن  امسرم 

 ]نویسنده[ 
 

 مقدمه 
ای  اکنون که نرار است این روایت ا   ندگی در دربار امیر برای بار دوم منتشر شودا شاید گفتن حند کلمه

خداداای پیش ا  مرگ عبدالرحمانا من مرد ب رگا و تخت  افتدن  ولهللا مقبنشینی پسرش حبیادر مورد را
عبدالرحمان بودا شاید توانسته باشد حتی بر گ ینش   شط خا یت امیر ای که بیاندیشیتی اوشی و عانبت

تر ا  حال حاضر برای مردنا برای امیر  ونت مناسا برای مردن ام اثر بگباردن انتخاا فر تی مناسا
تا گی ثبات یافته است  ن که به افغانستابود و این امر به خیر کشورش استن برای کشوری حون دشوار می

اای داخلی که در گبشته شیره ا  جانش  ورشدن در جنگاندا با  غویهاا در جوشو در من انو  ام مشوا
ممی  تجارت و  اای  لحاایی که نبایل افغان را به دوری ا  شغلبودن جنگای عمیم میکشیده بودا فاجعه
گیران وادار کرده بودن در جریان این روایت خواایم دید  و راه نگجویان  شدن به نومی ا  ج راعت و تبدیل

توفان ابراای سیاه و  این کشور بوده که حرا و حگونه  فرمانروای  منتمر مرگ مخرین  مماده و  تا   ا  اندا 
 گیرندن  باریدن

تر  حقادعایی براا  م[ که به نمر بعضی ترش ]محمدعمرنسالی دیگر ام  یسته بودا پسر جوان اگر امیر حند
 ورت    توانست فرماندای مردان را در دست گیردن در منبر تخت و تاج داردا به سنی رسیده بود که می 

شدند که به خایر احساسات  اش تا ه به نوام رسیده بودا کسان  یادی پیدا میدر کشوری که نو  عالی اداری
 شوندن  یا منافعا با مدعی جوان سلینت امدست

بینیم که ار حند با البت و م  م است و ا  این رو دارای  هللا را میبنگریما حبیاسالی به عقا  اگر حند  
ای بیش نیستن جوانیی مجه  با ندرتی ناحی ا و در مقابل او  رسدا با  ام بحهمیند  درخشان به نمر می

د و دارای  ی  نی نیرومنبینیم که نام د ریاست منا انو  کودکی شیرخوار است که توسای رنیا را میدسته
ترین متحدا یعنی شخص  شودا  نی که خون شااان در رگ دارد و با ار ش یت نوی نمایندگی میشخ 

 استن  سپهساالر کابلا در کنارش
اا را در نبضه بیاورد و حنین ام  هللا نیا مند  مان بود تا بتواند نیرویش را اف ایش بخشد و رویدادحبیا

بود تا نام د  اشتن ولی این ییی  مانی درا تر مییا ام ال م د فراکسیون رن   کردن  مان حی ی بود که
 برسدن  دارش بتواند به بلوغ سنی لقا

بردن  می سر  نگ و در وضعی متشنج بهبهرفت و ار فراکسیون گوش وضع  حی امیر رو به خرابی می
تحد بمانیدم تا  یم شد: دیده می  اش به پسراناستا ا  روی تو یۀ تیراری این که امیر به خیر وانف بوده 

 نبا یدن  ملط و جان خود را
محمد جانشینی تعیین نیردن شخ اً  عبدالرحمان به شیو  دوست این پرسش به وجود خوااد ممد که حرا امیر

توانند  شد که میا وارثان میتوانست ت میم بگیردن این امه مربوی به من می به این باورم که امیر خودش نمی 
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 نهن نگه دارند یاتخت را 
اش را ا  دست داد و ادعای پسر  ناگهان با وی نویدستۀ جوان به1۸۹۸حیدر در  با مرگ سپهساالر غالم 

سنی رسیده بود؛ شخ یتی م  م داشت و به خایر    ارشد بالفا له و ن بیشتری یافتن او اکنون به پختگی
 بودن  مردم محبوا شیو  فرمانروایی مالیم و باثباتش در  مان والیت کابلا ن د

اکتبر   امیر که حبیا  1۹01عبدالرحمان در رو  سوم  دید  دیرتر خواایم  حقدر  درگبشتن  من رو   تا  هللا 
میحیومت که  بود  کسی  یگانه  لحمه  من  در  او  که  است  روشن  بودن  کرده  بیداری  معیلی توانست 

تواند  سادگی می   ت دارند و بهاا خیلی دوسشود و خیر شورش را مهار کندا شورشی که افغان کار به دست
 شودن  به جنگ داخلی منجر

هللا سالمتی و نیرو  حبیا بینی حوادث بپردا من ولی ا   میم نلا برای امیرخواام به کار بیهود  پیشنمی
 بردن  کنم تا ومایف سنگین و خیرناکش را که حنان ماارانه مغا  کرده استا به پیشمر و می

 
 جان الفرد گری 
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بخشییییی که با من دسییییتار افغانی را بر سییییر پیحاندم و امراه با منای سییییالتر پاین و دو انجنیر  ایجان لبت 

مسییتر پاین در لندن  درمیما اندک نبودن با    افتادم تا در خدمت امیرانگلیسییی ا  پشییاور به ن یید کابل به راه 
مشیینا شییدمن برای تداوی ن دم مراجعه کرده بودن ا  سییفری کوتاه به کابل برگشییته بودا امراه با فرمایش  

اا و یافتن دسیتیاران تخنییی و نی  یط جراح انگلیسیی به منمور گماشیتن در امیر برای خریداری ماشیین
 رندربا خدمت 

ااا شاید در حال حاضر ندری  اا برای اروپایی ان افغان افتم که  ندگی در می ا  حیایاتش حنان دری
 استن  تر ا  منحه باشد که حند سال پیش بودهمتفاوت 

دوست  دوران حیمروایی  اروپایی در  برای  و شیرعلیا  دوام محمد  انامت  ا   اا  افغانستانا  در  دار 
به ایچ کسی اجا   دخول به    یگاه سیاسیا اای گاه و بای مأموریت ناممینات بودن در وانع به استثن 

 شدننمی  من کشور داده
ما دربار  ییی دو نفر که مخفیانه به افغانستان سفر کرده بودندا حی اایی شنیده بودیمن منان توانسته  

اایی که  مورندن ولی حیایاتشان ا  سختی  ای دربار  کشور و باشندگانش گرد بودند معلومات ار نده 
شد که در میان بومیان اندوستان ضرا  بان  اا می مور بودن عمر اندا ترن بوده   مجبور به تحملش 

گویند یبه مار  اا میکف گباشته استن اندوستانی  وانع سر بر کن به کابل برودا در بود که ار  شده
ان  ار کرد که مردم افغانستتوان انی توان اعتماد کرد به افغان نهنم البته این وانعیت را نمی کابرا می 
کشانن  گیران و مدم اند نامرام و متشیل ا  راه اند که ملتی االیام ا  این شهرت برخوردار بودها  ندیم 
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دین خود را ندارند و اگر ا  مسلمانان  اگر فر تی برای حپاول بیابندا حتی پروای حال برادران ام 
 استن افرگمان رود فرنگی و یا ک متع ا باشندا دیگر وای به حال مسافر بدبختی که 

 ندگی مسلیی پن ا  میالعات پرمشغله در دانشگاه و کار در بیمارستانا نه ونت میالعه در مورد  
کردما  ای داشتمن بنابراین ونتی که انگلستان را ترک می افغانستان برایم گباشته بود و نه حنین انگی ه 

رو شدم  شماری روبه شخاص بی رسیدن به اندوستان با ادانستمن اما با  در مورد من کشور خیلی کم می 
 کنندن  گوشم را با  و که مماده بودند حشم
کار جو و خیانت اندا در مورد سرشت انتقام در منجا سرگرم خدمت بوده  1۸۸0ا  افسرانی که در  

کردها مگر من   دن در شهر کابل تهدیدشان میاا شنیدمن در مورد خیراایی که در جریان ندم افغان 
یا افت نفر  اای امنیتیا با  ام  اندن در مورد مردانی که با وجود ممادگی داشته امراه می   که شش 

 بودندن  خنجر خورده
که سفیر بریتانیا در    1۸۷۹در   [ Sir Louis Cavagnari]شدن سیر لوئی کوانیاری در مورد کشته 

مایلی  خیرات پیمودن جاد  ا لی دو د    یور در مورد کابل بوده است ام خیلی حی اا شنیدمن امین 
باورانه به  این امر مگاه بودیم که اکنون  ندگی خود را برای حندسالی خوش   ا  سرحد اند تا کابلن به

بود که باید مماد    شان  بان د شده استن برایم روشن شدهپیشگی سپاریم که خیانت اایی می دست افغان
 دادن  خ دادا شرح خواامباشیمن منحه را که به راستی ر  موراایی به احتمال  یاد ایجان تجربه 

ا  پشاور عا م کابل شویمن نمایند  امیر که پیرمردی تنومند و    1۸۸۹نرار شد رو ی در ماه مارچ 
خان بودا ما را با دستارا خیمه و اسپ مجه  ساختن ا  حیومت   العاده بااوش به نام عبدالخالقفوق 

رسید  اا بود که تلگرامی   دن بر نایر  ر بودیمن کوچ و بار ما در حال بااجا   عبور ا  مر  را یافته  
حاوی این ادایت که تا دریافت دستور بعدی منتمر باشیمن خبر دادند که در تنگۀ خیبر میان انوام  

 بیندا یمن  اا به تعویق گرفته است و ما بایست حرکت را تا پایان درگیری  پشتون ن اا در 
یی رو  اول  ن اجا   حرکت داده شدن رااپیماای سفر ما بودن سه رو  پن ا  م این مغا ی جانانه بر

نسبتاً کوتاه بودن فقی ا  اردوگاه حرکت کردها ا  جلگۀ غبارملود پشاور گبشتیم تا به نلعۀ جمرود  
بنا کرده بودندا اکنون در دست    1۸3۷اا در  رسیدیما حی ی ن دیط به ناه مایلن دژ جمرود که سط 

ترمیم و مستحیم   ااانگلین  اینان  بودندن ولی گفته می ش  تربودن  اامیت  ساخته  فاند  دژ  این  شد که 
ا  ضعف  نمامی  ییی  افغان است و  که  است  من  بخوااندا می اایش  نشین ارونت  کوه  توانند  اای 

 کنندن  جریان ما من را نیع 
نایر  با  امراه  خیمه خدمتیاران  و  حااا  ما  و  گرفتند  جای  نلعه  حیای  در  افسر  اا  امراه  به  رنفر 

 افتادیمن  اایش وانع در برج نگهبانی به راهه سوی اتاق نوکریوال ب
اندا ی وسیع بر جلگۀ پشاور داشتیم که در دو مایلی و در غرا دانۀ تنگۀ خیبر وانع  ا  منجا حشم 

تاریط  بودن اردوگاه را پیشین ونت ترک کرده بودیما ولی به  ودی پن ا  رسیدن ما به جمرود اوا  
م و برای سواری یوالنی  یر مفتاا  فیر من بودیم تا به درون نلعه برویشدن نان شام را خوردیم و به  

 برگردیمن  داغ فردا مماده شویمن ولی دیدیم وضع حنان است که باید پن
دژ کدام ااتلی نبود و جایی برای خواا نداشتن به پایین نگاه کردمن بار و بستۀ ما در حیای نرار  

ور بودیم کرتی را به  من میان بودن میا بایدننن؟ نه! مجبو در تارییی و لحاف و بستر ام در    داشت 
جای بالش  یر سر کنیم و باالپوش را حون لحاف بر خود کشیمن بر سیوی بیرون ا  برج درا   

  ” bed and board“کردیمن ولی ا  من شا به بعد ا یالح   کشیدیمن ا  این کار احسان غرور می 
 انداختن می  ه مرا به یاد این  حنهامیش

سحرگااان  بحانه خوردیمن گارد افغان در کاروانسرای مسافران در ن دییی سرحد منتمر ما بودن  
در حدود حهل نفر سربا  بودندن کسانی که خاردضابیان بریتانویا منان را با تحقیر یاوباشان امیرم  

ا باالپوش  م و بیش مشابه به تن داشتند: دستارنامیدندن مردانی بودند با مااری خشنن لباسی ک می
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کدام تفنگی کارابین بر شانه و شمشیری بر میان داشتن جلو  ین   اای بلندن ارنمامیا تنبان و مو ه 
شد و ا  پشت  ین حندتا خرییه موی ان بودن  شده دیده می و یا عبایی لوله   اایشان شالی پشمی اسپ 

رسیدندا ولی مفید  نمر می   توانم ادعا کنم که بااوش به دن نمی کردنای با خود حمل نمی کدام خیمه 
سیما و یهودی تیپ بودندن  شان مردانی خوش دیدیا بعضی شدندن به  ورت فردی که می معلوم می 

 بودندن  این مردان افغان
اا ا اره بودندن امگی  اای برجستۀ رخسارن این ییی یا دوتایشان حشمانی تنگ داشتند با استخوان 

نو بودن تا من ونت فیر کرده  داشتندن این وانعیت مخری برایم  سوخته بودند و فقی حندتایی ریش  اا مفت
 تراشندن نمی  شان رابودم که مسلمانان ارگ  ریش

ای  اایشان بتراشندا پدیده این که در ارتش افغانستان سربا ان و افسران امه مواا را به استثنای بروت 
باید دست  برای سوگندخوردن    اای کابلا جایی که در ییی ا  محیمه معمولی استن بعداا دیدم که  

 بخوردن  گیرند؛ حون سربا  ریشی ندارد که با من نسم بر ریش خود گباشتا ا  سربا ان سوگند نمی 
نفری سربا ان فرستاده شدن ما با بقیۀ سربا ان به دنبالشان   بار و بستۀ ما  یر مرانبت دستۀ ده دوا ه 

موترا سفری    ماا رفتن به درون تنگه با اسپ و یا و داخل تنگۀ خیبر شدیمن در رو گار  به راه افتادیم  
  ای دریافت کرده و با دو سوار مسلح بومی نامهتفریحی استن مدم ا  افسر سیاسی  وبۀ سرحد اجا ه 

رودن این کار دو رو  در افته مجا  است: رو اای  کوتل پیش می شود و تا لندی به تنگه ادایت می 
اند که در  اای تنگه با حیومت بریتانوی نرارداد کردهندن پشتون شنبه که رو اای با اردوشنبه و پنج 

گیری و سرنت مسافران  بدل مبلغ معینی اعانها در این دو رو  راه تنگه را با  بگبارند؛ یعنی ا  راه 
خودانیاری عمیم استا  اا یط  و سوداگران  رف نمر کنندن بدون شط این توافق برای پشتون 

 ن وفادارند  ولی به نول خود 
داری بیند که پهرهاا میاا و  خرهگبردا نگهبانان پشتون را بر نلهحون مدم سوار بر اسپ ا  تنگه می

رسدن بلندنامت است با ریش بینی که خاموش ایستاده استن مرد خوبی به نمر می کنندن ییی را میمی
اا ریختهن ا ش بر شانهاای مجعد و در ن سرش یا تراشیده است و یا  لف گشاد   و سبیل سیاه و لبان

 استن عرنحینی کوحط بر سر دارد که گاه بدون دنت دستاری مبی بر من پیحانده شده
اای فراوانی یافته  رسد و ا  شال و یا کمربندی که در میان بسته حین پیراان گشادش تا به  انو می
اا  تاه که تا نیمۀ ساق کمرش موی ان است با خنجری خوفناکن تنبانی کو  استن یط یا دو تا تفنگحه در

اایش به خالف یپیجامهماای شهرنشینان گشاد استن کفش افغانی به پا  رسد به پا داردن سر پاحهمی
ای که مریفانه  ونگار است و با نوک تابیده به باال و یا حبلی و پرنقش دارد: کفش  ندل که حرمی  

باف لانگی ا  بوریا  یا  پنبه گ  رنای کالن و مبی ته شده استن ردا و  با تمیینی کالسیط بر  و  ای را 
رسد اایش تا به مرنج می اایش انداخته استن اگر  بح خنط باشدا پوستین گوسفندی که مستین شانه 

پوشد و پشم من که اکنون بیرون است تری را دفع  بر تن داردن اگر باران ببارد پوستین را حپه می 
انگلیسی باشد    پار و ندیمی فنگش شاید تفنگ دان ن تکند کندن مفتاا رو  مینده پوستین را خشط می یم

 استن  مورو یا یط ج یل محلین ولی ارحه باشد در دست پشتون امیشه مرگ 
جان در  ای استن یگانه سرسب یا امانا حند درخت و بوتۀ کم منمر  یبیعی تنگها خشن و  خره 

اای    دانها  خره د ندم پن ا د یا حار ا له پن ا  داخل شدن به تنگه و سهعمق دره استن بالف
پیوندندن جاده در بخشی ا  راها در کف  افرا ند و به تدریج به ام می تی  ا  دو یرف ند مینوک 

اای سنگ  اا باال رفته و کتله کندن پن ا  من پیحان و تابان ا  کوه تنگه و در امتداد دریاحه سیر می 
رودن جاد  خوا و عریضی است که  پیش می ای به   ند و رو به دیوار  خره اا را دور می شق و  

کنندن با من ام ا  رااپیمایی لبت  اند و من را به  ورت عالی حفم و ترمیم می اا ساخته بریتانوی 
ره  اایی که دیوااای تند و پرتگاه اا و گردنه بردمن اسپ من که به شهر عادت داشت ا   خرهنمی 

 باشدن  ی دا ار سویی که خواست به کدام سویی بگراراسیدن می نداشت می 
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اندکی پن ا  من به یط وادِی پر سنگ و جغل رسیدیمن حون پهنای تنگه ییدست نیست و ا  ده تا  
 رسدنمی  دوا ده فوت الی یی د یارد 

اخته بودمن الها حارنعل  مستر پاین پیشنهاد کرد اندکی حارنعل برانیمن حارنعل! حاال دیگر اسپم را شن
ی من با مادیان الغرم  بودن ول نیغنی داشت که در کابل برایش داده شده  کردیمن پاین اسپی خوا و 

نگهداشته   را  مادیان  حون  بودم  نگران  ام  من  بودن  شده  ناراحت  پاین  جستمن  سبقت  امگی  ا  
 توانستمن جاده! جاده دیگر برایش حی بود؟ نمی 

اای  جغل بودن جویحه دست پوشیده ا  ریگ و  ای!  مین یط ند و حه جلگه راامحو باد بر جلگه می 
اا  اا باریط بودندا با خی ی ا  من خشطا گاای پهن و گه باریط من را شیار کرده بودن اگر شیاف 

 جهیدن می  پرید و بیرونممدم به درون می بودندا تا به خود می گبشت و اگر پهن می می
انسته بود فریاد نان و  نگهبانان خود بسیار دور شده بودمن فقی نوماندان تودیری نگبشته بود که ا   

کوشیدم  کی دنبالم کندن یخبردارم یعنی مواما باشن و من حقدر می یخبردارا خبردارم گویان اند 
ای ام نرار  کردا بل ممین بود ادف گلوله شیستن تهدیدم میمواما باشم! حون نه تنها خیر گردن 

ت خماندم و لبۀ عقبی  ین را با  شد متونفش ساختن باالخره خود را به پشن افسار نمی گیرمن با کشید 
پریدم و تفنگحۀ پار  ست نایم گرفتم و من را کشیدم و تیان دادمن با ار گاِم اسپ به اوا می دست را

 نان  شدن ولی ا  سرعتش کاسته شدن باالخره ایاعت کرد و نفن ام با ار خی  بر پهلویم کوبیده می شده
تِط  ام  نوماندن  ایستادن  دورادورش    ان کنتِط وو خرخرکنان  مادیان را حندبار  رسیدن مجبور شدم 

 گریختن نوماندان لبخند نان تحسین کرد: یخوا اسپ!مبحرخانما وگرنه دوباره می 
 برسندن  امجا کردیم و منتمر ماندیم تا دیگران گفتم یبلی!م این واژه نشانۀ تأیید استن  ین را جابه 

ح  کنم  کاراا  حنین  نباید  گفت  و  کرد  اعتراض  ا   پاین  را  کار  این  استن  خیرناک  ون 
 انگاشتن می  اایم دیوانگی 

 استن  مسجد وانعا نلعۀ علیاا سرکش مایلی جمرودا جایی که دره تنگ است و  خره تقریباً در اشت 
داردن   در حپ و یا جنوا جاده نرار   ای و تقریباً من وی اعمار شده و ای بلندا  خره این ح ار بر تپه 

است در کنار نهر و در کف دره وانع استن به باور سنتی مردما  من مسمی    مسجد کوحیی که نلعه به
شودا گاه  یر  این مسجد را علی خلیفۀ اسالم مباد کرده استن ح ار که کلید تنگۀ خیبر نامیده می 

 استن  اا بودهاا و گاه در تسخیر افغان تسلی بریتانوی 
 ایی است که در من  خان اارک  حیدرنرال غالم مخرین فرماندای که ما ا  منجا بیرون رانده بودیما ج

 مان در خدمت امیر یعقوا خان بوده استن او اکنون فرمانده نیرواای امیر در کابل و در جنوا  
تن ونتی در کابل  افغانستان استن مردی است بلندنامت و تنومندن ندش تقریباً شش فوت و سه اینچ اس

حیدر )حرخینم(  یط جنرال غالم ابر ما رنجیده باشدن  ممد که ا  شیست در بردیدمشا به نمر نمی 
ند و فرمانده نوا در ترکستان است و در مینده فر ت  حبت  دیگر ام وجود داردن او مردی کوتاه 

 یافتن  در موردش خواام
بلعیدیمن مستر پاین  نان خشط را با ولع  در علی مسجدا کنار جویحه نشسته و گوشت سرد مرغ و  

ا کمر بگنجانیما باالخره  مویخته   ای را در کیسۀ حرمی بود تا خوردنی   یه کردهدر ونت  بحانه تو
 بودن  او نبالً منجا را دیده

تر شد و خود را بر فالت مرتفعی  ای حند عریض و به تدریج پهن دره پن ا  مسجدعلی برای فا له 
 بودن  اای نه حندان بلند احایه شدهتپه یافتیم که توسی  

شدن دورادورشان را  نشین دیده می منجا روستااای پشتون   عت داشت و اینجا و وادی حند مایلی وس
اا امه به شیل نلعه و حارکنج بودندا با دیواری بلند و یط دروا    اای غله گرفته بودن دایدهکشت 

 بودن  برافراشتهسنگینن برجی ام در ییی یا در ار حار کنج سر 
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اا اموار بودن دیوار بیرونی  بام خانه دیوار اعمار شده بودندن  اا در یط ردیف در برابر  اا یا کلبه خانه 
 گرفتنمی  اایی برای فرار داشتا برای موانعی که نلعه مورد حمله نرارسوراخ 
مستقل سیونت  اای نیمه اای سرحدی اندوستانا افغان اای ساحۀ خیبر و دیگر کوه اا و وادی در کوه 

 نامندن می  یا یپختنهم امم اااا را به  ورت جمعی یپتان دارندن من 
مدم  ا   بریتانوی  وبۀ سرحدا شمار  یادی  افسران حیومت  میان  پیدا  در  اای عالم و موشیاف 

کنندن پشتون خیبری که  شوند که در حال حاضر در مورد ریشه و منشأ نبایل پشتون پژواش می می
مِ  نمونه ن من  کردما  تشریح  تنگه  محافم  مردانشان  حیث  استن  مناسا  د دانی  ستی های  و  جو 

اند و سربا انی  اا درممدهشان در خدمت انگلین اندن بسیاری ناپبیرا ولی جنگجویانی ور یده ا الح
 روندن می  شماربه  العاده خوا فوق 

دن امگی به  بان پشتو یا پختو گپ  شون ای پرشمار ا  نبایل مختلف تقسیم میاا به مجموعه پشتون 
 ن و شفاای یپختونوالیماند    نند و تابع نانون مشترکمی

کنندن نانون تالفی یا  ور ند و به ندرت با ام ا دواج می نبایل امسایه نسبت به امدیگر حسادت می 
جود داردن  و  اای ندیمی اای مجاور دشمنی گیری بر منان حاکم است و تقریباً امیشه میان نریه انتقام 

ای سفید  اا نیستندن سر را با یط شال پنبه  نان پشتون برخالف  نان مسلمان شهریا کامالً در حج
کشندن پیراانی درا   ای بیایدا شال را بر نیمۀ پایینی  ورتشان می پوشانند و اگر بیگانه و یا مبی می 

رسدن روی سینه و حاشیۀ پیراان  و با رنگ مبی تیره به تن دارند که تا فا لۀ میان  انو و بندپای می 
پا محیم بسته   اای تنبان گشادشان در بند اند و پاحها پا برانه اغل  شودناای سرخ ت ئین می با نقش 

بافته استن مواای سیاه  درا  و  در دو رشتۀ  نهایت رشته   شان  در  ا   موی ان است و  با گرای  اا 
 شودن می  محیمتاراای رنگارنگ ابریشمی 

ا اای درجه یطا  نشینان را که راگیران و جنگجویان مادر ادیا تیراند سرشت این کوه ونتی مدم  
توانند  بیند که حگونه می کند و نی  امیانات نامحدودشان را می اند میالعه می  نگ و فعال به گوش 

اه  اا غافلگیر کنند و خود به مسانی بگری ندا منگاا و تنگه اا و وادی ارتش دشمن را در میان  خره
 استن  یابد که یاعانهم گرفتن برایشان حه مسان درمی

کوتل  دیدیما سرای لندی اا را می اای پشتون یت غربی فالتا جایی که دایدهر و یا نهادر کنار دو
ای است با دیواراای پر ا  منفب و مجه  به  وانع استن کاروانسرای معمولی در افغانستان محویه 

من  دروا ها  نیط  دربار   که  نریه لعه یور  و  لندیاا  در  دادمن  شرح  پشتون  بر  اای  اضافه  کوتل 
ییی ام توسی حیومت ساخته شده بودن این ییی خیلی مستحیم است؛ سنگر  نسرای بومیا  کاروا

اا نمر انداخت توسی  اای پیرامون بر من اای تیراندا ین تمام نقایی که بتوان ا  تپه دارد و رو نه 
 ن اند محفوم  اا و رارواادیوار 

افما حارنفر گرمی  به  نلعه راندیم و  به درون  بریتانوی مراجعه   دها خسته و تشنه  نوکریوال  سر 
در بیرون ا  نلعه من ل کردندن ارحند راه خوا بودا  فغان در کاروانسرای بومی  کردیمن محافمان ا

پایان  به نمرم حون سفری  پیمودن راه پر ناپبیر می ولی  باعپیچ ممدن  شد که  ث می وخم در من گرما 
اای سنگینا  ن دستار و تاا خوردن تفنگحه احسان کنیم پیشرفت ما ناحی  بوده استن سنگینی نامأنو

اندا ه  نابلبه  فقی   ای  دشواریا  امه  من  ا   پن  بودن  اف وده  خستگی  بر  را    2۵مالحمه  مایل 
 بودیمن  پیموده

نانها مخرین نانی که من در  این بار برای ما امیانات خواا فراوان بود و پن ا   رف یط شام جا 
 خوابیدیمن  وردما رفتیم و نلمرو بریتانوی در یول یط ماه درا  خ

خورد  وتاا می اای ماا پیچ اا و جوی شودن راه ما ا  میان شق کوتل تنگ می در  خیبر پن ا  لندی 
 ممدیمن می  رفتیم و پایین کشیدن باال می و به سوی کوه می 
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ا     اا را ا  شانه برداشتند و ما را در میان گرفتندن اکنون در حال گبرکرابین ناگاه پاسدارانا  به 
اا بیم داشتندا  یرا مثلی است که  اا بودیمن حتی سربا ان امیر ام ا  این پشتون سر مین شینواری 

اا را نی  در  گوید یدل مار و دل گژدم و دل شینواری ارگ  رحم نداردنم ولی امیر شینواریمی
 بودن  رج افراشته ای در بیرون ا  شهر کابلا باایشان بر فرا  تپه ش در مورده بودن ا  جمجمه انبضه 

اای  ای و خاکی رسیدیم که دورادورشان را کوه اای کوحطا حلقه ای ا  درهپن ا  من به سلسله 
شید  فرسا بودن تو گویی شعاا خورخورد و گرما یانت ای به حشم نمی دار گرفته بودن ایچ سب ی شاخ 

 بتابدن  اا مستقیم بر ما ا   خره 
شتر داشتند و نایرن    ه در پیشاپیش ما در حرکت بود رسیدیمندر ادامۀ راه به کاروانی ا  تاجران ک

میدن در خ ان  اای پیرامون غ نی می این مردان جملگی متعلق به نبیلۀ پشتون لواانی بودند که ا  کوه 
کنند و در منجا با خی مان و کشتی به بمبئیا کراحیا برما و  شان به اندوستان سفر می التجار با مال 

روندن  یر حیومت  شوند و به کابلا ارات و بخارا می روندن در بهار روانۀ شمال می جااای دیگر می 
محمد  خیر در سرتاسر افغانستان سفر کنندا ولی در دوران شیرعلی و دوست توانند بی امیر فعلی می 

تمام راه سفرش وانع  من ان را جنگیده می در  فارسی  اا را یپرویندیام می رفتندن  کلمۀ  ا   که  نامند 
ای ا  متاام مشتق شده استن ونتی در ترکستان بودما با یط تن ا  این  پروندهم به معنای یبسته ی

گفت در مسیو بوده است و در حین و حتی در  سفید بودن می مردان مشنا شدمن مردی پیر و ریش 
 بفروشدن  شده را برایمکاری یط تفنگحۀ کوحط نِیل پارینن کوشید تا  

رفتیما تا به دکه رسیدیم که در کرانۀ دریای کابل نرار داردن  داگران می سواره امراه با کاروان سو 
این نخستین پایگاه متعلق به نلمرو امیر استن کالنلی که نومانده را در دست داشتا به پیشوا  ما  

اا  ای در کنار دریا راانمایی کردن نشستیم و حای نوشیدیمن با عالنه افغان خیمه بیرون ممد و ما را به  
داشتندن  می  اای باد شده روی ما نگهکردندن خود را با مشط کردیم که در دریا شنا می ا می تماش  را

کردند و جریان ما  در حالی که مشط را با دست محیم داشتندا با حرکت پااا جهت را تعیین می 
 دادنمی را به سرعت حرکت اا من

ه حوا بسته و نایقی ساخته بودندن پااای  دو تا مرد خری را ا  ما گبراندندن حهار یا پنج مشط را ب
اا انداخته  ها حیوان را ا  جای برداشته و به پهلو بر نایق خواباندندن حنگ به مشط خر را به ام بست 

اا را با مسیری ااریا به من لا دریا بردن  ندن ما من د دادند و با پااایشان پارو می و نایق را تیله می 
اا حوا  بود ن دیط شدندن این  اای درخت ساخته شدهخشن که ا  کنده به تدریج حند نفری با نایقی  

 بردندن می برای فروش به اندوستان
کندن  عمقا ولی خیرناک استا حون ما به جهات مختلف حرکت می دریا در این نقیه ارحند کم 

ت  در وسی رودخانه و در عمق سه یا حهار فوت خیلی سریع است و ما رو به سرپایینی حرک  جریان
تر ا  یبقات  کندن در ژرفنای بیشترا ما یا رو به سرباالیی جاری است و یا اینیه خیلی بیئی می

کردمن تابستان داغی بود و با  کندن حندسالی بعد دوباره در امین مسیر سفر می سیحی حرکت می 
یم ما  شنان دربار امیر بود در راه بودمن ت میم گرفتمرتورکالینن که در این اواخر  مین   مستر 
 کنیمن  با ی 

مستر کالینن که شناگری ور یده بودا به وسی رودخانه رفتن من در لا رود که جریان نوی ما  
باال ممدن  اایش   دمن ناگهان سر مستر کالینن به ما فرورفت و پاشنه روبه باال بود دست و پا می

ت درست شنا کردن بی  توانست به سیح ما باال بیایدن ناگ یر در  یر ما و خوشبختانه به جهنمی 
 برممدن رمق در لا رود ا  ما 

اای پوشیده ا  ریگ سو ان راندیمن ایچ نشانی ا  سب ه نبودن باالخره  پن ا  استراحتا ا  دره 
 کردیمن  رسیدیم به بسوال و اردوگاه را بر پا
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  ان شاما ساختن نجا شدند و خدمتیاران برای ممادهاا افراشته شدند؛ محافمان به مواضع جابه خیمه 
متش افروختندن اوا به  ودی تاریط شدا حون گرگ و میش من خیلی  ودگبر استن به ما تو یه  

ان  بود تا در خیمه حراغ نیفرو یم؛ نشود که نبایل پیرامون به ما تیراندا ی کنندن در تارییی ن شده
یی من حنانی  گبراندمن یبه بستررفتنم در شرایخوردیمن نخستین بار بود که شبی را در خیمه می 

ممدن شبی دیگر را به خایر دارم که حند سال دیرتر در من حوالی  مور به نمر می برایم حی ی خنده 
 بعدن  گباریم برای سپری کردمن ولی این را می

پیش ا  دمیدن  بح بیدار کردندن مشپ  متشی افروخت و برای  این بار شا به سرعت گبشتن ما را  
اا  کنسرو شده و حای مماده کردن به مجردی که لبان پوشیدیم خیمه شده و  بان    بحانه تخم نیمرو 

اای سفری با خود داشتیم  شدن حوکی  جمع و حینی که سرگرم  رف  بحانه بودیم اثاثیه بار  ده
اایش خمیده شده بودن بار و بستۀ ما به حرکت افتاد و خود بر  و می ی کوحط و فل ی که پایه 

 افتادیمن  دیمن ساعتی دیرتر ما ام به راه رک مین نشسته و تنباکو دود می
شد ا  ما رود برای مبیاری استفاده  تاختیمن در اینجا می اای غله می خی  و کشت اای حا ل ا  دره

 رسیدن می  نو اای غله تا به  ا کردن ماه مارچ بود و بوته 
ن در منجا  پن ا  من ا   حرایی وسیع گبشتیم که پوشیده ا  گیاای خشن بودن خودروی بودا حو 

ای کشت شده و نسماً  ا اندا ه دست یافتن به ما ناممین بودن دیرتر در در  حهارِده خیمه  دیم که ت
 بودن  ام پوشیده ا  من گیاه خشن 

شده بودا جایی که حاه مبی ام وجود داشتن متأسفانه در    ای ا  درختان برپا اا در ن دییی دسته خیمه 
 راای دیگر ام نرار داشتن مبی که ا  حاه کشیدیم یعمی ن دیط حاها نبر حند شخ یت مهم و نب

 داشتن  ناگوار و گندیده
اا تاختیمن در اینجا رودخانه با سیر منحنی به  اای م روا به سوی کوه رو  بعدی با  ا  یریق دره

گبشتن  شدن جاده ا  کمر کوه می تر می اای رود ن دیطاا به کرانه جریان داشت و کوه  سوی جنوا 
سیح لبۀ رود بود و گاای  د فوت باالترن اینجا راه خیلی خوشایندتر ا  تنگۀ خیبر بودا حون  گاه ام 

  اا گرمای اا بود و گرحه  خره اش کشت ار در شمال دریای عریض کابل سیر داشت و در لبۀ شمالی
 و یدن می  خنط دادندا با  ام نسیمی سو ان مفتاا را با تاا می

اندن ولی حون پرسیدم معلوم شد که  شان راه خوبی ساخته به توانایی فیر کردم که مردم محلی نمر  
اا ساخته بودندن پن ا  عبور ا  گردنۀ کوه حشم  اا در جریان جنگ با افغان من راه را نی  بریتانوی 

مباد را ببینیمن تا منجا راه دوری  توانستیم شهر دیوارشد  جاللباد افتادن ا  منجا می مما به وادی جالل
رفتن و یا حهارنعل کردن در جریان سفر در  رفتیمن یورغه بایست حند ساعتی سواره می و می   بود 

 دنی  شان حون گام تا انندن سواری گاه یورغه نمی دروانع ایچ افغانستان معمول نیستن مردم بومی  
اای  دارند و پا اندا پااای مجاور را ام مان برمیسرو داست: دو اسپی که پهلوی ام در حرکت  پر

برداشتن غیریبیعی ولی خیلی    بیرونی  گام  اینگونه  ندم گباشتن شترن  مانند  به  با امدیگرا  نی   را 
 استن  راحت 

اجتناا ور یدن ولی من راه  مباد به کلی  تری نی  انتخاا کرد و ا  جاللشد راه کوتاه ا  بسوال می 
ده گرم بودن ا  دکه  عاالگبشت و فوق اای خشط می بیشتر ونت پر ا  سنگ و جغل بود؛ ا  جلگه 

تنگاتنگ دریای کابل که اکنون دیگر ا  حشم ما دور بودا به پیش رفته بودیمن در جریان سفر در  
یا نیمه کشور  ت مسافر نقش مهمی داردا حارها گبشتن ا  منایق م روا در استراحاای حاره و 

کنند   ندا   درخشش خیره ارحند که دیدن سرسب ی به ونفه پیش میدن کمتر حی ی در جریان سفر به ا
 استن  موریابد خستگی دشت و گرمایی که ا  سنگ و ریگ من با تاا می 

 
 فصل دوم 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 رسیدن به کابل 
آباد، وادی، منزل در  ، شهر جالل آبادالحکومه، قصر جالل آباد، پذیرایی توسط نایب رسیدن به جالل 

سازی، باغ شاهی در نیمله،  نیزه سازی و  برخورد، فابریکۀ باروت مهمانسرای تابستانی، خان خوش
پیمایی  سرخ، آغاز کوهتوطئه، پُل    سفیدکوه، درختان افغانستان، گندمک، سوء قصد بر کوانیاری، جزئیات 

قتل عام بریتانوی های گذشته. دهقانان  سنگ در زمان، خطرهای درۀ کته۱۸۳۷ها در  به سوی کابل، جگدلک، 
شدۀ امیر  بند و قفس آهنی، منظرۀ کابل از دوردست، جادۀ طراحیتنگۀ لتهجسور، قبر درۀ سیدبابا، مراسم تدفین،  

 الهوری.  بند، نزدیک شدن به کابل، دروازۀبه سوی لته
 

 
دن دورادورش دیواری بلند کشیده شده استا با  مباد ح ار دارمباد رسیدیمن شهر جاللپیشین به جالل 
اای غول  ور استن ا  یریق ییی ا  دروا ه اای تیراندا ین دیوار شهر جمع و ج سنگراا و منفب 

با ار به سوی ن ر راندیمن  اا مانند کابل  پییر به درون شهر شدیم و سواره ا  با ار گبشتیم و 
 ودن ش  اند تا ا  تابش داغ مفتاا جلوگیری سرپوشیده

پیشخدمت  اا حیده بودند و پسران  اا را در سایه الحیومه ما را در باغ ن ر پبیرایی کردن حوکی نایا 
اا اینجا و منجا ایستاده بودن شیرینی که عمدتاً شامل ناقل  پراندندن انبوه مدم اا را میپیه به دست مگن 

 گلن  اای شد مورده شد و حای و سگرت و دسته می
اای تعارفی و مؤدبانۀ  الحیومه سخن کشیدما نایا استراحت کردیمن حینی که سیگار می ای  برای لحمه 

 کردن  پن ا  من ما را به دیدار ا  درون ن ر دعوت  دنکرشرنی ابرا  می 
اای  اای پر ا  درختان میوه و بته ن را ساختمانی ب رگ و سفیدرنگ بود که در میان باغ و باغحه 

اروپایی بود و کار ساختمان انو  به پایان  ه بودن ت ئینات درونی نیمه گل شرنی و اروپایی اعمار شد 
 بودن  نرسیده

ای  اای کوحط در دور و برشن اندرونی نبدی داشت با اتاق ک ی ن را سقفی گسالون ب رگ و مر
اای حمام  اا بود و اتاق علیهده برای  نان حرمسرا ساخته شده بودن در ن دییی حرمسرا مشپ خانه 

 مهمانخانهن  حیث اش ِمن عمارت تابستانی با باغ جداگانه   افغانی و
فا له داردن در    پشاور که شهر  وبۀ سرحد اند استامباد تقریباً نود یا  د مایل ا   شهر جالل 

ای است  رسدن یط با ار ا لی دارد که جادهتابستان شمار ساکنانش به سه تا حهار ا ار نفر می 
اش شبیه کابل  ترا ولی سبط ساختمانی اندن ارحند کوحط اای تنگ کوحه اان دیگرش  متشیل ا  دکان 

 دادن است که شرحش را خواام 
گبار سلسلۀ شااان مغولی اند و افغانستان انتخاا کرده بودن بابر در منجا  بنیان   شاه ا بابراین نقیه ر

  1۵۶0کبر بود در  الدین شاه که مشهور به ا اش جاللفقی حند باغ احداث کردا ولی شهر را نواسه 
  یعنی نرین به  مان جلون ملیه الی ابت بر تخت شاای مباد کرده استن این محل برای ما خیلی 
جالا بودا حون سر روبرت ِسل در جریان جنگ اول افغان و انگلین ا  من دفاعی مشهور کرده و  

 بودن  نگهش داشته  1۸۴2تا مپریل   1۸۴1ا  نوامبر  
اای  عمق است و دارای لبه استا پهن و سرکش استا ارحند که کم دریا که در ن دییی شهر جاری  

اا   ار و نی ار استن در تابستان ونتی که باتالق دلدل یل ارتفاان در امتداد دریاا به یول حندین ما کم 
کم  می ام  می وبیش خشط  نی اراا  ورای  ا   سواران  در  شودا  سرک  داغی  و  تابش  ا   تا  گبرند 

 باشندن  امان
مباد که تقریباً دو ا ار فوت ا  سیح بحر بلندتر استا ا  شرق به غرا تقریباً بیست  وادی جالل 

شود  یط به حهار یا پنج مایل پهنان من نقایی که توسی دریای کابل مبیاری می مایل درا ا دارد و ن د 
 اندن عقیم  خی  است و جااای دیگر  حرااایی داغ والعاده حا لفوق 
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بیشتر ا  کابل حاره است و بیشتر با انلیم مرک  اندوستان امگونی داردن در  مستان  مباد انلیم جالل 
 نند و امراه با تمام خانواده راای  می  اا و اشتران بار ن را بر االغ ندارشا و  کوحیان والیت کابل دار

اایش  اغ شوندن ا  این رو نفون شهر در  مستان به مراتا بیشتر ا  تابستان استن در بمباد می جالل
ای  اای حاره اای رنگارنگ گلرویندن انگور و انار فراوان دارد و نی  بته اا و درختان نارنج می نخل 

مآا در امین اواخر به این فیر افتاده بود تا در منجا کشت حای را ترویج  این جاللت حارهه و نیم 
اای غبار و باداای سو ند   ن اا توفاکندن البته در موفقیت این کار باید شط کردا حون در تابستان 

 و ندن می  یسمیمیمم 
باغ مربوی ن ر اعمار شده بودن  پن ا  رفتن والیا به ما مهمانخانۀ تابستانی را نشان دادند که در  

شد ا  ساختمان بر  ه شده بودن در شمال باغا جایی که می در منجا برای گبراندن شا تدارک دید 
اای سنگی وجود داشتن پاسبانی در اینجا و ییی ام در  ستون ای با  دریای کابل نمر انداختا برنده

 بودن  دروا   باغ گماشته شده 
خان  ا   که ییی  کرد  خوااش  ش  اا  نان  جریان  مهمان در  با  و  باشد  داشته  ما م احبت  با  نوا ی ام 

  اای ما نی  رسیدن امراه ما نان نخوردا ولی پن اا و اسپ اا و پیشخدمتاش به خدمت پاسبان افغانی
بودنش ا  پبیرفتن سگرت و ویسیی ا  نان برای اختالیی کوتاه به درون ممدن دیدم که به رغم مسلمان 

 کندننمی  امتناا 
ای دارد و تو یه  مالحمهایراف گندمط نفوب نابل  بود که این شخص محترم در حهار  به ما گفته شده

خص را به یاد موریم؛  یرا  بود که در  ورتی که فرار ا  کابل ضرور افتادا رفانت این ش شده
 رسیدن  شد سواره یی یط رو  به منجاارحند گندمط ا  کابل فا له داشتا با  ام می 

بودم  تر عوض کردهخی  وادی تاختیمن من مادیان را با اسپی باتمیین ان بخش حا لی ا  می رو  بعد 
پوش  اای برف نلهو خایرم جمع شده بودن راه به سوی جنواا ریگ ار و خشط بود و ا  دور  

می  را  ا   سفیدکوه  بعضی  من ل  دیمن  تتنگ  در روستای  که  بودیم  نرفته  بیشتر  مایلی  حند  دیدیمن 
 بودیمن  امالً به  ورت نلعه ساخته شده بودندا شبیه منحه در خیبر دیده ک اادایده

ا افراد ثروتمند  اا َمِلط ده و یشد که در من اایی کوحط ولی مشابه یافت میاای دیگرا نلعه در نریه
اای مسیحا  اای دیگر ساخته شده ا  خشت خام با بام بردندن خانه با خویشان ن دیط خود به سر می 

اا به خایر امنیت و یا برای حفم حریما  یط نلعه نرار داشتندن اارسیت پراکنده در ن د به  ور
اا ام مااری دژ  ن خانه شوندا یوری که حتی ای اکثراً رو به باغی دیوار شده و یا حویلی با  می 

 شوندن می  اا احایهاای میوه و کشت ار اا توسی باغ مانند دارندن دایده 
فابرییۀ   تتنگ  در  ماشین باروت امیر  دادن  نشان  ما  به  را  من  مدیرش  دارد و  اش  اای حوبی سا ی 

سفیدکوه    اایشود که ا  شاخه حرخندن ما من ا  نهری گرفته می ساختمانی خشن دارند و با نو  ما می 
وانع در   اا و درشودن در امتداد نهراا کشانده می اای عریضا به حرخ سرحشمه گرفته و با جوی 

اای  اند که ا  تخریا لبه اای بید و سپیدار غرن شده اای ما منیقها درخت جوی   کنار بسیاری ا 
اای  ی که در انلیم شوندا حی  کنند و احتماالً با سایۀشان مانع تبخیر سریع ما می جوی جلوگیری می 

دادن باروت برای فروش نیست و برای کسانی که در فروش و یا د دی من  داغ و خشط رخ می 
 استن  جا اتی سنگین وضع شدهدستگیر شوند م

رو  بعد بخش م روا وادی را ترک کردیم و در دشتی پر ا  سنگ و جغل و ا  راای کواستانی  
نبل ا  مسیر کشت ارااا اکنون گرما و تابش خورشید    به نیمله رسیدیمن در مقایسه با سواری رو  

 بودن  جانگدا 
رد که  اغی بسیار  یبا و ح ار شده وجود داای سب  در میان  حراستن در نیمله ب در  نیمله جلگه  

اای  احداث شده و امیر فعلی دوباره احیایش کرده استن باغ ا  فا له   1۶10توسی شاه جهانگیر در  
رنگ و عقیم کهساران  ودن سب ی تاریط سرواایش در میان منمر  خاکستری شبسیار دور دیده می 
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 د فوت  ای عریض به پهنای ن دیط به یط رسدن جادهای برجسته و رنگین به حشم می حون لیه 
اند و میان درختانا ا  یط سر باغ تا نهایت  یرفش  ف کشیده  وجود دارد که این درختان در دو

در   تند  مبی  مبشار  دیگرشا  سه  جوی  یول  در  استن  جاری  سنگی  دیواراای  با  عریض  جویی 
به ر استن ما من ا  سفیدکوه سرحشمه می  م نوعی ساخته شده ری د که  ود سرخاا می گیرد و 

ای ا  دریای کابل استن در پایان این جاد  عریضا عمارتی تابستانی است که دورادورش را  شاخه 
بر   و  اای دور ن شا در اینجا من ل کردیمن سربا اا به روستا اای گل گرفته استن برای تیرکرد بته 

کردن حوا حفر کرد  ای متش بر  عمقفرستاده شدند تا خوراکی بخرندن مشپ  اندوستانی ما گودالی کم 
العاده  فوق   داد و برای ما شامی  اا نراراای سنگ برای نایم نگهداشتن دیگ و در ار یرف من پارحه 
 کردن  غ بریان و فرنی تهیهلبیب متشیل ا  سوپا مر

فردای من رو  ونت سحر حرکت کردیمن پن ا  ترک در  نیمله راه خیلی نااموار بودن اغلباً فقی  
اای پر ا  جغله  اا و امواری والخ کواستان اا ا  ورای سنگ شط جویی بود که برای مایل بستر خ

شد دامنۀ وسیع  اا میگبشتن به جهت غرا در حرکت بودیمن در یرف حپ ما یعنی در جنومی
 ااستن بریتانوی  سپیدکوه را دید که در پشتش در  کورم نرار دارد که اکنون  یر سلیۀ 

اای خیبر گسترده استن در تمام یول  سا د و تا کوه می   جنوبی والیت کابل رادامنۀ سپیدکوها مر   
 دیدیمن می  راها سپیدکوه را در یرف حپ خود 

گبشتیم ولی  رفتا  یرا ارحند که ا  لا دریای کابل نمی غرا می راه ما ولی اندکی به جهت شمال
تغییر    ه و به سمت جنوا غرا مباد ا  دریا دور شد تنگاتنگ مسیر من در حرکت بودیم و در جالل 

اا به خالف جبال دیگری که دیده بودیم  کوه تر شده بودیمن این سلسلهجهت داده و به سپیدکوه ن دیط
جنگل  ا   انپوشیده  جنگل اای  استن  نباتی  ویژ   ساختار  دارای  نلمرو  استن سراسر  اا امگی  بوه 

اا بیشتر بایر  اای دورتر کوه شاخه   اای ا لی من استن اای سفیدکوه و شاخه محدود به سلسلۀ کوه 
 اندن سنگالخ  و

یاد دارم که یی سفر ا  ترکستان به کابلا ارگاه درختی بر کوای دیده می  شدا امگی تونف  به 
 بودن می  شدندا حون حی ی یگانه و غیرعادی د و به من خیره می کردنمی

دره یافت می در  و سپیدار  بید  درختان  داقانان غرن کراا  که  من دهشوند  ا  حوا  تا  برای  اند  اا 
ای  اای پار ا  درختان میوهن ولی ارگ  جنگلی یا جنگلیی یا بیشه پوشیدن سقف استفاده کنند و نی  باغ 

انواعی رنگارنگ دارندا میابق به ارتفاعی که در من  ندیدمن درختان روییده بر کوه پاردرخت   اا 
 شودن می  ا گوناگون ناجو دیدهاندن به یور نمونها در ارتفاعات  یاد انواروییده
پایین بروی  پایین  تر ا  من  نوبر است؛ پن ا  من سرخدارا فندقا حهارمغ  و بلوین بیشتر که 

 گالبنن  اا علف است و بینی و ام انانی و گل ابریشمن در پستی را می درختان  یتون وحشی
لویی کوانیاری   وا و سریمعااد   لحم میان امیر یعق  1۸۷۹ا  گندمگ گبشتیما جایی که در می  

الحیومۀ  هار ماه پن ا  معاادها کوانیاری که نایا امضا شده بودن در سپتمبر امان سالا یعنی ح
با اغماض امان امیر به نتل رسیدن در  مان انامتم در کابل حیایت کامل    بریتانوی در کابل بودا

 تویئه را شنیدمن نضیه ا  این نرار بوده است: 
داد  بار  د کوانیاری  حل  به  و  بوده  میه  بودند  کرده  مراجعه  او  به  که  بومیان  با  عوای  و  پرداخته 

می دست  پول  برایشان  یعقوا   دادهگشادگی  امیر  ن د  سرداران  میاستن  و  یپادشاه  رفته  گویند: 
یعقواا بلیه کوانیاری استنم پن ا  من یعقوا با سردارانش برای یافتن   افغانستان دیگر نه امیر 

میندن  پردا دن سرداران گفته بودند: یفردا نوای اراتی برای دریافت معاش می می   حاره به مشوره
نها حون منان ا  خوی متشین نوای اراتی  گراای بود حیلهاا را ن د کوانیاری بفرستنم این مشوره من

 بودندن  مگاه
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ه استا امیر  رسد و میابق به رسم منجا در حنین مواردی بدون اسلحرو  مینده ونتی نوا ا  راه می
افتندن  فرستد: یبروید ن د کوانیارین پادشاه شما اوستنم سربا ان با ایااو به راه می یعقوا پیام می 

دار دروا   مقر  کندن مردی سیط پهرهدستی می دادن گشاده گری ی در پول شنیده بودند که من مرد ان
اا اشدار  شتابندن به من ویش می بیند که انبوای ا  مردان به س حیومت در باالح ار بوده است و می 

کندن در امان  اا تیراندا ی می شنود و بر من داد تا بایستندن در پاسخ غوغا و ایجان خیل را میمی
شود و با رگباری ا  سنگ جواا  ممی  ولی پرسرو دای جماعت به خشم تبدیل می  لح   دم ایجان 

روندن به  ودی  اایشان میاا به دنبال تفنگ میدن شماری ا  افغان داندن گارد حیومتی به بیرون می می
داندن  کسی علت سرو دا را نمی افتدن به غیر ا  امیر و سردارانش ایچ  دوخوردی خونین به راه می

ای خواام کردنم پایان کار  شاءهللا حاره گوید: یان فرستندن در جواا می برای امیر یعقوا پیام می 
 بودن  امرااانش جمعی سفیر انگلین و امانا نتل دسته 

پخته باالی دریای   پل وانع استن این پالی است باستانی که ا  خشت در فا لۀ ده مایلی گندمطا سرخ 
 ری دن می  مباد به دریای کابل دریای سرخاا در ن دییی جاللاستن  سرخاا ساخته شده

بلندی  تنگۀ اولناکی که میان کوهپل در  تند رنگ و  خره اای سرخ اا و در دانۀ  رد فرا  دااای 
ملود این  شودن ما گل مید و در دره جاری می اعمار شده استن دریا غاران و خروشان ا  تنگه برمی

اا مدعی بودند که مبش خوا استن حینی  ای تیره داردن ولی افغان هوه رودا رنگی مایل به سرخ یا ن
حای مماده کردندن پن ا   که در سایۀ یط کلبۀ فقیرانه نشسته بودیما خدمتیاران ا  این ما برای ما  

 دادیمن  من ا  پل گبشتیم و به سواری ادامه
شودن  ماسته مرتفع می برد و ماسته گراه ا  اینجا تا ن دییی وادی کابلا ا  منایق کواستانی و بیر می 

تا به اشت  ا ار   یابد و بالفا له پیش ا  رسیدن به کابلا دوباره دو ا ار فوت ارتفاا می  تقریباً 
داردن   رسد که در ارتفاا شش ا ار فوت ا  سیح بحر نرارمید تا به وادی کابل می می فوت فرود  

مباد خرمن  سرد استن دروانع  مانی که در جاللمباد بسیار  در اینجا اوا در مقایسه با منیقۀ جالل 
ه  مایل دورتر استا انو  ییی یا دو اینچ ند کشید  2۵اای گندم در گندمط که فقی  شودا باته درو می 

 کندن می  تر این است که بگوییم راه کابل در نیلمه مغا  به  عود استن پن درست 
اای کوه  بَرا اینجا و منجا توسی شاخه   درا  و کم اا تاختیمن درای ا  تپه حند مایلی را در میان سلسله

ر داشت اای تندفرا  نرانیع شده بودن بعداً ا  بلندی بسیار پرفرا  و یویلی که در دو یرفش  خره 
 یم باال رفت 

ممد  مانی بستر رودی بوده باشدا پایین رفتیمن در  وخم که به نمر می ای باریط و پرپیچ و ا  تنگه 
پیحیدهن پن    اای درام اا روییده بود و درختان تنومند راج و درختانی با شاخه دو یرف من بته  ار

دارد فوت ارتفاا  ۶200این ییی  اش جگدلط سرای وانع استن ا  من بر کوای برممدیم که بر نلعه
 خشطن  اایدرپی ا  کوه اای پی و منمر  یبیعت من  شتی میلق است: سلسله 

اوا در این بلندی به شدت سرد بودن برای ما بر فرا  دروا   سرایا  پن ا  عبور ا  گرماا اکنون  
در منجا به سر  اتانی یافتند و در من ا  حواا متشی فرو ان افروختندن شا را تا فرارسیدن  بح  

در   انگلین  و  افغان  اول  در جریان جنگ  در  مان عقا   1۸3۷بردیمن  ارتش  و  نشینی  مستانی 
انگلیسی و  س  ۵000بریتانوی ا  کابلا ا    نفر خدمتیاران که کابل را ترک کرده    11000ربا  

خود را به  نفر  نده به جگدلط رسیدند و ا  من میان فقی داکتر برایدن به تنهایی    300بودندا فقی  
 مردندن  اا به تیر بستند و یا ا  سردی و دشواری راهمباد رساندن بانی را یا افغان جالل

جایی که سرای وانع است نرار نداردا بلیه در پای تپه استن در این نقیه  نریۀ جگدلط باالی تپه و  
نشینی ا  یریق  ا بخت انگام عق نگون کنندن ییی امان راای است که ارتش  سه تنگه با ام تالنی می 

ردکابل یی کرده بودن  ما راه دیگر را که سوی شمال غرا سیر داشت گ یدیمن ا  کوه  اای  تنگۀ خا
 گبشتیمن می  اای خشط اای باریط میان  خره رفتیم و ا  تنگه و پایین می تندفرا  باال 
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سنگ  ته شدن فقی در ن دییی کاا به ندرت حی ی غیر ا  سنگ و  خره و جغل دیده می در دره
خوردن سفر ا  یریق  ای در من جاری بود و در کنارش اندکی سب ه به حشم می ای بود که جویحه دره

بر امراه   و گیران و مدمیشان مربوی به نبایل دورشدن با راه را با خیر مواجه این درها تا امین اواخ
را به  ندان انداخته و  ای ا  مردمش را کشتها شماری  تر استا حون امیر عده بودن اکنون دره امن 

 استن  را تبعید کرده بقیه 
ن داقانی بلندامت  ای در من جاری است ای پر ا  ریگ استا من ل  دیمن جویحه در سیدبابا که دره

ت حیدها ما  با دیدن ماا تمام سنگ و ریگ را ا  پارحۀ  مین جمع کردها حلقه  وار در گرداگرد کرا
جا پیدا نبودن نه  لۀ خودش در ایچ ک و له کشته بودن ولی سرای به من کشیده و ندری غرا با جویحه 

 شدنمی  ای دیده ام خانه یا کلبه 
 روا در میان کواسارا جایی که رگۀ ما برای استفاده وجود  اای مگهگاه ا  میان حنین پارحه 

تندا  تر ا  این ییی بودند و اگر در دامنۀ کوه نرارداشاا خیلی وسیع گبشتیمن گهگاه کارت داشت می 
اش ممین شودن در وسی در   بود تا مبیاری  شده   مین با دنت حفر شده و به شیل  وفه درمورده

 کنارشن  با دیواری کوتاه و  تیدرختی در  سیدبابا نبری نرار داشت محای
عمیق استن کنار نبر  روی نبرا دو یا سه جفت شاخ نخجیر گباشته شده بودن این کار نشان احترامی 

شد و ار عابری ریگی بر من انداخته و در انگام  م مه کردن دعاا دست  دیده می  ای ا  ریگ توده 
 کشیدن می  بر ریش
م می شود تود  ریگ که  گفته می  شودن  می  نامندش تنها روی نبور مردان مقدن و یا شهدا حیده یتسالا

یگی  ن تود  ر توان حنی اا افتاده باشدا می ولی روی ار نبری که جدا ا  دیگران و یا در کنار راه
 دیدن  را

شود که این رسم ا  ییی  پندارندن گفته می داقانان ا  روی نادانی حنین نبوری را مربوی به اولیا می 
استن  یرا   ا  کاراای محمد نشئت یافته استا یوری که فقی شیل من و نه جوار رسم به جا مانده

ده  ا حند سنگی سوی میه پرتاا کرخواسته به مدینه پناانده شود محمد که ا  میه فرار کرده و می 
سنگ بر  اای  اای ریگ نشانه ا  ستون اند که توده و شهر را نفرین کرده استن دیگران به این عقیده

نبور بودایی دارند و این رسم ا  رو گاری که بودیسم میین مسلی ااالی این کشور بوده استا به جا  
 باشدن  تر ا  دیگران رسید که تعبیر اخیر محتمل مانده استن به نمر می 

اا  یارتی کوحط ساخته شده استن اگر در نبرا مردی مقدن با اویتی  پیرامون بعضی ا  این نبر 
  ای باشدا در من  ورت راگبر اضافه بر حیدن ریگا نام متوفا را نی  یاد کرده و تریشه   معلوم دفن

اد داشته  من است تا ولی به یموی دن پارحه برای  ترین درخت یا بته می اش در شاخ ن دیطا  جامه 
عموماً   نبر  سر  بر  کندن  شفاعت  استا  کرده  موی ان  را  من  که  کسی  ا   محمد  ن د  در  که  باشد 

استن اگر مرده در جنگ   ای افراشته است که در نوکش دستی با  ا  حلبی یا روی ن ا ستید حوا 
م دست با  که به مسمان  ای سرخ بر حوا افراشته استن حی ی در مورد مفهوجان باخته باشدا تیه 

 نشیندمن  اشاره دارد 
ان اندکی پیش ا  رسیدن  اندن یط نفرشای ا  داقانان جمع شده ونتی به سیدبابا رسیدیما دیدیم که دسته 

ای وجود نداشتا با دیدن من امه باروبسته و  ما مرده بودن حون در افت تا اشت مایلی کدام نریه 
 کردندن  ای سان برای کفن یلا تیه  کاروانی ا  سوارانا ن د ما ممدند و

نمور به  خواستندا بیشتر ا  من است که برای من ماا می به فیرم رسید که ده یاردا مقداری که من 
  ندهن  ندر پارحه ضرورت دارد که مدمکردند که مرده ام امان رودن شاید فیر می کار می 

ا ار  بند که تقریباً اشت  رفتیما ا  تنگۀ لته اای بسیار بلند و پر ا  سنگالخ باالرو  بعدی ا  سلسلۀ کوه 
وتاا  یاد در  ه با پیچ بند و حنار کفوت بلندتر ا  سیح بحر گبشتیمن این نسمت ا  سفرا میان لته 

پیماید و گاه شلپ  اا را میگبرد و یی من مسافر گاه انحنای تند گردنه اا می ارتفاعات ا  میان  خره 
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ترین بخش  تنیدهترین و درام کندا در نمرم امواره حون خشن بور می اای تنگ ع شلپ کنان ا  مبیند 
 میدنمی  راه
انگی ! بخشی ا  راه ا   اا حنان تندنشیا و سیوت حنان وام مبیند ند و  پییراا در منجا حنان غول کوه 

ای بر فرا  پرتگاای اولناک معلق استا پرتگاای که تهش را  گبرد که حون لبه اایی می روی الخ 
تا امین حند سال پیش این راه انو  ام خیرناک مشیل می   به  تر بودا حون اف ون بر  توان دیدن 

د  ا   پار  اولناکشا  باعث  ساختار  پایتخت  به  من  نسبی  ن دییی  به خ وص  بودن  ام  گردنه  دان 
 شدهنمی  امیر  تلخی اونات 

گیری که به حنگ  ولین راهکرده مجا ات معمولی بی فایده استا دستور داده بود ا  ا امیر که فیر می 
ترین  راندیما بر فرا  ییی ا  بلند یور که پیش می افتد برای دیگران سرمشقی ساخته شودن امان می
وخم را  راه پر ا  پیچ رسیدن حون کوره اا حی ی را دیدم که ا  دور حون پایۀ بیرق به نمر می نله

دادن  ساختمانش حجیم بود و باد تیانش نمی   اندکی بیشتر پیمودیما معلوم شد که کدام بیرنی نیستا حون
پایه ن ا شده استن  حون به  یر نله رسیدیما دیدیم که من حی ا نفسی ب رگ و مانین است که بر  

اایش در نفن بانی نمانده بودن  گیری را برای نمونه در من جای داده بودندن حی ی ج  استخوان راه
 باشدن  کشی پیدا شدها مدم گیر یارگ  نشنیدم که در من دور و برا راه 

ید و پن  متوان برای اولین بار نمری بر کابل افیندن ا  دور محلی  یبا به نمر می ا  این تنگه می 
بخش استن به  سب ی وانع استا لبت   اندا  کابل که در وادی ا  پیمودن راای درا  و نااموارا حشم 

درا و  ریگ اری خشط  بر  راندن  ا   پن  رسیدیمن  کواسار  بوته پای  داید   به  و     رسیدیم  خاک 
  دیمن  خیمه 

اای پیرامون  کابل در پیش روی ما نرار داشتن نخست ا  کشت ار  رو  بعد بخش م روا وادی 
خاک عبور کردیمن پن ا  من با پالی خشتی و نیمه ویران ا  دریای لوگر گبشتیمن این رود به  بوته 

مباد را ترک کرده بودیما  تی که جالل ا  ونشودن  یرف شمال جاری است و به دریای کابل ملحق می 
یعنی به دریای کابل نیفتاده بودن  کدام جایی در شمال پنهان بود و    دیگر حشم ما به رفیق ندیمی  

 گشودن می اارااش را ا  میان کوه 
مباد در موا ات دریا  اا روپیه را برای کشیدن سرکی میان کابل و جالل امیر حندین ا ار پاوند یا لط

ملی ا  ما درممده  بند و حنار غیرعاای لته روژه با در نمر داشت کوهم رف کرده استن ولی پ 
گاه راای را که ا   بند نباشدن من ایچ بودن ادف یافتن مسیری بود تا ال امی به باالرفتن ا  تنگۀ لته 

ردکابل به سوی جگدلط می   تن نیس ام که راه خوبیاما ولی شنیده رود ندیده یریق تنگۀ خا
رت غیرمنمم به یرف شرق اای ریگی باال رفتیم که به  وپن ا  گبشت ا  پل لوگرا ا  شماری تپه

کنندن اکنون  مین مرتفع بود و ا  منجا در سمت حپ یابند و من را دو پارحه میوادی کابل گسترش می
اا گسترش کوهاای سرسب ی نرار داشت که تا پای  دیدیم که در احایۀ  مین  اری وسیع را میدلدل

 شمالین تر بودیم تا بهنوبی ن دیطدادندن به کرانۀ جداشتند و حدود جنوبی وادی را تشییل می
اای مسمایی و شیردروا ه  توانستیم شیاف یا تنگۀ میان کوه اا  ف کشیده بودند و می در مقابل ما کوه 

 ن شتافت می  را ببینیمن ا  منجا دریای کابل ا  میان جلگه به شمال شرق
وانع استن در فا لۀ یط    شهر کابل در لبۀ جنوبی دریا و در پای کوه شیردروا ها در ن دییی تنگه 

شرق به  دیدیم که ا  سوی شیردروا ه به جهت شمال اای باالح ار را می مایلی جنوا تنگها  خره 
 ارا  اای باالح رسد که گویا شهر کابل در کنج میان  خرهکشدن حنان به نمر می وادی گردن می 

 باشدن  روا ه و کوه مسمایی نهفته شیرد 
ونیم مایلی شمال شهرا نرارگاه یا نلعۀ شیرپور وانع است که تییه  یط   در دست راست ما و تقریباً در

 داردن مهروبی بر دو تپۀ پخش بی 
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ا  سیوح مرتفعا جایی که منمری حون منمر پرندگان بر وادی داشتیما فرود ممده و ناگهان ا   
 راندیمن می  پیش اای درختان سپیدار به العاده خوا سر برموردیمن اکنون ا  میان  فوق اای فراه

اا را پارحه پارحه کرده بودندن در سمت  اای مبیاری من اا نرار داشتندن جو در دست حپ ما کشت ار 
  اا فرود ممده بودیم و به  ورت غیرمنمم به سوی غرا گسترش اای ریگی بودند که ا  من راست تپه 

به شهر که سیاهمی تپۀ ن دیط  بر فرا  مخرین  نامیده می یافتندن  نلعۀ مستحیمی  سنگ  نرار شودا 
در کابل ساخته بودندن من را    [ Lord Roberts] اا در  مان انامت لورد رابرتن  داشت که بریتانوی 
 خوانندن می  یح ار رابرتنم 

ده بودند به سوی تپۀ باالح ار  اای وسیع که دو یرفش سپیداران و حناران  ف کشیا  خیابان 
ی تپه ن ر سلینتی و ح ار من نرار داشت و  مانی که  شیرعلی بر باال ن امیرراندیمن در دورا

یعقوا امیر شده بودا منجا محل انامت کوانیاری بودن اکنون تقریباً به کلی ویرانه استن فقی دروا    
حیث  ندان  نانه و برای حبن  ا  من ِمن اایی ا  ن ر کهنه که  دخولی سر جایش نرار دارد و بخش 

شودن بارو و خندق نلعه انو  برجاست و درون من  یگران استفاده می اا و د  ندانیان سیاسیا ا اره 
 حند سربا خانه برای اندکی نوا ساخته شده استن  

ونش  گاه دررسدن من ایچ اای باالح ار بهتر به نمر می وانع بر بلندی وضع ساختمانی نلعۀ بومی  
 رودن می  کار گاه باروت به حیث بخیره امن اکنون ِمن هندید  را
 ار بید سیر داشتن این  باالح ار که در دست حپ ما نرار داشت گبشتیمن سرک ا  میان درخت   ا 

 ار ا  باالح ار به یرف شمال گسترش یافته و در حاشیۀ حومۀ شرنی شهر نرار داشتن  درخت 
اای تقریباً ده یاردی ا  امدیگر غرن شده بودند و  یر ار یط  فا له اایی به  درختان بید در ردیف 

پوش بودن حنین منمر   اای درختان سب ه  فوف درختانا جویی یا برکۀ مبی نرار داشت و سایه   ا 
برای افغانستان غیرعادی بودن درختان را امیر شیرعلی غرن کرده استن ادفش من بوده که در  

تولید    اای بید اکنون  غال برایر منجا انامت دادن ا  شاخه ستفاده ا  خیمه د اا نوا را بدون اتابستان 
 شودن می  باروت ساخته

نیمه  شهر  دروا    شدیمن  داخل  شهر  به  الاوری  دروا    می ا   معلوم  حنان  و  بود  که  ویران  شد 
 بودندن  اای مان اای عمیم حوبیا مجه  با ورنه رو گاری مستحیم بوده باشدن دروا ه 

اای خشتی نرار داشتند و نوعی  شدن منفباا در سایۀ حفام اایی دیده می  دروا ها منفب ِ تی اق خشبر رو
تیرکش ساخته تیرکش را می  این  ا   احتماالً  بر سر دشمنان مهاجم  اندن  اا برای ریختن ما جوشان 

 استن شدهاستفاده می 
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شیل که توسی دریای کابل به  ای مثلث فوت ا  سیح بحر بلندتر استا در تنگه   ۵۷00شهر کابل که  

 داندااای خشط و پارسنگالخ که سرحد غربی وادی کابل را تشییل می میان ممده و در پای کوه 
 استن  وانع
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ویران ا   ودن دیواری بلند و باستانی و نیمه را  این تنگه شااراای به سوی ترکستان و غ نی می
رسد؛ ا  شیردروا ه  اای مسمایی و شیردروا ه می اا ا  دو یرف به کوه خشت پخته و مجه  به برج 

اا ا  کوه مسمایی به  ه ای ا  تپ شودن سلسله به تپۀ باالح ار کشیده شده و در منجا به نلعه و ل می
اا دیوار شهر ا  درون تنگه و ا   اندن در گبشته یافته   است گسترش   سمت پغمان که در غرا وانع 

 دیدن  گیی در وسی شهرتوان بر ج یره گبشته استن بقایای این بخش دیوار را می روی دریای کابل می 
وسی دیوار محفوم  ر داشت تتبار نراشهر در گبشته ا  یرف غرا که در خیر یورش انوام ترک 

شرق کمتر حفام داردا به استثنای دژ باالح ارن علت من بوده  بوده استن در مقایسه به من ا  سوی  
شده استن گستر  شهر ا  شرق  است که در من رو گاران خیر تهاجم ا  سوی اند کمتر احسان می 

اا  یور که شهر در حلقۀ کوه من رسد و ا  شمال به جنوا به یط مایلن  ونیم مایل میبه غرا به یط 
اش محدود استا به استثنای گسترش به شمال یعنی به سوی نرارگاه  توسعهنرار گرفته استا امیان  

 استن  شیرپورن امیر ن رش را در وسی راه میان شهر و شیرپورا در شمال دریا مباد کرده
اای ِگلین شهری  اایی که ا  کلبهه خواند: یابلگباران شهر را به م اح یدیوانهم می مآا بنیان جاللت 

اای ب رگ امیرا اعمار شهر جدید کابل در  اندنم ییی ا  برنامه اا مباد کردهه را در کنجی میان کو
اای پغمان استن  اای شیردروا ه و مسمایی و تپه خی  حهاردای و در غرا میان کوه منیقۀ حا ل 

ابل را داشته و احداث یشیرپورم یعنی ییشهر  نو ک  گونه امیر شیرعلی نی  ن د مبادکردن شهرامین 
 بیشدن مغا  کردها ولی نتوانسته بود بیشتر ا  دیواری در سه یرف من یرعلیم راش

می را  فعلی  شهر  مدم  درمی ونتی  درکبیندا  حی ی  جدید  شهری  اعمار  میل  که  استن  یابد  کردنی 
بیشتر با    گی من استن با مشنایی شودا کثافت و فروریختنخستین حی ی که با ورود به شهر دیده می 

تواند کثیف  ناپبیر می ای تو یف که حگونه یط شهر باستانی شرنی به پیمانه توان دریافت کابلا می 
 باشدن  و غیر حی 

کوحه  سنگفرش ا   با  کابل  تنگ  ا دحام  اای  و  با اراا  میان  ا   و  گبشتیم  منا سواره  اای  شت 
  اای روشن بر دوش داشتندن منان راه را بر اایی به رنگسر و اندوانی که عبا  به اای دستار افغان 

دادندن به سوی  گشودند و فقی شماری کوحط ا  منانا کنجیاوی نشان می کاروان نسبتاً کوحط ما می 
 اری که در تنگۀ میان شیردروا ه و کوه مسمایی و در کنار دریای کابل وانع است  باغ یا درخت 

  امیر تأسین شده استن این محل ا  یط یرف توسی   ایی ارتش گری اروپ راندیما جایی که ریخته 
پییر  شود و ا  سه جانا دیگر با دیواراای بلندن مدخل من را دو دروا   حوبی و غول دریا حفم می 

کردندن در  داری می ای ا  سربا ان پهره دادند و در من دستهپی ام نرار داشتند تشییل می  در که پی 
سا ان و دیگرانا  سا انا برنج بود که در من حلبی  ار ساخته شدهمتداد دیواایی در ادرون منا اتاق 

تر بود جای  اا که ب رگسرگرم اجرای  نعتشان بودندن من و مستر پاین را در ییی ا  این اتاق 
بودند   انگلیسی که امراه ما  انجنیر  منایان استوارت و مایدلتونا دو  اتاق مجاور ام برای  دادند و 

 شدن  مماده
ساخته شدن بودن این پروژه را مستر پاین در  رک  ساحها سه یا حهار ساختمان ب رگ در حال  م در

به  کابل  در  نخستینش  و  کوتاه  انامت  به    جریان  ن دیط  دیواراای ساختمان  کار  بودن  انداخته  راه 
مورده  حادر و حند اسباا کار ا  انگلستان  اای مان خال ی بودن مستر پاین برای پوشاندن باما ورنه 

اای شتر  و منجا پراکنده بودن بقیۀ مواد ساختمانی بر نافله  اای دو د کیلویی اینجابود که در  ندوق 
 رسیدن  بود و حند رو  یا حند افته پن ا  ما به کابل بار شده 

اای رنگارنگ  حای و خوردنی در اتاق ما می ی ب رگ نرار داشت که روی من شیرینی و نیماق 
و     ستانی که مستر پاین استخدامتادکاران اندوی  نشستیمن به  ودی شماری ا  اسحیده شده بودن بر م 

دادن ما ممدندن بر کف گلی اتاقا نالینی نفین اموار بود و  به کابل فرستاده بودا به مالنات و سالم 
با خود مورده بودیم نرار داشتن سربا ی در برابر  اا و مالفه اا و حوکی روی من تخت  اایی که 
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اری گماشته شده بودن در ساحۀ درونی باغا جایی  د    اتاق ما و سربا ی دیگر بر بام برای پهره دروا
اای ب رگ  شدن در ورای دیواراا باغحه که ساختمان نرار داشتا شماری  یاد درختان توت دیده می 

نی باغ یط  اا پیحیده بود و نی  حشمۀ مان این پارحه  مینا  ما اای انگور که به پایه گل بود و تاک 
 استن جنتلمن ثروتمند افغان بوده

بارانی شدید بارید و رو  بعدی رو به کابلا  دار خان که خ انه  محمد اش جان   پن ا  رسیدن ما 
میانه  موردن  عمل  به  تشریفاتی  مالناتی  ما  ا   خدمها  ا   انبوای  با  امرا  بودا  و  حیومت  بود  ند 

بس مریف  حهر   ولی  بود  تیره  اندکی  رنگش  لباسش  اندامن  داشتن  جباا  رفتاری  و  خوشایند  یار 
رنگ  نل به شیل روسی بر سر داشت و باالتنۀ مخملی و ارغوانی لعاده شیط بودن کاله سیاه نره افوق 

 حرمین  اای و یالدو ی شدها کمربند و شمشیری منقوش و یالکاری شدها پتلون و مو ه 
دست و با تمام ند در غالفن مستر    شمشیرش شیل اروپایی نداشت؛ اندکی خمیده بود و فاند حفام

جنتلمن مشنایی داشت و او را در جریان انامت نخست در کابل مالنات کرده بودن مرا    پاین با این 
برایش معرفی کردن پن ا  سالم و علیط و رد و بدل کلمات مؤدبانها گفت که امان رو  شه اده  

مآا امیر خودش در  که جاللت   ما گفته شد پبیردن به  هللاا پسر ارشد امیرا ما را در کاخ می حبیا 
 بودن  اش اسحاقخورد با پسر کاکای یاغی  و  بردا جایی که م روف  د ن به سر می ترکستا 

اا را به  محمد خان مؤدبانه خداحافمی کردا ما ام مماد  رفتن به ن ر شدیمن اسپ پن ا  من که جان 
افتادیمن   راه  نفر مترجما سوی ن ر ارگ به   دروا ه موردند و سوار شدیم و به امراای نگهبانان و یط

 استن  ن ر در بیرون ا  شهر و در فا لۀ میان شهر و نرارگاه شیرپور وانع  این 
کارخانه  پیش روی  فا لها   ساختمان ااا  من  ا   پن  تاختیمن  کابل  دریای  امتداد  در  کوتاه  اای  ای 

اعمار شده باغ ن ر  در جنوا و شرق  که  دور  دیحیومتی را  دخولی اندا  به  و  شرنی ن ر    م 
اا را در منجا گباشتیم؛ داخل  شدن اسپ ای دیده نمی رگ بود که در من دروا ه رسیدیمن دخولی تانی ب 

 نان ا  باغ عبور کردیمن نگهبانان بدون کدام تشریفاتا کاتبانا خادمان و عارضان را  شدیم و ندم 
 راندندن می  که در امه جا به حرکت بودند ا  سر راه ما 

ن ر در مقابل ما نرار داشتن در دو پهلوی دروا    اای  اا و پل اا و خندقنون دیوار و برج کا
دایره  اایی که به شیل نیم دار ن ر توسی برج اا نرار داشتن باروی کنگره شد  ورودی سنگر ت ئین 

داشتن بر رواق مدخل حی ی مشابه    شدن این امها منمر  دلیش شرنی ترتیا شده بودا نیع می 
دار بودن ا  این برج ونت  ه بودن شاید تفنگی ماشین ا پوشاند تلسیوپ نرار داشت که گنبدکی من ر

شود که رسم دیرین یسالم  بحم و  افین می ینین یلوا و غروا مفتااا بوق و دال ناا بومی  
 استن   مین یسالم شامم شااان مشرق 

اا ا   و دما و داما دور یبل   حند سال پن ا  منا گاای ونت سحرا شیون غریا و یینواخت بوق 
 کردنمی  خواا بیدارم 

اش با   شدهکاریاای حوبیا سنگین و مان ونگار که دروا های پار ا  نقش ا  پل گبشتیم و ا  ورودی 
رفتندن  اایی که ا  من به بیرون می بودندن پن ا  من اتاق نگهبانان بودا فراخ با سقفی بلند و راارو 

 بودندن  ه اینجا و منجا ایستادهسربا ان محافم دسته دست
پط در غرفۀ حوبی لم داده بودن با ممدن ما به درونا ا  جای جستن  کریوال با تفنگ برحهنگهبان نو

 بودن  ا  اتاق نگهبانان گبشتیم و پای به بیرون گباشتیمن باغ دیگری 
در گرداگرد    کاری بود و درختن در دو لبۀ راه کتار  نا ک مانی نرار داشتندو یرف راه سب ه 

اا در دو یرف دخولی دویبقه بودند  نامر اعمار شده بودن ساختمان اایی به  ورت مت باغ ساختمان 
 داشتندن  و در جااای دیگر یط یبقه

کوره راه مرک ی را یی کردیم تا به دیواری بلند و یوالنی رسیدیم که در سراسر یولش مجه  به  
وردیم  اای دیگری داشتن به یرف حپ دور خ ساختمان اای دیدبانی بود و مااراً در عقبش  رو نه 
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کاری  کاری شده رسیدیمن حهارحوا در با مرافت کنده تا به دروا   کوحط ولی ضخیم حوبی و مان 
شده بودن دروا ه رواق نداشت و در برابرش در فا لۀ تقریباً شش فوتی منا یط سپر بلند و سنگین  

 بودن  حوبی ن ا شده 
دروا ها مانع دید منحه در    نیه در ونت با  بودنفۀ دیگری نداشت ج  ای به نمرم این حفام ومی

 بودن  ای برای منتمران گباشته شده عقبش بود شودن در ن دیط دروا ه درا حوکی 
پوش با  میان در و حفام حوبیا افسری یونیفورم پوشیده و مسلح به شمشیر و حندین سربا  یونیفورم 

تا ا  رسیدن  ده بودندنشده ایستااای کارابین برحه تفنگ  ما مگاای دادن حند    افسر به درون رفتا 
 کشیدیمن  ای انتماردنیقه 

اای  اجا   ورود داده شدن ساختمان تابستانی امیر را دیدیم که در میان باغی ا  گل نرار داشتن گل 
  اای اای دیگری که عیری شیرین پراکنده بودندن راارو بوی  رد و گل سرخ بودند و گالا و شا 

روی ما دروا   دخولی عمارت  پوشیده شده بودن مستقیم در روبه اای گل با سنگ مرمر  ان کارت می
داشت: اگر دروا     بود و امان دم فهمیدم که حرا من حفام حوبی و سنگین در برابر دروا   باغ نرار

شد با  بودا می توانست اندرون را ببیند و اگر دروا   باغ ام با  می بود مدم می ساختمان گشوده می 
 کردن  ار  باغ با تفنگ ییراست بر تخت شاای تیراندا ینبودن حفام ا  کن

پله  ا   دروا   ورودی ساختمان می در ار یرف  به  بودن  اایی که  ایستاده  رسیدا شیری مرمرین 
ساختمان   بودن  وارد شده  اند  ا   و  نشده  تراشیده  افغانستان  در  این  کردم  معلوم  دیرتر  که  یوری 

 بودن  و نگاراای بیش ا  اندا ه  ا  مهندسی عجیا و غریا با نقش یانمونه 
اا باال رفتیم و ا  دروا   دخولی گبشتیمن حند پیشخدمت جوان به پیشوا  ایستاده بودندن لباسشان  ا  پله 

اای مختلف پوشیده بودند که با  اای مخملین با رنگ اای نره نلین باالتنه شرنی نبودا به ج  کاله 
اای انگلیسین ا  البی پا به سالونی مدور  ا داشتند و مو ه یی گلدو ی شده بودن پتلون به پتاراای یال

 شدیمن  رو ضلعی با سقف بلند و گنبدی گباشتیم و با شه اده روبه و یا اشت 
با ودار نشسته بود و برادرش سردار ن رهللا خان در  هللا در حوکی مآا شه اده حبیا جاللت  ای 

ستشن شه اده حهارشانه است و ندری تنومند  ای در راحلقه فسر به  ورت نیمه دست حپش و حندین ا
 شودن می ساله معلومو تقریباً بیست 

داشت شرنی  در نمر  استثنای بروت با  به  داردن  اای مریفا موی  ورتش  بودنش جلدی روشن 
دلنشین بر لا داردن سردار ن رهللا لبخندی  که تقریباً  خان   تراشیده استن سیمایش جباا است و 

نمر می  افده به  ب رگ ساله  برادر  مانند  استن  دیگری  تیپ  و  رسدا  بینی  و  نیست  ترش حارشانه 
هللا خان شبااتی  یاد به امیر داردا ارحند  ندندن حبیا اش عقابی استن اردویشان کوتاه خیوی حهره 

ر  کی لینت داردن امیاش استن  بانش اند تر ا  حهر  پدر امایونی تر است و سیمایش مالیم ری اندام 
م گفت که این عارضه برای نخستین بار ونتی ماارشد که کسانی کوشیده بودند شه اده  اا برای بعد 

 کنندن  را که انو  کودکی بیش نبوده است مسموم 
اای نره نلی بر سرن گرحه اینجا  اروپایی به تن داشتند و کاله اا و افسران یونیفورم نمامی  شه اده

 نبودن  حاضران بر کف اتاق نشسته یط ا   مین بودا ایچ درباری در مشرق 
کردیم بهتر است میابق   مین دستاراای خود را ا  سر برداشتیما حون فیر می خالف رسوم مشرق 

من   مورد  در  کم  خیلی  که  شرنی  رسوم  ا   تقلید  برای  تالش  ا   و  کنیم  رفتار  غربی  مداا  با 
 بپرای یمن  دانستیمامی

ود با ما دست داد و مؤدبانه جویای حال ما شد و ابرا   یور که نشسته به امان تعمیم کردیم و شه اد 
 باشدن  امیدواری کرد که سفر به کابل ما را خسته نیرده
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روی شه اده حوکی گباشته بودندا به یرف حپش و با اندکی فا لهن حای و سگرت  برای ما روبه 
اان به فارسی گپ  ه اا و کارخانورد ماشین ای با ما  حبت کردا عمدتاً در مموردندن شه اده لحمه 

 کردنمی   د و مترجم ترجمهمی
شد که ار یط  سالون مرک ی عمارت ا  یریق حهار اتاق ب رگ به حهار اتاق دیگر و ل می

یور  نشین مقابل من ساختن در شاه اا البی را می تقریباً دوا ده فوت مربع وسعت داشتن ییی ا  من 
 شدنمی  و ا  ار یرف من یط اتاق دیگر جدا شد تخت امیر گباشته می که بعد دیدیم معموالً 

شان در یبقۀ باالیی اتانی  دو اتانی که به سالون مرک ی راه داشتند فاند در بودند و باالی ار یط  
شد به سالون مرک ی نگاه کرد؛ ولی یط نرد  حوبی جلو نگاه  میابق نرار داشت که ا  من ام می 

 گرفتنمی  را
شد و سالون مرک ی توسی نوری که  شدند روشن می به باغ گشوده می اایی که  توسی اارسی   اااتاق 

رسیدن سالون ار حند سقفی بلند و گنبدی داشتا ولی نیر سیح من بیشتر ا  تقریباً  اا می ا  این اتاق 
 نبودن  اژده فوت 

ی مختلفی نهاده  حی اا  کردندااای دورادور را ا  ام جدا می در کنار حهار دیوار کوتاای که اتاق 
شدها کاری ای حوبی و کنده اای یالیی؛ الماری بود؛ پیانویی پوشیده با روپوشی مخملی و گالیاری 

حراغ  و  برنجی  من شمعدانی  بر  که  مرمرین  ت ئین می ی  و  رنگارنگ  و  اای  روسیه  ساخت  شد  
رویش    غب و رنگ و نلم کاری شده که کارنگ حوبی و کندهبود و می  کار تیره  انگلستان حیده شده

 داشتن رارن
رویم افتاد که بر من دو تا عین حاپ سنگی ناا  حون مقابل شه اده نشستما حشمم به دیوار روبه 

دادن یط یا دو سال  گرفته ن ا بود؛ ییی مجلن اعیان و دیگری مجلن عوام انگلستان را نشان می 
مآا امیر  گ ینم تا ا  جاللت منجا انامت    بعدا بیشتر با این ساختمان مشنا شدما حون مجبور بودم در

 کنمن  در جریان یط بیماری وخیم موامبت 
کنم که او این ایده را ا   امیر برایم گفت که یرح ساختمان را خودش ریخته استن ولی من خیال می 

 بودمن  دیدن ییی ا  مساجد تاشیند گرفته باشد که من عیسی ا  من دیده
ایشی اعمار شده استن امیر در تالش بوده است  به  ورت م م   گفت که ساختمان کوحط است ومی

اای مانین به کار برده استن پولی  یاد  تا ساختمان را در برابر  ل له مقاوم سا د و ا  این رو میله 
 بودن  برای ساختمان خرج کرده

  ااشه اده سگرتی روشن کرد و به مجردی که به کشیدن شروا کردا  دای غریبی بلند شدن حراغ 
شدن حهر  شه اده توجهم را جلا کردن پاین رویش  خوردند و دگرگون ا به شدت تیان میاو گلدانی 

 را سوی من دور داده و گفت: ی ل له!م 
اای ما به پهلو افتادندن حینی  اا با  شدند و حوکی اای در خوردن ف ونی گرفت و پله لر یدن و تیان 

ای بعد ناگهان ا   جایش نشسته بودن لحمه   در  اده انوشدا شه که لر ه و غوغا بیشتر و شدیدتر می 
دنبالش شتافتیمن امه فیر   به  ما  به شمول  دربار  تمام  باغ گباشتن  به  ندم  به سرعت  پرید و  جای 

 امن دیده ای حنان شدید ریختن فقی یط بار دیگر در عمرم  ل له  کردیم که ساختمان فروخوااد می
 دن دوباره به  لغ ید و موج میشرق به غرا می   اایش ا  تیان  ل له حهار دنیقه به درا ا کشید و  

به   ناگهانی  نسبتاً  اینگونها  به  شرفیابی  و  شدیم  مرخص  به  ودی  ولی  رفتیما  ساختمان  درون 
 رسیدن  پایان 

رفتیما دیدم که در دورن ح ار دو سرای دیگر نی  عالوه بر سرایی که عمارت  حون بیرون می 
اغ امیر حرمسرا نرار داشت که خیلی ب رگ بودن عبور ا   ن در پهلوی بامیر در من بود وجود دارد 

برابر دروا   حرمسراا در  ورتی که بتوان راه دیگری را انتخاا کردا دور ا  مداا دربار استن  
 کردن  خودم یط بار ا  این دروا ه گبشتمن در این مورد دیرتر  حبت خواام 
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پهلوی حرمسرا سرایی حارکنج است که مقر  به شمار میرسمی    در  ا    رودن ار شه ادگان  یط 
شه ادگان اضافه بر من سرایی در شهر نی  داردا جایی که نوکران و اسپان و حرمسرا نرار دارندن  

اا خ انه ام موجود است که گدام شخ ی امیر است و حاوی انواا اشیای گرانبها  اف ون بر این سرا 
نالین مانند تیه  المانا  ابریشمینا  نی  جای  شراا   و   اااای  و  ا  مشپ خانه وجود دارد  اان ردیفی 

 نیعاتن  اایی برایباش مأموران دربار و پیشخدمتان و بارک  و بود 
دادن کدام شورش ناگهانی  رسد و بدون شط در  ورت روی این ح ار ارحند مستحیم به نمر می 

 استن  اای مسمایی وانع ه ل در تیررن ح اری نرار دارد که بر نلۀ کومفید استا ولی به  ورت کام
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مغا   کردنشان   ام  اا و سراای ماشین ا   ندوق ر پاین به بیرون موردن پارحه رو  بعدی مست 

بست و با اا را به ام میگروابان و حند تا ا  سربا ان نگهبانا حابیانه پار ه  کردن به کمط یط
فهمیدندشا  مخلویی ا  انگلیسی و اندوستانی شیسته و فارسیا  بانی که کارگران به  ودی می

 دادن می تند تند دستور
  پاین شنیدم که در شهر شفاخانه  دستوری برای موامبت ا  مریضان دریافت نیرده بودما ولی حون ا

ر بر اسپ به منجا روان شدم تا ببینم شفاخانه حه جایی استن شفاخانه در  وجود داردا با نگهبانان سوا
نار سرکی عریض  اای حیومتی که در بیرون ا  ن ر ارگ بود نرار داشتا در کردیف ساختمان 

اا ساخته بودند  کردن این جاده را بریتانوی با درختان سپیدار که نرارگاه شیرپور را با شهر و ل می
نامیدندن این عمارات حدود شرنی و جنوبی  )جاد  کهنه و پردرخت( می  ”The Old Mall“ و من را   

 اندن شده  یر نمر امیر مباد اایی که  ساختندا مانند بسیاری ا  خانه باغ بیرونی ن ر ارگ را می
اایشان  اندن دیوار ای ولی بسیار مرتفعاندن یط یبقه ته شده اای دیگر کابل ساخاا ام بهتر ا  خانه این 

شود که برای  اایشان نه به سرکا بلیه به باغی گشوده می دار استن دروا ه اا شیشه ضخیم و کلیین 
شرق استا گبشتن جایی که در انگام مالنات    داخل رفتن به من باید ا  دروا   کالن که رو به

 جنوان    یریق دری مشابه دره بودیم و نی  ااا را تحویل داد شه اده اسپ 
شده اای کاشی جراحی را یافتم که بر رفدر گاداِم داروخانه شماری ب رگ ا  مالت و اسباا ندیمی

شده بعضی  حیده  و  هر  بود  ما یانحه    .”Hon. East India Co“ شان  بر  داشتندن  دیگر  را  اای 
 شدن می حاوی ادویۀ اروپایی دیده ی  اا اا و پاکت اا و نویی ای ب رگ ا  بوتل مجموعه 

گاه بعضی ا  دستیاران  اا را گاه نام ار یط ا  دوااا به خی فارسی و انگلیسی نوشته شده بودن این 
اای سرپایی  بوده و مسئولیت مریض   اا گماشتگان امیر اندوستانی شفاخانه فرمایش داده بودندن من 

 اندن داشته  اا را به دوششفاخانه و دواخانه 
فرمایش تِنت یساس در  محاسبه اا  کدام  نه  به  اایشان  توجهی  کمترین  ام  نه  و  بودند  برده  کار  به  ای 

شد با من ار مرضی را تداوی  اای محفوم با حق امتیا  را که می م ارفن مقداری  یاد ا  داروی 
اایی که  دم که در معرض نور مفتاا نرار داشتند و نی  دوااای نوتر و گرانبهاتری راا دارو کردا دی
 کنندن می  اا را عالجدانیم و گویا خیلی ا  درد شان کم می درباره
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شد  حرفۀ یبابت که نیمتشان مناسا و میانی م تأثیرشان معلوم است به  و م موده ا  یاران ندیمی  
 نبودن  اای تلخ و ایپیاکوانا ایچ نشانیامونیاا نمط  مانند کینینا کاربونات 
اند و دریافتم که ارونت لیست  دادهاا را فرمایش می حه پالنی دارو بق به  اا میاپرسیدم که اندوستانی 

ای ا  یریق اندوستان به کابل مورده و به  اای کدام شرکت داروفروشی را که باد به گونهنیمت 
اندا ار دارو و یا مخلویی محفوم با حق امتیا  را که راه حلی  کردهه می حنگشان افتاده بودها میالع

ممدها نشانی کرده و مقداری انگفت ا  من را فرمایش  مسان در تداوی موفقانه به نمرشان می کوتاه و  
 باشندن  اندا بی توجه به نیمت و بی من که نبالً م مایش کردهدادهمی

اایی بودند که مسلط یبی را در الاور فراگرفته و نبالً در خدمت  اندوستانی اا  یر نمر  دواخانه 
شد که اندک معاشی ا  حیومت  اا برایم مدالی را نشان دادن گفته می ییی ا  من  دناناا بوده بریتانوی 

 موردن می گاه نشنیدم حگونه معاشی را به دست کند؛ گرحه در مدت انامتم در کابل ایچ دریافت می 
رو شدمن شنیده بودند  ط ساعت نه  بح به بیمارستان رسیدم و با تقریباً اشتاد بیمار افغان روبه ن دی

خواستند توسی او تداوی شوندن  مانی که لورد رابرتن  است و می  ممدهکه یط یداکتر فرنگیم  
 بودندن اا خوا کار کرده ما در میان افغان اای نمامی  کابل را اشغال کرده بودا جراح

برحه  بیماران جلوگیری می نگهبانی  دستۀ  ا  اجوم  در دروا ها  به عوض سرنی ه  پط شده  کردن 
اا  بستن ار مریضی که اسلحه داشت )بسیاری ا  افغان داشت که با نوت به کار می   یادستیحوا 

 شدنمی  سالح  شدن به اتاق خلع کنند( پیش ا  داخلنوعی ا  من را حمل می 
ممدن بود که فارسی یاد نگیرمن بنابراین با داخل  ستر پاین برایم تو یه کردهترجمانی با من نبود و م
ای گرفتار دشواری شدمن در یط کتاا گرامر فارسی کلمۀ یدردم را یاد   هنخستین مریضا تا اندا
با روبه  لحنی پرسش گرفته بودم و  با  بیمارا  اولین مرد  با  با  رو شدن  گفتم: یدرد؟م مریض  ممی  

مانده باشد و کلمۀ یدردم  کت به من نگاه کردن گمان کردم ا  لحام فیری شاید عقا حرسیمای بی 
اش کنمن حون  دانستم پن ا  من حه بگویمن بنابراین خواستم با گوشی معاینه الً نمی را تیرار کردمن ا 

  به عقا گباشتن    ده شد و اراسان وبدگمان ندمیاش گباشتما به شدت شگفت تسیوا را برسینه استی 
اش کنمن با  ام مشیلش را نیافتمن به بن بست  رسد گباشت تا معاینه ولی ونتی دید مسیبی برایش نمی 

 بودمن  رسیده
رنگ بر تنا  ایکننده بودن امان دم جوانی بلندنامت دستار به سر و باالپوشی نهوه وضعی ناراحت 

ای  راانیدن معلوم شد که مسیحی ای نانص سالم داد و مرا ا  بیحارگی  ندم به پیش گباشت و با انگلیسی
بل   مانی حنان درا  را در کا   حیث مسیونار تعلیم یافته و ارمنی است که در میتبی در اندوستان ِمن 

اش بسیار  به سر بردها که انگلیسی را تقریباً فراموش کرده استن او دیرتر مترجمم شد و انگلیسی 
گویدن  بانش به  انگلیسی او را یاد بگیرم تا بفهمم حه میروان شدا ولی در اوایل مجبور بودم تا من 

 داشتن  کلی ا  دیگران فرق 
کند؟م دیدم که  د بپرن که میا کدام جایش درد میمریضن گفتم ییا  این مربه ار حالا برگردیم به  

  کوشیدم تلفم درستش را به کار بندما ولی بیهوده کلمۀ یدردم را درست تلفم نیرده بودمن اکنون می 
شد ام نهفته بود که باعث می اا انتمار نداشتند که من فارسی بدانم و یا کدام مانگی در کلمه بودن یا من 

 کنندن  ابر یدردم گفتنم لاق لاق به من نگاه ر برد 
است کندبانن ونتی دیدم مریض درد نداردا گفتم یبرایش بگو  بانش را بیرون  افغان معمولی مدمی  

کند با حنین  و با بدگمانی به من نگریستن ت ور کردم که فیر می   کشدنم مریض با  متحیر شد 
ممدن گفتم: یاین  م به نمر میرا نشان دادن کامالً سال  کردن دارمن باالخره  بانش خوااشی ن د شوخی 

کنید  برا من مشیلش را پیدا کردننم  مدم مشیلی نداردنم ولی ارمنی گفت: ی احاا شما کمی  
رد سر جنباندن یادم نیست جوان ارمنی حه کلماتی را برایم گفتا تا بتوانم  حی ی به فارسی گفت و م

خواادن  یاورمن ولی باالخره معلوم کردم که مریض حه می ب در به کمط منا ا  مشیل مریض سر
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خواستا حون تمام رنج او ناشی ا  ناتوانی در ارضای  نان متعددش بودن  دوای نوت مردانه می 
 مرضی در کشور ما وجود ندارد و من برای عالجش کدام دارویی ندارمنم گفتم یبرایش بگو حنین 

کردندن در غیر من تا مالریاا  به این خایر مراجعه می   در من رو  اول ده دوا ده نفری بودند که
توانستم  دادندن نمی تنگی بیشترین امراض را تشییل میاای  ارویا سرفه و نفن دردیا بیماری حشم 

 منتمرندن  ریضان را معاینه کنمن بنابراین پیشین برگشتم و دیدم انو  ام پیش ا  مهر امۀ م
شد ا  عهد  امگی برمیم و شخ اً  ای باال گرفت که دیگر نمی مانه اا شمار بیماران به پیبا گبشت رو  

توانستم  دارو را ترکیا و مماده سا من گرحه در منجا داروسا ان اندوستانی ام بودند ولی انو  نمی 
 شناختمشانن می  اا اعتماد کنم حون خوا به من 

ای  مناسا را به شیشه   رو ی پسری را که پیشخدمت دربار بود موردندن  ردی کشیده بودن داروی 
جای داده بر می  گباشتمن رویم را دور دادم تا مریض دیگر را معاینه کنمن با  دارویی ترکیا کرده  

ه کارم ادامه دادم تا ده یا دوا ده بوتل مماده شدن پن  و بوتل را در کنار بوتل اولی بر می  گباشتمن ب
را گرفته و با    بداندن مریضان دوای خود   اا ما ریخته و به مریضانا  من دستور دادم در بوتل 

رضایت رااشان را گرفته و رفتندن ا  من میان پسر پیشخدمت به  ودی شفا یافتن یبعاً ا  این مسئله  
 گفتمن  ارمنی  ام به خرسند شدم و ا  خرسندی 

ای مرمو  به من نگاه کردن گفت یوانعاً که خدا امراات استنم  به نمرم حنان رسید که به گونه 
نرار بوده استا حون برایم  یو  بیانش متعجبم ساختن ولی پن ا  حند ماای فهمیدم گپ ا  حه  ش

و خود را به  حیایت کردن ا  نرار معلوم پن ا  من که دارو را برای پسر پیشخدمت ترکیا کرده  
دور داده بودما ییی ا  دواسا ان حشمش به بوتل دوا بر روی می  افتاده بود  یرف مریض دومی  

ر حنان که  بود که ناشاسته استن من را مبیش کرده و پن بر جایش گباشته بودن دیرت یر کردهو ف
ترسیده  اشته و می دستور داده بودم ما در من ریخته بودندن دواسا  جرئت اعتراف به اشتبااش را ند 

ه در  است که مبادا بر وی خشم گیرمن ولی پسر جوان با خوردنش به  ودی شفا یافته بودن این مسئل
حیث شفادانده به سرعت پراکنده  شفاخانه حیرت و ایبت عمیقی را برانگیخته بود و شهرت من ِمن 

 ما حه جاالانم یابدا حه گفتند: یفرنگی ار حی ی به بیمار بداد شفا می جا می شدن امه 
نها  اا و در فا لۀ تقریباً یی د یاردی ا  ممبوالنن شفاخا اای ن را در بیرون ا  خندق در باغحه 

با برند  مجه  به ستو  دیدم  بام مان ن ساختمانی ب رگ و سفید  این را سالم حادریاا و  خانه  پوشن 
ب رگ    سقفی بلند و دوا ده اارسینامیدند که به معنای سالون شرفیابی استن سالونی است درا  با  می

اا  ر استن ستون اای سفید استوااای انگلیسی در ار یرفن سقف من بر دو ردیف ا  ستون با پرده
 اندن شده  اای نا کا رنگین و جالداد  برنجی است که با شابلون نقاشیم ین به ورنه 

رتبۀ اردو را به نان  عالی   مآا افسراناای انگلیسی پوشیده است و ونتی جاللت کف سالون با فرش 
دعوت می  بسیار رخ می شام  امری که  درا  حیده می کندا  می اای  برای ار  دادا  و  مهمان  شود 

 شودن می ای با ودار و حوبی با نشیمنگاه بوریایی دادهحوکی 
کنندن  ااا سالون را شا با دو حراغ ب رگ برنی نوسی روشن می اا و یا جشن در جریان ضیافت 

شودن عمارت ا  شرق به  مورند گرفته می شین منقول که در حنین مواردی ا  کارخانه میبرق ا  ما
انته افتاده است و در  ایواِن استوار بر ستون ای غربی غرا  اا نرار  اش دروا   ب رگ دخولی و 

 استن  جا یبقۀ دیگری ام دارد که مهمانخانۀ امیرداردن ساختمان در این 
ار دارد و دالی  یا سالون دخولی که به سوی باغ ن ر گشوده  در یبقۀ امیف سالونی ب رگ نر

اای سنگی و نرد  حوبی به یبقۀ  ای با پله دن  ینه ناتر وانع شودن نی  در این دالی  سه اتاق کوحط می
فرنگی نرار دارد که مهمانخانۀ امیر استن  رسدن در وسی این یبقه عمارت ب رگ کالهباالیی می 

ساختماناتاق  این  ارسی  اای  ا   شماری  یاد  کمط  میبه  روشن  نشری  دو  به  اای  رو  که  شود 
هللا  شوندن امیر و گاای ام شه اده حبیا ل گشوده می اای پشت بام یبقۀ اواای پوشیده و تخت بالین 
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فرنگی  را عادت بر من است که گهگاه برای ییی دو ماه در این خانه  ندگی کنندا یا در خانۀ کاله 
 امیفن  اای یبقۀ ا در ییی ا  اتاق در یبقۀ باال و ی

اای بستری  مریض ای برای  حند رو ی پن ا  نخستین حضورم در دواخانها شنیدم که کلینیط نمامی 
ونیم مایلی شمال شهر وانع است وجود داردن ن د دیدار ام در نرارگاه شیرپور که در فا لۀ یط 

در دواخانۀ شهر به پایان رسانده بودم ا   ا  من کردمن پیشین ییی ا  رو اا پن ا  من که کارم را  
رودا حرکت کردیمن  اه می یریق االدمال که ا  شهر به بیرون رفته و ا  ن ر ارگ گبشته سوی نرارگ

خانه گبشتیم و در ادامۀ راه در انتهای باغ ن را بنای یادبودی را دیدم که تقریباً بیست  اول ا  سالم 
ناعده  بودن  بلند  و  فوت  برج مخرویی اش مربع بود  بودن در سیوی    به شیل  برافراشته  ند  کلیسا 

مآا برای ب رگداشت  دبود را جاللت مربعش حی ی به فارسی حیاکی شده بودن معلوم شد که این یا
 استن اا جان باخته بودند ساخته خایر  سربا انی که در مخرین جنگ علیه بریتانوی 

رار دارد که ا  مقابل ن ر شروا شده و تا  ای نیبقه اای یط در یرف دیگر ردیفی ا  ساختمان 
دا بلیه به سوی دیگر و  اا دری به یرف جاده ندارنبنای یادبود گسترش یافته استن این ساختمان 

شوندن این ردیف تعمیراا در برابر بنای یادبود  اای ترکاری و کشت اراای عقا با  می به باغ   رو
رودن  یابند که به یرف شرق و به سوی دریای کابل می ه می ای ادامای را ساخته و به امتداد جاده  اویه 

بر  گارد محافمش اعمار کرده استن ا  برااند که امیر برای سربا ان و افسران  اایی اا پارک این 
فوتی یط جوی باریط و م نوعی ما جاری است و   اا به فا لۀ حهار اای این ساختمان دروا ه

اای ترکاری به  و گرفتن و ام برای نوشیدن و مبیاری باغ ااا ام برای وضمیابق به رسوم افغان 
 رودن می  کار

دیم که دورادور نرارگاه شیرپور را احایه کرده  د ن دیط شدار و بلنبه پیش رفتیم تا به باروی کنگره
ونیم مایلی شمال شهر  بودن این ح ار مستییلی که تقریباً ا  شرق به غرا افتاده است و در یط 

ونیم مایل درا ا و سه حهارم یط مایل عرض داردن ا  عقا بر دو تپۀ  ا به یط وانع استا نری
سه بی بی  تقریباً  که  دارد  تییه  نریۀ  مهرو  شرقا  یرف  به  من  پای  در  و  دارند  ارتفاا  فوت   د 
کنند و سه یرف دیگر من در پناه  اا نرارگاه را ا  سمت شمال حفم می مهرو وانع استن تپه بی بی 

اندا به استثنای نهایت شرنی نرارگاه که نیم یول دیوارش  است که میمل و ناگسسته   دیواراای بلندی
 استن  همهرو اشغال کرد بی را نریۀ بی 

شیرپور امان نرارگاای است که به ونت اشغال کابل در جریان جنگ دوم افغان و انگلین توسی  
هانی شبانه را کشیده بودند که  اا نقشۀ یط حملۀ ناگاا بودن افغان لورد رابرتن در تسلی بریتانوی 

ر  وای رابرتن د بردندن حون نمیابق من بایستی تمام نیرواایشان با یط اشاره به نرارگاه یورش می 
اا ت ور کرده بودند که پیرو ی مسان به دست  العاده اندک بودا افغان تناسا با وسعت نرارگاه فوق

بودندن ولی در   را  کوه مسمایی تعیین کردهخوااد ممدن رم  حمله را افروختن ناگهانی متشی بر ف 
و  کافی امه حی  را فاش  شوند که حاضر باشند در برابر رشاا امیشه کسانی پیدا می میان افغان 

ب  انگلین کنندن  بودهنابراین  مماده  باخبر و  تهاجم  مغا   ا  امان  افغان اا  یورش  تیراندا ی  اندن  با  اا 
شده و منان پن ا  تالشی شجاعانه ولی بیهوده برای رخنه کردن در  رو ای روبه ونفه مور و بی مرگ

 ماندندن  ن مر مانشان کشته شدها بر میدانشینی شده و شماری  یاد ا  انرارگاها مجبور به عقا 
ای پوشیده بودن در درون ح ار  دایرهای نیم ای که ا  من به درون رفتیم ا  بیرون توسی پردهدروا ه

اای  دار و بام اای ب رگ و ستون شدند با برندهای دیده می اای یط یبقه اختمان در امتداد دیوار س
شده راه به بام داشتند؛ یوری که در  ورت  کاری حوا   لین و اای گاای معین  ینه اموارن در فا له 

اای دیوار  توانست برای دفاا به سرعت به بام رفته و ا  یریق تیراندا حمله به نرارگاها نوا می 
 کندن  متش
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رد بود که در من میوه  در درون ح ارا در ن دییی دروا   ورودیا با اری متشیل ا  دکان  اای خا
اای رنگارنگ ترکمنیا کابلی و ا ارگی  شدن سربا ان با لبانط فروخته می و ترکاری و نان خش

ن حلم دود  کردندن دیگرابا ی می دسته دسته اینجا و منجا جمع بودندن بعضی بر  مین نشسته و نیعه 
باغحه کردند و عده می در میان  بیل می گطای  گالا  باغحه اای ترکاری و  این  با  حمت   دنندن  اا 

بودندن کلبه  اایی احداث شدهرد کلبه بسیار گرداگ اا جهت  بود که به  ورت غیرمنمم اعمار شده 
 بودن  اا کشیده شدهساختند که در امتداد برنده ای را می شمالی کوحه 

شدند و حینی  ای بیشتر ا  منحه مردمان شهر برو  داده بودندا به ما خیره می با کنجیاوی سربا ان  
اا ناگهان گام به پیش نهاد و افسار اسپم را گرفتن کارش    من ییی ا  راندماکه به سوی شفاخانه می 

رسید که بهتر  ادبی پنداشته و نمحین را باال بردم تا بر  ورتش بیوبمن ولی به بانم  را نوعی بی 
تر با خنجر مماد  یط افغان برافروخته بپرای من محافمم بر مرد دست  است ا  خیر مشنایی ن دیط

نار راند و با  دای بلند کلماتی گفتن مرد افغان با غضا حی اایی در پاسخ گفتن  انداخت و او را ک
  حه نرار استن به راام  دانستم و نه ام ترجمانی امراام بودا ندانستم موضوا اه فارسی می حون ن
 دادمن ادامه

تعلیم میتمام مرک  نرارگاها میدانی ب رگ و ریگ  اای  ه یافتن واژری ی شده بودا جایی که نوا 
نمامی  القاا  ولی  فارسین  نه  بود  پشتو  به  بان  بودندن  فرماندای  شده  ساخته  انگلیسی  القاا  ا  

گونه  یجنیرلم را یجنرالم و به امین   گفتند و یکپتنم را یکیفتانمایسرجنتم را یسرجنم می
 جنرالمن  _ یبریگادیرم و یبریگادیر

ای و  اش پخشا دولنگه بودن دروا   ورودی شفاخانه در حهاردیواری باغی در درون نرارگاه وانع  
اا  اا در امتداد دیوار باغ و به سبط معمولی افغان ساخته شده بودن اتاق ای ا  اتاقضخیم بودن سلسله 

 داشتن  یریق برنده با ام و ل بودند و ساختمان یط یبقه  تنها ا 
که به  فقی ا  یریق دروا ه  کدام اارسی نداشت و  ابعاد ار اتاق تقریباً ده در اشت فوت بودن ایچ 

 بودن  گرفت و تقریباً تاریطشد اندکی نور میبرنده با  می 
ای ام  الی بودن مشپ خانه شد و در وسی حوضی مربعن حوض البته خدر باغ حندتا درخت دیده می

پخت و  کردند و در من مشپ  نان خشط را می بود که دیگ و دیگدانش را با  غال حوا داغ می 
اای  ساختن پلو که متشیل ا  برنج و گوشت است؛ کباا که پارحه می  مریضان را مماده  رژیم غبایی 

وربا یا مبگوشت و شوله  شود؛ شکوحط گوشت است که به سیخ کشیده شده و بر متش  غال بریان می 
که برنج جوشانده در ما و ممیخته با شورباستن دوتا دواخانه ام وجود داشتا ییی حاوی دارواای  

دیگری دربرگیرند  شماری معدود ا  دوااای اروپایین یبعاً ا   نان پرستار خبری نبودن    و بومی  
 کردنمی  ار سربا  مریض راا ییی ا  امر مانش مرانبت 

 دا تاریخ و نام مریضا رژیم غبایی و دوایی را که برایش تجوی   و انه به منجا سر می که رحییمی 
شدن ومیفۀ شخص مرانا من بود  بیمار داده می به مرانا    نوشتن کاغب بود بر پارحه کاغبی می کرده

برای    تا دوا را ا  دواخانه بگیرد و نان را ا  مشپ خانهن ارگ  نشنیدم که کسی ا  مرانبین ا  نانی که
 بخوردن بیماران معین شده بودا

میر ا    اای کاغب را بهنفر حییما یط مشپ  و یط داروسا  در شفاخانه بودوباش داشتندن پارحه یط 
دادند تا رژیم غبایی را روی ییی و ادویۀ تجوی  شده را بر ورنی دیگر با نویسی کندن پن ا   می

شد؛ یوری که اگر در مورد  یل رو انه ثبت نمی گباشتندن م ارف به شاا را در دفتری میمن نسخه 
دکان  می مشپ ا  وجود  به  تقلا  سوءمن  دواسا   یا  و  تفتیش  داران  دستور  امیر  و  تهیۀ  ممد  و 

حساا میمل  گبشت تا  ورت ونیم سال و گاه دو سال می دادا یط سالا یط حساا را می  ورت 
حساا را معلوم کنیدم معموالً با حیم  دستور ی ورت اا فهمیدم که در افغانستان  شدن البته دیرتر می

 استن  یجریمۀ نقدیا  ندان یا اعدامم مترادف
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که در شیرپور  ترجم ارمنی پیدا شدا برایش ا  سربا ی   بح رو  بعد در ممبوالنن بودمن ونتی م
ا     خواسته استنبه افسار اسپم حنگ انداخته بود حیایت کردم و خواستم بدانم که من مرد حه می

شنیدن حادثه ییه خورد و رو به افسر نگهبان کرد و جویای معلومات شدن معلوم شد که گپ مهمی  
اای  خواسته تا من ییی ا  اندیوالید من داکتر فرنگی باشما می نبوده استن سربا  که حدن  ده بود با

خشن و نادان    بیمارش را ببینمن ا  یرفش معبرت خواستند و گفتند کابلی نیست بلیه مدم یکوایم
گفت که تا او با امیر  حبت  هللا رسید که می ارحال مهر من رو  دستوری ا  شه اده حبیا استن به 

 نیستن  به شیرپور مجا نیرده استا برایم رفتن  
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مهم برومن   در امان رو ی که ا  شفاخانه دیدن کرده بودما برایم دستور رسید تا به عیادت شخ ی 

او برادر منشی مخ وص )میر ای( ولیعهد بودن گرحه راه کوتاه بودا با  ام سوار بر اسپ رفتما  
دا پیاده ا  میان شهر بگبردن بیمار  شد شخ ی دارای مونف بلنکردم که شاید معمول نباحون فیر می 

ورده بودما  درمانن تا ندری شیرینی و حای نخدستخوش مرض پارکینسون بود که دردی است بی 
 شومن  نگباشتند مرخص 

ترین  کنم برجسته اای منیقۀ نشیمن کابل گبشتیمن فیر میاشا سواره ا  کوحه برای رسیدن به خانه 
اا و بلندی دیواراایی است که بدون کدام نمم و  بودن من اای منیقۀ نشیمنا باریط ویژگی کوحه 

ه  ورت عموم معبراایی تنگ بودند و برای  اا باندن این راه ترتیا و اکثر بدون اارسی کشیده شده 
گبشتیمن به استثنای با ار فقی حندتایی ا   ااا باید ا  من میرسیدن به یط خانه یا گروای ا  خانه 

خوردندن گاای سربا   وتاا می شباات داشتندن بیشتر بدون نمم پیچ   اای عمومی اا به سرک این جاده
به  شدن این کوحه اای امجوار می تعلق به خانه بودند و گاای پوشیدها توسی اتانی که م  اا معموالً 

و اتاق بر فرا   رسندن ونتی که یط یا د بست می  ورت منی با رسیدن به دروا   خانه یا باغی به بان 
اای  اای ا لی اعتماد داشته و با ن ا پایه شودا معمار به ندرت به ثبات دیوار ای مباد می کوحه 

 بخشدن می  یرف کوحها تیراای افقی سقف را استحیام عمودی و حوبی در دو  
  َرواا و خشت فرش نی  حشمگیر بودن در گبشته کردن فقدان ما کثافت و کمبود اوای تا ه بیداد می 

گیری و مدمیشی ا   اا در تارییی شا برای مردم کابل بسیار پرخیر بوده استن راه عبور ا  کوحه 
 اندن شده  خیرتردر حال حاضر کم  اااندن کوحه شبه بوده اای امه رخداد 
پاسداری می در فا له اای پولین نمامی  نراول کدام در مقر خود به حراغ   کنند و اراای معین 

ا  ساعت ده شا ار عابری باید رم  عبور را بگویدن در غیر من توسی  دن پن  مجه ن  کوحط نفتی 
 شودن  اش معلوموگبار شبانه گشت شود تا علت پولین دستگیر شده و  بح به ن د دادرن برده می 

گیران و د دان را  کندن دست راه گیری و نتل را به شدت مجا ات می امیر امرو ه جنایاتی حون راه
ای را محیم  خوانندن او رشته کنندن متد من حنین است: ن اا محل را می ه نیع می به شیو  وحشیان

پیحدن بعد با حانوی کوحط و تی  دست را  بر بند دست مجرما اندکی بلندتر ا  مف ل بند دست می
گونه تبدیل  دادن مجرم به این ا  نسمت مف ل بریده و مقیع خونین ساعد را در روغن داغ غویه می 

ای ا  پوست را که بتوان با من نهایت  شودن موی ه شفاخانه فرستاده می   شده و برای مداوا بهبه مریض  
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گبارند و ییی تا دو اینچ ا  جلد با و ام توسی روغن  می م ادشد  استخوان ساعد را پوشاندا بانی ن
دن باری  کشد تا مقیع ساعد توسی نسج ندبه ترمیم شواا یول می رودن بنابراین ماه داغ ا  بین می 

بود تا این عملیات و کاراای   دوست بوده باشدا به امیر پیشنهاد کردهمالیی که شاید افغانی انسان 
تند رد  مشابه در مورد مجرمان را   با سر نشی  پیشنهاد را  این  امیر  داندن  انجام  اروپایی  یبیبان 

 بودن  کرده
نتلا ج ا  دارمویختن و شیوه برای  نامن اایی حون  دیگر کشتنا  بنابراین  اسا شمرده میاای  شودن 

سپارند تا اریور دلشان بخوااد بیشندا  اکنون عالوه بر اینیه ناتل را به دست دوستان مقتول می 
اا و پسرکاکااایشا  شود: پدرا برادرانا کاکا ج ایی مشابه ام در مورد تمام خانواد  مجرم اجرا می 

اا حندان ار شی نداردن در گبشته  افغان اش ویران شودن حون  ندگی شخ ی برای  تا تمام خانواده
بدل شش    توانست به مسانی کسی را پیدا کند که درخواست خود دشمنش را بیشدا می اگر مردی نمی 

موی  شدن را به جان بخردا به شری من که  ا ار افغانی این کار را برایش انجام داد و خیر حلق
 شودن  اش پرداخت پول به خانواده 

شود و کورماالنه  گبرد؛ در برابر دروا ه پیاده میاای تنگ و پیحان می ا  کوحه مدم سوار بر اسپ  
ای ا   ن سرش را یط یرف خمانده است تا به کدام پایه گبارد وخم و تاریط ندم می در داالنی پر پیچ 

اا را دیدا  شود من اای راه که نمی اای غیرمنمم ا ابت نیندن ا  ترن سنگ و جغل و سوراخ پایه 
می   ماسته  پیش  می به  با ی  فضای  به  باالخره  درخت  رودن  و  گل  ا   باغی  میان  را  خود  و  رسد 

موردا   نرار داردن شاید ام مدم سر ا  حویلی کوحط در   یابدن در وسی باغ حوض یا مخ ن مبیمی  با 
پیرامون باغ ساخته شده و متشیل ا  یط دسته  حویلی  ای با حاه مبی در میانشن ساختمان معموالً 

 شودن می  اایشان امه رو به باغ با  اند و کلیین ااست که ییی با دیگری مرتبی اتاق 
اای فراخ و نشنگ و  اندا باغ شان در این ناحیه وانع اایمردان ثروتمندترا به ویژه کسانی که خانه 

اای گل و درختان میوه دارند که ا میانشان جویی یا کانالی برای پارکردن حوض ا  ما  لبالا ا  بته 
 استن  ا ه جاری ت

اگر خانه جایی وانع باشد که بتوان برای مبیاری منا ما را به کمط جویی که ا  میان باغ بگبردا  
ای است که فقی حاه داشته باشدن  تر کشیدا ار شش به مراتا بیشتر ا  خانه ب رگ ا  یط کانال  

 ترن دنیق  اای کهنه ساختمانی بهتر دارند و یرحیاای مدرنا ا  خانه خانه 
استند   براا ام کم اای رنگینا لَولَوک ام دارندن دالی  اند و اغلا مجه  با شیشه اا که ب رگ کلیین 
اا به سبط شرنی توسی یتانحهماایی که گرداگردشان جای دارد م ین  استن اتاق شان گلین  و کف 

ای  اتاق را کتیبه   اند با رواق نوسین  اویۀ میان سقف و دیواراایی کوحط اا فرورفتگی اندن تانحه شده
اا نی  کشیده شده  شود که دورادور تانحه می  بری و ت ئینی دیده ای گچ سا د و در  یر من حاشیه می

اا موجود استن این حاشیه ا  سمنت سخت و مریف  گونه گرد متشدان که در بعضی ا  خانه و امین 
رنگ و مشابه به سمنت پورتلند  ی اسا دن بهترین سمنتا نهوه کار دیوار را نی  می ساخته شده که روی 

 شودن می  انگلستان است و در ارات یافت 
اای جالدار یلق بر  ا  خشط شدن سمنتا پارحه   اند و گاای پیش دیواراا معموالً سفید رنگ شده

اندن تیراای حوبی سقف اغلباً با پارحۀ  رشیی پوش شده  پوش اا گاای تخته شودن سقف من پاشانده می 
این نوا در برابر  شودن در  مستان پرده رف به یرف دیگر کشیده می است که ا  یط ی ای ا  

 اندنکشیده  ای ن ر امیرا به ندرت پردهااا به استثن دروا   اتاق موی ان استن اارسی
اای  اا و گلیم اا حیده شده استن کف اتاق با نالین اا و مروف حینی و شمعدانی اا حراغ بر تانحه 

پوشا فرنیحر ا لی اتاق را  اای مخمل اا به امرای نهالین شودن این فرش  یبای ترکمنی فرش می 
نشینندن ولی امرو ه ایچ شهری ثروتمند  ر کف اتاق می داندا  یرا شرنیان عادتاً حار انو بتشییل می 

اا استفاد  اش ییی یا دو تا حوکی نداشته باشدن نه این که خودش ا  من شود که در خانه افغان پیدا نمی 
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موانعی که کدام شخص خارجی و مهم ممده باشدن ولی حوکی داشتن نشان من است  ا به استثنای  کند 
توان می  کوحیی ام دیدن  یور باید ت ئین کردن گاای حتی می خانه را حه داند  خانه می که  احا 

اا نیعات  اای شهر استن این خانه اای مرداِن داراا در حومه ولی این حندان معمول نیستن خانه 
سیح باغ نبوده و سه  اا ام کنند و به ندرت بیشتر ا  یط یبقه دارندن خانه را اشغال می   ب رگ  مین 
اا راه داردن در تابستان معموال به  ای به من اا اموارند و  ینه شوندن بام بلندتر ساخته مییا حهار پله 
 دن خوابنمی   نند و اال خانه شا را در من ای بر بام می ا خیمه خایر گرمی 

خانم مپارتمان  به  محض  که  دارند  وجود  ام  یافته اایی  اخت اص  حرم  مشپ خانه اای  نی   و  اندن  اا 
دیگری نرار دارندن تمام خانه و باغ  اا ناعدتاً در حویلی  برای نوکران و غالمانن یویله اایی  خانه 

 ً  محرم را تشییل  که با دیواراای بلند احایه شده و دارای فقی یط دروا   دخولی استا فضای میلقا
 استن  اای کنجاو پوشیده داده و سرتاسر ا  نگاه 

دارای اتانی خانه  ااست و کلیینش نه به باغا بلیه به بیرون با   بقیه اتاق   اند که جدا ا اا عموماً 
ای باال نرارداشته و  ینۀ جداگانه دارد و برای  شودن این اتاق مهمانخانه است و معموالً در یبقه می

 شودن می  در نمر گرفته مرد که خویشاوند یا دوست ن دیط خانواد  می بان نیستندا مهمانان 
کنندا معموالً تنگ استا با  خ وص منانی که در نلا شهر  ندگی می اای مردم نادارترا به  خانه 

اا ام تقریباً میابق با عین یرحی که پیشتر گفته شدا  این این ساختمان دوا سه و یا حتی حهار یبقه 
شده ساخت حویلی ه  را  باغ  جای  فقی  خانه اندن  این  اکثر  استن  گرفته  تنگ  ندیمی ای  بسیار  و  اا  اند 
شوندن  حرخدا بلیه متشیل ا  سه کرکره است که روی ییدیگر کشیده می لَولََوک نمی   اایشان با اارسی

شیشه را  اای  یبایی دارندن اگر  احبخانه توانایی خرید  کاریاای کشی کنده بعضی ا  این اارسی 
سه دانهن ولی معموالً بدون    دوتا و سومی   ای داردا دومیداشته باشدا کرکر  باالیی یط ناا شیشه 

اا معموالً با ند  شودن اارسیگونه پیش حشم با  می شوند و به این اا رو به باال تیله می اندن کرکره شیشه 
 استن  ای گرممالحمه حون در بهارا تابستان و خ ان اوا به ندر نابل 

شودن نه  اا به ندرت استفاده می توان متشدانی را نی  دیدن ولی ا  این اای خیلی جدید می تنها در خانه 
تر ا  من است تا بتوان من را  نیمت این که  مستان سرد نباشدا بلیه ا  این رو که حوا خیلی گران 

دکی متش کردن کشور  غال سنگ ام داردا ولی ا  من استف  شودن اگر ام ا   اده نمیبه این شیو  ما
العاده پرم رف خوااد بودن فقی در  نا فوق معادن اخراج شودا رساندن من به شهرا با نبودن خی ما

پست  ندری  غال  اواخر  کارخانه این  در  به کیفیت  امیر  می  کار  اای  فروش  برده  برای  ولی  شودن 
 شودن نمی  پیدا

کنندن  ندلی را به  گبارند گرم می لی می مردم در  مستان خود را با  غال حوا که در  یر  ند 
کردم حگونه  اا حنان تنگاتنگ امدیگرند که تعجا می ه مونعش معرفی خواام کردن در شهرا خان
اش ایستاده  مانندن برایم گفته شد که اگر مردی بر بام خانه ساکنان خانه ا  نگاه دیگران در امان می 

یا حتی به   بیندا دا نانون مجبورش می باشد و بتواند به سرای امسایه و  تا با  باغش نمری  سا د 
امسایه    را نیع کندن در افغانستان نمر انداختن ا  سر بام به خانۀ   کشیدن دیوار یا حفامی منمرش

 شودنمی  تجاو  به حریم دیگران و تواینی عمیم شمرده
شیده  سنگ ناترااای ب رگ  شود و در من پارحه برای ساختن خانها جویی به عمق دو فوت کنده می 

کاه و گل می  ا   با مخلویی  تهداِا خانه استن  را  این  به کیفیت  اندا ندن  دیوار متناسا  ضخامت 
 داردن  ای دیوار نریا به دو فوت ضخامت اای یط یبقه ساختمان و ارتفاا مورد نمر استن در خانه 

ست دیوار را ا  خشت  گل شده استن منانی که وضعشان بهتر ااای فقیرانه کلوخی و کاه دیوار خانه 
اای  اای بسیار خواا خشت چن در خانه اند با ضخامت یط ایناای شش اینحی سا ند که مربع خام می 

اای نتراشید  سپیدار استوار استن حون کیفیت  رودن سقف اتاق بر دسته مشابه ولی پخته به کار می 
 داندن می  اینچ نراراای دو تا سه حوا خوا نیستا تیراای سقف را جفت امدیگر به فا له 
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اای کوحط حوبی که  به عوض بوریا تخته اا  روی تیراا با بوریا پوشیده استن در بعضی ا  خانه 
تقریباً حهار اینچ درا ا و یط اینچ پهنا دارند به کار رفته است که جفت امدیگر میان دو تیر حیده  

پوشاند که اشت یا نه اینچ  گل میاه ای ا  ِگل شیرین و ک اندن روی پوش بوریایی یا حوبی را یبقه شده
 ً  اندنشده  به امین شیوه ساخته  ضخامت داردن یبقات باالیی نی  دنیقا

اا بر جای  ای که به شیو  مبکور ساخته شده باشدا سال حون در این کشور بارندگی کم استا خانه 
فقیر بیشتر ا  یط  ماندا مگر سقف من ار خ ان نیا مند ترمیم استن اگر خانۀ متعلق به یبقات  می

تر نرار دارندن حوکاتشان متشیل  یرین عقا اای باالیی اغلا نسبت به یبقۀ  یبقه داشته باشدا یبقه 
گونه ضخامت دیوار  ا  تیراای سپیدار است که فا لۀ میانشان با خشت خام پر شده است و به این 

ند یط من ل  ر  یرین بتواکنند که دیواکاران ارگ  به این دل خوش نمی رسدن گلبه یط خشت می 
اای حوبی را به  شه متیی بر دیوار  یرینا دستهرا نی  حمل کندن ا  این رو امی  و یا سومی دومی 

اای  کنند تا من ل اول را مستحیم سا ندن این شیوه شاید پیامد این امر باشد که یبقه  مین فرو می 
شوندن  گر ساخته می ده باشد ییی باالی دیاای اضافی ضرورت افتاباالیی دیرتر و  مانی که به اتاق 

اای گوناگون و مهیاا خم خورده  اند و به شیل ندرت راست باال رفته   اا به اای فقیرانه دیوار در خانه 
و شیم دارندن اگر دیواری به سویی شیوه شده و خیر فروریختنش موجود باشدا من را با حندین پایۀ  

بارندگی  سا ندن گاه در اضافی حوبین استوار می  ای غیرعادی خانۀ گلی را ا  روی  مین  خ ان 
کندن ولی با  دادا خشت خشت خانه را  یر و رو می ل له که اغلا روی می  داید و گاای ام  می

شود که حگونه من امه  ااا مدم حیرت  ده می در نمر داشت شیو  ساختمانی و شیل و نوار  خانه 
این  ایستاده سالا  پای  بر  بنا شده نه اندن در خااا  بهتر که ا  خشت پخته  به  اای  اند ضرورتی  یاد 

اای بهترا به مراتا  اای این خانه توان یافتن دیواریستا ولی من را در منجا ام می اای حوبی نپایه 
 باشدن  ای ساختن در میان بودهتر استا به خ وص ونتی که ا  امان مغا ا یرح حند یبقه ضخیم 

کردمن ساختمان دویبقه بود  ای ا  نوا بهتر  ندگی می کابلا در خانه  پن ا  برگشت ا  ترکستان به 
گلین دیواراای  کار کاهدو شاخه داشت که با ام  اویۀ نائم داشتندن ا  خشت ساخته شده بودا با روی و  

یبقۀ پایین تقریباً حهار فوت ضخامت داشتند و یبقۀ فونانی نریا به دو فوتن با  ام یبقۀ باالیی  
ف مشپ خانها  اای حوبی استوار شده بودن در یبقۀ امیبردما به کمط پایه من به سرمی   که من در 

مور شیم  اا نرار داشتن در یویله متوجه دیواری شدم که به شیلی وحشت اای نوکران و یویله خانه 
د( اد کرات در کابل رخ می ای که به لر اند )پدیده ای خانه را می رو ونتی  ل لهبرمورد بودن ا  این 

 نداشتمن  دیگر در خانه احسان مرامش
مانند ارتعاشاتی است که عبور یط نیار  ای به کنند تا اندا همی   اای خفیف ایجاد لر شی که  ل له

موردن  ل له مانند نیار  السیر ا  یط ایستگاه فرعی خی مان در سیواای کنار خی به میان می سریع 
حی ی به کلی دیگر استن به نرمی   اما  ل لۀ شدید  اایش مشابه استن پر سرو دا نیستا ولی لر ه

شودن در عوض شدیدتر  کند که متونف خوااد شدا ولی نمی ر لحمه ت ور می شود و مدم اشروا می 
نبد و  خورند؛ خانه می اا و دراا تیان می کنند؛ اارسینیچ می و شودن تیراای سقف نیچ و شدیدتر می  جا

گری ین اگر شا  باشدا به بیرون می روی خوااد دادن اگر رو   داند که یط لحمه بعد حه  مدم نمی 
شوی  مانی و منتمر ونایع بعدی می ن و بیرون پوشیده با نیم ند برفا دیگر در خانه می بود و  مستا
 نیایدن  ات فرود کنی سقف بر فرقو مر و می 

یقا به رغم گرمای  اندا به برکت دیواراا و سقف ضخیم و عاگونه ساخته شده اایی که به این خانه 
توانند در  مستان گرم بمانندا ولی متأسفانه  اا میا به شیلی میبوا سردندن این مفتاا سو ان تابستان

فت بسته نمی اا و کلیین ایچ در تر  ناشده است حون رنگ خیلی گران اا رنگ شوندن حوا اارسیونت جا
گر من  بر  اف ون  و  خرید  مقداری  حنین  به  بتوان  تا  است  من  را  ا   رنگ  تابستان  خشیی  و  ما 
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اای ما  اند که خانه اایی اا فاند نفل اای خانه را دروا هکندن به استثنای ن ر امیپوستط می پوستط 
 شودن می  شوند که سرش در حنگیی بند اا به وسیلۀ  نجیری محیم می داردن دراا و کلیین 

  منجایی که رارو یا دالی  به ندرت  ن اکنداای اتاق تقریباً تمام دیوار رو به باغ را اشغال میکلیین 
دیگری راه دارندا یوری که ار اتاق دو تا یا بیشتر ا  دو دروا ه داردن  اا ییی به  وجود داردا اتاق

میدن اای مختلف اوا به وجود میتوان ت ور کرد که حقدر جریان با توجه به این امه در و دروا ه می
رسدا غیرممین است حنین اتانی با متشدان  و  یر  فر می  در  مستان که درجۀ حرارت اوا به  فر 

داشتن اوای اتاق  نگهاا برای گرمام اگر متشدان که معمول نیستا موجود باشدن افغان   گرم شودا من 
بلیه میتالش نمی ا  کنندا  پار  دارندن منقلی فل ی و  کوشند خودشان را به کمط  ندلی گرم نگه 

عمق در کف  ای کمگبراندن مردم نادارترا حفرهرا در وسی اتاق میاای فرو ان  غال حوا  پارحه
گبارند و  ری ندن می ی ب رگ و حوبی را باالی  غال میَکنند و  غال روشن را در من میاق میات

نشینند و لحاف را تا  پوشانندن دورادور  ندلی بر  مین میبسیار کالن می  من را با یط لحاف پشمی
دارد و دستار ام  میاندا پشتشان را گرم نگه  ندن پوستین گشادی که بر شانه انداختهشکبر خود می نخ  

امیشه بر سرشان استن در  مستان کار حندانی برای کردن وجود ندارد و مردم بیشتر ونت را گرد  
می را  ونت  نشستها  گرد  ندلی   ندلی  را  امه  برویا  مالناتشان  به  باشی  خواسته  اگر  گبرانندن 

با ی یا شیرنج با ین  یا نیعه  کننداندا اختالی میا و نوکر )البته امگی مرد( باام نشستهن من یابیمی
بیندن حون مدم پا به درون  اا را نمیاا در حرمسرایند و  ندلی خودشان را دارند و مهمان من خانم
رود تا  میا  نوکران کنندن ییی  ایستند و مؤدبانه جایی را در  ندلی مماده میگباردا امه به پا میمی

مورندن حاینط و  کندن پتنون را میری حلم را حاق میما را در سماور بجوشاند و حای بیاوردن دیگ 
 استن  شده پوشیدهدو ی اا و نندان با دستمالی گلااا  یرپیالگیپیاله

اتاق می  پتنون را بر کف  نات میگبارد و کنارش  انو می پیشخدمت  و ب ندن روپوش را  ر  کند 
یا کسی که مونف باالتر    گباردن حار انو نشستن برای پیشخدمت در حضور مهمان ومی   حاینط

ای  مالحمهاایشان مداا رفتار به  ورت نابل داشته باشد دور ا  ادا استن البته در خلوت خانه 
ا  و ب  ری د تر استن پیشخدمت دو یا سه پارحۀ ب رگ نند را در پیاله انداخته و بر من حای می م ادنه

کندن  را با  یرپیالگی به مهمان پیشیش می   ایستد و دودسته پیالهکندن به پای می ناشقی شیر را حل می 
پیش یط  بی دسته  یا سرشیر می ن اکتی شمرده می کردن حایا  بدون شیر  را  به  شودن حای  نوشندا 

 استثنای موارد نادر ینیماق حایمن 
پیاله حای بدون شیر  ن و معیر با ال بنوشد و بعد نیم مهمان مجبور است دو پیاله ا  این حای شیری 

 استن  نامندشن این برای رفع م   شیرینی خم می که یحای تل 
رسدن  اا را ا  سر گبراندا دیگر توانش به سر می ارگاه مدم بعدا مهر دو یا سه تا ا  این نوا مالنات 

می  خواستا  مدم  دل  ارونت  افغانستان  برود در  کسی  دیدار  به  اجا   تواند  بدون  برگشتن  ولی    ؛ 
دادم که در کشورم مسئله متفاوت استن در منجا  توضیح می اا خانه ممین نیستن برای افغان  احا 
تواند منجا را ترک کندن  تواند بدون دعوت به دیدار کسی برود و ارونت ام که خواست می مدم نمی 

می  نمر  افغان به  که  بی رسید  را  رفتاری  حنان  می اا  مهمان داپنادبانه  حون  برایشان  رندا  نوا ی 
 استن  العاده مهمفوق 

موجود است: اتانیی برای کشیدن لبان و اتاق ا لی حمامن اوای    اای ب رگ حمامی خانه در تمام  
رو حرارت ارگ  به  مانند حمام ترکی داغ و خشط نیستا بلیه داغ و مریوا استن ا  این من به 

اند و کف حمام یا سمنت استا یا پوشیده  واراا سمنت شده اای ترکی نیستن دیشدت حرارت در حمام 
سنگ   می با  یافت  فراوان  کابل  ن دییی  در  که  نامرغوبی  دیوارمرمر  سمنت  ا   شودن  متشیل  اا 

مقداراای مساوی خاکستر حوا و گل شیرین است که با ام مخلوی شده و ما پاشیده و حندین رو   
 شوندن می  لگدمال
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ن  سمنت ساخته شده استا با اجانی در  یر من ما است که ا  سنگ یا  در فرورفتگی دیوارا مخ  
 اندننهادینه  در افغانستان حی ی اای عمومی شودن حمام که ا  بیرون حمام ا  بیخ دیوار متش می 

استفاده میگیرد و یوری که می یا دالک کرایه می حمام را حمامی   من  ا   ا   خوااد  کندن بعضی 
پردا ندا  م پینی می نیمت نیستن فقیران تقریباً نیگاه یط تجمل گران رندن حمام ایچ اا متعلق به امیحمام 

کند در حدود اجده پننن حمام رفتن  کشی می مالی و کیسه اشخاص داراتر که دالک منان را  ابون 
مال را ام برای من رو   گرفتم و کیسه من یوری بود که برای یط رو ا حمام را دربست کرایه می 

دادم و ساعت ده  بر میتر خشدن یط یا دو رو  پیش کردمن ا ینۀ من حند شیلینگ می م می استخدا
بردم و تمام خدمتیاران افغان مرا  شدن با خود حوله و  ابون و شانه می  بح حمام کردن شروا می

اایش  کردا تمام نوکر کردندن در افغانستان رسم بر من بود که ارگاه منا حمام را کرایه می امراای می 
دادند اندوستانی مقیم کابل به خود اجا ه نمی کردندن نوکران  ستفاده کرده و مفت حمام می ا  فر ت ا

 بروندن  با ی احامشان به حمام
ما حمام  خانها حندان گیرایی نداردن ناعدتاً در ن دییی من خندنی است برای پن نمای بیرونی حمام 

فرش م پای به مدخل تنگ و تاریط حمام که فاند خشت و مدم رغبت مراجعه به من را نداردن ونتی مد 
کند حاال  خوااد برگردد و بگری دن ولی با  فیر می لغ دا دلش می گبارد و پایش در ِگل می است می 

پوشی را  که تا منجا  نده رسیده استا ا  بقیه نی  جان به سالمت خوااد بردن پن ا  من اتاق لبان 
  لبان  میدن انودار را که به پیشوا  میلط حمام یا بیشتر اجارهبینی که پاک است و خشط و مامی

به تن داردن شاید ام لخت است و مماد  شستن مشترین یگانه پوشاکش دستمالی است که به کمر بسته  
پیشخدمت  مو ه استن  درمی اا  مدم  پای  ا   را  می اا  کمط  و  بپیحاند؛  مورند  خود  بر  را  لانگ  کنند 

مشتری را  رسد و با گرای مخ وص محیم بر کمر بسته استن دالک دست  می ای که تا  انو  پارحه 
داخل  می به  او را محتایانه  و  باال  ده  است  مویخته  نوسی گرمابه  دروا    بر  که  پرده را  گیرد؛ 

کندن علت احتیایش من است که کف گرمابها تر و بسیار لغ ان است و اگر مدم محتای  رانمایی می 
یابد  ارملود می خوردن  یاد استن حون مدم به درون رفتا اوا را داغ و بخ ن نباشد احتمال خیر  می 

 کندن می  و احسان خفگی 
که بسیار م ین باشندن  من دارا بیکاری شده و یاق اندا با سقفی دانه ضلعیاای بهترا معموالً اشت حمام 

اندا نوسی  حط خانه کو  اای حمام سلیقگی داردن اارسی ای نشان ا  خوش با ام ساختمانشان تا اندا ه
اند و  ریط استن خدمتیاران افغان به مانند منایشان لنگ پوشیده تاکه اتاق نیمه و شیشه کردها یوری 

با مدم محترمانه رفتار میاش می ا  پی  وبیش نشان ا   کنندا در حمام امه حی  کم میندن ارحند که 
حالی  در  داردن  می که یان برابری  امدیگر  بر  را  ما  بی  نریاای  می دا  می خیال  و  خندندن  گویند 

تر استن اینیه مردم گاای بیشتر ونت رو   دالکان در من بسیار ماارند یوالنیمالی که  پروسۀ کیسه 
راا حهار تا پنج ساعت راا در حمام بگبراندا حی ی غیرمعمول نیستن برای من امان دو ساعت به  

 بودن  کلی کافی 
به  کشدن  کنند و مدم بر من درا  می سمنت شد  حمام اموار می دستمالی را بر مرمر داغ و یا سیح  

افتد که به سرعت  درا  می ورت عموم نخست حشم مدم با اندکی ان جار به حند مورحۀ کالن و ِلنگ 
می  دیوار  بیخ  بی در  لحماتی  ا   پن  میجنبندن  می اامیت  دالک  ونتی  خ وص  به  گوید  شوندا 

ه به  شود که مدم باالخرمی  اای رنگارنگ پیداندر حشرهن م   ین مگ ندن در مشرق ند و نمی ضرربی 
شود و  اا توجه نمی گ ندن به اخیری اایی که نمی گ ند و من کندا منانی که می شان می دو دسته تقسیم 

 شودن می  در برابر دستۀ نخست احتیای
 و شروا  وست بامالی پ مالی با کشیدن و مشت پن ا  من که یاسی ما گرم بر سر ریخته شدا کیسه 

اای انگشتان دست را با  مال بند گیردن کیسه ت میشودن کشیدن کیسه به جهت جریان خون  ورمی
اا و  پردا دن پن ا  من که دست موردن پن ا  من به با وی دیگر می کشیدن ناگهانی به  دا در می
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اگهان با تمام و ن بدنش  مالی شدا دو دستش را دور نفسۀ سینه حنبرکرده و ناا به امان شیوه مشت پا 
شوند و اوا ِخرِخرکنان ا  سینه  اا به ام فشرده می بدن کشیده شدها نبرغه مورد که جلد  حنان فشار می 

دادن بعداً مدم را ا  حالت  دمدن پن ا  من عضالت شانه و سینه و کمر را مشت و مالش می بیرون می 
گیرد و تا جایی که  دارد؛ یط شانه را می ه میغلتیده به حالت نشسته موردها میان  انواایش نایم نگ

ق ستون فقرات را  دارد دور می   امیان داد و پن ا  من با تیانی ناگهانی به عین جهت ترق و ترا
کشدن  کندن پن ا  من کیسۀ درشتی را گرفته و بر جلد می موردن عین کار را با شانۀ مقابل می درمی

ام  تر استن بار نخست بر پوست سینه پیمانه راضی  ارحه بیشتر حرک پشت را بخراشدا به امان
اشاره  ی  وانعیت  این  به  بعدی  دفعات  ماندن  برجای  رو   حندین  که  مورد  وجود  به  روباهیی  خم 
 امن نشده  اا ا  پوالد ساختهانگلیسی استم و مانند افغان کردم که من مدمی  می

اای ما  ی داشت! یان عجا سو شرسید که  دنم می مالی نوبت به دو دور ی ابون پن ا  کیسه 
بر سرت م پیاپی  افغانی یوری ری ندن کفش ی داغ را  بیرون  اای  من  ا   پا  پاشنۀ  ا   اند که نسمتی 

ای ا  سنگ  شودن این پوست ضخیم را با پارحهماند و در نتیجه پوست من ضخیم و درشت می می
پا برایم نابل تحمل نبودن ا    گامه حی اایی که ا  سرم گبشته بودا دیگر سنسایندن پن ا  من می

یحی کرده و توضیح دادم که با درنمرداشت شمار ب رگ بیماران بیحارها  نده  پا سرپ گ پبیرفتن سن
 داردن ماندنم برای امیر خیلی ار ش

میند  اا می ری ندن پیشخدمت شوی و دو تا سه سیل ما داغ را بر سرت می باالخره ا  جای بلند می  
ر منجا کدام َکوچ مخملی وجود  کنندن د پوشی راانمایی می پیحند و به اتاق لبان می و مدم را در حوله  

مورندن  پوشدن حای می ندارد تا بتوان بر من درا  کشیدن بنابراین مدم خود را خشط کرده و لبان می 
العاده خوا برای نمافت  شوین حمام افغانی نهادی فوق حال راای خانه می کنی و بی سگرتی دود می 

 کندن می  نه ام سر ندهمورد و  مدم را به نوت می  ر انلیم داغ استن ولی نهد 
اای سو ان کابلا  شودن در خنیی برای رساندن اوای تا ه به گرمابه ایچ تدبیری در نمر گرفته نمی 

گیرندن اینیه گاای در  بحِ بعدا ییی یا  مردمان فقیر گاای برای خوابیدن شبی در حمام اجا ه می
 استن  خفه شده در حمام بیابندا حی ی عادی دو نفر را 
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اش بیشتر  سلیان که دیرتر درباره  دیری ا  رسیدنم به کابل نگبشته بود که والی بدنام شهرا نایا میر

ج  فرسا رندردی جان فتند حند رو  است که ا  دندان خواام گفتا پیام فرستاد که سخت بیمار استن گ
بود که ا  نایا دیدار نینما حون میانۀ خوبی با شه اده نداشتن بنابراین   کشدن برایم تو یه شدهمی

ای  فقی برایش دوا فرستادم و به مترجم ارمنی ادایت دادم که اگر دندان نایا را پوسیده یافتا پارحه 
که ا  شفاخانه    انگامی یط یا دو رو  بعد    یه داده و بر دندانش بگباردنپنبه را در روغن نیران غو

که خود رئین    اا دیدمن دورادورش مأموران پولین نمامیگشتما نایا را در ییی ا  با ار برمی 
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 نوکرانن  اا بود جمع بودند و انبوای ا  من
اش ناخوشایند  لی حهرهسیاه بود وشدن پوستش  والی ن د کابلیان منفور بودن البته ماارش بد معلوم نمی 

والش شدمن گفت که درد به کلی رفع شده استن ا  اسپ پیاده شدم و دندانش را معاینه  نبودن جویای اح 
دندان کرم   بودن خواستم امان  خوردهکردمن  التهاا کرده  بیخش  و  انگشت بود  با  را  جا  دندان  اایم 

 ب نمن  بیشما ولی نگباشت دست به دندانش 
اش  بودن جاده  توسی امیر فعلی ساخته شده  رو شده بودما مدرن بود وبا نایا روبه ه در من با اری ک 

اای دیگر داشتندن در کابل سه با ار عمدها یا سه  اا ساختمان بهتری ا  با ار تر بود و دکان عریض 
ق و ا  بین  اا به یرف شراا ا  حوالی تنگۀ کارخانه اا وجود داردن دو تا ا  این جاده جاده با دکان 

گبردن  تقریباً ا  میان شهر می رسد و دومی  به باالح ار می  گبردن ییی ا  بیخ کوه گبشته هر می ش
اا با دنت بیشتری  من بهتر است و سقف  و سنگفرش ای ا  یول این دو جاده پهن بخش نابل مالحمه 

ند و تیراای حوبی که  ار امواا  اندن بام ای اا دویبقه ساخته شده استن در بهترین نقای منا ساختمان 
اندن در نقای دیگرا  دارندا ا  یط ساختمان به ساختمان دیگر کشیده شده ر نگه میسقف با ار را استوا
پال حوبی که  اندا با ار سرپوشیده نیستن با ار عمد  سومی من لهاا یط جایی که ساختمان  ا  یط 

کند و ا  مرک  شهر  می ف جنوا سیر  شود و به یرروی دریای کابل کشیده شده استا شروا می 
ییی ام نسماً سرپوشیده استا ولی نه به پهنای من دو با ار دیگر است و نه امحنان    گبردن اینمی

اای تنگ وجود دارند که در  اا و داالن با دنت ساخته شده استن حند با ار کوحط دیگر با جاده 
میجهت  نرار  مختلف  کوحه اای  سنگفرش  منجا  در  ما گیرندن  فاند  است؛  خراا  و  رواا  اند 
 فن کثی العادهفوق 
اندن کف  اند و به مانند یویلها بی من که کلیینی به بیرون داشته باشندا دان گشاده اا کوحط دکان 
اش دار حهار انو میان امتعه اا در حدود سه یا حهار فوت ا  سیح سرک باالتر نرار داردن دکان دکان 

ای  القوار  استوانه بند کرده و با  نجیری امراه با یط نفل عجیا ه نشسته استن شا دکانش را تخت
 کندنمی  من[ محیم  پیحین  ]نفل

یور نمونه با ار  اای با ار به فروش و یا تولید کاالیی معین اخت اص داردن به بعضی ا  بخش 
با ار جاده کفش  این  به جنوا کشیده شده استن کفش سا ین  پال حوبی  افای است که ا   غانی  اای 

خوردن  اا به باال تاا می اای تی  من شوند و نوک دوخته می اای حرم  اختمانی سنگین دارند؛ ا  تریشه س
ند اای  نانه یا سلیپر معموالً به رنگ سب  اندن کفش رنگاای مریف یالیی بعضی م ین با گلدو ی 

پوشانندن راه  نگشتان پا را می اند و فقی روی ا اای افغانی تقریباً مانند کفش  ندل با پاشنۀ بلندن کفش 
شودن بیش ا   یوری که من م مودما دشوار است؛ حون پاشنۀ کفش با ار گام خم می اا  رفتن با این 

اای انگلیسی را نی  خریدن  توان انواا مختلف کفش شودا ولی می عرضه می اای بومی  ارحی  کفش 
بلند  اای سانه وشش پینین کفش ی اای عسیری سو مرغوا ناردِامپتن تا کفش اای حرمی  ا  کفش 

اا در میان یبقات  خیلی مالیم ساخته شده استن این دسته ا  کفش شود که ا  حرمی  ی روسی ام پیدا م
بلند که ساختمانی مشابه کفش روسی دارد  اندن نی  نوعی کفش ار ان ترکمنی پاشنه باالی مردم مروج 

ترین کاال  دار امیشه مرغوا خرندن دکان ا میشود که سربا ان سوارها اگر وسعشان برسد عرضه می 
دادا  یرا امیان دارد مأموران حیومتی ارحه را بپسندندا به نرخی که خود  به مشتری نشان نمی   را

 بردارندن  خوااند می
فروشی  ای سه فوتی در  یر دکان کفش فروشان دیدم که در حاله دو ان فقیر را در با ار کفش کفش 

اش در ارتفاا  دو  که بینی بنشینندن کفش ای است که بتوانند  دا هتنگ و به ان  کنندن جایشانکار می 
موردا ای که کفشی برای ترمیم می  ندن مشتری  انوی عابران نرار دارد در حفره خ یده و سو ن می 

دو انی که توانایی کرایه کردن حنان یدکانیی  گویدن کفش در کنارش حمباتمه  ده و خواستش را می 
 برندن می درختی نشسته و شغلشان را پیش رندا در کنار سرک و در سایۀ دیوار یا را ندا
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افغانستان پیدا می  شودا اکثراً من مورد استفاده ا   با ار مسگری ام وجود داردن گرحه من در 
ای است که ا  میان شهر به یرف شرق سیر  شودن با ار مسگری وانع در جاده اندوستان وارد می 

اینج در  دکان داردن  لوا م  ان حیش بر من می اند و مرد اای مسگری ردیف شدها  من  ا   و  کوبند 
درا  و  اای گردن بلند برای حلما تشت و دیگ برای مشپ خانها مفتابه سا ندن کو   گردنمختلف می 

اندن کدام  اای بلند و منحنین شیل اشیا امه امان است که پدران و اجدادشان ساخته دار با نوله دسته
ن  یرح مفریده  پخت می نوی  اشودن مروف  نلعی می وپ   بیرون  و  درون  دیگ     نلعی  شوندن حون 

گر  کردن تماشایی استن نلعی فرستندن عمل نلعی  دوده شدا به دنبال ییی ا  مسگران به با ار می 
نشیند و  ای نلعین در باغحه بر  مین می مورد و پارحه ای مشط برای دمیدن اوا می امرااش جوره 

اش باشدن  کندن این نرار است که کوره  مین حفر می یول شش یا افت اینچ در    خی کم عمق بهسورا
ن انباشتها با  ای با یول ن دیط به شش اینچ می ا  این فرورفتگی جویحه  کشد و من را با ِگل را

ای با خود دارد که یط سرش را به این مجرای کوره  موردن نی انگشتش مجرایی در ِگل به وجود می 
میدن اندکی  غال افروخته را ا  مشپ  خواسته و  جور می کند و سر دیگرش به داانۀ مشط  و ل می 

دمدن به  ودی متش دلخوااش  حیند و با مشط می گبارد و بر من  غال حوا می در یکورهم می 
اا را با ریگ و خاک پاک  شودن بحۀ کوحیی که امراه مسگر است در من میان دیگ فرو ان می 
گباردن حون دیگ به درجۀ مناسا داغ  بر کوره می گ  و دیگ اول را باالی سه پارحه سن  کرده است 

کشدن پن ا  من پارحۀ نلعی را  شدا پارحۀ کهنه را با خاکستر حوا مکنده و بر دیواراای دیگ می 
ی  گونه مرف نلعمالدن به این ای خاکسترملود بر دیوار می بر دیوار گداختۀ دیگ کشیده و من را با تیه 

بیشتر نلعی  ا نلعی شودن اگر مشتری نامر کار باشد می گر یط دور دیگر ام دیگ را با مرافت 
اا سفید شودن اگر دیگی که نرار است نلعی  داد تا امۀ دیگ و کاسهگونه ادامه میمالد و امین می

دن گبارگط در من خاک و خاکستر ریخته و خود به درون دیگ پای می شود خیلی ب رگ باشدا بحه
لبۀ دیگ را در دست گرفتد  پااای  حرخاند و تیان می ه می ورادور  با  داد و خاک و خاکستر را 

 شقدنمی  اش بر کف و دیوار دیگبرانه 
حیث حپقی برای تنباکو  شرح ساختار یکورهم مرا به یاد حی ی مشابه انداخت که باری مردان ِمن 

یدن اوا  یگانه تفاوتا من بود که به عوض دم  ساخته بودندن شیو  کار دنیقاً عین ساختن کوره بود و 
کشیدندن البته برای کشیدن دود تنباکو رو  بود می  در حپقا دود تنباکو را که با گوگردی روشن کرده

نماید؛ ولی اگر مدم تنباکو داشته باشد و گوگردا و ا  حپق خبری  به شیم بر  مین غلتیدن عجیا می 
حیث حپق  گش را ِمن من حتی سربا ی را دیدم که برحۀ تفننباشدا این راای است برای حل معضلن  

مید با تنباکو انباشته بود؛ گوگردی  ای برحه را که به داانۀ تفنگ برابرمی بردن نسمت استوانهبه کار می 
دود   و  من مشت کرده  دیگر  پیرامون سر  دستش را  دو  گباشتها  برحه  باالیی  نوک  بر  را  مشتعل 

 کشیدن می  را
کنند ا  نوا امرییایی که ما داریم نیستا بلیه  ا دود می ااد تنباکویندن تنباکویی که من معتاا  اکثر افغان 

ترین نوا من ا  فارن  شودن مرغوا در ارات و ننداار و کابل و نقای دیگر افغانستان کشت می 
ه رد فشاا نه درام تر است و مااراً بهبودکاری نشده استن برگ اای این تنباکو کمرنگ میدن برگ می
شودن ا  این تنباکو م مایش کردما ولی حپق کوتاه  یور شیستانده می مان اند و نه ام بریدها بلیه اشده

کند و من ام عمدتاً  دادن امیر ام گاای تنباکو دود می و دود من بسیار داغ بودن بهترین دود را حلم می 
کندن  ی ساخت اندوستان دود می ا اهللاا سیگار بارا یعنی حبیا اای ترکین شه اد  اولا  نوا سگرت 

جوان  پسران  ا   ییی  که  امیر  کاکای  یوسف  دوست سردار  امیر  امرییایی  تر  تنباکوی  است  محمد 
می  فوق بردسی  درباری  پیر  جنتلمن  یط  یوسف  سردار  خوش کشدن  ا   العاده  ییی  و  پوش 

اش  ندا ا الً به نواره ی ااستن دیدن این که بر حپقی کوتاه و ِگلین مط م  ادهترین اشراف  ادهاشراف
 کشدننمی  خوردن ارگ  حی  دیگری ام نمی 
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پنبه  ابریشم با ار  و  کشیده  فروشی  باالح ار  سوی  به  تنگه  ا   که  است  وانع  خیابانی  در  فروشی 
کندن اریط ا  منان مجبور به  دارانش اندویندن در کابل انلیتی اندو  ندگی می استن اکثر دکان  شده

بر سر گباردن دستارشان باید  رد یا سرخ باشدن  است و اجا ه ندارد دستار مبی    پرداخت مالیۀ سرانه
 پوشندن می  عموماً سرخ 

ای  شود و مح والت پنبه اای ابریشم که ا  بخارا و اندوستان وارد می اای پارحه اف ون بر بسته 
شودا حون  می اای انگلیسی ام در با ار یافت  ساده یا منقوش اندوستانیا انواا مختلف  یرپوشی 

شودن  اای ثروتمند خیلی مورد پسند وانع می سی ا  ار نوا که باشد در میان کابلیپوشیدن لبان انگلی 
اای تنگ ا  ریسمان  اای جیبی در دکان مرینونا جوراا و دستمال   ای و یا پشمیاای پنبه جلیقه 

ت  کندن با گباشتن دو دستوجه می   داران اندو در کابل جلا العاده فروتنانۀ دکان اندن رفتار فوق موی ان 
خری یا  کنند؛ دلت که حی ی می گویندن سوداگران افغان حنین نمی بر پیشانی خم شده و یسالمم می 

دار افغان  خواادا دکان تر ا  منحه باشد که مشتری می ای یط یا دو یارد ب رگ خرین اگر پارحه نمی 
 کندن نمی  سنجیمثقالدار  ا بخرد یا برودن دکان حاضر نیست من را نیع کندن مشتری باید کل پارحه ر 

کنند ا  مشتری  اا و ام اندواا در مغا  بهایی خیلی بیشتر ا  منحه در پایان نبول میولی ام افغان 
پرسدن  دار را به خانه خواسته و ا  او نیمت را می یلبندن اگر حی ی مورد ضرورت باشد مدم دکان می

کنین مشمئ   منحه را او گفته پیشنهاد می خرممی  یط سوم لبخندی تمس گویدن تو بانیمت را برایت می 
ای خوااد  گوید که حون یار فقرا استی برایت حاره گویی: یخداحافممن می شود و برمشفتهن می می

گویی: ینه!م ولی  کاادن می کردا ارحند که ضررش در معامله ب رگ است؛ و اندکی ا  نیمتش می 
می  پیشنهادت  بر  امین مقداری  مدت اف ایین  برای  مییور  پیدا  ادامه  بیش  یا  کم  و  ی  شوخی  کندن 

دارن باالخره نیمتی کمتر ا  نیم   نی ا  یرف مشتری و ان جار و برمشفتگی ا  یرف دکان یعنه 
رودا مدم احسان  کندن ولی ونتی می منحه در شروا تقاضا کردها پبیرفته و پول خوبی دریافت می 

 باشدن  ریفتهکند مرد بیحاره را فمی
فروشندا ولی با  ام تمایل به گردممدن در عین با ار دارندا  با اریان کابل امتعۀ مشابه می گرحه  

توان  اای کفش فروشی را می شودن مثالً دکان اای اندوستان دیده می البته نه به من شدتی که در شهر
 ران  ر گونه اشیای دیگین فروشی ام یافتن به اماای دیگر به غیر ا  با ار عمد  کفش در جاده

سماورخانه  می در  دیده  ب رگ  سماوری  گوشه اا  در  استن  بلند  فوت  سه  به  ن دیط  که  ای  شود 
متشدان که در مرک  سماور نرار داردا جوشان  دارد و ما من به وسیلۀ  غال  نرار اای فرو ان 
می نگه  می داشته  درون  به  مردان  پیاله شودن  نوشیدن  برای  و  و  روند  حای  هار انو  اختالیی حای 
رنگ و  اا خوش دارند حای را داغا کم نشینندن برای سه یا حهار نفر جای نشستن استن افغان می

ای  اندا ندن برای پیالۀ حای سیه خیلی شیرین و با عیر ِال بنوشندن ال را مرد ناشده در حاینَط می 
باشدا که اغلباً  خود داشته  شودن اگر کسی ندری حای با  پردا ند که کمتر ا  یط فارتینگ می می

پردا دن حایی به نام  فرستد و سیۀ می اا به دنبال حاینیی ما داغ می داردا به ییی ا  این سماوری 
مقایسه گران است و محض در محافل شادی و جشن نیماق  در  دارد که  نوشیده  حای ام وجود  اا 

رنگا حسبناک و  ست و گالبی شود و مخلویی است ا  حایا شیرا نیماقا ِال و سودان تیره امی
حاینط  استن  بسیار ینویم  ولی  نیست  بدم ه  شیرینن  پیاله بسیار  و  یرپیاله ااا  مورد  گیاا  اای 

 دارندن  میدن بعضی ا  ثروتمندان مروف ساخت حین یا جاپان ام استعمال عمدتاً ا  روسیه می
اای  ین و یا حوکی ر ی اای مرماا فاند م اای غباخوری ام موجودندن این اا دکان اضافه بر سماوری 

رسندا احتماالً به سبا  تر به نمر می اای دیگرندا با این تفاوت که کثیف اندن به مانند دکان پوش مخمل
برد و  رودن مشتری یا غبا را با خود می ای که در پخت و پ  به کار می مقادیر  یاد روغن و حربی 

را مشپ  و دیگ و کاسۀ مشپ ی    ندرون دکا   کندن فضاییا در بیرون ا  دکان ایستاده  رف می 
اای میعا گوشت است که در سیخی درا   فروشندن کباا پارحه کندن در منجا کباا میاشغال می 
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ای نان  شودن اگر مدم گرسنه باشدا سیخی ا  کباا با پارحه کشیده شده و روی  غال حوا بریان می 
کشین کبابی دیگر ا  گوشتی  یخ می گشتان ا  ساای گوشت را با اندار استن پارحهالعاده م هفوق 

شود و با دست گرادگرد سیخی باریط فشرده شده  است که با مرافت کوفته شده و با دنبه مخلوی می 
به ساسچ استا اسمش را نمی و روی  غال کباا می  این غبا ا  ارگونه  شودن شبیه  دانمن برای 

گوشت شتر یا اسپی که دیگر ا  من به  ا نشود ا   شود؛ ا  گوشت گوسفند و اگر پید گوشت استفاده می 
برنج را ماارانه   نی  استن  پلو  انواا مختلف  باشدن  نبوده  یا ضعیفی کاری ساخته  و  پیری  سبا 

ری ند  اش مالیم باشد بی من که حسبناک گردد و من را روی گوشت می جوشانندا حنان که ار دانه می
 کردن  توان من را به مسانی با انگشت پارحه شود و میمی م  نرالعادهداند که گوشت فوق و حنان دم می 

شودن نورمه  اای کشمش و غیره عرضه می پلو با گوشت مرغا با گوشت گوسفند و پلو شیرین با دانه 
 شودن می  غبای دیگری است متشیل ا  پارحۀ کوحط گوشت که امراه سب یجات پخته 

شیرینی افغان  به  پودینگ  خریدن  برای  مراج اا  می پ ی  شیرینی  عه  مختلف  انواا  اینجا  در  کنندن 
شوندن کلحها  اایی که به شیل حلقها یا حوبطا حیوان یا مدم ساخته می شود: نقلا شیرینی می  پیدا

اای سردا لیمو و نارنج  اای مبگین و بسیار شیرین ا  مرد جوارین در تابستان انواا شربت پودینگ 
 شودن می  اا فروختهیا گالا در کنار جاده

کند و بر دیواِر  اای خمیر را اموار میااا نانوا که بر  مین حمباتمه  ده استا  والهانوایی در ن
کوبدن داشا تنوری سفالین است که نریا به سه فوت عمق و سه فوت نیر داردن نسمت  داش می 

  ن است سیح کف دکااش ام اش یط فوت نیر داردن تنور در  مین دکان تعبیه شده استا داانه باالیی 
شود و حون دیوار تنور داغ شد  و پیرامونش با خاک پر شده استن متشی در درون تنور افروخته می 

اای  اای متش فروکش کردا نانوا دستش را بر لا داانۀ تنور گباشته و با دست دیگر نرص و شعله 
ال یا  کی سفحسپد و حون پخته شد اغلا اند کوبدن ورق خمیر بر دیوار میخمیر را بر دیوار من می 

ونیم فوت ند و یط فوت بر و یط اینچ  دانۀ  غال بر من حسپیده استن برای یط نرص نان که یط 
 شودن می ضخامت دارد تقریباً حی ی کمتر ا  نیم پینی پرداخته

سا ندن  ای در کنار جویی که به ندر کافی شیا داشته باشد می کنندن کلبه غله را در مسیای مبی مرد می
ری د و حرخ به نوبه دو تخته سنگ حلقوی را که در درون  بر حرخ مسیاا می ناو    ما ا  یریق

گرداندن مسیابان که حهار انو بر  مین نشسته  کلبه به  ورت افقی باالی امدیگر نرار دارندا می 
اا  ری د و مرد من را در  یر میان سنگ استا غله را در سوراخی که در حرخ فونانی نرار دارد می 

تهیه می کندن  جمع می  مرد  این  ا   ا   نانی که  داردن بعضی ماالمال  به درجات مختلف ریگ  شود 
خورندن ییی  اا بسیار مهم استن ج  در سفرا نان سرد را نمی اندن خوردن نان گرم برای افغان ریگ 

 اای خدایی استنم گوید: ینان گرم و ما خنط نعمت اایشان می المثل ا  ضرا 
کمیاا دکان  ن ابی  گران رتاای  و  لوکن  کاالیی  گوشت  حون  گوسفند  ندا  گوشت  معموالً  بهاستن 

خورندن در این  حیوانات دیگر را اغلباً به شیل کوفته می شودن مردم فقیرتر گاای گوشت خورده می 
کنند که کوفته ا   مورد غیرممین است مدم بداند که گوشت ا  حه نوا استن مردم نادار فرض می

دار است که  گوشتی که در کوفته است ناپاک باشدا گنااش به گردن دکان   گوشت گوسفند استن اگر 
فروشدن در ن ابی فقی اندکی گوشت موی ان شده است حون انلیم  حی ی ینجنم را به مؤمنان می 
شود گوشت را بیش ا  حند ساعتی نگه داشتن غیرممین است مدم  داغ است و مگن فراوانا و نمی 

بشقاا داردا حون شیو  بریدن گوشت با کار ن اا انگلیسی به کلی    رببداند کدام نسمت حیوان را 
اا ا   کوشیدم روشن کنم که حیستن بعد ممد می تفاوت داردن در اوایل ارگاه مف لی بر روی می  می 

خواستم   باری  عالین  کیفیتش  و  است  ار ان  گوسفند  گوشت  کردمن  نمر  بیهوده  رف  تالش  این 
االن تخت روان امیر بودندا به نان شام دعوت کنمن گوسفندی به نیمت  مح اا را که  ای ا  افغان دسته
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حهار شیلینگ خریدم و نی  ندری برنج و مسیها نان خشط و ای من امه در مجموا کمتر ا  شش  
 شدن  شیلینگ
با  پوستین  با ار گبشته و  ا   مسیای مرک ی مشهور استن ارونت سواره  سا ی کابل در سراسر 

رفتما در ییی ا  نقای توجهم را بویی خفیف و ناخوشایند  یرف جنوا می   ه عبور ا  پل حوبی ب
 سا ی استن کردن پن ا  پرن و حون دانستم که در منجا کارخانۀ پوستین جلا می 

کنند و در ما امن پوست گوسفند یا بره را امراه با پشم من پاک میسا ی را ندیدهتمام پروسۀ حرم 
با پوست انارا من را در مفتاا اموار می  نشد دریا غویه داده و برای خشط کنندن پن ا  من 

گلدو ی  کنندن حرم من خیلی نرم است و معموالً با تار  رد ابریشمیدباغی کرده و  ردرنگ می
اای پوشند که پشم من به درون استن مستین و یخن پوستینشودن البته پوستین را یوری میمی

شودن درا ترینشان ا  اای گوسفند پیدا میانواا مختلف پوستین  نمرایند نل میتر را با نرهمرغوا 
اای  مستانی توان در شا که میوشین فراوانا یوریرسدا امراه با حینشانه تا باجالط پای می

گرم  حی ی  خوابیدن  برای  پیحاندن  من  در  را  نرم خود  و  نداردن تر  وجود  پوستینی  حنان  ا   تر 
اا پان ده شدهن نیمت این پوستینت ئینا و کمتر گلدو ییشتر برای  درا ند و ب اایش بسیار  مستین

با گلدو یتا سی روپیه استن نوا دیگر من کوتاه و مستین اای مریفن این ییی را دار است 
پوشندا البته اگر توان پرداخت ده تا پان ده روپیۀ سربا انی ا  نبیل سپاه سواره در  مستان می

تر را که پشمش منقدر  یبا نبوده و فاند گلدو ی اای مشابه ولی ار انستینباشندن پو  ال م را داشته
اای بدون مستین ا  پوست توان با پرداخت حهار تا پنج روپیه به دست موردن پوستیناستا می

کابلی یا نیم کرون انگلیسی نیمت داردن این نوا   اناسشود که دو روپیه و شش  بره ام پیدا می
پوشندن دیگران را فقی اا را تمام یبقاتا اعم ا  فقیر و غنی میین بلند خوو نی  پوست اخیری  

 داقانانن پوشند و سربا ان ومردمان ناتوان می
مند اندن مردان محترم و  احا مقام به امان اندا ه عالنه دو ی شده بسیار نشنگ اای سو ن پوستین 

 کنندن می  شده را به تن رواریددو ی مخملی و م اند که باشندگان غرا لندنا کاستراای پوشیدنش 
اای مرغوا  اند و با پوست پوشند که مخملی اای کشمیری می مردان ثروتمند در  مستان باالپوش 

ترین پوست واردشده را امیر  اندن باار شوارد شده ا  بخارا یا دیگر نقای مسیایی روسیها مستر شده
اندا به این نتیجه رسیدم  برایم شرح داده  حه در مورد ام و ا  منندرتن خودم ندیدهپوشد و من ام به می

ام پوست نوعی سمور استن دو  که باید سمور باشدن پن ا  منا پربهاترین پوست خ  است که من 
نوا خ  وجود داردا یخ  ملمتیم که تاریط است و یخ  مهتابیم که بسیار روشن است و کیفیتش  

اندا امراه و یا بدون دام حیوانن  م دوخته و در پوش اردو با ا جا خرید؛  توان یطاا را می ترن این پایین 
خواست ولی رو   دار اول ده پاوند می پارحه پوست بودن دکان   2۴ای که من خریدم متشیل ا   بسته 

 فروختن  بعدی در بدل شش پاوند برایم 
ا     ن یط تیۀ من متشیل شود یالتایم پوست نشنگ دیگری است که ا  پای روباه سرخ گرفته می 

ای عمیق و سیاه است که حاشیۀ سرخ تیر  من را  ست که ار کدامش دارای فرورفتگی حندین پارحه ا
سا دن من یط تیه ا  این پوست را در ترکستان در بدل شش پاوند به دست موردمن گفته  محای می 

ی و  که به رنگ خاکستر   امن پوست سنجاا ام خیلی محبوبیت دارد و من را شد که ار ان خریدهمی
اای  دو ندن سنجاا به مانند پوست سفید استا امراه و یا بدون دام حیوان با ام می یا خاکستری و  

 نیستن  دیگر گران 
اا سفیدرنگ است و پوست گربه  شودن ییی ا  این نیمت دیگر ام یافت می حندین نوا پوست ار ان 

رنگ  ایی  پوستی کوتاه و نهوه ن نرود یش به  ودی می ای استن مو دانم ا  حه گربه شودن نمی نامیده می 
نل که  ادراتش در انح ار امیر استا به روسیه و  دانمن پوست نره شود که نامش را نمییافت می 

 شودن می  به مقداری کمتر به اندوستان فرستاده
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اای  ا و کفتان ارود که کالانلاای مدور روسی به کار می کردن کاله نل عمدتاً برای پوش پوست نره 
 میدنمی  گبارندن این پوست در با ار کابل به مشیل به حنگر می ان بر سافغ

اند:  اا به سبط روسی شودن نعل اای مانگری میخا حیشا نفلا حانو و نعل اسپ فروخته می در دکان 
عریضا اموار و نسبتاً نا کن برایم گفته شد که این نوا برای حفم سم اسپ در برابر ریگ و  

ترندن  اای سبط انگلیسی بسیار گران گبرد مناسا استن نعلن سفر بر من می اایی که در جریا گ سن
 استن  شنیدم که امیر مالیۀ اندکی بر فروش نعل انگلیسی وضع کرده

تفنگ و تفنگحهدر دکان یافت میاای یاسلحهمفروشی شمشیرا  اای  شودا شمشیر اای رنگارنگ 
که مستر پاین برایم گفت ا  بیرمنگهام  وری  اا ی بسیاری ا  این شمشیر منحنی با نبضۀ حلیپایین  

توان این نوا شمشیر را ا   کنم که بعضی ام ا  جرمنین اگر ال م باشد می شودا فیر می وارد می 
خواست من را در بدل اشت  ای مویختن رو ی مترجم ارمنی شمشیری برای بررسی موردن می گره

شدهن نوکش را بر  مین گباشتم و  وبی  یقلیراای انگلیسی بود و به خ روپیه بخردن مشابه به شمش 
اش را بسنجمن به مسانی خم خوردن حون بلندش کردم به امان  پبیری من را خم دادم تا درجۀ انعیاف

حالت خمیده مانده بودن ارمنی بانگ  د: یاها این ام شمشیر انگلیسی!م در جواا گفتم: ینه خیرا  
کجا وانع استن ولی میمئن نبودما شاید ام شمشیر    ملماندادم  اید برایش توضیح می ملمانینم اکنون ب

انگلیسی بودن امیدوارم که حنین نبوده باشدن برایش تو یه کردم که در برابر اشت روپیه نخردن  
 خرمنم گفت: یبه یط پینن ام نمی

رسدن ستون  سه اینچ می شمشیر افغانی نوک راست است و تیغۀ من پهن شده و در ن دییی دسته به  
ک تا دسته مستقیم است و ضخیمن شمشیر افغانی فاند حفام دست استن بهترین  ات تیغه ا  نوفقر

شودن تیغۀ من اغلا با  یبایی  است تولید می  درۀ کُرمشمشیر در خوست که والیتی مر ی در جنوا 
اا  ال یا نقره و یا گواردانه کاری و با یاش که ا  عاج یا شاخ استا منبت  رنشانی شده است و دسته 

نیمتن یط  ند و گران شوند بسیار تی  اا که ا  فوالد با کیفیت ساخته می مر ع شده استن این شمشیر
شده ام نبود بدون غالف در بدل ش ت روپیه خریدمن  دانه را که کیفیت خوا داشت و حنان ت ئین 

اندا  مجوف   شود که نا ک شده و خته می ساخت کابل داشتمن نیام ا  دو پارحۀ درا  حوا سانیامی  
شوندن  که تیغ شمشیر در من جای گیردن این دو حوا به امدیگر بسته شده و با حرم پوش می یوری 

کاری شده بودن  داشت و نقرهاندن غالف من پوش حرمی  کردهدر ندیم من را با پوست مار پوش می 
اا  کار من نقره   ته شداای ساخ اای نقره ونتی سگط کار دادمن  ای را و ن کرده و به نقره اای نقره سیه

را در پیش رویم و ن کرد و بر غالف ن ا کردن غالف افغانی ا  منحه در انگلستان معمول است  
 گیردنمی  درا تر استا حون اف ون بر تیغا تقریباً تمام دسته نی  در من جای

شده کاری عاج با نندانی منحنی و  پار بومی  اای دان شودا تفنگ اا تفنگ ام فروخته می در این دکان 
نشین  اا را مردمان کوه شودن این تفنگ اای متعدد بر ننداق محیم می و با لولۀ بسیار درا  که با رشته 

کنندن  کنندن باروت را نی  خودشان تولید می سا ند و با من خوا تیراندا ی میاا می افغان و ا اره 
اا بسیار  توان یافتن بعضی ا  این ی الک و امرالک را نی  مفلینت   انگلیسیاای خیلی ندیمی  تفنگ 

شوند تا لوله  گیری بر  مین گباشته می اند و مجه  با دو پایۀ درا  بر لولۀشان که برای نشانه سنگین 
 بماندن  استوار
اای کوحط که سیحشان  و سپر اای ندیمی  اای رنگارنگ ساخت افغانستان و انگلینا جوشن تفنگحه 

برجستگی د  این ارای  دیااستن  ج  اا  نمی   گر  کار  به  ت ئینی  موارد  سرنی ها  در  و  نی ه  روندن 
اای فل ی یا  نشانیا باروتا بشیه اای مأموران متش اندی و انگلیسیا کاله خود   اای ندیمی خود کاله

ی  اای حوبی بسیار سنگینا خشن و نوی امراه با دستگیری مستقیم در وسپوستی برای ما و کمان 
اا  شده استن من ایحگاه تیری را ندیدم و کمان محمد استفاده می دوست   اا در  مانمنن ا  این کمان 

برند که دو  اا و غالمان امرو  کمانی را به کار می شدندن بحه ام حون اشیاء دیدنی خریدوفروش می 
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شودن این کمان  اا به کمط حوبیی به یول دو اینچ ا  امدیگر جدا نگهداشته می تسمه داردن تسمه 
که میان دو تسمه محیم شده    ای را در تریشۀ حرمی برندن سنگحه رنده به کار می را برای شیار پ

 کنندن می  گبارند و با من تیراندا یاست می 
اای  بند سا ند: دست شود می مشابه به منحه در اندوستان دیده می   کاران ت ئینات بومی  رگران و نقره 

پوشند )این رسم کمتر ا  منحه میان  نشین می میخ بینی که  نان کوه شده؛ گلسوراخ پهن و نا ک و  
اایی  گطاای فل ی؛ نیی اا و نرص اای متشیل ا  سیه شود شایع است(؛ گلوبند اندوان دیده می 

 شودن نمی  برای تعویب؛ سگط کمربند و غیرهن حی ی که ا یل و خاص افغانستان باشد ساخته
دکان  کالدر  ردیفه اای  کاله دو ی  ا   واایی  کوحط  ا    اای  و  حنگط  مخرویی  دیوار  اای 
اندن دستار افغانی گرد کالای که در عقا سر گباشته  اایی که  یر سقف کشیده شدها موی ان ریسمان 

شودن اگر دستار خیلی جلو گباشته شده باشدا و ن من فشاری دردمور بر پیشانی  شدها پیحانده می 
 اندن ضخیم  کرده شده وبه بلی پناای کاا مختلف کاله وجود داردن کاله کندن انوا وارد می 

حاوی لولۀ کوحط کاغب دوخته شده استن این کار  ای ابریشمی در داخل و نسمت باالیی کالها پارحه 
احتماالً برای نوشتن میاتی ا  نرمن است تا کسی که کاله را بر سر دارد ا  مسیا در امان باشدن من  

د بودن سراسر کاله با  ه نوشته شدها ولی کاغب سفیاا را با  کردم تا ببینم حاین لوله   رو ی ییی ا 
بر فرنشان    ای کمتر و محض ستاره رنگ بنارن گلدو ی شده استن بعضی گلدو ی تاراای یالیی 

فاند گلدو ی  شوند و بعضی ا   اندن بعضی ا  پارحۀ مخمل ساخته می دارند و بعضی دیگر کامالً 
اای ساخت کابل سنگین  اا به مانند کاله کرده نیستندن این میند پنبه اایی که ا  ترکستان می ه کتانن کال

گون است؛ ا   اا گونه شوندن بهای کاله اایشان روشن است و شبانه در خانه پوشیده می نیستند؛ رنگ 
اا  ترین من اندن معمول مختلفاا ام به انواا  اا یا دستارسه یا حهار روپیه گرفته تا پان ده روپیهن لنگی 

اای کتان  اندن یا لنگی اا ا  مح والت محلی شودن این ممی ی می ت که با نیل رنگ اس  رنگکتان مبی 
رنگ است که سر و تهش  میدن یط نوا بهترا دستار کتان خاکستری یا مبی سفید که ا  اندوستان می 

اا ا  پشاور  اندن این ت پهن و یا باریط اایش میابق به نیمبا تاراای یالیی گلدو ی شده و بسته 
شودن انواا دیگرش ا  کشمیر  رنگا  یبا معلوم می اای بلندند و تیره شوند و بر سر افغان رد می وا

 سفیدن ایا سیاها سب  و یااای حناییا فیرو ه اای نشنگ و رنگ استا با گلدو ی 
ترندن یگانه لنگی کشمیری سفید  و کوتاه تر  اای کشمیری ضخیم یول لنگی معموالً ناه یارد استن لنگی 

لنگی را رو ی به من دادا که داستانش را دیرتر خواام    من دیدما امیر بر سر داشتن او این که  
اای نشنگ بنفشا جگری و سب   کابلی با رنگ   اای ابریشمی فروشی دستمال اای کاله موردن در دکان 
  دار نیست و با شستن شوندا ولی رنگشان دوام دانم با حه حی ی رنگ می شودن نمی ام فروخته می 

کیفیت است و با ابریشم انگلیسی یا فرانسوی نابل مقایسه  اا کم شودن ابریشم این دستمال  دوده می 
مورندن  شود که اغلا ا  دالی یا مگره می اای مختلف  ری ام پیدا می اا پارحهنیستن در این دکان 

اپی  یسی یا اروپایی کاای واردشد  انگلاای پارحه شان ا  گلدو ی دی این اند که  شان تولید کابل بعضی 
مید کسی نادر به خلق  انگی  استا گرحه به نمر می اا حیرت شده استن دنت و مرافت کاپی دی این 
اایش به خایر  تر ا  دیگران پیدا شود و نوموری کندا یرحکدام دی این نو نباشدن اگر کسی شجاا 

 یافتن  ندان  یاد خوااد م یبایی عالنه 
حیث  برند و در خانۀ امیر و مردان ثروتمند ِمن ی وشاندن مرف به کار ماای  ربفت را برای پپارحه 

لبان خانم  این مردان در ت ئین  به کار گرفته می رومی ین سبط  باالتنۀ  اا نی   شودا امحنان در 
 اان جنتلمن  پیشخدمتان و 

ستان  اندو  اا ا  کندن این اای ب رگ نند سفید جلا توجه می رص در دکان بقال بیش ا  ار حی  دیگرا ن
اای مخرویی و کوحط با و ن تقریباً یط پاوند ساخته  میدن شیر محلی به شیل نرص یا اتریش می 
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معموالً در کاغب    اای بومیشودن بسیار شیرین است ولی به مانند شیر اروپایی سفید نیستن شیر می
 شودنمی  که نمای دکان جالا بیا سرخ یا مبیا یوری رنگه پیحیده شده استا گال 

فروشان یا نانالن با کاروان شتر و خر  حای مورد فروش عمدتاً حای سب  بمبئی است که توسی دست 
اای شتر دارند و به  شودن بسیاری ا  ثروتمندان کابلی نیار ا  یریق تنگۀ خیبر ا  پشاور مورده می 

ترن گفته  شودا ولی کمیاا است و گران ن حای سیاه ام پیدا میداند مق د ترانسپورت به عاریه می 
اا حای سیاه را  مورندن افغان شود مال حین است و ا  یریق ترکستان و بخش مسیایی روسیه می می

 نامندن می  یحای فامیلم 
دو نوا شمع وجود داردا ییی شمع پیه و دیگری مرکان شمع ا  تولیدات محلی است و دارای فتیلۀ  

شمع پنبه  این  پیه  می این  به  ودی  می اا  بوا  و  این و    شود حید  نرار  ا   استفاده  مورد  کمتر  رو 
پیدا می گیرندن یط شمع مومی  می بهتر ام  افغانستان ساخته می بسیار  ترکستان  در  شودن  شود که 

ترند  اای مرکا خیلی مروج سو دن شمع العاده خوا می اای ساخت کابل است و فوق تر ا  شمع  خیم 
شود و بیشتر توسی امیر و پولداران مورد  می  و حندان گران ام نیستندن ا  بمبئی یا پشاور وارد 

کنند که ِگلین یا سفالین است و شیل من  گیردن مردمان فقیرتر حراغ نفتی روشن می استفاده نرار می 
رومین فتیلۀ    اای ندیمی دسته و امراه با داانه است و شبیه به حراغ به مانند نعلبییا با دسته یا بی 

است پنبه  در روغن شناور  من  اندا   حار   ای  به  ای  و  استا  یِط  بیرون کشیده  داانه  ا   که  من  نچ 
اش  نامندن شعلۀ من دودملود است و روشنایی شودن روغن مورد استفاده را یتیل کنجدم میافروخته می 

شوند  با مرافت ا  برنج ساخته می تر با ساختار امسان ام وجود دارند که  اای ب رگ ضعیفن حراغ 
ای دیگر  اای سه یا حهار فتیله اا حهار یا پنج فتیله دارندن حراغ اندن این ویخته و با  نجیری ا  سقف م

اا تقریباً یط فت ند دارند و بر پایۀ عمودی  اندن این شده ساخته شدهام وجود دارد که ا  مان نلعی
ا   توان خریدن بعضی  اای پارافینی ساخت بمبئی را نی  می شوندن حراغ استوار بر  مین گباشته می 

 برندن می م را به کار Made in Germanyاای پارافینی ار ان نیمت یاغ اغنیا گاای حر
شیل  اای نعلبیی اش کلحه شودن نوا داخلی  ابونا ام در داخل تولید شده و ام ا  خارج وارد می

برندا بلیه فقی برای لباسشویی  شستن دست و روی به کار نمی اا ارگ  برای  استن  ابون را افغان 
اای  اایش در کارگاه سا ی امراه با بشیه ستن یط دستگاه  ابون ستن این  ابون نلیایی و  ننده اا

دردبخور خوااد  امیر ن ا شده است و اگر کاربردش بهتر فهمیده شودا  ابون من دارای کیفیتی به
  حه  شوندن اینیه ایل نرص ا  اندوستان و روسیه و اتریش وارد می اای دیگری به شبودن  ابون 

ا    افغانستان می راای  به  نمی اتریش  مانند بسیاری ا  مح والت کم مید  به  اینیه  بهای  دانمن مگر 
مید که بدترین ام استن اگر  ترین  ابون ا  روسیه می جرمنی ا  یریق اندوستان بیایدن ار ان 

اتریشی است  پاشدن پن ا  من  ابون  تفاده شود در میان انگشتان ا  ام می برای بار دوم ا  من اس 
 استن  نیستن ولی بهترین امه انگلیسی  که حنان بد 

مید و رنگی مایل به گالبی دارد نامرغوا  اای نمط به دست مینمط محلی که ا  مرد کردن تخته 
کنم کدام نمیی ا  خارج  ر نمی اش نمودار شودن فیاا ا  من در غبا ریخت تا م ه استن باید مشت 

 شودن  وارد 
توان در  اا را می توان خرید: مرچ سیاها جو  اندیا میخط و غیرهن این می   اای مختلف را ادویه 

 خریدن  ااعیاری 
اای میوه فروشی وجود داردا  یرا میوه و ترکاری بخش مهم رژیم غبایی  شماری ب رگ ا  دکان 

اای تا ه و در  مستان میو  خشطا به خ وص  اا و سب ی میوه دادن در تابستان  مردم را تشییل می 
گی حیده  سلیقه اا با خوش فروشی شودن ناعده من است که میوه در میوه تا به مقدار  یاد م رف می تو

العاده ار انن بار یط خر را به یط روپیه  شودن انگور فراوان استا به انواا رنگارنگ و فوق می
لو و  ردملون  انها انواا رنگارنگ سیاا بهیا انارا ناکا ملوا مالتها شفتافروشندن خربو ها اندومی
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شده و کشمش را  شدها پستها خستها  ردملو و توت خشط اای خشط مانند باداما نخود برشته میوه 
اای  یادتر  اای تا ه به مجردی که رسیده باشد و حتی پیش ا  منا به مقدارفروشندن میوه اا می بقال 

 شودنمی  رای  حت مردم مفید باشد خوردها  منحه ب
العاده محتای باشندن میوه اگر بیشتر ا  مقدار اندک  رف  کابل فوق   وردن میوه دراا باید در خ انگلین 

شود و یا  مینۀ من را مساعد سا دن مردم بومی  اای جدی جها  اضمی  تواند سبا مشفتگی شودا می 
شوندا  اا در برابر این امراض حسان نیستندا گاای دستخوش من می ام که معموالً مانند انگلیسی

 کشندهن  خیرناک و در بعضی موانع به  ورت ونات به شیل  بعضی ا
شین خیایی استن  بینی که بر کف  مین نشسته و سخت سرگرم کار با ما در دکان خیای ییی را می 

شودن این را باید  اا لبان تیار پیدا نمی دن استن در خیایی دیگری در حال برش تیه و یا سو ن 
ارند  خیایی وابسته به خانواده داردن منانی که کمتر ثروت د   جایی دیگر خریدن مدم اگر متمول باشد 

کند و من  ابر مشتری برش می خوااندن او تیه را در برخرند و خیایی را ا  با ار می پارحه را می 
 ندا ددن بردن این کار برای نمارت بر خیای است تا ا  پارحهرا برای دوختن به دکان می

اای انگلیسی  شودن باالپوش اا فروخته می دوما در بسیاری ا  دکان اای تیارا حه نو و حه دست  لبان 
اای کهنۀ نمامین رو ی مردی پا  م رودا به ویژه یونیفور ا  ار نوا که باشد به مسانی به فروش می 

دیده می  پنداردن برای یط لحمه  شد که خودش را شیط می به درون کلینیط گباشتن به وضوح 
 بودن  ی مان گلیسی باشدن سر تا پا ملبن به یونیفورم مأموران خمبهوت شدمن پنداشته بودم ان 

پوشندا حی ی که شرحش  یبر می اای در  خ نشینان و داقانانا امسان لباسی است که پشتون لبان کوه 
ای که لبان تیپیط شهری را پوشیده باشدا مثالً میر اااا در مقایسه با یط پشتون  رفتن افغان شهری 

بیشتری جامه   دنت  در نسمت کمر جمع  می با  دارد که  پای  به  پیجامه  یا  تنبان گشاد شرنی  پوشدن 
اای  پوشاند و در بند پا تنگ استن کفش می   اای فراوان ا  تهیگاه تا  انو و بند پا راشود و حین می

پوشدا مگر این که  احبش دارا  تی  و به باال تابیده به پا دارد و بدون جوراا می دارای نوک    بومی 
کمین باشد  پیراان ن  یا  می اا  به  انو  تا  پیجامه  روی  ا   شده  گلدو ی  نیم اای  مستین رسدن  دار تنۀ 
رسد و در ارتفاا مف ل ران در  داردن باالخره حپن یا باالپوشی  پوشند که اندکی تا  یر کمر می می

ل یا کتان    مخمتنه ارسد و با  استن نیم پوشند که تا فا لۀ میان  انو و بند پای می درا  میمستین 
پار پنبه  با  و  گلدو ی می است  تاراای یالیی  با  و  نا ک شده  باالپوش  ا   شودن  ناعدتاً  و  تر است 

محلی  پارحه  میاای  لبانساخته  امیشها  نه  ولی  عموماًا  شهری  مردان  بومی شودن  با    اای  را 
 سا ندن می  تراای اروپایی مریفنوموری 

شوندا البته  تر می اروپاییمردم بلندتر رودا به امان پیمانه    معموالً ار اندا ه که مونف اجتماعی
لبان پوشیدن و کمتر در حی   افغان بیشتر در  یاد  واره ا  تع ا مبابی اا که ام اای دیگرن  شان 

کارم اندن شما ارگ  مسلمان اندی را با کاله  شود خیلی کمتر ا  مسلمانان اندوستانی یمحافمه می
اا  ور ندن ممادگی افغان ا  پوشیدن کفش انگلیسی ام امتناا می ثرشان حتی  بینید و اکانگلیسی نمی 
 استن ی ا  نفوب شخص امیر کم در مواارشانا احتماالً ناششدنا دست برای اروپایی 

کارد  و  تفنگحه  و  تفنگ  ا   باشد  پن  داشته  را  خریدش  توان  ارکن  که  حی اایی  اروپاییا  اای 
شودن البته  دار است که جانشین شال می کنند کمربند سگطمی پبیرندن نخستین حی ی که انتخاا  می

باشدا حون در جایی حون   پیشرفت  نوموری  این  نمود که  این شط  در  من  باید  انلیم  افغانستان که 
به جای کمربند در حفم ارگان دستخوش نوسان  العاده اای شیم فوق اای شدید استا کاربرد شال 

اای  کارانن پن ا  من نوبت به باالپوش پبیرندا حتی محافمه می مؤثر استن جوراا را نی  به مسانی  
میدن  اای اروپایی می وشا مو ه کنندن پن ا  باالپ رسد که اکثر مردان شهری به تن می اروپایی می 

یور پیشخدمتان دربار و بعضی ا  سربا انن  پوشند و امین پتلون را ناعدتاً یبقات باالی جامعه می 
شوندن ونتی که کدام جنتلمن یا خان پن ا  ختم  ند و بر روی تنبان پوشیده می شاد اا ندری گاین پتلون 
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اش ماار  ای انداخته و با لبان بومی اش را به گوشه اروپایی رسدا دریشی  کار رو انه به خانه می 
پوشدن پن ا  من مو ه و  مورد و حپن را می کند و واسیت را درمیشودن اول کمربند را با  می می
تواند به شیو  راحت شرنی بر کف اتاق روی نالین و یا نهالین حار انو  کشد و اکنون مین را می پتلو 

 شودن می  ی مدتی بر حوکی بنشیندا بیشتر ا  منحه یط اروپایی ت ور کند خستهبنشیندن اگر شرنی برا
پوشند  تر می ال اای مفتابی که مردمان لیبررسد و کالهاای شاپوی انگلیسی می باالخره نوبت به کاله 

که  اایی  ای شیل روسی و کاله کرهنلی نیم اای نرهخوااند ا  امیر تقلید کنندن کاله و یا کسانی که می 
شودن پوشیدن این  اا و افسران ارتش پوشیده می ااست که توسی جنتلمن فرنشان گشادتر استا سال 

اا به این یرف با نوعی کاله  سلاا ا  ن رودا حون افغان ای حشمگیر به شمار نمی اا نوموری کاله
 دارندن  مشابه ترکمنی مشنایی 

حندتایی ا  دارواای انگلیسی مانند    شود و نی  اا دوااای محلی برای فروش عرضه می در عیاری 
اا در  اند و نی  کلورال اایدرات که بعضی اا اکنون ماسته ماسته به ار شش پی بردهکینین که افغان 

اای  شامل کامفورا گ ا انگبین و روغن کرحط و تخمه اندن دارواای بومی ن حال مشنایی با جبابیت م
 شودن می  مختلف مسهل 
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خدمات مستر  گبشت و حی ی نمانده بود که امیر معمم ا   تقریباً دو افته ا  انامت ما در کابل می 

اای کابل به امراای سربا ان محافم در  پاین محروم شودن ماجرا ا  این نرار بودن سواره در کوحه 
ه داشت و حسرت یط  حرکت بودیمن مستر پاین ا  سردی مبی که ونت نان حاشت نوشیده بودا گل

هان اسپ را  خوردن نالید: یما انو  ام مانند یخ به شدت سرد استم و ناگپیاله حای داغ را می 
حهارنعل کرد و ا  ما سبقت جاست و به یرف دریا تاختن حون ا  خم کوحه گبشتیم انتمار داشتیم  

ما به یغیانش مورده  و برف   اش پیدا نبودن دریای کابل که بارانکله  و  نگاه ما به او بیفتدا ولی سر
تداد لبۀ دریا به پیش تاختمن  خروشید و کف بر لا داشتن به امید این که پاین را بیابم به امبودا می 

ای بعد  دایی را شنیدم و رو به عقا گشتاندمن ییی ا  سواران را که حند یاردی در عقبم در  لحمه
دریاا جایی که سه تا حهار فوت ا  سیح ما  حرکت بود دیدم که ا  اسپش پایین پریده و سوی لبۀ  

 دودنمی  باالتر بود 
دم مستر پاین را دیدم که سراپا خینا حنگ  شتافتم و در امان من ام ا  اسپ پیاده شدم و سوی دریا  

تاختها تا  راه کنار دریا حهارنعل می بر تا یانۀ سربا  انداخته و بیرون کشیده شدن گفت که در کوره 
تر و نسماً  یر ما بوده استن به این گمان که  مین  یر سم اسپ  که ساحل پست   جایی رسیده بوده 

ای بعد جریان  و اسپ و سوار تا به گلو در ما سرد فرورفته بودندن لحمه  سخت است به پیش رانده
که حیوان در  که در  یر ما و میان پااای اسپ فرورفته بودن درحالی او را با خود کشیدها یوری 
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 دها به سیح ما باال ممده و کوشیده بود سوی کرانۀ  شدت دست و پاحه می ممدن به بیرون تالش برای  
بودن در   ا ولی دستش در افسار گیر مانده و امراه با اسپ به وسی جریان کشیده شدهدریا شنا کند 

ه  حین فرورفتن دوباره دستش ا  افسار راا شده و کوشیده بود خود را به لا دریا برساند ولی دوبار
اش ا  ما پر شده و دستار  اای سواری امواج ما او را به جهت دیگری کشانده بودن در من میان مو ه 

برده ولی با تقالی  یاد خود را دوباره به کرانها جایی  و لباسش خین شده بودن ما او را با خود می 
ه و جیغ  ده بودن  که لا دریا حهار یا پنج فوت ارتفاا داشت رسانده و به ریشۀ درختی حنگ انداخت 
ن اکنون دیگر  بود  ریشه گسسته بود و او دوباره دستخوش امواج شده بود و به وسی دریا کشیده شده

 استن  ممدهتر به نمر می وضع وخیم 
اند و مؤبنی را که ا  فرا  گلدسته  گیری بیند که در کنار دریا سرگرم کشتی در من دم دو مرد را می 

نگردن دستار بر سرش سنگینی کرده  اا سوی او نمی یط ا  من لی ایچ خواندن ومردم را به نما  می 
کنندن به مشیل سرش را ا   اایش را خنثی می اای خینا تالش برد و لبان می  و او را در ما فرو
کرده و عضالتش درد گرفته بودها باالخره  داردن در حالی که نفسش کوتاای میما بیرون نگه می 

 بودن  ندهخودش را به لبۀ دریا رسا 
بود جیغش را  تر به او  راندم و  دا  ده بودن سواری که ن دیط اکنون مرا دیده بود که حهارنعل می 

شنیدها ا  اسپ پریده و تسمۀ شالق را به سویش پرتاا کرده بودن فقی در کنار دریا پایش  مین را  
تواند برای کشاندن خود  ای خودش را بر پا استوار کرد تا بکرده و تا گلو در ما بودن لحمه حن می 

 ریختن می  نفن بگیردن به ساحل کشانده شدن ما ا  سر و جانشبه بیرونا 
کرد و جریان او را به سرعت به وسی  در جستجوی اسپ شدیمن حیوان بیحاره خرخرکنان تقال می 

ر   دن حیوان سرش را سوی پاین دودوید و اسپ را  دا می کشاندن پاین به لبالا دریا می دریا می 
ل  اایش را تی  کرد و با شدت برای رسیدن به لبۀ دریا دست و پا  دن باالخره به ساحداد و گوش 

رسید و با دو یا سه حرکت شدید خود را به خشیی رساندن پاین تمام حادثه را در کنار ما برایم  
کندن دیرتر  اا تاختیم تا بتواند لبان را عوض  معیلی سوار شدیم و به سوی کارگاه نگفتا حون ما بی 

 کردن  حیایت تمام رویداد را برایم 
سربا ان گارد گوش د شد که اگر مستر پاین را ما    ای در پی نداشتا ولی به این حادثه کدام بدبختی 

ای بسیار نوی برای یمحافمانم بود  دادندن این انگی ه اا ام حیات خود را ا  دست می برده بودا من 
 باشندن   نگ و مواما به تا گوش 

ن  خواندم یاد کردمن در حهار یرف کابل حندی ا  یمالیی که ا  فرا  مناره مردم را به نما  می   نبالً 
شودا بیشتر در شمال غربی شهرن ارتفاعشان  یاد نیست و من شط دارم که در ا ل  مناره دیده می 

با کدام مسجد ندارندن احتماالً  اای مبابی ساخته شدهحیث گلدسته ِمن   در ابتدا  باشند حون ارتبایی 
اندن  مباد کرده  اند که داقانان برای حفم حا التشان ا  خیر غارتگران محلی  اای نگهبانی بوده برج 

انگی  را دید که نراِر شنیدنا به فرمان اسیندر  توان مناراایی شگفت اای ن دیط کابل میبر کوه 
 کندن  اند تا راه افغانستان به سوی اندوستان را نشانی افراشته شده 

اای دور بر فرا  کوای که در شرق  توان ا  داخل شهر دیدا در فا له اا را می ی ا  این مناره یی
 رسدنمی  اای پغمان به حشمدر  کابل وانع استن دیگری در غرا کابل ا  فرا  تپه 

اند با حیای  شان نسبتاً ب رگ شوندا در کابل  یاد استن بعضی اایی که مسجد نامیده می تعداد عبادتگاه 
یا جویی ا   و مناره   و سقفی گنبدی یا حوضی و  مبی دارندا  یا حاه  این مساجد  ای در ار یرفن 
میند به ما ضرورت دارندن مسلمانان پیش ا   گبرد؛ حون کسانی که برای عبادت می ن دییشان می 

می  نی  پاک می شویندن سوراخعبادت دست و پا و رویشان را حتماً  کنندن به  اای بینی و دان را 
بیرون می کنند و نما گ اران کفش ایی را بر کف مسجد اموار می سرعت بوری گبارندا اا را در 

کنندن درون مسجد بسیار خالی و عریان استن در دیوار  اا می شدن به خانه یور که پیش ا  داخل امان 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

که محمد  نمایاندن نبله سنگی است  غربی من فرورفتگی محراا نرار دارد که جهت میه یا نبله را می 
تر ستیژی  کالن اای  کنندن در مسجد ست و نما گ اران در جریان عبادت رو به من می در میه گباشته ا

خواندن  خورد و ا  روی من امام یا واعم خیبۀ جمعه را می به نام منبر وجود دارد که سه پله می 
 استن  شنبه مسیحیان جمعۀ مسلمانان امان یط 

ای سیه خورده استن مال  اه با منبر سه پله ای م ین مسجدی امراای جدید امیرا نمبر روی روپیه 
اا را با   ایستد؛ دست رود؛ بر پا می ریان رو ا ا  مناره باال می در سحر و حهار بار دیگر در ج

بر گوش می کند و ش ت می را  نما  می اا  به  را  مؤمنان  نافبا  و  با  دای  یر  و  خواندن  گبارد 
مد الرسول هللانننم یعنی یخدا ب رگ استا خدا ب رگ استن محمد  هد ان محاکبرن اشاکبرا هللا یهللا 

ما  بیاییدن نما  ا  خوابیدن بهتر استن به سوی رستگاری بیاییدن خدا ب رگ  فرستاد  اوستن به ن
میند؛  استن خدایی دیگر به غیر ا  هللا نیستنم پن ا  من ده یا دوا ده نفری در مسجد گرد ام می 

پایین می به میه می   در یط ردیف رو مناره  ا   به میه  ایستند و مال ام  پیش رویشان رو  و  مید 
شودا یا  انو  کندا یا اینیه به پیش خم می یور که ایستاده است نرائت می  دعا را امان ایستدن مال می
گباردن نما گ اران ا  حرکات مال تقلید  اش را میابق به مراسم نما  بر  مین می  ند و پیشانی می
 بانی که شمار  اندا  اا به  بان عربی اا را خودشان تیرار کنندا ولی این اا بایست دعا کنندن من می

 کنندن می  وار تیراردانندن بنابراین اگر دعا را ا  بر کرده باشندا من را یویی اا می ناحی ی ا  افغان 
اای  سقف بر ستون اند؛ بامشان اموار و ا  یط یرف با  استن  تر فاند سرایمسجداای کوحط 

کنده  اکاری حوبِی  بلندتر  کوحه  ا  سیح  پله  سه  مسجد  استن  استوار  دارای  شده  مساجد  این  ستن 
محرااا ولی فاند منبرندن به عوِض منارها در بیرون ا  مسجد سیویی سنگی به ب رگی یط فوت  

حاه یا حوض یا کدام  دادن این مساجد جویی ما یا ایستد و ابان می مربع نرار دارد که مال بر من می 
 دارندن   اگر ماا برای وضوگرفتن منبع دی

روندا مگر در جریان  ضاوت کنما اکثر مردم برای عبادت به مسجد نمی توانم ن تا جایی که من می 
افتندن  اا به راه می اای سا  و بیرقمانند مرض وبان در حنین مواردی منان با دسته ای ملی به فاجعه

ببینما  ی بار حنین رااپیمای یط  با من که خیلی کنجیاو بودم تا ا  ن دیط  ای را ا  دور دیدمن ولی 
ای کنما حون ونتی مسلمانان دستخوش شور مبابی باشندا کنجیاوی  پروایی حنان بی   جرئت نیردم

العاده شده باشدا برای  شان که غرق ایجان فوق تواند به ضرر مدم تمام شودن امیان دارد که ییی می
گونه سیوی پریدن  خواستم به این خنجرش را بر سینۀ فرنگی فرو کند و من نمی ه بهشت  یافتن براه
 باشمن  بهشت به  

اجرا  افغان  برسد  من  باشند و ونت  در ار جایی که  نما  را  ابرا  عقیدها مراسم  برای  اا معموالً 
پن ا   اا دومی  خوانندن نما  نخستین بالفا له پیش ا  یلوا مفتاکنندن رو انه پنج ونت نما  می می

شود  ا خوانده می یط ساعت پن ا  غروا مفتایط ساعت پیش ا  غروا و حهارمی    حاشتا سومی 
و نما  پنجم  مانی که حشم نتواند تار سیاه را ا  سفید تفریق کندن اگر در دربار امیر ونت نما   

غرا اتاق دربار    در  مآا کشندا حون جاللت سر رسدا خود را اندکی ا  پیش روی امیر به کنار میبه 
گسترند و به جهت  نما  بر  مین می اای خود را عوض جای اا و پتو اا باالپوشگیردن من جای می 

می  به میه  رو  می غرا  نما   و  ب رگ کنند  پسر  دو  نما   خوانندن  معین  ونت  به  امیشه  امیرا  تر 
کنندن امیر معمم  مراای میرتبه منان را اگ ارند و اگر در دربار باشندا بعضی ا  افسران عالیمی

که علنی حنان کاری کندن شاید ام در دل بخواندن  خواندن ارگ  ندیدم  دانم نما  نمی تا جایی که من می 
کنند و یا  اند که علناً عبادت میترین ارابل دربار کسانی که من تجربه کردم بعضی ا  ب رگ یوری 

 ندن مورمی  جای ترین  ورت من به رسم عبادت را به منمم 
ین احترام را به جای  ترااا خدا موجودی است با ندرت میلق و باید در برابرش ژرف به عقید  افغان 

شود و بر من که باعث رنجش شده  موردن ارگاه خیایی در رعایت مداا رخ دادا خدا م رده می 
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گرفتن  نوا ا  یریق غ ا دارایی و یا  کندن عقوبِت م ردِن یط ام استا م یبتی جانانه وارد می 
خفیف  مراتا  به  کوتاای جانشا  ا  یریق  خدا  م ردن  که  است  ا  ج ایی  در    کردنتر  تعمیم  در 

 داردن  برابرش در ییی ا  پنج مرتبۀ نما  به دنبال 
دانم که یر  نگااشان به  داندن نمی ند کسانی که در رعایت مباا به خود  حمت نمی البته بسیار 

کنند  خوااد؟ یا گمان می اا بیشتر ا  منحه بتوانند می من   دین ا    کنند که مسائل حگونه استن میا فیر می 
نند با کشتن حند نفر کافر به جنت راه یابندا و یا اینیه به حنین حی اایی ار ش نایل  باالخره بتوا

کردما ناگ یر بودم محتایانه تحقیق کنم که میا مبابی  ای را تداوی می یافته نیستند؟ ارگاه شخص تعلیم 
تِنیحری که حاوی الیول می است یا   نست  توا بود برای مردی یمبابیم می نها  یرا تجوی  مثالً 

تقلیل دامن با  کرد خواسته برایم دردسر خلق کندن بدیهی بود که فیر می  ام مونفش را در ن د خدا 
دن دنداتعلل فرو می دادم بی سواد و یا فقیرا مشیلی ا  این دست نداشتمن ارحه برایشان می مردمان بی 

افغان  که  ندیدم  بره ارگ   امسایها  حق  به  جفا  و  تحقیر  در  مبابی  مالاای  افغان یم ای  ا   اای  تر 
 باشندن  غیرمبابی 

اای متعدد را  یافته شاگرد اای تعلیم خانه ام است و  یر ادار  مالن مال مسجد در عین  مان میتا 
دیدم  ران اشت تا سی ده ساله را می اکثر پسمانندن  ندیده بدون شاگرد می اای تعلیم کنند و مخوند جبا می

  Xای به شیل  شان روی پایه اای با شد  اندن کتاا برابر مال نشسته که در مسجد در یط ردیف در  
جنبانندا با  دای یینواختا منحه را  که خود را به پیش و به پن می نرار دارد و پسران درحالی

ممو ندن  شان فقی حی اایی اندک می مید که بیشترین کنندن به نمر می نرار است حفم کنند  م مه می 
 نویسندن می  گیرند و ندری ام می  اایی معیان را فرا   کتاا اایی اخواندن بخش 

داند  حند نفری ا  منانا به خ وص کسانی که نرار است مال یا میر ا شوندا به تعلیمات ادامه می 
گیرندن ندری ام  ا به حد کافی یاد میو بعضی ا  شاگردانا تحریر درست و خوشنویسی فارسی ر

گیرندا حون نرمن به این  بان  ای عربی فرا می اندا ه ن مالاا تاممو ند ریاضیا الجبر و اندسه می
شودن پیشخدمتان دربار در مقایسه با پسران دیگر  اای خارجی تدرین نمی استن در غیر من  بان 

می  ممو ش  بعضی بهتر  مختلف  شان  بان بینندن  مانند اای  را    کشور  فارسی  و  ترکی  پشتوا 
 گیرندن می  یاد 

مموختن در غیر من ارگ  کسی  سر اول امیر در  مان انامتم در کابل انگلیسی می هللا پشه اده حبیا 
کندن خودش برایم  را ندیدم که انگلیسی فرا گیردن شنیدم که امیر فارسیا پشتو و ترکی  حبت می 

اایی  روسی فقی دو کلمه بلد استن فراموش کردم حه کلمه   ا   گفت  ندن می گفت که عربی ام گپ می 
 داند: یدرختم و یپیراان  نانهمن گفت که فقی دو کلمه میمورد انگلیسی ام می بودندن در 

اا متشیل است ا   دنات و نی  م دی که در بدل اجرای مراسم نیاح و تدفین به  عایدات روحانی 
وانع گدای مبا و اجدادی   ستقیم پیامبر باشدا درنی ا  اخالف مای که سیدا یعمورندن روحانی دست می

رسد که  اایش بیلبدن به نمر نمی تواند مبلغ کافی پول برای نیا مندی استن ا  ارکه دلش بخوااد می 
اا در افغانستان ا  حق انح ارِی پوشیدن دستاراای سب  برخوردار باشندن خودم ایچ سیدی را  سید 

ام  یر سید را دیدهگان دربار و کسانی دیگر و غبحه پوشیده باشدا گرحه اغلا غالم ندیدم که دستار سب   
 کردندن می  که حنان 

خوا بود و من بسیار دوستش  ییی ا  مأموران منا میر ا یا سیرترما سید بودن به نوا خود مدمی 
   شتن ارگممی  داکردن گهگاه رفتاری جنون کشید و این کار اوشش را مشفته می داشتمن حرن می 

ده بودند که در برابرش محتای باشما ولی  دادن ارحند مرا اشدار داخشونتی در برابرم برو  نمی
توانست به من مسیبی برساندن شاید ام اشتباه  ای بود که نمی اش به من به پیمانه کنم دلبستگی فیر می

کردا به  باشیر سفید می بودا رویش را با ت کنما ولی ارگ  ا  او ضرری ندیدمن ارگاه برمشفته می
خواند: یتوبها توبه!م رو ی  جنباند و  یر لا می ی گشت و سرش را با افسردگی محهاریرف می 
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اش به کوحه رفته بودن ییی ا  مأموران  بود و تنها با خورجین گدایی  تمام لباسش را ا  تن کشیده
شرمد؟ گفت که ا   ندگی  ری نمی را فرستادم تا پن بیاوردشن پرسیدم میا ا  حنان رفتاپولین نمامی  

مبرو گفتم: یعایدات  داری و میمندانه بی ار استن  بحه ای  به جالل توانی برای  ن و  پول  ات  مباد 
بفرستینم پاسخ داد که بلی درست استن ولی برای این کار مجبور است میر ایی کند و حتی ونتی  

اای  برای نیا مندی   ه به کوحه برود ورو بهتر است برانکه میل نوشتن ام ندارد بنویسدن ا  این 
رسید که این کاراایش ا   و بحه را خدا خودش خوااد خوردن به نمر می اندکش گدایی کندن غم  ن 

شنیدم   دا ارحند ام که نه در برابر من؛ اما می روی محاسبه باشدن البته گاای دست به خشونت می 
 غردنمی  وارکه دیوانه 

ن را ا   گویند که نادر است تمام نرمکسی می  مال و حافم بودن حافم به  ییی ا  دواسا اای شفاخانه
کرد و  اش نرائت کندن مردی بود بلندنامت و جباا با رفتاری مؤدبانهن در خانۀ من  ندگی می حافمه 

کردا در میان امواج  اررو  ونت سحر با شنیدن  دای گوارا و بم او که دعااایش را  م مه می 
مالحمۀ دنیوی به من و  اش باعث خدمت نابل  اای سحری شدمن باری نیایش ر می رؤیا و خیال بیدا

 شدن  امسایه
شده متوجه  ونتا  خانه   بح  در  یر  که  شعله بود  و  درگرفته  متش  می ام  کمط  اا  بانه  کشندن 

بود و متش به  ودی خاموش و خیر رفع شده بودن اگر خانه سوخته بودا خبرش به مقامات   خواسته 
توانستند حریق  دندا مگر اینیه میشاا به پرداخت جریمۀ پولی مجبور می رسید و امسایه دولتی می 

ام  ندگی کند  افرو ی عمدی جلوه داندن این مرد جوان اجا ه خواسته بود که در خانه را پیامد متش 
خت  کند تا نرضی را در  ادگااش پشاور با پردااندا  می گفت پول پن اش کم شودن میتا خرج  ندگی 

دیرتر برایم معلوم شد که پول را برای پرداخت    داری!انت کندن به خود گفتم حه مدم گرانقدر و ام
شدن به دار راایی یافته بود  بود نرض گرفته استن ا  مویخته  جریمۀ نتلی که در پشاور مرتیا شده

در خدمت  ترش حند سالی  حون نضیه کامالً روشن نبوده و شاید ام به این علت که برادر ب رگ 
گفت ردی را با کارد کشته استن ا  کارش نادم نبودن می نوی بوده استن برایم اعتراف کرد که مبریتا

کند  کرده بودهن گفتم: یمیمئناً نرمن برایت تو یه نمی   مقتول یمدم بدیم بوده و باری او را  خمی 
 کاریمنم گناهدست به نتل ب نینم گفت: یدرست استا نرمن کتاا خداست و ما امه بندگان 

مآاا  خانه نی  روحانی و حافم نرمن بودن شخ ی بسیار جنتلمن ام در شفاییی ا  دستیاران اندوستانی
وپنج ساله بودن در نوای سوار  بنگال خدمت کرده بودن او را بسیار  یافته و تقریباً حهلخیلی تعلیم 

گ نشئه  اای دو افتۀ پیاپی به مراا معتاد به شراا بودن گخالف اکثر مسلمان دوست داشتم؛ ولی به 
نوشید و ا   مید و ملوده با الیول حوا است می داخلی که ا  کشمش به دست می   اای بودن ا  عرق می

کردن برای توضیح حالتش برایم گفت که گهگاه  افتاد استفاده می ار مخدر دیگری که به حنگش می 
پوستش خ یده و وسوسه می  به  دیر شیشییانم  حالی ونتش    د که شراا نخوردینکند: یبسیار 

اا شراا را ترک کرد و به دود کردن  نوشدن بعد گوش به شییان سپرده و می گونه  است!م و به این 
کنم او به خالف  سوختن فیر میمور روی موردن دلم برایش بسیار می تریاک و خوردن دوای خواا 

 نبودن  ربیل بعضی ا  دیگرانا مدمی 
دانستن مال مم  ی گماشتم که اندکی انگیسی م مردی را در کابل به کار ونتی به خدمت شروا کردما

ند بود و  اایم را مماده سا د و پیشخدمتی کندن مردی تنومند و کوتاه اش این بود که لبان بود و ومیفه 
پوشانیدن در برابر کودکان مریضی که برای دوا گرفتن به  اش را با فینۀ سرخ می امیشه کلۀ تراشیده 

شدم مناً خود را  تنبل بود و اگر خشمگین میالعاده مهربان بودن بسیار  کردندا فوق جعه می من مرا
باختن بعد فهمیدم که ناتل م دبگیری است که ا  پشاور به افغانستان گریخته استن پن ا  این  می

حی ی  او را ا  کار کشیدمن مبلغ انگفتی پول را در با ار در نمار برد و به پشاور برگشتن مخرین 
 بردن می  ده است و در  ندان به سر اش شنیدم این بود که دستگیر شکه درباره 
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اای  رفتم و نان شام را با انگلیسی اا می پن ا  با گشتم ا  ترکستانا  مانی بود که شام به کارگاه 
ام بودند با  که محافم خانه کردمن ساعت ده شا دو نفر ا  مأموران پولین نمامی  دیگر  رف می 

ندن ترجمان من مخالف این کار بودا حون مجبور  کرد ممدند و مرا در راه خانه امراای می غی می حرا
دکان  به  رسیدن  برای  کوحهبودم  ا  شماری  سواره  پرپیچ ااا  و  تنگ  و  اای  باغ  میان  ا   و  وخم 

دید رگدانند که شما شبانه در حه ساعتی به خانه برمی گفت: یامه می اای وسیع عبور کنمن می باغحه 
تن شخ ی که بر شما فیر کرده است غیرممین خوااد  و تیراندا ی بر شما خیلی مسان است و یاف

بودن در من  ورت محافمان شما اعدام خوااند شد و به احتمال  یاد مرا نی  به اتهام این که به شما  
 نینداختن  رمور بود و کسی ام ارگ  بر من تیام خوااند کشتنم ولی تنهابودن مالل اشدار نداده

ای ا  ت ویر  سیما بودا ولی در نگااش رگه لندنامت و خوشییی ا  این سربا ان محافما مردی ب
کردن  کشید و شمع را خاموش می اای سواری را ا  پایم می رسیدیما مو ه نهفته بودن ونتی به خانه می 

ین نگاه ا  خ و یات  باری ا  من حی  عجیا که در نگااش نهفته بود یاد کردمن برایم گفتند که ا
اما دیگر حه مشغولیتی داردن گفتند: یمتوجه  که اضافه بر نگهبانی ا  خانهاش استن پرسیدم  عام حرفه 

داد؟م البته که متوجه شده بودمن برایم  اا مرد دیگری به عوض او پهره می اید که بعضی ا  شا نشده
ه شبانه بعضی ا   ندانیان را  است ک   اش اینو ومیفه معلوم شد که او ییی ا  جالدان رسمی است  

اند تا شا را  شود که برایش این امتیا  را نایل شدهبخت گفته می دن رو ی به محبون تیره کنخفه می 
بیند که در اتاق باشند  دیگری  برندن می در اتانی جداگانه بخوابدن شا که رسید او را به من اتاق می 

سرو دا حلقه  جانا بی بردا باشند  دیگر یعنی رفیق این نی  استن به مجردی که  ندانی را خواا 
اش انداخته و بر  کشد و تمام و نش را بر سینۀ نربانیبر گردن خوابیده انداخته و ناگهان محیم می 

 شودن  مورد تا خفهنلبش فشار می 
ن  ه فرما اایش ب عدالتی سلیان که رئین پولین ام بود و اخیراً به خایر بی  والی مخر کابلا نایا میر 
گماشتن ارگاه  نی  اا را برای  دودن  ندانیان می شماری  یاد ا  این خبیث امیر به دار مویخته شدا  

کرد که برای شوارش  مورد و تضرا می کرد و شاید یط ا ار روپیه می پریشان به نایا مراجعه می 
دانم که  ام کردن می گفت که یبلیا ارحه ا  دستم برمید خوا که در  ندان است شفاعت کندا نایا می 

تا ولی این کار پرم رف استن اگر بتوانی یط ا ار دیگر سرام کنی شاید بشود  مسئله جدی اس
توانستا ا   داشت تا مخرین پولی را که می یور معلق نگه میکاری کردنم برای مدتی  ن را امان 

ن در  ارش در  ندادادند که شوبرای  ن ایالا می او بیرون بیاوردن پن ا  من به  ورت رسمی  
 استن  اثر مریضی مرده

می  ن دم  کند  مراجعه  داکتر  به  بود  خواسته  که  را  بیماری  پای  گاای  ندانِی  در  موردندن  نجیر 
پطن ولی من در تجوی  دوا برای  ندانیان بسیار احتیای  داشتا امراه با سربا ی با تفنگ برحه می
توانست  می مرگ  ندانی    ان متخ ص بود و گناه کردن و  اردادن بندیکردما  یرا نایا در خفهمی

اایش برای ا  میان برداشتن م احمان این است که شا دو  بیفتدن ییی دیگر ا  شیوه به گردن من  
 نند: یفوراً بیرون بیان  نفر ا  مأموران پولین محیم بر در خانۀ مرد مورد نمر کوبیده و بانگ می 

ادعا  یاد استا حون جالامیر  احا کارت دارندنم احتمال حقیقت د  این  تا  لت اشتن  مآا اغلا 
افتدن دیگر  پوشد و امراه پولین به راه می کندن بنابراین مرد شتابان لبان میاای شا کار می نیمه 

یابندن پن  بیندن حند رو  دیرتر سرش را یط جا و تنش را در جای دیگری می ارگ  کسی او را نمی 
پرسد: یشوارت  عاً امیر می کندن یبرود و شرح حال می میر می ا  من بیوه با اندوای عمیم ن د ا

داد: یفالنی است و امیر  احا در فالن شا به دنبالش فرستاده بودندنم  کیست؟م  ن توضیح می 
تواند سربا انی را که  پرسد که میا می گوید که او کسی را نفرستاده بود و ا   ن می البته امیر می 

ن شا بوده است و او  ن است و  کند؟  ن ا  این کار عاج  استا حوشوارش را بردند با شناسی  
گیری بدیهی من است که کسی ا  میان دشمنان شوارا خود را به  اا را ندیده استن نتیجه ارگ  من 
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تعبیر  من  البته  استن  کشته  را  شوارش  و  درمورده  سربا ان  ونایع  ایئت  حنین  ا   دیگری  اای 
 امن شنیده را

کرد جدا ا  دستۀ  ن پوستی تیره داشت و سیمایی خوشایندن ارگ  جرئت نمیت نبودبد ور  نایا مدمی
کردندن  اش میپارحهب رگی ا  مأموران پولین ا  خانه بیرون شودن در غیر من مردمان شهر پارحه

هللا  وارد خدمت امیر شده بودما مورد نفرت شه اده حبیا  1۸۸۹نایا حتی ونتی برای اولین بار در  
بودا   یاد ندارم به کدام جرِم معین متهم شده اایش برای امیر ثابت شدن بهاالخره ملمشت و ب دا رارن 

دارم می به خایر  ملیون روپیه  ولی  نیم  به  ن دیط  پرداخت حند لطا حی ی  به  مغا   در  گفتند که 
ن  بفروشداش را  بودن پن ا  من جریمۀ دیگری وضع شدا یوری که مجبور بود امۀ دارایی محیوم شده

مآا خشمگین ریش نایا  حیایی کرده بودن جاللت  من او را ن د امیر مورده بودندن در منجا بیپن ا
را کشیده و بر  ورتش کوبیده بودن سربا ان او را به بیرونا به پای درخت کشانده بودندن کسی  

ای؟ نها   ندگیحنان    اش را بخواندن خندیده گفته بود: یکلمه بخوانم؟ پن ا بود کلمه پیشنهاد کرده 
یور که  ندگی کردم خواام مردنم او را ا  درخت مویختندن این شرحی است که من در من  امان 

 مان شنیدمن خودم او را بر دار ندیدم حون در کابل کولرا ممده بودن من در کابل بودم و امیر در 
 پغمانن  اای کوه

به مانند دیگر رو اای افته با ندن    ا ادکان شنبه مسیحیان استا ولی  ارحند که جمعه به مانند یط
اا در مساجد  شودا به خ وص در حوالی ساعت دو بعدا مهرا انگام وعم امام البته کمتر کار می 

یور کلینیط امبوالنتن امیر ام رو  جمعه کمتر  اند و امین اای امیر در کابل بسته ب رگن کارگاه 
 نیستن  در میان ر افتهای دیگکندن در غیر من کدام تفاوتی با رو اکار می 

اا در برابر یخدمات تدفینم یاد کردمن ولی شاید کاربرد این لغت  اندکی پیشترا ا  م د روحانی 
درست نباشدا حون ارگ  حنین سرویسی را در  مان دفن ندیدمن البته اجرای حنین خدماتی ا  امیان  

امن ونتی در  ر مرگ بوده ار بستدر کن  امن ولی شااد خدمات روحانیان دور نیستا ولی خود ندیدهبه 
بیمار شدن حییمانی که ا  او  ترکستان به سر می  بردما یط افسر جوان که پسرخالۀ سلیانه بود 

بودندن پن ا    عیادت کرده بودند حتی با کاربرد استتسیوپ بیگانه بودند و به علت مرض پی نبرده
التهاا شش است و به جای اینیه التهاا  یا یا  نئومونحند رو ی به دنبال من ممدندن دریافتم که مبتال به  

اایی در من به وجود ممده استن مرض سلا   دوده شده باشدا نسج ملتها ریه دانه دانه شده و جوف
ممد کردما ولی دیر شده بودن حالش بدتر شد و  نسج ریوی را به تحلیل برده بودن منحه ا  دستم برمی 

شیار بودن حندین مرد را دیدم که در کنار بستر بر  ن ا م  ا حالت حند رو  بعد که مرا با  خواندند 
خوانندن گفته شد که  خواندندن پرسیدم حرا در حنان ونتی دعا می بودند و بالونفه دعا می   مین نشسته 

تا لحمۀ فوت برای راندن شیایین دعا خوااند خواندا  یرا در من  مان بیمار در حال عبور به  
پالی   کوشند او را ا  پل به  تر است و شیایین می ه ا  لبۀ تیغ باریط د کگبرمی بهشت است و ا  
 کنندن  ژرفنای دو خ سرا یر 
ای ام به امرااشان بودن ارحند خواندن دعا  ترین کسان بیمار بودند و روحانیدعاگ اران ا  ن دیط 

  ای را روحانی ااستا به  ورت عموم  توسی خویشاوندان ن دیط در حنین مواردی رسم مسلمان 
اای مردم داراا سنگ لوح مرمرین عمودی ن ا است که با دنت تراشیده  خوانندن بر نبر فرامی نی   

اای لوح نبر برجسته استا یعنی سنگ پیرامون حروف تراشیده شده استن  شودن نبشته و نقاشی می 
ین  ته سنگی مرمرکاری شده و رویش را تخ دورادور نبراای مردان نامدارا به ارتفاا دو فوت خشت 

شانی شده استن نبر  ستن گاای ام نبر محجر شده است و دوروبرش گل و بته و درخت پوشانده ا
اا  گونه ترتیا یافته استن بر فرا  بعضی ا  نبر پدر امیر که در ن دیط کابل نرار داردا به این 

و  ا  پارسایان  ای که نامش فراموش شده باشدا  ساختمانی کوحط و مسجدگونه اعمار شده و مرده 
این  ه می اولیا شمرد  شودن بر م ار مرد فقیرا سنگی ساده به  ورت عمودی نرار داردن احتماالً 
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اندن  نشان اند تا محل دفن نشانی شده باشدن بسیاری ا  نبور بی ترین سنگی بوده که دوستانش یافته ب رگ 
دن بعضی ا   ن دیوار نداراای کوحط به وضوح نشان ا  نبرستان داردن نبرستاولی مجموعۀ تپه 

ای  اا در کابل نمونه گبار سلسلۀ درانیاندن نبر تیمورشاه پسر احمدشاه بنیان براای شااان با عممت ن
اتاق کاری ا  خشت  ا   احایۀ شماری  در  گنبدی عمیم و مرک ی  استن  بام اای مریف  با  اای  اا 

بهره است و  بی ار موامبتی    ضلعی استن این ساختمان ا  مسیح نرار داردن  مین ساختمان اشت 
یور مقبر  بابرشاه در بیرون ا  شهر کابل در حال فروپاشی  شودن امین با گبشت  مان ویرانه می 

اا استوار استن ییی ا   تر است و سقف من بر ستون استن این یییا ا  مرمر ساخته شده و کوحط 
مسجد  مقبره  یط  ساختمان  داردا  نرار  شهر  ا   بیرون  که  دیگر  مراای  و  دارد  سردار  را  امگاه 

محمد استن این سردار خدمات شایانی به امیر عبدالرحمان کرده  خان نو  امیر دوست  عبدالقدون 
اایش با یط حملۀ درخشانا سرنوشت من رو  را به کلی دگرگون ساخته  استن در ییی ا  مأموریت 

نی  حترمانه  ندارو به  ورت مبودن ولی مرفیِت حنان موفقیتی را نداشته و مغرور شده بودن ا  این 
من وا    شده بودن او پن ا  مدتی اجا   حضور در دربار یافتا ولی برای سالیان به کدام مقامی 

 شدن  الحیومۀ والیت بامیاننشدن باالخره بسیار دیرا امین حند سال پیش نایا 
ونتی  معشوق را تا  اا ا  مراسم ما خیلی فرق داردن نخست اینیه جوانان افغان  مراسم عروسی افغان 

کم حنان است که نباید ببینندن جوان شنیده است که فالنی دختری  بینندن دست باشدا نمی  ن نشدهکه  نشا 
بسیار  یبا دارد و دختر احتماالً جهی  بسیار خوااد داشتن بنابراین مادر یا خواارانش را برای دیدار  

اند بر تخت روان  پوشیده  حجاا مناسبی   اا را که فرستدن نوکراا خانم به حرمسرای مورد نمر می
افتندن حون با گشتندا تمام ایالعاتا گردموری شده است و  کنند و به راه می سرپوشیده سوار می 

بخش بودا او به پدر و یا سرپرست  کنندن اگر امه حی  برای مرد جوان نناعت عقید شان را ابرا  می 
فتا برای خانم  رد نبول نرار گرحیث خواستگار موکندن اگر ِمن دختر مراجعه و خواستگاری می 

تواند درخواست را رد  اش را ببیندن دختر اگر خواست می شود تا خود دلدادهمی  جوان فر تی داده
اای  دانم که اگر خواست تواند در ردکردنش موفق شودن ولی می کند و اگر کرکتری نوی داشت می 

ا  نَیام  یا  و  پدر  با خواست  تضاد  در  باشدا گاای مج دختری  فشا و  به تحمل  نابل ربور  مالحمه  اای 
خوااد تا برایش به خواستگاری  شودن گاه ام اگر مرد جوان مونف پایین داشته باشدا ا  رئیسش می می

ای و ن بیشتری خوااد داشتن باری خود افتخار حنین مسئولیت گوارایی  برودن حنین خواستگاری 
ن ل دخترخانم به راه افتادیمن  دبدبه به سوی م   ردم و با حداکثر امن تمام نوکران را جمع کرا داشته 

ت وری مبهم ا  امیان دیدن دختر داشتما ولی ندیدمشن در عوض او مرا دیدا امری که حندان  
 نبودن  بخشرضایت 

حون به منجا رسیدما مرا ا  یریق حویلی به اتانی در یبقۀ باال رانمایی کردندا جایی که برادر  
شدنم به  ا  مردان محترم گرد ممده بودند و با داخل  وا م ممدن گروایرستش بود به پیش دختر که سرپ

تا بنشینمن دیگران  علیط معمولیا حوکی  و  اتاقا امه ا  جای برخاستندن پن ا  سالم  ای موردند 
رسمی  به  ورت  مأمور  یردستم  ا   نمایندگی  به  بودندن  نشسته  اتاق  گرداگرد  در    حار انو 

 ده ساختن گفتند   اد و مستقیم ابرا  نمرشان مرا شگفت ه افتادن شیو  مردمن بحثی به راخواستگاری ک
کالابردار و دروغگوست و پولی را که  کنم مدمیاش خواستگاری می که شخ ی که من به نمایندگی

  اا بوده که ت ور کرده دادند که شاید اشتباه ا  من ای برو  نمی ادعا کرده است نداردن ایچ نشانه 
بینی  ثروت و دارایی را داردن یبعاً رد شدن درخواستم را پیش ص فالن و بهمان  بودند که من شخ

کرده بودمن ولی برعینا ا  روی احترام به منا خواستگاری را پبیرفتندن پن ا  من پتنوسی ب رگ  
من  اای نبات موردندن نخست من و سرپرست دختر و پن ا  من دیگران اندکی نبات خوردیبا پارحه 

کران دادندن پن ا  من حای موردند و باالخره به سوی خانها جایی که عاشق بیقرار  ا به نومانده ربانی 
 تاختیمن  در انتمارم بود 
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 دادندنماای بدی می گفتم: یبه تو نسبت 
 پاسخ داد: یمهم نیستا بگو که نبات خوردی یا نه؟م 

 گفتم: یبلی!م  
 گویندنمی عادت می یور ا  روامان  اای دیگر را جیغ  د: یپن کار جور شدن گپ 

ای ام در خانۀ عرون  شود و پن ا  من اغلا پبیرایی مراسم ا لی ا دواج در خانۀ داماد برگ ار می 
اا را ببیندن پدرا سرپرست یا  گیرد؛ نه این که مدم بتواند عرون یا کدام ییی ا  خانم  ورت می 

بحث شده و    اندا   پیشیش  نیاح نخست دربار کنندن در مراسم  برادران عرون ا  شما پبیرایی می 
پرسد  دختر می  اول ا  داماد و بعد ا  وکیل رسمی شود و پن ا  من مال به  ورت رسمی تعیین می 

خواندن در  که میا موافق ا دواج با امدیگر استند؟ با دریافت پاسخ مثبت حند دعای مخت ر را می 
اای نیاح را  رسدن امحنان حلقه ن می اکنون مراسم به پایا ماندن  جریان خواندن در جایش نشسته می 

 شودن می  اا در خانۀ عرون پبیراییکنندن پن ا  من ا  مهمان بدل می  و رد 
هللا دعوت شده بودمن در مراسم نیاح حاضر نبودما ولی در باری به جشن عروسی شه اده حبیا 

دن راه ط محل بودوباش من بو اش در حومۀ شهر و ن دیضیافت پدر دختر شرکت کردمن خانه
ندم خانه نوکران و محافمانم  به امراای  پر گل رانمایی اش را  باغی  به   نان یی کردمن مرا 

شه اده  ا   ولی  رسیدندا  مهمانان  ا   شماری  یاد  بودن  برافراشته  ب رگ  خیمۀ  حندین  کردندن 
 نبودن خبری

خانه  وسیلۀ باجه سرود ملی ماست و به  پادشاهم به گوشم رسید که حی ی معادل به  به  ودی یسالمی  
شود و مدم را به یاد راپیمایی به دنبال  ای است که نرم و تشریفاتی خوانده می شودن ترانه نواخته می 
اندا دن بسیار اثرگبار است و کالً با سار و لی ام استن برایم گفته شد که کدام انگلیسی  جنا ه می 

مدم کی کمپو  کرده استن نمی  این  به باغ ممدن    شه اده سوار بر اسپ   بوده استن پن ا  من  دانم 
رکابش بودن اردو یونیفورم یالیی و سرخ رنگ به تن داشتندن شه اده  برادرش ن رهللا خان ام 

رنگ نره نلین حون  م ین با پر بر سر داشت و ن رهللا خان کاله خاکی   خود نمامی هللا کاله حبیا 
می  برابرم  ا   تعمیم  شه اده  بگبشتا  تا  کرد  تونف  خیمه کردمن  در  حرا  مماده  پرسد  برایم  که  ای 

ای رنگین کردن افرادی که در خیمه جمع بودندا امه  ام و اشاره به خیمه بودندا جای نگرفته  کرده
اایش دستور داد تا برایم حای و سگرت بیاورد و خودش  سامان بیرون رفتندن شه اده به ییی ا  خانه 

گ اری  شستا مهمانان به سالم ن ا  منیه بر جایش نا  اسپ پیاده شدن پ  به یرف خیمۀ دیگر رفته و 
اای  کردند و بعد سوی خیمه ممدندا  حبت می ام نشسته بودمن مردم به درون می ممدندن من در خیمه 

اای اندی  اا و رنا ه خوردم و سا نده کشیدم و میوه می نوشیدم؛ سگرت می رفتندن حای می دیگر می 
خیمسرگرم   ا   اریط  به  بودندن  پتنون ه اجرا  میاا  نبات  و  شیرینی  ب رگ  ا   اای  پن  موردندن 

اا  خوردن ندری شیرینیا عا م خانه شدمن باران به باریدن شروا کرده بودن اریط ا  نوکران مهمان 
کردا حون ماه رمضان بود و در این ماه مسلمانان تا شام حی ی  پتنون شیرینی منایش را حمل می

اسی یا رئین تشریفات در م ار بود و ونتی ما م ار  ر عرون شاغتوانندن پد ه یا نوشیده نمی خورد 
را ترک کردیم او والی ترکستان شدن حند رو ی پن ا  برگشتن ما ا  ترکستان او را مفتاا  ده  

 خواندن  گفتند جنونش گرفته استن امیر او را پن به کابل بودن حییمان می 
اا پر ا  مدم بود و عبور ا  میان  نا سرک بارارغم اغ در انتمار بودن علی اسپم پیش روی دروا   ب

بار ام لغ یدن باالخره بدون حادثه به خانه  کرد و یطا دحام برایم دشوار بودن اسپ سرکشی می 
 موردن  رسیدیمن امحنان در جشن عروسی شه اده ن رهللا شرکت داشتم که دیرتر شرحش را خواام 

دوا که ا  امتیا ات    کرده بودند؛ نه توسی تجوی    در عالج بیماران شهرتی سرام بعضی ا  روحانیان  
ن این ییی ا  باوراای اساسی دین مسلمانان است  »عقیده درمانی« حییمان و داکتران بودا بلیه با  

العاده داردن بنابراین اگر نسمتی ا   اای فوق که تیرار نام خدا به دفعات  یاد برای جسم و روح فایده
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پارب با بستن  باشدا  ناجور  یا  حه دن  یا یرحمانم  ای که بر من ییی ا   فات خدا مانند یرحیمم 
کند گونها بیمار اول به روحانی مراجعه می تواند شفایاا شودن به این یمددگارم نوشته شده باشدا می 

پیحانند و  رم می گیردن نوشته را در پارحۀ ابریشم یا حشده را میکاغب نوشته و با پرداختن م دی لوله 
داند و من را  ای که به این منمور ساخته شده است جای می ۀ نقره ولدار باشد در استواناگر مریض پ 

شود و بیماران  بندندن اگر مریض شفا یافتا بر اعتبار روحانی اف وده میدید  بدن می بر نسمت مسیا 
د  نندام شدا این را ین یامش می جویندن اگر بهبودی حا ل نشد یا بیمار تسلی دیگر ا  او کمط می 

رنم  کتاا سرنوشت  در  مهارت  خورده  که  خواستار  بیشترا  پولی  پرداخت  با  یا  و  اای یبی  است 
 شوندن می  حییمان یا یبیبان بومی 

کردا  رف نمر ا  این که حه  اریط ا  بیماران مبتال به مرضی م من که به من مراجعه می 
رد را به امراه داشت که باای  داشتا ییی ا  این بسته مرضی می  ای در با ویش بسته یا  ا رشته خا

گونه با خود دارندن  اایی ا  این اندا یلسماایی که سالم ا  گردنش مویخته بودن اکثر کودکانا حتی من 
دیده بودم که سلیانه یا ییی ا   نان پیشخدمت به مجردی که محمدعمر شه اد  کوحط به دنیا ممده  

 بودن  ااو بالکار برای حفم او ا  حوادث   یی به با ویش بسته بودن اینای یالبودا استوانه 
بندندن این کار  استا به با و می  گاای ام یط رشتۀ خالی را که فقی حند دعایی بر من خوانده شده

 خمم که بنا به درک من حا ل حشم یحسود و بدجنن   کنندن در برابر یحشم را مردِم فقیرتر می 
پوشند و  نان و کودکان   ه می مردان انگشتر فیرورنگ خیلی مؤثرندن  استا حی اای مبی و بدخواهم  

رنگ  درنگ مهره یا نواری مبی اای مبی یا جواار فیرو هن اگر مردی اسپی خریدا نوکران بی مهره
  رنگا حتماً نابل دید باشدن حتی اگر پنهان ام بندندن ال م نیست که حی  مبی را میان مواای دمش می 

 داردن  باشد نو  حفامت 
گباردن  سرو دا و مخفیانه اثر می ک و کسان  یادی به من مجه ندن بی ی است خیرناحشم بد سالح

اای اسپ و مالا  استخوان ایفالا ضعف نوت مردیا مرگ مفاجاا بیماری مرض فلجا سلا نرمی 
 شودن می امه اینان به حشم بد نسبت داده

دانی بود با که بیرون من میگ ین شده بودم  ای انامت ا در خانهپن ا  برگشت ا  ترکستان به کابل
اای امسایه محلی محبوا برای با ی بودن یبق معمول رو ی  ای کوحط در وسین برای بحهبرکه

 بح سواره ا  من میدان گبشتم تا به بیمارستان برومن پن ا  ختم کار به خانه برگشتمن ترجمان که 
تأسف بر شماستن امرو     خیلی ناراحت استا گفت: ی احاا خیلیشد در مورد حی ی  معلوم می

 ام!م گط را کشتید!م گفتم: یحه گفتی؟ من کسی را نیشتهاو بحه
 _ یالبته که کشتید! یادتان نیست که امرو   بح به شما فرنگی  دا  د؟م 

ساله  ریباً دوا ده اا که تقگبشتما ییی ا  بحه اکنون یادم ممد که  بح من رو  ونتی ا  میدان با ی می
بود و   ردن حی ی توجهم را جلا کرده بودن دویده و خندیده دور شدهبا  دا ک  ورت بوداو خوش 

 کنمن  اعتنا اسپم را رانده بودما بی من که به حی ی فیرمن ام بی 
 گفتم: یحاال یادم ممد که پسری حی ی گفتا ولی نشنیدم حه بودنم 

 دهنمرا فرنگی گفتنننن ولی حاال دیگر مر_ ی احاا حمانت بسیار کردن که شما 
 یور ناگهانی؟ حه باعث مرگش شده؟م _ یاین 

_ ی احاا من مدم بیحاره کجا را دانستن؟ شما به او نمر انداختید و او ماردن شاید این حادثه برای  
 ما سردردی خلق کندنم 
 ی بوده باشدنم میرندن باید م اا به کدام حی  کردن نمی اا ا  نگاه _ یگپ پوچ ن نن بحه 

رند ا  نگاه کردننم اا بسیار می کشور بحه _ ینه  احاا در این   ما
 به تندی گفتم: یمنمورت حیست؟ میا حشم بد دارم؟م 
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دار به من نگریست و پن ا  من حشم بر  مین دوخت و اندواگینانه سرش را جنباندن  با نگاای معنی 
 استن  غیرممین و مضحطنتوانستم او را متقاعد سا م که حنین حی ی 

یور خوااد شدن ا  مترجم  استا ا  خود پرسیدم که عانبت حه انستان مروج  خواای در افغحون خون 
خواستم جستجو کند و دریابد که علت وانعی مرگ پسر حه بوده استن گفت: یبرای حه جستجو  

ه علت مرگش  کردن؟ بهتر است حند رو ی خاموشی باشیم و ایچ حی ی نگوییمنم ارگ  نشنیدم ک 
 شدن حه بود و مسئله فراموش 

اا اضافه بر حشم بدا به اشیال دیگر جادو ام عقیده دارندن به این باورند که بعضی رو اای  ان افغ
اا باور دارندن مردی برایم حیایت کرد که  اندن به ارواح و اجنه و یا دیو افته میمون و بعضی نحن 

اند و  کردهی می اار کدام پادشاها به گمانم شاه شجااا  ندگکند نبالً سه خوای که  ندگی می در خانه 
گباشتن به درون  گشتها به مجرد پای اا ونتی به خانه برمی اندن در ییی ا  شا من سه  ن شییان بوده 

بود   خانها  دای نهقهۀ  نان را ا  حمام که در یبقۀ امیف نرار داشت شنیده استن تعجا کرده 
 نان ا  یریق  ده و نهقهه را گشوده بودن سه تا  ن ناشنان ا  جای پریکه کی خوااد بودن دروا ه  

دروا   دیگر به اندرونی حمام گریخته بودندن او دروا ه را محیم بسته و به یبقۀ باالا جایی که  
اندن در پاسخ گفته   نش با دیگر  ناِن خانه بودند شتافته بودن پرسیده بود که من سه  ن در حمام کی 

ن معمولی داشتن فقی یط در داشت که ا   میان ندارد  نی در حمام باشدن خانه ساختما بودند که ا
اا را روشن کرده بودند  شدن حراغ ممدا دیده می شد و ارکن که داخل می به داخل حیای با  می   جاده

  کسی در و او به یبقۀ پایین برگشته بودن دروا   حمام را با  کرده و به درون نگاه کرده بودن ایچ 
میشه ا  بیرون  خود را به در دیگر رسانده بودن در مانند امنجا نبودن ا  پیشخانۀ حمام گبشته بود و  

توانند خود را خود  ندانی کرده  اا نمی با  نجیر و نفِل پیحی محیم شده بودن فیر کرده بود: ی ن 
استن او انو  ام    باشندنم کلید را ا  جیا کشیده و نفل را با  کرده بودن اندرونی ام خالی بوده 

 استن اند دیدهکردهنی را که پیش ا  او در خانه  ندگی می معتقد است که ارواحِ  نا 
ای که پن ا  برگشت ا  ترکستان در من  تقریباً ار خانه در کابل ارواح یا اجنۀ خود را داردن خانه 

با انی که برای  بردم اما حنین شهرتی داشتن در  مستان ونتی خودم در ن ر بودما سرسر می  به
شد پهره  گماشته  من  ا   ا   داری  اخیر  در  بودندا  اتاق ه  ا   ییی  در  امتناا  خوابیدن  اول  اای یبقۀ 
اا  اند و تفنگ اند و حی اایی را د دیدهاا ممدهاا و دیو گفتند که خانه سنگین است و جن کردندن می می

ین بود که با وجود سرمای سو ان  گبارندن حن شان به جای دیگر می اا را ا  جای ا لیو کمربند 
برممدند و تمام شا را در رواق دروا   ب رگ خانه که ا  حویلی رو به کوحه  اتاق می شبانها ا   

 کردندنمی  شد تیر با  می 
ای که در  یر اتاق  دار ا  یویله که به خانه رسیدما یویله رو ی پیش ا  غروا مفتااا پن ا  من 

یرتر ن دم ممد و برایم  ییی دیگر ا  نوکران را  دا کردن این ییی د   خوابم نرار داشت بیرون شد و 
دار  دایش کرده بودا رفته  ومیش شدن اواا ونتی که یویله له پن ا  گرگ گ ارش داد که بالفا 

ای  بود تا سری به یویله ب ندن با حیرت به نمرش رسیده بود که دو تا پسرک میان پااای اسپ نهوه 
تر رفته بود تا بهتر  میندن ن دیط شوند و دوباره پایین می ه بر گردنش سوار می پیحند و پرید رنگ می 

بودا ولی   اا( ناپدید شده بودندن سراسر یویله را پالیدهگفت جن اا )یا یوری که او می ببیندا ولی بحه 
 استن  لر یده و ا  عرق تر بوده ای می حی ی نیافته بودا غیر ا  من که اسپ نهوه 

گفتندن ولی با من  نات مختلف برایم میر اوام د اای مشابه در ارتبای به خانه   داستان شماری  یاد ا
خوابیدما ارگ  روحی یا جنی یا دیوی ندیدما به استثنای  خانهم ییه می  اا در من یسرسنگین که ماه 

ن  اندن بدون شط جن دیدن ا  امتیا ات یمؤمنااایی که مانند مدم ا  گوشت و پوست ساخته شده جن 
 کردن   ودی شرح خواامی رخ داد که به ای در این ارتباوانعیم بودن البته حادثه 
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 فصل هشتم 
 جراحان و طبیبان افغان 

های تداوی بیجاشدگی مفاصل، شکستگی  پوشان« در افغانستان. شیوهها. »زخمتصادمات ناشی از چرخش ماشین
اکتران« ریزی. »دها و خونکان »جراح«. کشیدن دندانها. دالآور این تداویها و پیامدهای رقتاستخوان و زخم

هایشان. حکیمان یا طبیبان بومی. تداوی امراض توسط مردم. طرز دید هندوستانی. »داکتران چشم« و کارروایی
 اروپایی. های مختلف مردم به پزشکانقشر

 
 

 
کردما مردی  گ کار می در ییی ا  رو اایی که تا ه به کابل رسیده بودیما حینی که در شفاخانۀ ار

شده استن اسپم مماده شده بود؛ بر من پریدم و  ی در کارخانه به شدت  خمی شتابان خبر مورد که کس
حارنعل به راه افتادمن در بیرون ا  باغ کارخانها در روی سرکی که در امتداد دریا بود گروای ا   

ر وسیشان نرار داشت و ییی ا   اندن مستر پاین د مردم را دیدم که گرد ماشین سنگینی جمع شده
کارخا کرد کارگران  معاینه  را  مریض  بودن  افتاده  بر  مین  فوق نه  پاین  مستر  بودن  مرده  العاده م؛ 

اا ویسیی بگیرد و ن دم التمان  خواست باور کندن مردی را فرستاد تا ا  دکان بود و نمی  برمشفته شده
بفرستمن شفاخانه  به  امونیا  موردن  برای  را  کسی  می   کرد  ارحند  کردما  حنان  ام  کاری  من  دیدم 

 استن  دهبیهو
اای برنی به  اند تا دینامو را برای حراغ کردهخانه یا سالون دربار منتقل می منان ماشین را به سالم 

یط ا  حاضران ندیده بود که ت ادم حیور اتفاق افتاده بودن نه مرد به  یر ماشین  کار بیندا ندن ایچ 
گرفت و کالبدشیافی  رت نمی ای به سرش وارد ممده بودن در منجا تحقیقی  وضربه رفته و نه ام  

 شدنمی  نی  حی ی نامیلوا شمرده 
پارحه  ونتی  بعضی اای ماشین دیرترااا  بسته شده و  به ام  ت ادم اا  بودا  افتاده  کار  به  و  شان  اا 

رفتندن با گام گباشتن بر  ی اای میرر به شمار متوان انتمار داشتا ا  رویداد ااا یوری که می مرگ
حرخیدا پوستین  ن میا   دخولی کارگاه به ارتفاا یط فوتی ا  سیح  می سیوی ماشینی که در درو

 کاشتنمی  پیحید ودرا  و یا حپن گیر ممده و حرخ ماشین شخص را کشاندها درام می 
بی  ماشین  با  می مشنایی  بار  به  که  توجهی  ونتی  افغان  عادی  مردم  اضم  موردن  را  نخستین  اول 

گرفت تا درک  ت دشوار بودن  مانی درا  در برمیوجود ت ادماکردنشان با  بودندا دیگر تربیه  کرده
خیال  شودن عادت داشتند انگشتانشان را بی کنند که مدم به ماشینی در حال حرخش با احتیای ن دیط می

ناپبیر در  نگنه به  ورت اجتناا سا ی نرار داند و فراموش کنند که م در  یر منگنۀ ماشین فشنگ
ست مردی را گرفته بود و من مجبور شدم  ممدن به یاد دارم که این ماشین د   لحمۀ موعود پایین خوااد 

اای فوالدی و گردان  ش ت و انگشتان اشاره و میانه را نیع کنمن دیگری دستش را میان پروانه 
بودا ولی با وی مرد   ماشین را خاموش کردهنرار داده بودن مستر پاین که در منجا حاضر بود فوراً  

کشی واژگون  مانند دست   ه بودن پوست بند دستش به  ورت منمم و پاکی ه جدا شده وام ا  بین رفت
اای دستش شیسته  بر روی انگشانش ال خورده بودن مجروح را به شفاخانه ن دم موردندن استخوان 

توانست انگشتان را اندکی حرکت  رد که انو  می بود و من خواستم دست را ا  ساعد نیع کنمن ولی م
متوجه ساختم که در انتمارش بودا ولی نبول  اای وخیمی  دن را نپبیرفتن او را به پیامد رکداد نیع

توانستمن  پنداشتم رد کرده بودا دیگر کاری برایش نمی ای را که من عانالنه می نیردن حون یگانه تداوی 
پرداختن  می   دانم که پن ا  من حه کسی به تداوی  خمشقال دادندن نمی اش در شهر انتاو را به خانه 

بندانم محلین ولی حهار یا پنج رو  بعد ییی ا  دوستانش را ن دم فرستاد و  شاید ییی ا  یشیسته 
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گیرش  التمان کرد تا بروم و دست را نیع کنمن متأسفانه خیلی دیر شده بودن مرض تیتانون گریبان 
 بودن  شده

جاکردن  اا و جراحاتا جابه ن  خم اند که کارشان بستشانم افغانستان گروای ا  مردان بومی پوی خم 
ای ام  ااستن منان حتی ا  دانش ابتدایی حرفه اا ا   خم کشیدن گلوله اای استخوان و بیرون شیستگی 

ایچ حی ی ا  شیل و  اندن  اند و نه ام به تشریح اناتومیط دست یا یده خوانده  اندن نه اناتومی بهرهبی 
بنابراین  یان سیر و مونعیت شر   دانندا حه رسد به اا نمی مونعیت استخوان  انسانن  بدن  اای ب رگ 
ای با خود  اای سنگین وارد کندن  ندونحه تواند مسیا ابسها در دست اینان می  کردنِ حانو یا نشتِر شق 

مشابه  ندو حی ی  استا  شده  تقسیم  خانه  حند  به  درونش  که  من  دارند  در  نقاشانن  رنگ  نحۀ 
مالندن  اا می اا را بدون تمای  بر  خم شودن این نما دیده می یف اای رنگارنگ و کثای ا  مرام مجموعه 

اگر ییی کار ندادا شاید دیگرش اثر بخشدن برای تداوی خلع مفا ل مخلویی ا  مرد را با  ردی  
می تخم  مف ل  بر  دارد  معیان  ترکیبی  که  مورد مرغ  در  حی ی  جای   مالندن  بیجاشده  مف ل  انداختن 
استخوان شینمی  اگر  مردانندن  با  امان  باشدا  به سته  تخمن  اگر  د است و امان  ردی  یور نمونه 

استخوان با و شیسته بودا تداوی حنین است: حند تریشۀ باریط پنبه را با مخلوی مرد و تخم مغشته  
خود تخیی ا  اولین ا ل جراحی استن  پیحند که  و محیما دور استخوان و روی نقیۀ شیستگی می 

بندی جای دادن روی این بنداژا حهار یا پنج پارحۀ حوا را با یول   یر متیل ارگ  نباید بنداژ را در  
اند و  کردنای ا  حوا برای متش اا خیلی مشابه به بسته داندن حوا تقریباً پنج اینچ به درا ا نرار می 

شودن  اا پیحانده می محیم روی این   ده نامناسان بنداژ دومی العابرای ثابت نگهداشتن شیستگی فوق 
کنندن نتیجه البته امان است که  گونه رخ ت می گیرندن مریض را امین ای به کار نمیلفاف پنبه کدام  

فرسا شدا  گیردن حون درد یانت العاده ورم کرده و درد می با و یا ساق مجروح در  یر بنداژ فوق 
  نو بسته کندن  تا ا  فرستد بند می پایش را ا  بنداژ م اد کرده و دوباره به دنبال شیسته بیمار دست یا  

بیندن استخوان شیسته گاای ام به  بخت بدن تا شروا شینجۀ بعدی اندکی تسیین می عضو نگون 
خوردن ولی کم نیستند ونایع دیگری به  بیش کجا جوش می و بند دوباره با اما کم رغم مداخلۀ شیسته 

د و تمام نسج عضو  ننماای که خیلی دیر  یر فشار بنداژ می  وص کسراای مغلق و حند پارحه خ
یابد یا نهن گاای  اا رنج و دردا شفا می گونه معلوم نیست که میا بیمار پن ا  ماه رودن به این ا  بین می 

ین رگ و پی و  موردند که نوک شیستۀ استخوان ا  میان کتلۀ تارتار شده و حرکبیماری را ن دم می 
 بودن می  ر پنهان ف ا  نماای کثیعضله به بیرون  ده و بقیۀ نسمت عضو با پارحه 

بندماا را که به حنگم افتاده بودند در شفاخانه  یر امتحان نرار دادم تا  حند نفری ا  این یشیسته 
و  اناتومی   مورند و کوشیدم برایشان بعضی ا  نیات اساسی و ابتدایی درمی دریابم حقدر ا  کار سر

کار  کرد و او ام تقلا مود به مموختن می واناا  نواعد عام جراحی را بیامو انمن ولی فقی ییی ا  من 
اا و جراحات را پانسمان کنند و  دانستند حگونه  خم شان بهتر ا  من می ا  ما درممدن باالخره امه 

سر شیستگی  را  برایشان   ام  اا  که  پیشنهاداایم  به  خاموشانه  می تواین سا ندن  جلوه  کرد  ممی  
 دادندنمی  گوش

فایده بودن محض به  اایشان اشاره کردمن بی مور تداوی به نتایج م یبت   ییی دو مورد را نشان دادم و 
 بودندن  تو  شمار دشمنانم ییی دو نفر دیگر ام اف وده شدا حون این شنوندگان بسیار کینه 

درنا گروای دیگراضافه بر شیسته  نی  در کابل وجود دارند که به انر واالی جراحی    بندان نسبتاً ما
ای دست می و  دندان و رگاا دالکن یا ند  به خ وص کشیدن  اینانا  برای  اایندن کار   دن استن 

کردن دندانا  کن افتاد که به جای ریشهبرندن اغلا اتفاق می کشیدن دندان انبراای خشن به کار می 
ای که  انداختندن کشیدن دندان شیسته شیستانده و مریض را به گردن من می تنها تاج من را با انبر  

در االشه محیم و خون ا  من جاری باشد برای جراح کاری ناخوشایند استن ا الً  نو   اش اریشه 
 دردسرمورن  عملی است 
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اا برای معالجۀ تاا سوءااضمها نقرنا سردردی و یا ار احسان ناجوری مریض را رگ  دالک
منمم ام  اای معمولی و  العاده نامیدا رگ  دن شود فوق اایی که می  دندن عالوه بر این رگ  ننمی

شودن این را معموالً در بیرون ا  خانه و در کنار سرک عملی  ه در بهار و خ ان اجرا می است ک
شیافدن  کنندن دالک که در پهلوی مریض بر روی  مین  انو  ده استا در خم مرنج رگ را می می
نگلستان  کند )حی ی که در اشبختانه وریدی را که بالفا له در روی شریان ب رگ با و سیر می خو

ب می رای رگ معموالً  انتخاا  ورید مریف  دن  یط  گباشته  مرام  را  می شود(  را  مریض  تر   نندن 
کند به  گبارد تا خون نیره نیره بر  مین بحیدا تا ونتی که فیر می با ویش را درا  گرفته و می

خود روا    شد  خون برکردن مقدار ضایع ترین  حمتی برای اندا هد کافی ضایع کرده استن کوحط ح
 دن  ساعت پن ا  رگ   2۴دارندن یگانه تدبیر احتیایی امانا خودداری ا  نوشیدن ما برای  می ن

شخِص  مانده در ورید ممیخته شده و من را مبگین کندن و یا اگر  استا  یرا ممین است ما با خون بانی 
گبارند تا  ش می برند و دست او را بر سر ده بخوااد حی ی بنوشدا با وی مجروح را باال می رگ

 نیابدن  شده به من راه مِا نوشیده 
کنندن این متد در میان مردم شهر برای  بندان اجرا می ای است که دالکان و شیسته حجامت ام تداوی 

اا و پهلواایش پوشیده  افغانی که سراسر شانه شدن ا  شر خونشان خیلی محبوا استن دیدن  خالص 
استن حجامت عموماً برای درمان روماتی م عضلی به  ا  جای  خم حجامت باشد امری معمولی  

رودن این رسم را حند سال نبل دستیاراای اندوستانی شفاخانه با خود به افغانستان مورده  کار می 
ی در یبابت اروپایی در اندوستانا  یر نقاا  اا کسانی بودند که پن ا  ممو شی سیح بودندن این 

دن اکثر این مردان کدام مهارتی نداشتند و حی ی ج  کمط در  بودن یداکترم به افغانستان راه یافته
اا که سرنوشت مریضان را در دست داشتندا به امان اندا ه  ته نبودن این شفاخانه ا  دستشان ساخ

 حییمانن  کردند که شمار مشابه خرابی می 
ی انجام  اندن اینان ممین است گاای ا  روی ت ادف کار مفید حشم روه دیگر یداکترماای بومی  گ

ا  حنین موردی نشن بیماران مسیا  یده داندا گرحه خودم ارگ   به  باورنیردنی  پیمانۀ  به  امن ولی 
اندا خیلی  مناسا اای  رسانند؛  یرا در افغانستان امراض حشم که پیامد غبار و تف و نبودن تداوی می

مخرش است و در    اندن پن ا  من که شنیده بودند من گاای ا  سلفات من که ماد  نابضه و شایع 
یور نمونه  ریختندا به اا ام ا  این پودر در حشم بیماران می کنما من اا فراوان بود استفاده میبا ار 

اا نبودندا  تر ا  من ه ام عانلاش  خم داشت! دستیاران اندوستانی شفاخاندر حشم کودکی که نرنیه 
شابه استا به امین مق د به کار  اایی ا  سلفات روی را که دارویی ماا گاای محلول  یرا این 

ناشدنی مسیا دیده بودا او را ن د من  گونه به  ورت ترمیم که حشم بیمار به این بردندن پن ا  من می
گفتند یونتی که ما تداوی  بندان با نخوت می یستهمانند شاا ام به فرستادندن پن ا  من اندوستانی می

خوردم مرض تراخم  می  ترین مفتی که به من بر ستنم شایع کرده نتوانیما فرنگی ام کاری نخوااد توان
 کورین شا  اا به درون حشما التهاا نرنیها ما مروارید و بود و حرخش م من پلط 

کردندن به یاد دارم ونتی در  ارم نضاوت می ک   دیدم که مردم و امیر ا  روی نتایج عمومی ولی می 
ده و مادر پیرش را سوار بر االغی ا  راه  ترکستان بودما سربا ی رخ ت گرفته و راای کابل ش

کوه  دو د  میان  حشم مایلی  تا  مورد  ن دم  به  بودن  اا  گبشته  کار  ا   کار  بخشمن  شفا  را  اایش 
اای نو ریشه دوانده بودن  ه و در من رگ اا باعث خراشیدگی نرنیه و  خم من شد حرخش مژه درون 

کردند میدن فیر می که حی ی ا  دستم نمی ند  کرد ولی دردمورترین بخش مسئله این بود که باور نمی 
 افتادن  اایش را تداوی کنمن پیر ن افتادساله برای التمان در برابرم به خاکخواام حشم نمی 

کرد و او را در یول راام به یرف شفاخانه  پیرمردی ام در کابل بود که کار یداکتر حشمم می 
کلبه می در  دارواایدیدمن  و  بود  نشسته  کااگلی  پاکت ای  در  دلم  ش  بودن  برابرش  در  اای کوحط 
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کرد نمی  خواست ن دم بیاید تا حند کلمۀ ابتدایی در مورد یحشمم یاد گیردن ولی ارگ  به سویم نگاه می
 نداشتمن  دادن رابود که جرئت پیشنهاد درن  کردهگبشتم حنان تارش و حون ا  مقابلش می 

ونت کارد جراحی را به دست  پردا ندن ایچ خلی میحییمان یا یبیبان افغانستان به کار خالص یا دا
ش را به کار     نندن ارگاه ضرورت به تداوی مبسه افتدا مرامی گیرندن حتی رگ ام نمینمی  مخرا
اندا شماری  یافته   مانی که دارواای اروپایی به افغانستان راهشودن ا   گیرند که باعث  خم جلد میمی

خبرندا نتایج کار به  بندندن ولی ا  منجایی که ا  تأثیرات این دارواا بی اا را به کار میاا من ا  حییم 
 استن  موربخش و در بعضی موارد فاجعه ندرت نناعت 

دادن ایچ اثری نداردا غیر  د که جالا بیننحییمان به خواص شفابخش جالا سخت معتقدندن ولی نمی 
ه رو انه  ین است که برای یط افتروی شودن شیو  تداوی ا ا  منیه باعث دست کم بیست بار شیم 

داندن  شودن پن ا  من یط یا حند کاسه ا  جالا نوی به مریض می یط کاسه مخلوی مسهل تجوی  می 
شوند و برای اینیه  ونه دارواا مقاوم می گمید که شماری ا  اشخاص در برابر این حنین به نمر می 
 دن بندنمی  اای خیلی بلند من را به کار اثرگبار باشد دا  

اای رسیده و  شمار این تداوی با خوردن مقداراای  یاد میوه اای بی ولی رسم بر این است که شیوه 
ده مماده  جان و حتی کشند  رونارن امراه است که به احتمال  یاد  مینه را برای امراض سخت 

بیماری می این  م یبتی کندن  می اا  ماار  خ ان  و  بهار  در  که  مشفتگی اند  رودهشوندن  بر    اای  بنا 
پیامد نوشیدن حای بالفا له پن ا  خوردن میوه استا به خ وص خوردن توتن  پنداراای بومی  

مه است  اای جها  ااضتوانی و تنبلی ارگان جای شط نیست که بعضی ا  اختالالتا مربوی به کم 
الً ونت  شدن با تغییرات ناگهانی حرارتا مثکه خود پیامد سموم مالریاییا ایجانات ناشی ا  مواجه

بینی  اای بره اای داغ استن موارد دیگرا پیامد حضور پارا یت امت در دره باال شدن به کوه پن ا  ان
پروا رواج داردا به  اای بی اای کثیفا که در میان افغان ااست که تخمشان با نوشیدن ما در روده
 یابدن می  بدن راه 

اایی که در این  برندن یگانه کتاا به کار می شد که حییمانا یبابت یونان باستان را  برایم گفته می 
شدن ولی  اا می  مینه به دست مورده توانستما به  بان عربی بود که خود مانعی برای میالعۀ من 

کتاا  رف ا   که  دروسی  ا   حییم می   اایشان نمر  اناتومیا  گرفتندا  ا   دیدم  من  که  جایی  تا  اا 
نمی  بویی  پتالوجی  یا  درف یالوجی  تداوی مان بردندن امه  بودن  تجربه  ا  روی  برکت  اایشان  به  اا 

اثر می  افراد  نده میالعه  اا که امراض را در کتاا گباشتندن من یاعتبارم حییم  اا و نه در ن د 
مورندن  کردندن مردی بیمار را ن د حییم می گونه پیشرفتی نمیشان ایچ کردندا در مقایسه با اسالفمی

به جای مرض  ا جلا می بعضی ا  اعراض برجسته توجهش ر تأمل  کند و امان عالیم را بدون 
اایشان رفته  دادن به گونۀ مثالا درد شیم برایشان ینلنجم استن شرح نلنج در کتاا تشخیص می 

کوشند علت درد را بیابند؛ نه ام  کنند؛ نه ام می ریض را معاینه نمی است و نی  مسیر معین تداوین م
اا  اند که درد شیم گاای ربیی به روده شوندن  یرا درنیافته نایل می میان اشیاِل مختلف نلنج تمای   

پروانه مثالً  حند  نداردن  بودا  کابل  در  سپهساالر  معاون  که  حییمان  افته  خان  تداوی  ای  یر 
درپی جالا تجوی  شده بودن حون کدام  ش گفته بودند م اا به نلنج است و پی داشتن برای نرار

اش کنمن دیدم دستخوش درد حاد پهلوی حپ است که  ا من معاینه خواست ت  شدا امیربهبودی دیده نمی 
انتشار می  پایین  اسپ می به  بر  ا  سواری  پن  که حمالت درد  داد  برایم گ ارش  نی   کندن  و  میند 
گمان نشان ا  سنگ گرده داشتن برایش دوااای مناسا برای  جود داشت که بی اعراض دیگری و

 گنجیدن نمی  ا  ت ور این که شفایاا شده است در پوست تسیین درد تجوی  کردم و او 
توان میابق پندارند و من را می اا ورم را مرض میبرای امیر معمم ا  نقص کار حییمان گفتمن حییم

اایشان ممده است رفع کردن ایچ کوششی برای یافتن علت ورم که میا مربوی کتااای که در  به تداوی
اا ورم فقی تراکم یبادم در شودن ا  نمر من شش یا خون است نمی  به امراض نلاا گرده یا جگرا 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

کنندن برانشیتا گیرند و نه ام نرا میانساج استن در موارد امراض نفسۀ سینه نه گوشیی به کار می
نامند و به این باورند که سرفه پیامد تراکم یبلغمم در بدن ل و توبرکلو  را امه یسرفهم میبغ سینه

فه بیرون موارد سرفه با درد سینه امراه است و گاای اضافه بر بلغما خون ام با سر  استن در بعضی 
ن دیدم و بحه دانندن نبالً در مورد افسر جوانی که در ترکستا میدن این حاالت را موارد خیرناک می می

در   شدا گ ارش دادمن او را حییمان به خایر سرفه تداوی کرده بودند و در فرجام کاکای سلیانه می
ردن حون نمی بغل که باالخره به سل تبدیل شدهاثر تداوی نانِص سینه خواستم متهم به کشتن او بودا ما

 فرستادمن شوما بدون معیلی گ ارشم را به امیر
وجه مخالف فرستادن به دنبال من نبودندن  دادندا به ایچ یدشان را ا  دست میونتی که حییمان ام 

بندان ادعا کنند: یببینیدا داکتر فرنگی ام ا  ما بهتر  د شیسته به مانن  توانستند حون در من موانع می 
 نیستنم 

میا    کنندا میابق به این امر کهلر ه( و یتا گرمم تقسیم می تا مالریا را به یتا سردم )یا تا 
نهن این حاالت را با رگ یا  اای جانانه و پرای  شدید  اا و جالا  دن مرحلۀ لر ه در میان است 

کنندن ولی علت تا مالریا حضور موجودات مییروسیوپی و ممیا مانند در حجرات  تداوی می غبایی  
افی تجوی   خون است و احتمال من که تداوی حییمان مؤثر باشد خیلی کم استن کینین اگر به مقدار ک

ر  داند و اگاا را ا  بین ببردن ولی حییمان به ندرت به مریض کینین می تواند این میروا شودا می 
شودن  تأثیر می گیرند که بی اای حنان کوحط به کار می ایی مرا به کار بندندا کینین را با دا  رژیم دو

باور  این  به  این  یرا  ا   و  است  گرم  یکینین  که  تداوی  ند  برای  نمی رو  استنم  مضر  دانم  تا 
کنندا بلیه  ی منمورشان حه بوده استن حییمان نه تنها تا مالریایی را به یگرمم و یسردم تقسیم م 

داند و در مورِد تقریباً ارگونه مرضی که  یر  ار بیماری را به ییی ا  این دو  نف جای می 
مثالً میا سوء ااضمه گرم است  شد که میا گرم است یا سردن  درمان من نرار داشت ا  من پرسیده می 

روشن استن ولی ارگ   کردن من به گرم و سرد  یا سردن اگر تا مالریا را مالحمه کنیما دلیل تقسیم 
بندی امراض دیگر بر حه استوار استن بدون شط این ت نیف وابسته به این امر  همیدم که دسته نف

 خیرن  نبود که میا بیمار تا دارد یا
مآا ا  من پرسید که فالن مرض  در برابر امیر باعث خجالتم شدن جاللت این مسئلها به خ وص  

کنیم و حتی  امراض را به گرم و سرد تقسیم نمی ه در اروپا  درنگ گفتم کگرم یا سرد است و من بی 
غیرممین است بتوان مرضی را گرم یا سرد مالحمه کردن حی ی را که به نمر امیر معمم حقیقت  

مآا شدا حنان که او شط داشت که میا  کرده بودم و این باعث رنجش خایر جاللت ممدا رد  مسلم می 
گفته  که  را  حی ی  ترمترجم  درست  اام  کرده  سؤال  جمه  این  مورد  ارگاه  رو ا  من  ا   پن  ستن 

 بنامدن  گفتم که میابق به رسم کشور مرض را گرم یا سرد گرفتما به مترجم میمی  نرار
استا مردم   اثر مانده ی که ا  حییمان خبری نیست و تعویب مالا ام بی اای دورافتادها جایدر روستا 

اای درمان امراض  ترین شیوه شوندن ییی ا  مروج کار می مانند و یا خود دست به  یا بدون تداوی می 
ای ا   کردنم استن پارحه اای سینه و شیم و کمرا یداغ استخوان و مفا ل و نی  تقریباً تمام درد 

گبارند تا داغی عمیق به وجود میدن این را در دو یا سه نقیۀ بدن به  ا بر جلد می غال فرو ان ر
کنندن رسم دیگر که اغلا در تداوی  شخص را امراای می   یان عمرااا تا پامورند و داغ عمل می 

درنگ  کنند و بی کشند و شتابان پوست میرودا این است که گوسفندی را می دار به کار می امراض تا 
مور باشدن حتی امیر ام ونتی  کنم این کار مسیا پیحندن فیر نمی را در پوست گرم حیوان می مریض  

ماندند این شیو  ا یل تداوی افغانی را  و حییمان ا  درمانش عاج  می   د شدستخوش درد نقرن می 
 فرستادن می  تر به دنبال من بستن پسان برای تسیین درد پایش به کار می 

گبارند تا بگنددن یا  اا می اا و دنبل پوست تا   گوسفند را روی جراحاتا  خم ای ا   اا پارحه دااتی 
بندندن گاای  خم را  شودا به کار می گباشتن من در ما مالیم می  ای ا  حرم مشط را که با نم پارحه 
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ن می  شود برای  اا در حنین شراییی ارگ  ترمیم نمی پوشانندن این وانعیت که نرحه با خاک و گل را
کنندن ارگاه ا   یر ِگل خشییده حرک  اا امان رسوم کهنه را پیگیری می اا مهم نیستن من ن افغا

کردنش ا  نمرا شیو   کنندن پوشاندن  خم و پنهان ام اضافه می   گل دیگرخاک و    جاری شدا کمی 
تو یف  کنندا وضع  خم غیرنابل بندان و عوام استن ونتی ِگل را پن می ا لی کار حییمانا شیسته 

 استن  استن در بعضی ا  موارد یگانه کار عانالنه نیع عضو مألوف
اای یبی اروپایی  ترا در مقایسه با مردم نادارا به کمط یافته اای ثروتمند و تعلیم دیده بودم که افغان 

اندن به نمرم دو دلیل وجود داشتن ییی این که حییمان که انتمار دستم د داشتندا  حمت  کمتر مایل 
برندا  اا  اراای مهلط را در یبابت به کار می گرفتند که اروپایی ح این امر را به دوش می توضی 

اندا کشنده نی  استندن بخشی معین ا  این ادعا مربوی به نتایج  ه شفابخش که به امان پیمانه ک   سمومی 
 شدنمی  اای یبی توسی دستیاران اندوستانی گماشته در شفاخانهبار تداوی اغلا م یبت 

اا بودن ا  نرار معلوم  ربیی به حییمان نداشتا بلیه کار مال مید که دلیل دومی  ولی حنان به نمر می 
پنداشتند که به کمط شییان در این دنیا ا  دانش و  اا را کسانی می ترا اروپایی یافته اای تعلیم افغان 

نی گرفتار خوااند ممدن  اندا ولی در من دنیا ناگ یر به عباا جاودامهارت و ثروت برخوردار شده
مورش امراض را تداوی کند ولی عانالنه  اای مرگتواند با  ار شط اروپایی اگر بخوااد میبی 
 کندن  اا استفادهاگر بیمار ا  این تداوی  ت و در وانع ام ا   واا به دور خوااد بود نیس
اا و  ط فرنگیا ا  راه کنند که ارگاه پیش ا  استفاده ا  کمط شییانِی پ ش اا حنین احسان می من

کاربرد  شیوه  مثالً  شدن  خوااند  خدا  رنجش  باعث  کمتر  کنندا  استفاده  شفایابی  برای  اای  واا 
توانند به یبیبان مبایی و اجدادی یعنی  اثر ماندا می اا بی دعاا تعویب و یلسم؛ و اگر این شیوه  و  دم

توانند  و باالخره برای حار  نهایی می   اند مراجعه کنند حییمان که پدر و پدرکالنشان را تداوی کرده 
 فراخوانندن  فرنگیان را 

اند روحانیان   و تمام کسانی که کمتر  یر نفوب   نشینا سربا ان و شهرنشینان فقیر داقانان و مردمان کوه 
توانندا در رو  بیماری ممادگی کافی برای  اا در نهایت م د اندکی تقاضا کرده میو حییمان ا  من 

برند؛  مید بهره می اا ا  حی ی که به نمرشان خوا میاای یبی اروپاییان دارندن من مهارت اعتماد به  
اای ژرف مبنی بر من که میا فالن کار ا  نگاه دینی درست یا غلی  مانند حیوانا بی من که به سؤال
دا کسانی  شمارنردیف دیوانگان و مجانین و اولیا میاا داکتراا را ام است بپردا ندن در عمل ام من 

 اندن ندین  وبیشکه امگی کم 
  وپایی وجود اای یبی اراای ثروتمند حتماً کدام دلیل نوی برای پرای  ا  کاربرد کمط ن د افغان 

شدن؛  یرا در حالی که در شفاخانه ا  کسی پول یا تحفه  شدن و یا ملعون داردا مثالً ترن ا  مسموم 
پرداختن برای حی ی  دا ندن این در حالی است که پول پراا به حییمان پول می شودا من پبیرفته نمی 

 استن اا بیگانهکه بتوان مفت به دست مورد با فیرت افغان 
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مور بودن ج ئیاتا  که با وجود وحشت داد  ای رخنریا به یط ماه پن ا  رسیدن ما به کابلا حادثه 

 نمایاندنمی  اا را به خوبینمر کنما  یرا سرشت افغان توانم ا  شرح من  رفنمی 
بود که پسر با مردی   سری در شهر دلباخته بودن مدتی پن ا  من معلوم شدهییی ا  سربا ان به پ

ن مشتعل شده و پسر را مورد مالمت  دیگر در نرارگاه پیوند یاری بسته استن حسادت سربا  به ناگها 
جا  برده و او را جابه  ای که حسادتش با خشم ممیخته بودا خنجر به سینۀ پسر فرو نرار داده و در لحمه 

 ودن ب  کشته
بودن یلِا جاِن ناتل   هللا مراجعه کرده و خوااان داد و انتقام شده درنگ به شه اده حبیا مادِر بحه بی 

اا )حشم در برابر حشم و  و میابق با نانون افغان داده   یات نضیه گوش کردن شه اده به ج ئ را می 
ا  را به میدان اعدام که  دندان در برابر دندان( وعده داده بود که خوااش  ن را برمورده سا دن سرب

ای  اایش ا  پشت بسته شده بودن او را بر حوکی در جوار شفاخانه و محل کارم بود کشاندندن دست 
در دست  ن گباشتندن  ن به ریش محیوم حنگ انداختا سرش را    بودندن کاردی را   نشانده و بسته 

اایش  رد را به دور انداخته و دست به عقا خماند و با نعر  یهللا اکبرم گلویش را دریدن پن ا  من کا
 ریختن  را در فوار  خون نرار داد و من را در داان

اندن من و مستر پاین برای گردشا سوار  تعییل  ا اشود کارخانه شنبه مسلمانان می رو  جمعه که یط 
اای   ار اند و در میان کشتاای  یبا که اینجا و منجایشان درختان سپیدار سر کشیده باغ بر اسپ در کوحه 

 افتادیمن  پیرامون کابل نرار دارندا به راه
بر اسپان  اای جوان گندما شش یا افت سوار را دیدیم که خاموش  در وسی کشت اری ب رگ با بته 

دادن ن دش تاختیمن  ن رهللا را تشخیص دادمن برای سالم نشسته بودندن به  ودی اندام تسمۀ شه اده  
اش نوعی شااین بودن ولی  کنم با  شیاری ده استن فیر میمآا گفت که برای شیار کبط ممجاللت 

ر دارد و بر با و  بر س گیی  شناسی حنان مشنا نیستم تا دنیق بگویم حه نوا بودن پرنده کالهبا پرنده 
میدن  دارند و با  به پروا  می گط را برمی ای در مسمان ماار شدا کالهشودن ارگاه یعمه حمل می 

 گیرندن می  تر است کار ا  شااین ماده که ب رگ ترا  برای شیاراای ب رگ 
منمره  گلدو ی گروه سواران  بودن  مفریده  دیدنی  نمامی اای یالیی ای  یونیفورم  در رنگ  نور    شان 

ااننن این ت ویر با خیوی  اای نره نلا دم و یال درا  و در تاا اسا درخشیدن سیاای کالهفتاا می م
برابر  مینۀ   در  واضحیا  سایه  حدودِی  در  غرق  کهساران  و  بهاری  مالیم  سب ی  ا   متشیل 

 داشتن نرار
رفتا حون  می اای محبوا به شمار  شان ام ا  ور ش احتیای و غ ا دارایی حمله به مسافران بی 

این ور ِش باایجانا مبنی بر امیان دستیابی به حد اعمم مفاد بودن این فقی ور ش نبودا بلیه لبت  
ای  اا مشابه شور نمار استن ییی ا  ور شیاران ا  فرا  تپه ن د افغان  اشتیانی بود که ار شش در 

امان دور مسافر را با    دید که باری بر شانها تلوتلوخوران در راه روان استن ا مسافری را می 
شط که اندویی  اا پول و یال در خورجین داردن بیکردن یبه نمرم این مسافر مشت دنت بررسی می 

که ع م کابل دارد تا در منجا مؤمنان را غارت کندن به گور پدرم سوگند که     بون و سودخور است 
گی در کواسار استا  اد   ند ای که  گشایدن ور شیار با حابیی حنین استنم و گلوله رااش را می 

رساندن با عجله خورجین را با   ای پریده و به  ودی خودش را به جاده می ای به  خره ا   خره 
افتدن  شودن سرش پایین می اایش ا  پهلو موی ان می غلتدن دست ای ا  من بیرون می ه کندن اندوانمی

لوله حیف شده!  ن افسون  د افسونا گنالد: یتوبها توبهننتمام سیمایش نقشی است ا  نومیدین می 
به  گلوله  واینم  وای  اندوانهن  یط  ام  مخرش  حه؟  مخرش  رفتن  دست  ا   امیشه  برای  گیم 
 افتدنمی  گریه
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امرو ه ا  ونتی که پادشاه ب رگ امیر عبدالرحمان بر تخت نشسته استا این نوا ور ش دیگر    ولی
بردن ا  حنین تفریحی  این وانعیت باشد که لبت  ندر محبوبیت نداردن شاید این دگرگونی وابسته بهمن

م به  حندان خوشایندی دارد:  ندانا پای در  نجیر محیواای نه برای ور شیار و دوستانش پیامد 
شدن  موی شدن و یا انداخته مور مانند حلق اای ننگ سا ین حتی مرگ کار جبری در کارخانه و یا سرک

نلۀ کوای گب  بر فرا   مانین که  نفسی  بنابراین  اشته می در  ا  تشنگی االک شودن  تا  ندانی  شود 
 استن  که گفتم ا  محبوبیت این ور ش کاسته شدهیوری 

ا    می سپورت البته شمار  یادی  پیدا  ام  دیگر  دلدلاای  در  پرندگان وحشی  اای   ارشودن شیار 
بر اسپ  سوار  دسته  داشتنی استن گاای ور شیاران دستهاای دوست پیرامون کابل ییی ا  سرگرمی
رمانند و حون به پروا   شوند و مرغابیان را می عمق استا داخل می به نی ارااا جایی که ما من کم 

  کنند و پرنده را مله روندا خود را پنهان می بندندن گاای ام به تنهایی میبه تیر می درممدندا در اوا  
گمارند تا شیار را به سوی  ی دان را م ای ا  مرکنند و یا دسته کنندن در دشت برای ماوان کمین می می

توان به دست  اای شیارشده را مینقایی معین برانندن در ترکستان پلنگا خوک وحشی و خرن 
اند که فامیل شاای  اایی ردن شیار مرغابی در خ ان و  مستان و شیار با با  در بهار ا  تفریح مو

 برندن می  اغلا ا  من لبت 
امیر خوااان خدمت من در ترکستان  بشته بود که موا ه افتاد که  دیری ا  رسیدن ما به کابل نگ

دار که  خان خ انه  محمد جانفرارسیدن نرار شد با    ونیم ماه پن ا  منا دستور رسمی است و یط 
بردا امراه شومن بنابراین به مجرد  مآا میاای یال را برای مخارج ترکستان ن د جاللت خشت 

حیث نتخاا کردم: پشاوری یناتلم که نبالً شرحش را دادم ِمن دریافت دستورا خدمتیاران را ا 
کنما   ند توانسته بودم مشپ ی پیدا سامانا و مشپ ی اندوستانی که در کابل یافته بودمن ا  بخت بل خانه

ونت من و مستر پاین یط مشپ  مشترک داشتیمن مردی که من برگ یده بودم مشپِ  خاندان  حون تا من 
وده استن خدمتگاران دیگر افغان بودندن پن ا  من که حند دیگ اضافی برای  لویی کوانیاری ب  سر

مشپ  گفته بود باید ا  با ار بخرد  اای رنگارنگ دیگری که  وپ ا میو  خشطا نمط و حی  پخت 
خان امراای کردن ا  ما در اتانی  محمد تهیه کردیما بار سفر بسته شدن مستر پاین مرا تا خانۀ جان

در من   پبیرایی شدن در  وسیع که  بودندا  ایستاده  ب رگی ا  مردم  با  شمار  و  نشستیم  در اتاق 
بدل شد و   و  وردندن حند جملۀ تشریفاتی رد محمد حای نوشیدیمن پن ا  من شیشۀ شامپاین را م جان

افتادیمن در برابر ن ر ا  اسپ پیاده شدیم و به درون رفتیم تا ا  شه اد    راه  حوالی حاشت به 
شویمن در بیرون ن ر ونتی دوباره سوار شدیما به پروانه خانا معاون سرلشیر  ا  یا معمم رخ ت 

گونه  افمانشان را داشتندا برخوردیمن به این یط مح الحیومۀ کابل که ار سلیان نایا  و نایا میر 
با انبوه نوکران و گارد نگهبان متشیل ا  ش ت نفر سربا ا کاروانی ب رگ را تشییل داده بودیمن  

 دویدندن می  اا روی اسپ  کردند و در کنار راه و پیشام تا نسمتی ا  راه ما را مشایعت می   خیل مردم 
می  نرم ا  مفتاا  لبان  گلدو ی تابیدن  با  افسران  سب   و  فوق بنفش  یالیی  شبیۀ  اای  بودن  العاده 

نیام کاری ت ئین  کمربندااا  بر  نقره  و  یال  دستار اای  افسارااا  و  مبی اا  یالیی اای  و  گ  رنرنگ 
کاله  تاا پیشخدمتانا  سربا انا  پوستی  سراای  و  و  خوردن  ایجان  و  اسپان  واویا  اای   گردن 

 بودن  ۀ نقاشی خلق کردهای دیدنی به مانند لوحمنمره 
اای  اا و ا  تنگی میان شیردروا ه و کوه راندیمن ا  کارخانه در کرانۀ دریای کابلا سوی غرا می 
یلی را ا  یریق  دیمن سفر رو  اول کوتاه بودن محض حند مامسمایی گبشتیم و به در  حهاردای رسی

تا به حهل  تپه یانامتگاه رتنا جایی که جان دره  بودیمن  محمد بر فرا   وستاییم داشتا یی کرده 
اای گل بود و  دار ساخته شده بودن دورادورش باغحه عمارت نشنگی بود و به سبط بنگالو و برنده 

پای  دامنه و  تاک   فوار  کوحط مان در  انگور بود و ا  ساختمان می تپه درختان میوه و  شد  اای 
 داشتن  اا نرارخت که در ح ار کوه اای در   یبای حهاردای اندانمری بر م ارا گندم و تاکستان 
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الحیومۀ کابل به امراه ما به خانه نیامد و بقیه به شیو  مسلمانان بر  مین نشستیم تا نان شام را  نایا 
اا حهار انو بنشینیما  اا تییه دادیمن حون نادر نبودیم مانند شرنی مسترپاین به بالش  رف کنیمن من و  

العاده  یاد لبت بردما  یرا سواری و ایجان  لیمام بود و ا  من فوقلمیده بودیمن این نخستین شام یمح
ن ا  من  سفرا ما را گرسنه کرده بودن امراه با میوه شامپاین موردند و پن ا  من حای و شیرینین پ

اا را روشن کردیم و دختران رناص اندی به میدان ممدندن باید بگویم که  دای رباا و  سگرت 
اای خشن و مردانه  اای پر شور عشقی شرقا ام دا ا  حنجره بودن ترانه   مورسیتار و دال وحشت 

ن  خوردندن حشمان سیااشا وتاا می حجاا رناص به  دای موسیقی پیچ  دن دختران بی فواره می 
ااا   یا اا بود و دینگ دینگ پای  دن شرنگ شرنگ دستبند درخشیدن دست و با ویشان موج می می

کوبیدندن باید گفت که سرو دای موسیقی  گری پای بر نالین میتمیین و عشوه ونتی که رنا ان با  
قی به  اای بیحاره بیرون کشیده و به نام موسی خراش بودن منحه ا  سا  ناپبیری گوشبه حد تو یف 

دادند که ما  اا بیرون می شدا نه سار داشت و نه لَین حی اایی با  دای خشن ا  گلو خورد ما داده می 
من فهنمی  میمیدیمن  جیغ  میندر  خفه  که  دایشان  می  دند  موا خوانان  لر اندن  شدن  با  کوشیدند 

گونه تناوا در  سروگردنا ا  خود حهحهه بیرون داندن موا شان به  ورت ناخوشایند عاری ا  ار
انداختند و به اندامشان  جهیدندا خود را بر  مین می سو می احسان بودن  نان رناص به این سو و من 

شود که حتی برای یط  گفتم: یخدایاا نمی دادند که برای ما غیرنابل فهم بودن در دل میحاالتی می 
 ساعت ام شده حشم این شرنیان را با  کنی؟م 

ام را  دانیمرغتر پاین در اتانی مشترکن مستر پاین یگانه تخم ه رفتیما من و مس اای شا به خوابگا نیمه
اا  ساعت اشت به راه افتادیمن با مستر پاین که برای سرپرستی ا  کارگاهاش شیستاندن رو  بعدی  با پاشنه

برمی کابل  خانهبه  ا   روستاییان  راه  یول  در  شدیمن  اسپ  سوار  و  کردیم  خداحافمی    اایشان گشت 
اایشان  محمد احترام کرده و تحفه تقدیم کنندن دستبستند تا به جانممدند و در دو یرف راه  ف میبرمی

کردند و منانی که ریش داشتند  اایی را  م مه میاا رو به مسمانا دعاش درا  کردها کف دسترا به پی 
جااا ریسمانی    در بعضی کردندن  ریش ام حنان میکشیدندن مردان جوان و پسران بیدست بر ریش می

یسمانا  دادندن با عبور ا   یر ررا که نرمنی بر من بسته بود در پیش روی ما در وسی جاده نرار می
کشیدیمن  کردیم و دست بر ریش میکردیم با کف دست رو به مسمان دعایی را  م مه میاا را بلند میدست

کشتندن معنای این  کشیدند و من را میاوی میدر جااایی دیگر پیش روی ما کارد بر گلوی گوساله یا گ 
 حیستن  دانم عملیات را نمی

محمد که باالتنۀ مخملی و ارغوانی به تن  باران بارید و جان گبشتیما ندری  حون ا  کواساراا می 
اش را به امراه داشتن  ماندن ا  باران بر سر گشودن پسر حهارساله  امان داشتا حتری را برای در

ندم بسته بودندن ییی ا  خدمتیاران  بود که بر پشت اسپی ثابت  ای جای داده شدهکودک بر حوکی 
 داشتن  افسار را به دست 

ای بود که شه اده برایم بخشیده بودن ولی یوری که  ممدیمن اسپ جانانه و اسپم با ام جور نمی من  
حنانا  سفراای من العاده سرکش بودن  شد در این اواخر کسی سوارش نشده بودن حیوان فوق معلوم می 

در   بخش استا نداشتنرفتنا که در سفر راحت مورد و اسپ من تمایلی به یورغه امیشه ماندگی می 
می  جفتط  می عوض  لگد  می انداختا  یورتمه  و  حارنعل  و  باالخره جان پراند  یط  رفتن  به  محمد 

 شدمن  پییر افغان دستور داد اسپش را با من عوض کند و راحت سربا  مان 
انداختیمن گاه ام در کنار دریا خیمه اای مختلف من ل میکردیم و در خانهنف می دای تو  گاای در

اای متمادی در  گبشتیما ساعت اای اندوکش می نی که در پغمان ا  میان شاخه افراشتیمن  ما می
معرض رگبار باران و ژاله بودیمن توفانی ا  تندر و مبرخش بودن پن ا  من ناگ یر بودیم در گدار 

نشین  رودی خروشان با بستر سنگی و نااموار به ما  نیمن باالخره به روستای ح ارشده و ا اره 
 داشتن  شدِن برفا نراراای کثیف و در حال ما دیم که  یر توده یخار ارم رسی 
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تر ا  من  کردیم تنگ تر ا  من بود که بتوانیم به من داخل شویم و اگر ام حنان می خار ار بسیار کثیف 
ام انو  نرسیده بودا رفتم تا دایده را ا  درون  سرپناای شودن حون خیمه   بتواند برای ما   بود که 

ده خود حی ی برای خوردن نداشتندا حه رسد که به ما بفروشندن گرسنه بودیم و خسته و  ببینمن مردم  
 داریمن  سراپا ترن معلوم بود که شا سختی در نبال

حیان را  ملود و ما باالپوش گل  ی لیف مرا به خود خواندنمحمد مماده شدا او ا  رو ونتی خیمۀ جان 
لر یدمن فقی یط حپق  ای نشستمن به شدت می حوکی   ا  تن درموردم؛ به تاریینای خیمه خ یدم و بر

اا ییی  اای دیگر خبری نبودن با دست لر ان تقال کردم من را روشن کنمن گوگرد داشتم و ا  سهولت 
کوبیدندن حالم  اایم بر حپق می شدندن دندان وبت و بخار خاموش می پن ا  دیگر فِش کرده و در ری

 نشدن  ماندن ولی حنان گرفتاِر تری و سردی و گرسنگی خواام  ممد که تا ابد  ار بود و به نمرم می 
ای که پیحیده در پوستینی بسیار ب رگا محمد به  ودی متوجه وضع خرابم شدن ا  حوکی سفریجان 

خواستم بپبیرما ولی است و پوستین را ا  شانه برداشت و دور من پیحاندن نمیبر من نشسته بودا برخ
کرد دانست و نه من فارسین فقی لبخند نان تعمیمی  ن نه او انگلیسی میا رار کردن حی ی نگفتا حو

ا اندکی شرمنده شدم؛ و دوباره بر جایش نشستن احسان امتنان کردم و ا  این که او را لخت کرده بودم
 پوشاندن پنی که سربا ی برایش موردی به  ودی خودش را در حول

این میان پیشخدمت  یافتن کاه موفق در  انبوای ا  کاه بر  مین خیمه اموار  شده  اا به  بودندن تود  
اا را بر من پهن کردندن به سختی متشی را در منقل فل ی بیرون ا  خیمه روشن کردند  کردند و فرش 

جان من ماار شدا به درون موردندن با خوشی گرد متش جمع شدیما ولی به  و به مجردی که شعلۀ نیم 
 کردن واا خیمه را پر  ودی ابری تیره ا  دود حوا مری 

لر یدما توانسته بودم حپق را روشن کنمن نشسته بودم و حپق دود  گرحه انو  در  یر پوستین می 
شد که تمام ونت    خره دود حنان غلیماایم جاری بودن باالسوخت و اشط کردمن حشمانم ا  دود میمی

ا ناراحت کرده باشد و نه ام  محمد ررسید که دود نه جان با حشمان بسته نشسته بودمن به نمر می 
محمد افغان نیست؛ سمرنندی است و امیر او را ونتی بحه بوده خریده  اا ران جان کدام کسی ا  افغان 

محمد پیشخدمت مورد اعتمادش بوده استن ونتی  ان استن در  مان تبعید امیر در ترکستان روسیها ج
 شدن  وزیر خزانه سید و باالخره عالی رمحمد به مقامی مآا بر تخت جلون کردا جان جاللت 

رفت و من کاله ح یری را که در جریان باران پوشیده بودم ا  سر  خیمه به تدریج گرم شده می
گیرند و امه ا رار کردند تا فوراً سرم را  ینگهداشتن سر را بسیار جدی م اا گرم برداشتمن افغان 

اای درخشان متش  غیر من تا خواام کردن شعله گفتند در  دوباره با کاله یا حی ی دیگر بپوشانمن می 
رفتن مرفی مانین که اندکی شیر داشت به درون  می  شده بود و دود کم  به سرکشیدن شروا کرده

 بودندن  هموردندن شیر را برای اف ایش حجما مبگین کرد 
بود  مرف را بر متش گباشتند و حون شیر به جوش ممدا مشتی حای در من ریختندن حای به حد کافی  

  محمدا دو پیاله نوشیدیمن کمی رسیدن من که مهمان بودم و جان ای می و به اریط ا  حاضران پیاله
جان  کردندن  مماده  ما  می بان  برای  را  سفری  فل ی  تخت  کرد دیرتر  استراحت  ا     محمد  ییی  و 

گلیمی  مالیدن ا  بستر من خبری نبودن  رانا تا ونتی او به خواا رفتا دست و پایش را می خدمتیا
پشمین را بر روی پااایم اموار کردم و پیحیده در پوستینا بر فرش درا  کشیدمن بسترم راحت نبودا  

 کردنمی  وبیش خوابم بردن گاای درد استخوان بیدارم ولی ا  خستگی کم 
خ یدا برف سفید  و  پرنور بودن پیرامون ماا در  یر مفتابی که در مسمان  اف باال میمن ر بح  

ام پیدا شدن گفت که شا دستخوش  و یدن سروکلۀ مترجم ارمنی دن بادی سرد و سو ان می درخشیمی
ای کوحط نان خشط  اا سرپناه یافته بوده استن پارحه اای نلعۀ ا اره تا بوده و در ییی ا  کلبه 

ن  ام ا  راه رسیده بودا در میان باروبسته کشف کرده بود مشپ  من را ونتی که خیمه   برایم مورده بودن
 بلعیدمن  العادهبود و من نان خشییده را با رضایت فوق  حای داغ دم شده
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و سرد سوی حاجی  من رو  سفری سخت  در  که  گفتند  گفت:  برایم  ارمنی  و  داریم  پیش  در  گط 
 درا  را نپوشن مریوا است و تا خوااند ممدنم ی احاا شما باالپوش 

یی دیگرم و به راه افتادن به  ودی با حپن  پاسخ دادم: یمجبورم حی ی بپوشمنم گفت: یشما دارید ی
بودن وانعاً  حمام برگشتن اعتراض کردم و فایده نداشتن پوشیدن لبان حمام حی ی غیرعادی نمی 

 ممدننمی  ارحند لبان مناسبی برای سواری به نمر  شبااتی  یاد به حپن افغانی داشتن پوشیدمشا
شلپ  که  برف شلپ حینی  راه  می کنان  را  می پیمپوشیده  سردی  ا   مفتاا  ودیما  ام  ارحند  لر یدیما 

اای درا  را  ا ار فوت نرار داشتیمن مجبور بودیم فا له فرو ان بودن در ارتفاا بیشتر ا  شان ده 
که    بود و نامیمئن بودن گاای ا سرک با برف مسدود شدها  بیرااه یی کنیما حون در بعضی جاا

خ یدیمن  ین من شیاری بود  اولناک باال و پایین می   اای بودا ا  سراشیبی در بیرااه ام راای نمی 
نمی  سینه و  برایش  شدیم  مجبور  کردن  نایمش  نقیه  یط  در  ریسمان  شد  با  و  کنیم  اختراا  بندی 
 ببندیمن  محیم

برون رفت بودیمن ناگهان  دای شیستن حی ی به گوش  و در جستجوی    ای تونف کردیم در تنگه 
یخ  که  رسیدن روی جریان  ما  ما  برف بستۀ  به  ا  سربا ان  ییی  اسِپ  داشتیمن  نرار  بودا  پوشیده 

کوشید اسپ را بیرون  رفتن ولی نهر عمیق نبود و تنها پااای سوارا ترشدن حینی که سربا  می  فرو
 خندیدندن می  کشدا دیگران

مرتعش بود و  ورت مدم  اا اوا ا  گرمی  اایی فرود ممدیم که در من پوش به دره ا  نواحی برف 
سوختن در ییی ا  این نقای که برای نان حاشت من ل  ده بودیما ترمامتر یبی را روی مستین  می

من ا   درنگ به نلۀ من شتافتن خوش بودم که دوباره به راه افتادی ام گباشتمن ستون سیماا بی کرتی 
ه  خروشیدن ما من مغشته با مان بود و خاک دور و برش بای گبشتیم که در ن دیط جاده می حشمه 

 استن  محمد گفت که ما حاوی من است و  اری ای درممده بودن جان رنگ نهوه 
ریختن  اا را به خایر دارم که نهری خروشان ا  من به پایین می ای بسیار باریط در میان  خره تنگه 

اا پلی یبیعی  راای سیر داشت که حند یاردی باالتر ا  سیح ما وانع بودن  خرهادش کورهدر امتد 
گبشت و بالفا له در پشت من مبشاری بلند بودن  ا  نهر ساخته بودندن راه ما ا  این پل می را بر فر

ای به  گفتند که ما در دره شدن می شتافت و ناپدید می مانند می ما در پای مبشار به  یر  خر  تاق 
 د یط گبشته و  شودن حیایت کردند رو ی امیر معمم ا  اینجا میفا لۀ دو مایلی دوباره ماار می 

ور شده و حگونگی جریان  یر مینی را روشن کند  روپیه را برای کسی که بتواند در ما غویه 
ر برمورده بودن  ای را در ما انداخته بودند و حیوان  نده ا  دره سجای ه پیشنهاد کرده بودهن مرغابی 

کردها ک می درنگ ماجراجویی را پبیرفته بوده و حینی که خودش را مماد  سفر خیرناسربا ی بی 
دام و اگر  مآا فرموده بود: یاگر غرق شود مردی شجاا را ا  دست می امیر مانع شده بودن جاللت 

 شری را برد حه فایده به من؟  د روپیه را برایش بدایدنم 
رفتیم و پن ا  من  دور بودیمن حهل مایل اول را سوی غرا می ود مایل ا  کابل  اکنون ن دیط به ن

رفت و نبالً ا  من گفتمن در  ای رسیدیم که به سوی شمال می ا منیه به تنگه غراا تبه جهت شمال 
رسیدن کوای که در  ای وسیع و حا لخی  می شد تا به دره تر و گشادتر می جریان راها تنگه پخش 

اایی که تا من لحمه دیده بودیم فرق داشتن با  رنگ بود و با تمام کوه نع بودا سرخ غرا تنگه وا
 کردمن  را نمارهعالنه من 

به کوه باال رفته بود و در نله دیدم که  باروی جنگی را  اای  اش گروای ا  ویرانه حند ح ار و 
گفتند  خشییده بودن می شدن شهری متروک و  اا و دیواراا بودن نشانی ا  حیات در من دیده نمیخانه 

ی ساخته شده استن  که نام من یضحاک مراانم است و یا ار سالم نبل به فرمان اسیندر مقدون 
البته من در سبط مهندسی من ایچ حی ی ندیدم که اشاره به منشأ یونانی داشته باشدن نابل توجه است  

افغانستان نومی به نام یضحاکم وجود دارد که شاخه  این نوم در  ریانی است ای ا  اشتکه در  ن 
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داکتر بیلو امان ی کم    گبشته در منایق وانع در غرا بامیان انامت داشته استن ضحاک به عقید  
بابل   پادشاه  باستانی سیستان و میران که رعیت مشوری نمرود  باشندگان  به  و یسطم است که 

 استن شدهاندا ایالق می بوده 
اِه ِمی بودن  ی در ن دییی کوه سرخ خیمه به پا کردیمن مبه وادی فرود ممدیم و ن دیط به نریۀ توپح

محمد نوا ندگان را با خود مورده  امون سب  شده بودن جان درخشید و م ارا پیرمفتاا به شدت می 
سنگ   اای پر اا و گرما و خستگی دره بودا بدون دختران رنا هن پن ا  درگیری با باد و برف کوه 

تفرج رسیده ب نوبت  اکنون  بوتلی  ودن جان و الخا  برایم ندری شیرینی و  نان حاشت  محمد پن ا  
پیشخدمتا  دیدم که  من امه خستگی خود را  شامپاین فرستادن  ا   بعد  بودنا  با وجود مسلمان  ن من 

 دانندنمی  کردن بوتل شراا مستحق خالی 
ودم و رمان  ب  ام درا  کشیدهنواختندن من در خیمه بودند و می  محمد نشستهگران در خیمۀ جان موسیقی 

ودا بیشتر ا  منحه  اندکی مالیم شده ب   خواندمن اکنون من موسیقی غریا که به برکت فا له میان ما می
میند بودن پن ا  من برای سالیان متمادیا ینین رباا و ضربات نامنمم  محتمل دانسته بودما خوش 

به من سر مین ممده    دال و  دای یینواخت موا خوانا خایرات من رو  بامیان را که انو  تا ه
یابد  هت غرا گسترش می کردن جلگۀ بامیان ا  روستای توپحی نریا به ده مایل به جبودما  نده می 

و در ارتفاا اشت ا ار فوت ا  سیح بحر نرار داردن نابل یادموری است که خانم سلا خانم میناتن  
به اسارت درممده   1۸3۷  و شش بانوی دیگر انگلیسی که در جریان جنگ اول افغان و انگلین در 

دندن خانم سل که سرگبشتش  بو بودندا ا  امان راای که ما یی کرده بودیم به این وادی منتقل شده 
اای مربوی به سرنوشتا  اا و ترن ااا محرومیت گوید که منان با وجود سختی را شرح داده استا می 

بود تا منان را   اندن دستور داده شدهدر جریان راه ا  مهربانی و غمخواری روستاییان برخوردار بوده 
لم در ترکستان که تا منجا انو  ام یی د  اا راه بودا برده و به  ایل ا  میان کواسار بیست م و به خا

بودن خوشبختانه  اا به مفهوم اسارتی خالی ا  امید میالحیومه تحویل داندن این حیم برای من نایا 
لطا به سوی بامیان شتافت و توانست اسیران را  ر پواا د دادن افغان سر رابرت سل پن ا  شیست 

شنان بود  خوشبخت نبودن شوارش را که دپلومات و شرق نجات دادن خانم میناتن به مانند خانم سل  
 بودندن  در کابل در برابر حشمانش کشته 

شده  محمد مرا به جایی در حند مایلی راه برد تا برایم یط اژداای سنگ ونتی در بامیان بودیما جان 
  کردا یط یگاو سنگیم را نشان دادن مدعی بود که محمداکبر اینو حنان که مترجم ترجمه می

تن کشته است و هللا من را به سنگ تبدیل کرده استن دیرتر ا  مترجم  به اژداا را در یط نبرد تن 
نم من کلمات  ماندنم گفت: ینداگویی؟ این که بیشتر به مار یا اژداا می ارمنی پرسیدم: یحرا گاو می

 گاو گفتمنم گفتمن گاو به خایر ممدن پن ا و مار را انگلیسین بعضی حیوان باید می اژدا
اا توسی رسوبات کاربونات  الشیل بود که یی نرن سنگی ب رگ و عجیا اژداایی که من دیدم تخته 

 بودن   دا به وجود ممدهای که انو  ام در کنارش فوران می ماط ا  حشمه 
پییر که در  انگی  بودن رو  دیگر در ن دییی سه مجسمۀ غول اای حیرت ملو ا  دیدنی جلگۀ بامیان م

ای ا  اندوکش بود که دیوار شمالی دره را تشییل  وه تراشیده شده بودند من ل کردیمن شاخه بدن ک 
ه  اند و به دستور خودش تراشید الدین شاها  ن و پسرش اای جالل اا مجسمه گفتند این پییره دادن می می
شد ی می اا در یرف دیگر واد کردن در دوردست  ندگی می   1230الدین در حدود سال  اندن جالل شده

الدینم ا  ما  اا دیدن یشهر جالل یاای یط شهر متروک را بر فرا  بلند به  ورت مغشوش ویرانه 
شهر  اایش تشخیص دایمن ولی احتماالً این  خیلی دور بود و امیان نداشت حی ی خاص در ویرانه

اا ام احتماالً  تر ا  جلگۀ بامیان وانع است و پییره شود که حند مایل پایین ع ر ضحاک مراان میام 
رسدا اع اری که  اای پیش ا  تسخیر افغانستان توسی مسلمانان می منشأ بودایی دارند و به  مانه 

ب رگ استن  بوده  سر مین  این  بار   دین  بودا  یسه میین  محل  مردم  که  مجسمه  مامهم  ترین 
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ترین  وحط فوتی و ک  120فوت ند داردن دیگرش ی ل الم است با ند    1۷3نامند  م( می  )شهمامهن 
اا  اای بودا در جااای دیگر استن عبایی که بر مجسمه اا شبیه مجسمه فوت داردن سبط من   ۸0من  

حین  ترین نشانی ا  نفوب سبط کالسیط نداشت و دارای  بود کوحط  شیل داده و با میخ محیم شده
اای میخ را  سوراخ توان  اای شخ و خشط متعارف بودن اینجا و منجای عبا ریخته است و می و شین 

اا داشتا باید این منمره را مجسم کرد:  اندا   این پییرهدر من دیدن برای اینیه بتوان ت وری ا 
تر ا   ط اا در حرکت بودن سوار امراه با اسا کوحمردی را دیدم که سوار بر اسا سوی مجسمه 

اایی تعبیه  شان حجره ن اند و درون سر و ت اا میان خالیممدن پییره ش ت پای مجسمه به نمر می 
 اندن و ل اا به بیرون شده که با پله 

ترین  ای که در سر ب رگ گیردن در دیواِر حجره اا را امیر برای بخیر  غله به کار می این حفره 
لیه  داردا  جای  دیوارنگاپییره  مغشوش  می اای  دیده  کالینن  مین ره  مستر  سال  شودن  حند  شنان 

اره عیسی نانص برداردن ولی دریافت موضوا این نقاشی ناممین  دیرتر توانست ا  این دیوارنگ
 امن نشنیده که حه ونت و توسی حه کسی کشیده شده استااست و من حی ی دربار  من 

اندن بعضی ا  منان به  اا حفر شده دل  خره اند که در  اایی اا مغاره بر جبین کوه و در پهلوی مجسمه 
اا را مورد پژواش نرار  دی دارند و به نول مستر کالینن که من اای گنباند و سقف  یبایی کنده شده

اا بدون  اند که نشری ا  اسفالت جالدار منان را پوشاندهنم این اای سخت سنگی دادها یکنگلومیرات 
اا  اا ام در دل یسنگ اندن شماری  یاد ا  مغاره بودایی بوده   اا و محل بودوباش راابان شط عبادتگاه 

اای سخت  باشند و کنگلومیرات  اا باید به مسانی کنده شدهاندن این ی نرمم کنده شدهاا و کنگلومیرات 
مورندن احتماالً  اندا به وجود می اایی که در سنگ نرم حفر شده نوعی سقف یبیعی را برای حجره 

تقریباً  اای باریط و   ینه اندن راه تر به وجود ممده اای سخت اا در سنگ برش اا پن ا   این حجره 
حجره  به  عبورا  می غیرنابل  راه  داقان اایی  من  در  که  بامیان  یابند  در   ا ار   و  فقیر  اای 

 کنندن می   ندگی
دیده می  افغانستان  نقای  در بسیاری  ا  اند که حرفۀ  راعت را بشودن غارنشینان مردانی غارنشینی 

یر برای مهاجمان خارجی دردسر  توانند بیشتر ا  اردوی منمم اماا می کنندن این جنگجویی تلفیق می 
اا در برابر سرعتی که با منا ا اران مرد مسلح  خلق کنندن در شروا جنگ اخیر افغانستانا انگلین 

به حنگشان    شدندا سردرگم شده بودندن تمام منحه شدند و ونت ضرورت دوباره ناپدید می ماار می 
ممی   راعت  شت اراا به کار سخت و  لح دست در کبه رسیدا امانا ییی دو تا داقان بود که بیل می

حد ساده استن  اای سنگی بی بودن فرش و مرف این سرپناه اایشان در خانه می سرگرم بودندن تفنگ 
م ب رگ گلین و نقش حی ی که در ندم اول جلا توجه می  مبونه  ه در من غله و  ونگارشده است ککند خا

مین اموار است و حند تا دیگ و کاسۀ مسیا یط  ای گلیم در  در اتاق بر  شودن تریشه بخیره می 
 داندن می  حلم و یط سماور افغانی برای پختن حای و یط حهارپایی خشنا تمام اثاثیۀ خانه را تشییل 

ای دیدنی و انلیم خوشگوار  برای یی کردن ده مایل در در  بامیان که حا لخی  و مملو ا  حی ا 
اای رنگارنگی  ام ن ه رفتیم مترجم ارمنی ی که سواره می حین   استا عمداً دو رو  را در نمر گرفتیمن

نمی حیایت می  فقی ییی را فهمیدمن می کرد که  بودن  به حه  باری در جریان یط  دانم راجع  گفت 
گفت یبه دور افتادمن منمور  می رااپیمایی به شدت خسته بوده و بر پشت اسپ خوابش برده بودن  

میدنم خندیدم و  با لبخندی نرم گفت یاین شیست و خون می  اش اشاره کرده وخودش بودن به پیشانی 
 پرسیدم که یبعد حه رخ داد؟م گفت یبه بام اسپ سوار شدم ولی دوباره خواا نگرفتمنم 

قی سی  ایر یول راه که فمور بودا نه به خپن ا  من رو به جهت شمال گشتیمن رو  بعدی خستگی
رفتیمن ناگ یر به عبور ا  کوای بودیم که ارحه  نواخت سرباال می رو که یط شدا بلیه ا  این مایل می 

نامندن گبشتن ا   شینم میاا من کوه را یدندان تا من ونت دیده بودیم در مقایسه با من ایچ بودن افغان 
اایی به بارییی یط  بر لبۀ دیوار یا عبور ا  پل   شین کدام ماجراجویی ساده مانند راندن کوه دندان 
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اای لشم و مایل  سنگشدها مجبور به گبر ا  روی تخته بودن ونتی مدم سوار بر اسِپ نعل بِر دست ن
توان به حشم دید باشدا مسئله جدی استن ما مجبور به حنین  اایی که ژرفنایشان را نمی به پرتگاه 

 رفتیمن   اگ و اولناک پایین گ کاری بودیمن پن ا  من ا  مسیری  ی
اای اموارا لغ ان و  بنامما حون بیش ا  ارحی  دیگر  خره بود و تخته راه  توانم من را کوره نمی 
دار سنگ و ریگ و جغل غلتانن مدم مجبور است خودش را در  ین به عقا مایل کرده و  شیا 

رود و  تر می تر و پایین کند؛ پایین اختیار را به اسپ واگبار کندن حیوان محتایانه رااش را پیدا می 
بیند که تا ه به پایان ی یگم رسیده  گوید که منقدر راه را پیموده است و می سوار خدا را شیر می 

رسدن  اش به گوش می استن اکنون پو   اسپ بر لبۀ پرتگاه نرار داردن ِخش و ِخش لغ یدن پای عقبی 
حرخد  داردن بر حارپایش می ولی اسپ خی  برنمی کند و منتمر استن مدم نفن را در سینه حبن می

اا( با  شود و مدم باالخره )گویی پن ا  سال رودن این کار باراا تیرار میپایین می   و ا  ی اگم
رسدن ییی دو سال بعد که با  ا  من راه گبشتما ت ادماتی رخ داد  اع اا خردشده به بیخ کوه می 

 موردن  که شرحش را دیرتر خواام 
رو    ا  حند  کوه دره  پیاپی  و  می اا  دایدهاا  در  گاای  م رفتیمن  می ای  برپا  ن ل  خیمه  گاه  و   دیم 

کردیمن گه ژاله و باران بود و گاه گرمایی سو انن برای اینیه مدم به  ورت اساسی سیاه شودا  می
داد ضرورت استن بعضی ا   به گرمای سو ان که گاه جایش را به باداای سرد و توفان ژاله می 

اای  ورتشان سفید  ی حشم و حین ااشدندن فقی پلط فروشان معلوم می ا ان کامالً حون  غال سرب
 بودن  مانده و بقیه سیاه شده

محمد شیرنج  اا با جان افتادن شام ییی ا  رو  افراشتیما سا  به راه می سرا برمیمعموالً ونتی خیمه 
ای است که نیرواای امیر با  این درهگط رسیدیمن  با ی کردمن مرا شیست دادن پن ا  من به غ نی 

ام  یور که من شنیده رو شده و جنگیده بودندن شرح وانعه من خان روبه  سردار اسحاق پسرکاکایش  
اندن ونتی امیر به تخت جلون کردا اسحاق  اا با ام دوست بودهحنین است: امیر معمم و اسحاق سال 

پ نایا  رفتن باری ناگهان به ترکستان خبر  یش می الحیومۀ ترکستان شدن حندسالی امور به خوبی 
خواند و در مورد  مآا در اثر حملۀ نقرن مرده استن اسحاق افسرانش را فرامی که جاللت   رسد می

کنندن ولی  یا یدن به تخت شاای ترغیا می کندن فرمانداان او را به دست اندامات ال مه بحث می 
کندن فرمانداان که این وضع را  تن درنگ می اس  حسان و فاند سرشت جنگجویانه بودهخودش مدمی  

اا  کنند که اگر حاال که فر تش را دارد دست به سوی تخت درا  نیندا من ینندا به او گوش د می بمی
یلبندن  شود حنان کند که ا  او می دیگری را به ندرت خوااند رساندن اسحاق خالف میلش مجبور می 

ایش عا م  فرستد و با نیرواممو می ستان روسیه در من یرف  اای خانواده را به ترکاو فر ندان و  ن 
رسد که امیر  نده و سرحال  است که خبر می  اش نگبشته شودن حند رو ی ا  رااپیمایی کابل می 

او  یر فرماندای غالم  و ارتش  من است  اا در حرکت استن حاالست که  حیدر )جوان( به یرف 
را    مان حند پوستۀ سوارمالنات کند و اراسان و بدگ  کند باید با پسرکاکای ب رگشاسحاق فیر می 

سا د تا اگر وضع نامساعد شودا بتواند به من یرف سرحد بگری دن اردو لشیر در این  مماده می 
اای  شود که در مغا  دست نیرو شوندن گفته می رو می کمرد با ام روبه   دره در فا لۀ حند مایلی ا 

ولی اسحاق    دانستند که مسئلۀ مرگ و  ندگی در میان استنمی اسحاق باال بوده است حون سربا انش  
اای مماده شده به سرعت ا  مر   که نه مار بود و نه ماایا تا شام ام تاا نیاورده با استفاده ا  اسا 

 بودن  گبشته به روسیه گریخته بود و بار انتقام وحشتناک امیر را بر دوش پیروان بدبخت گباشته
حال شده و بیهوش بر  مین افتاده  مآا دفعتاً بی رسیدن جاللت به نمر نمی   اناسموا   مرگ امیر بی 

بودن خبر به اندوستان ام رسیدن این نخستین حی ی بود که در ونت رسیدنم به اند برای شامل شدن  
 خواندمن  اا به خدمت امیرا در رو نامه
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شنبه  ا   راندهییی  ساعت  سی ده  کردیمن  یی  را  درا ی  راه  یط بودیم   اا  استراحت  دو  ساعته  و 
اای مدم ا  درد فغان  انگی  است و استخوان ت را با سرعت یینواخت رفتنا ماللبودیمن امه ون کرده
ای داخل شدیم که در من نهری خروشان جریان داشتن نسمتی ا  راه لغ ان بود و  کشدن به تنگه می

بودیمن   اا را به سربا ان دادهبرویمن اسا ما من را برده بودن مجبور بودیم ا  اسا پیاده شویم و به پا  
مانند را    Sتر شد و به راست پیحید و به دره با  شدن دریا ام ا  گردنه گبشته و سیری  تنگه باریط 

اا در فا لۀ  کردن تا رسیدن ما به درها اسپ کرد و در بعضی ا  نقای راه را به کلی نیع مییی می 
ن در حنان لحماتی  شلپ کنان ا  میان دریا بروند ب نند و شلپ   یاردی سه بار مجبور بودند به ما بیست 

افتادمن ییی دو مایل دیگر نی   بود که به یاد مانگ ییط دریای دیگر ام باشد تا ا  من بگبرمم می 
لم رسیدیما جایی که    اا گبشتیم و اا و تپه ا  میان دره  اندکی پن ا  غروا مفتااا به تاشقرغان یا خا

 بمانندن انم سیل و امرااانش در اسارت نرار بوده است خ
ای سنگی نرار داردا من ل کردیمن تمام رو   لعه یا ح اری که در وسی شهرا بر فرا  تپه در ن

بافی  دوشنبه را در منجا ماندیمن من ا  تجمل ناشی ا  یط حمام داغ برخوردار شدمن ارمنی به فلسفه 
رودنم امحنان پیشنهاد  رود و گرسنه ام می اندکی استراحت کنیمن خسته میپرداخت: یخوا است  

کرد که ریشم را بتراشمن پرسیدم: یولی کسی است که ریش بتراشد؟م گفت یدر شهر دالک استنم  
اند و ا   اا متع ا اش نگران بودما حون شنیده بودم افغان تراشیدالک را موردندن ا  بابت ریش 

ن ا   ام مالید و پاندکی روغن به حانه ردن فقی  ای وارد نیاو نندن ولی به من  دمه پشت خنجر می 
 بودن  من جلدم را با تیغی خراشیدن پروسۀ دردناکی 

اما بلیه برای معاینۀ مریضانن  ونتی عملیاتش به پایان رسیدا مرا به شفاخانه بردند؛ نه به خایر حانه 
العاده دن فوق ه بودنافتاد   اندکی ب رگ بود که در من حند سربا   خمی   شفاخانه یط خانۀ نشیمن و 

اای  مور  خم ع بیماران حنان بود که ارگ  در عمرم ندیده بودمن حالت رنت کثیف و متعفن بودن وض 
نمی  نامناسا استا  تداوی  و  ا  غفلت  ناشی  دلم می جنگ را که  بیان کردن  با  بان  خواست  توان 

ا  کار افتاده بودندا بلیه برای  معیلی ده دوا ده دست و پای را که نه تنها  اا را برداشته و بی  خمی 
توانستما حون نه کارد جراحی داشتم و  مضر ام بودندا نیع کنمن ولی این کار را نمی    احبانشان

مترجم(ن مجبور بودم مردان بیمار را به امان وضعی که بودند و   نه ام کلورفورم )برای انستی ین
 کنمن  دا راا بو بارشان به من دوخته شده اای حسرت که نگاه در حالی 

برای  رف نان شاما امرااش به خانۀ ییی ا  متنفبان محلی بردن مشپ م  محمد مرا پن ا  من جان 
شد مجبور بودم  نی  ممدن با خود کارد و حنگال و ناشق و پشقاا داشتن حون می  و حوکی یافت نمی

سر حیست و  بر  اا فهمیدم  حبت بخش نبودن نمی برای خوردن حهار انو بنشینمن  رف نان راحت 
 بودندن  در برابر حشممشفاخانه مردان  خمِی  

پن ا  تاشقرغان به جهت غرا دور  دیم و منامر یبیعی کامالً دگرگون شدن حند مایلی دشتی بود  
ای ماو برخوردیم و حارنعل  رفتیم تا به رمه اای خشنن سواره میاای کوحط و پوشیده ا  بته با تپه 

تب پرداختیمن  تعقیبشان  حارنعبه  به  ماسته  و  یینواخت  رفتار  برای  دیل  جانانه  استراحتی  رفتنا  ل 
گبشتن اینجا گردنۀ عبادو بودن  اای پست خاکی می عضالت خستۀ ما بودن راه در جایی ا  میان تپه 

بودن این خیۀ کوحطا شهرت ب رگی داشته استن به راستی من را  تا امین حندی نبل خیرناک
من نواحی را مورد حمله نرار  نامندا حون د دان و راگیرانا  گم می اا انو  ام یدر  مرکاروان 

داندن در  مان امیر فعلی دیگر منقدر پرخیر نیستا حنان که در ونت انامتم در ترکستان به دنبال  می
دو دواسا  اضافی به کابل فرستادم و من دو مرد تمام راه کابل تا م ار را سواره و بدون امراه  

 نداشتندن  من ام خالی بود و باروتی امای به امراه داشتندن یت محض تفنگحه ممدندن برای امن
علف  شدا تا باالخره حی ی بیشتر ا  دشتی خشط و بی اا به تدریج اموارتر و غبارملودتر می  حرا

ای  اا دریاحه کنندهن پیش رویم در دوردست اای سفیدرنگ خسته خاک بانی نماندن گرما شدید بود و تف 
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رسیدن به من و استراحت در سایۀ خنط من بودمن  دم با درختانی در گرداگردشن مشتاق  ید را می 
کردندن میمئن بودم که دریاحه استن ممین  گویی می ای نیستنم یاوه گفتند: یدر منجا کدام دریاحه
ای و نه ام  شد به وضاحت دیدن نه کدام برجی بود و نه ام کدام نلعه نبود سراا باشدن باالخره می

کننده  مان ولی متأسفانه در گرمای بریان   ی حندتا درخت بود با کمی که باال و پایین برودن فقکدام مدمی
رسیدیمن ا  کنار نعش شتری گبشتیم که در کنار راه  رفتیم و ارگ  به دریاحه نمی رفتیم و می می

وخی   رخوت جست اندکی دورتر با  اا  افتاده بود و بوی گندش اوای داغ را پر کرده بودن کرکن
 شدندن می  نشستند و به ما خیره  دندا می می

دار  غال را روشن کرد و حلم را دست به  باالخره تونف کردیم؛ پیاده شدیم و در مفتاا نشستیمن حلم
ای را بر  گیی نقره دست حرخاندن من ام دودی کشیدمن پیش ا  منا محض به خایر منا استوانه 

کند که من  م این کار را به خایری می دانست ت خرسند شدما گرحه مینوک نی حلم کشیدن ا  این باب
 امن خورده گوشت خوک یا کدام حی  نجن دیگر را

دار با خود داشت با  غال حلم متش  دندن  پن ا  منیه امه دودی کشیدندا حند پارحه ای م را که حلم 
د  تر باشممد ارحه داغ نمر می ما کتری به جوش ممد و حای داغ مماده شدن حای خیلی داغ بود و به  

گاه ا  روی  محمد گاه کندن پن ا  من سوار شدیم و دوباره به راه افتادیمن جان بیشتر رفع تشنگی می 
مانند بودندا با  اای سیهاا به شیل نرص دادن شیرینی اای انگلیسی برایم می لیف مشتی ا  شیرینی 

اا  ای کاش شیرینی   گفتم دادندن در دل میمی   اای خوامن م   نعناا لبۀ  یبا و کلمات یبرای بحه
بار در دای وانع در میان  بودندن حند ساعت دیرتر دوباره تونف کردیما این جالتینی و حوشیدنی می 

اایی ا  بته در میان  اای عجیا و غریا سبدگونه با پارحه اای کوحط گلین بودند با گنبد دشتن کلبه 
اای تا ه و سرد من گوارا  برگ رای ما کااو موردندن جویدن  در اایشن مردم دها ترکمن بودندن ب

اا گبشتیمن باالخره حشم ما به  دای ترکمن بودن با  حای نوشیدیم و حرکت کردیم و ا  میان سالم 
 نبودن  اای شهر م ارشریف افتادن این دیگر کدام سراا ااا گنبد و منار درخت 

بوسیدندن منانی  مد را می محبسیاری ا  منان دست جان   انبوه مردم سواره و پیاده به پیشوا  ما ممدندن
شدندن متوجه شدم که مردی که تفنگ بر شانه داشتا  که سوار بر اسپ بودند برای این کار پیاده می 

کنار جان  مرا خشمگین می محمد می در  این  بودن  به جهت سرم  امواره  تفنگش  لولۀ  و  دویدن  کرد 
اا  بودن تفنگ خیلی  شدمن احتمال پار باید ناراحت میر شومن نمی توانستم ا  سر راه مدم کودن دونمی 

 بودن  نیمت کم بودا حون باروت گران 
داری انفجار کرده و  محمد خیلی متأثر شدمن تفنگ ماشین شدن جان در این اواخر ا  شنیدن خبر کشته 

 بودن  او را کشته 
گبشتیم و به  عرض  میان با ار کم ساعت پنج بعدا مهر به شهر م ار رسیدیمن ا  دروا   شهر و ا   

سوی ن ر راندیمن در  یر حند درخت تنومند حنارا در کنار حوض ما در باغ بیرون ا  ن ر پیاده  
شدیمن خبر رسیدن ما را به امیر معمم رساندندن پیشخدمتان دربار و مأموران دیگر گرد ما جمع شده  

ما می  ا   را  با حرارتا گرد و غبار سفیدرنگ  و  ما   یتبودند  برای  و  یخ  راحیاندند  ما  اای 
موردندن اکنون فهمیده بودم که تشنگی یعنی حهن ده ساعت سواری در دشتی غبارملود با حرارت  می

 مفتاان  کند تفت بیشتر ا   د درجۀ فارنهایت در سایها و تا حشم کار می
ا     را به دوش یییمحمد موامبت ممآا ما را رو  مینده خوااد پبیرفتن جان خبر دادند که جاللت 

یفراش م که  دربار  محترمی أموران  مرد  گباشتن  بود  کوتاه   باشیم  کم بودا  تنومندا  و  و  ند  حرف 
شدها شلوار و مو ه و دستارن  روین باالتنۀ باشیوه و کشمیری به تن داشت با کمربندی یالکاری ترش 

تلمن  ن نیستن این جن بدجنشود  حون بیشتر با او مشنا شدما دیدم برخالف منحه به ماار معلوم می 
ای در ن دییی دربار رانمایی کردن ا  برند  سرپوشیده که مجه  به حندین  مرا با ارمنی به خانه 

دروا   سنگین بود گبشتیم و پا به باغی گباشتیم که دورادورش را دیواراای بلند محای کرده بودن  
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اای  اا با نالین اتاقال باغ داخل شدیمن  اای سنگفرش گبشتیم و با حند پله به مپارتمانی در شما  راه
رسیدن یباشیم گفت که دستور  بود و در غروا مفتااا روشن و دلپبیر به نمر می  نشنگ فرش شده

 بیاورندن  داده است تا نان شام را ا  مشپ خانۀ امیر
و  پن ا  من مؤدبانه گفت یبنشینیدم و رفتن دیدم کدام حوکی برای نشستن نیستن بر  مین نشستم  

ه منتمر رسیدن نان شام شدمن مجبور نشدم خیلی انتمار بیشمن خدمتیاران امراه   برانه و گرسنبی 
اا دنیقاً حه بودا ولی نان  با نان شاما یط می  و حوکی سفری را ام موردندن به خایر ندارم که غبا

 میوهن  با اروپایی بودن میان سوپ و غبای ا لیا حی ی وا ل بود و در پایان شیریخی خوشم ه  
معمم خودش پیش   که امیر ا  روی لیف به اختیارم گباشته استا محلی جالا استن امیر این خانه 

اینجا  ندگی می  مبادکردن ن ر م ارا در  بوده  کرده استن امحنان حرم ا   سرای سردار اسحاق 
  امان اتانی برده و در  الحیومگی ترکستانن امیر شیرعلی ام در اینجا به سر می استا در  مان نایا 

 بودن  خوردم مرده ام می که من ش
انگلین  با  شیرعلی  نامرامی امیر  حون  استن  داشته  نیط  روابی  میاا  برو   روسیه  اا  به  او  کند 

بریتانوی برمی  در  گرددن  در    1۸۷۶اا  امیر  اشغال کردندن  را  را    1۸۷۸کویته  ایئت روسی  یط 
خیب در   به  بریتانوی  ایئت  دخول  ا   حون  بودن  بوداپبیرفته  شده  جلوگیری  اعالم    ر  را  جنگ 

امین  کرده دامن  شرح  را  جنگ  حوادث  که  نیست  امیر  بودندن ال م  که  شود  بکر  است  کافی  ندر 
شیرعلی کمیی را که بدان امید داشتا ا  روسیه دریافت نیرد و به م ارشریف گریختن در اینجا  

حاکم    ی که در این خاندان اش یعنی مرض نقرن نرار گرفته بودا مرض مورد حملۀ دشمن دیرینه 
ارثی استن به نول معروف در کابلا ارکسی ا  اعضای این خاندان که نقرن به سراغش ممدا  

اای شدید در  رسد و حون شه اده ن رهللا پسر دوم امیرا گهی دستخوش درد رو ی به پادشاای می 
 پنداشتندن می  تخت شاای   شدا شماری ا  کسان او را ییی ا  جانشینان احتمالی برییی ا  پااایش می 

کرده و حون درد خیلی شدید بوده یبیا  شد یط یبیا روسی ا  امیر شیرعلی موامبت می گفته می 
دارویی را در  یر جلد  رق کرده بودن پن ا  من شبانه گریخته و ا  ممودریا گبشته خود را به  

 بودندن  نلمرو روسیه رسانده بودن  بح بعدی امیر را مرده یافته
مرگش پنهان نگهداشته شده بودا تا باالخره وانعه را ییی ا   نان پیشخدمت    رو ی خبر  حند   برای

افشا کرده بودن بالفا له سربا ان ارتش منمم شیرعلی مرتیا غارتگری شده بودندن ن ر را حپاول  
گیری  اه ا  نیاما ر  کرده و پن ا  من به جان با ار و مردمان ثروتمند افتاده بودند و به  ودی جهنمی 

به راه افتاده بودن حنین حی ی یط بار رخ داده بود و ترن من وجود دارد که دوباره رخ دادن    و نتل 
ای شدید عاید  بیماری   1۸۹0اندن حون در  بسیاری ا  مردم متمول افغانستان ا  حنین حی ی در اران

ن ثروتمند  بلیا و اکثر کافرما بود  ای بر کابل حیم حال امیر فعلی شده بودا حنین اضیراا و نگرانی 
تر در خارج شهر  اای امن کردند و در جستجوی پنااگاه اموال گرانبهایشان را  یر خاک پنهان می 

 بشتابندن  بودند تا در ونت ضرورت به منجا 
فوتی اضافه بر  پنجره و بلند بیست اای ثروتمند فرق نداشتن دیواراای بی اای کابلی این خانه ا  خانه 

اای ضخیم و سنگینا خانه  کرد تا به کمط دروا ه اا را نادر می گانها من ان ا  نگاه بی پوشیدن باشندگ
ای مرتفع در  را به ح اری تبدیل کنندن خانه نسماً  یر نمر برج نگهبانی نرار داشت که بر خانه 

سته  انتواستن ا  اینجا می  بردهن دییی ساخته شده بودن شنیدم که سردار اسحاق در این خانه به سر می 
 دند نگاای بیندا دن باغ حارکنج و وسیع بود و  سرایش ونتی که بر بام ندم می  نان حرم است بر  

 داشتن  مملو ا  درختان میوه و گل گالاا شا بو و گل میخطن در مرک  باغ تختی حوبی نرار
باغی می  در ار  تقریباً  افغانستان  در کنار جویی کهدر  ا  باغ    توان در کدام گوشۀ سایها عموماً 

ردا تختی حوبی یا ِگلی به ارتفاا یط فوت یا بلندتر یافتن مردان افغان که جامۀ گشاد محلی  گب می
اای داغ تابستانی فرشی بر تخت پهن کنند و بر من بنشینند و در  پوشندا خوش دارند تا در ع ر می
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خواا  بی  م مۀ  و  کنند  اختالی  دوستان  با  نرم  نرم  جویا  بنوشنمور  حای  حنا ونفه  اما  من  ن  دن 
اای  کردن  ینه خوردن مدم پن ا  یی کردمن اتاق من در سمت شمال باغ نرار داشت و شش پله می می

شدن یط نالین  دارش رو به باغ گشوده می اای رواقگباشت که اارسی دالی  پا به اتاق بیرونی می
یدی که به وسعت  رسق درونی می پوشاندن با عبور ا  این اتاقا به اتاالعاده ب رگ کف اتاق را میفوق 

اتاق اولی و موا ی به من بودا با دیواراای سفید و درخشان و حاشیۀ  ینتی  اویۀ میان دیوار و  
پوشیده و کفی  اای کوحط در میانشان؛ متشدان مرمرین و م ین؛ سقف پارحهاا و مینه نشین سقف؛ شاه 

گلیم  با  مفروش  خانه اموار  در  فقی  که  افغان اای  اای  یبایی  میثروتمندترین  یافت  اتاق  اا  شودن 
اارسی  بیرون با  می دار و سه ای رواق درونی را  به  کردن پله شد روشن می گانه که به  اارسی  اای 

شد که  رسیدن شیرعلی در این اتاق مرده بودن گفته می اای رنگین مجه  بود که تا کف اتاق می شیشه 
اای یال به ار ش اشتاد ا ار   د  سردار اسحاقا سیه بر یانحۀ باالی متشدانا پن ا  فرار شتاا 

ارحال ونتی من در منجا بودما ییی ا  افسران به خایر تو یع این پول مورد  روپیه یافته بودندن به 
 گرفتن ج ای سنگین امیر نرار 

اایی که به مترجم و پیشخدمتان اخت اص داشتندا در جوار اتاق من بودند؛ ولی فرش نداشتند  اتاق 
 بودن  عبدالرشید  اا یعنی میر ااای سمت جنوا باغ در اختیار ییی ا  حاجا کمتر م ین بودندن اتاق   و

العاده بود و در تمام یول انامتم در افغانستان با ام دوست بودیمن او یط افغان ناا  میر ا مردی فوق 
بودن خیلی  ا وجود افغان نیافه بودن بسال منن جلدی تیره و تقریباً سیاه داشتن خوش بودا تقریباً ام 

اای نلمرو سلینت را با موا  بلند برای  اایش این بود که شبانه گ ارشیافته بودن ییی ا  میلفیت تعلیم 
ترجمهجاللت  نی   و  بخواند  سفرنامه مآا  فارسی  کتاا اای  و  معلومات  اا  و  تاریخ  جغرافیها  اای 

 ران  عمومی
اایم  اا که در من اسا من ایوانی بود با ردیفی ا  ستون   اا وانع بودن در غرا خانه در شرق باغا حمام 

اای ب رگا  شدندن در  یر رواقا ن دیط به دروا هکردم و سربا ان محافم جمع می را نگهداری می 
اای  کردن در این اواخر شنیدم که میر ا به پیروی ا  دیگر افغان داری می شا و رو  سربا ی پهره 

ر به اندوستان فرار کندن ولی بخت در این کار با او یاری نیرده بودن  گمراها کوشیده بود تا ا  کشو
 استن او را گیر مورده و ن د امیر مورده بودند و اکنون سرنوشت تلخی در انتمارش 
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محمد خان راای ن ر شدم تا با امیر معمم معرفی شومن شهر م ار  در رو  معین به امراای جان 

ردتر ا  کابل استن حون راای درا    اا ا   اده رفتیمن با اراا و کوحه اشتیما پیدر پیش ند خیلی خا
لحام تنگی و ملودگی شبااتی  یاد با کابل داشتن ولی ما در نواحی بیرون شهر بودیما جایی که  

 داردن اا ا  ام فا له اا گشادتر است و خانهسرک
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ادندن پن  ر ایالا د به باغ بیرون ن ر رسیدیما جایی که ونت رسیدن به م ار پیاده شده بودیمن به امی
ا  حند دنیقه پاسبان دروا ه به ما اجا   ورود داد و به باغ درونی پا نهادیمن این باغ خیلی وسیع به  

 بودن  اای دیگر پر بود که شبیه جنگل شده رسید و حنان ا  درختان بادام و میوه نمر می 
وگبار بودندن باالخره  ت ران در گشبحگان و افساای خوشبویی کاشته شده بودن غالم اا گل در امتداد راه

اان سایبانی ب رگ به رنگ  رویش میداِن گشاد بودا عاری ا  درختان و گل حشمم به ن ر افتادن روبه 
کردن ا  این میدان به جای یسالون  سفید و نرم ا میدان را در برابر نور سو ان خورشید حفم می 

اا حل  کردند و یا دعوا رح می ا میاا روااش کنندگان خ شدا جایی که درخواست دربارم استفاده می 
شدن در مرک  میدان جویی ما به پهنای تقریباً شش فوت جاری بود که بعد تابان و پیحان ا  باغ  می
ای  بیندن برنده ماند که مدم در اندوستان می اایی می گبشتن تعمیر ن ر کوحط بودن بیشتر به بنگاله می

شد  حوبی استوار بودن در ار دو یرِف  اای حیاکی ن بر ستون وسیع داشت که سقف بلند و مایل م
 رسیدن می  اای یرف حپ تقریباً به  مین اای کالن تعبیه شده بودن کلیین دروا   مرک یا کلیین 

بحگان و درباریان حشمم  رفتندن باالخره در حلقۀ غالم تر رفتیمن امه ا  سر راه ما به کنار می ن دیط 
سر برده  رد برجسته که اگر یط نرن پیش به نستانم افتاد؛ به من م عبدالرحمانا امیر افغابه یامیر  

بودن نشسته بودن مردی  وجبیا بلیه فاتح سراسر شرق می بودا نه شه اد  کوحط یط کشور یط 
تیره  با جلدی  که  تنومندا  نشستنش  نافبن حالت  نگاه  با  و حشمانی  و عریض  پیشانی روشن  رنگا 

اشتا ولی امیر سختگیری اوشیار و  ا کمتر نشان ا  شیوه د سرش به پیش کشیده بود   خمیده و کمی
ناپبیرش  میلقه بود که به ایئت انسان درممده بودن لبان ضخیم و االشۀ پهن او نشان ا  اراد  شیست 

نیمه  سیمای  و  عقابی  بینی  با  حون  داشتندن  مااری  بودندا  سیاه  مانند  غال  که  مواایی  و  یهودی 
بپارسیا مؤدا  در  ولی  داشتا  شرنی ن  حاشنیودن  خوش اش  ا   انگلیسی  ای  راست  و  رک  نلبی 
 بودن  نهفته

مآا تونف کردیمن اندک ا  جاللت ای  بود گبشتیم و در فا له ا  پالحیی که روی جوی کشیده شده
مان  ای به پیش شتافت و در برابر امیر  انو  د و دستش را بوسید و بر حش محمد به پاسخ اشارهجان

مآا معرفی کردن امیر ممدنم به  ن به پای خاست و مرا به امیر جاللت پن ا  م  اش کشیدنو پیشانی
کشورش را خیرمقدم گفت و مؤدبانه ابرا  امیدواری کرد که ا  سفر درا  و دشوارا بسیار خسته  

مورد تجارا  اای متعدد در  مآا فرمود بنشینمن پن ا  من سؤالای موردند و جاللت باشمن حوکی نشده
امن توضیح  خواست بداند حقدر در مورد مرض نقرن میالعه کردهخ وص می  یدن بهام پرسیبی

ام در لندن  اینامند و اینیه حون تمام  ندگی حرفهدادم که در اروپا نقرن را یمرض انگلیسیم می
می را که عارض  مآا عالی امن جاللت سپری شدها باراا فر ت میالعه و تداوی این بیماری را داشته

بهکه درد می  د تشریح کرد و جایی راحالش بو دادن  درستی مسیر ع ا سیاتیط را  کرد نشان 
که برایم دیگر شیی نمانده بود که اگر ا  کدام حی ی غیر ا  نقرن در رنج نشانی کردا یوری

و تاریخ    اای فراوان دیگری ام در مورد مسائل سایننباشدا امانا درد م من سیاتیط استن سؤال
ام بودن ارحند در مورد درجات  که احتماالً ن دش م مایش معلومات عمومییوری یبیعت پرسیدا

 نپرسیدن  دانستا دربار  دپلوم مناای یبی حی اای میو دپلومعلمی 
 دا به من  العاده خوا حرف می مآا را مترجم اندوستانی دربار که انگلیسی را فوق اای جاللت گپ 

را بر من ومیفه نگماشته بودندن    وش بودم ا  اینیه مترجم ارمنیگرداندن باید اعتراف کنم که خبرمی 
اا  بان ارمنی ام  کند؟ البته دیرتر اایم را دنیق ترجمه می بودم که میا گفته در غیر من باید پریشان می 

 بفهممن  اایش راتوانستم گپ تر شد و می سلین 
  گریسباخن  لن  ته بودا کپتن سین اروپایی دیگر ام بر حوکی نشس  اندک ا  امیرا یطای  در فا له

ِمن  دو سه سالی  برای  این جنتلمن  که  بوده استن ونتی  حیث  مینشنیدم  امیر  در خدمت  شنان 
اش شدم تا یامتحانم من به پایان رسیدا ما را رخ ت فرمود و من با کپتن گریسباخ راای خانه
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ت امیر نخوااند ماند و نرار  رایم گفت که بیش ا  من در خدمنان شام را با او  رف کنمن کپتن ب 
 دادن  ست به اندوستان برگردد و به خدماتش در حیومت اند بریتانوی ادامه ا 

پن ا   رف نان کرکتر امیر را ترسیم کرد و معلومات با ار شی در مورد  ندگی در ترکستان  
اای  ده وان سرکش سردار اسحاق و خانواشده بر پیر اای وحشتناک وضع در اختیارم گباشتن ا  ج ا 

بودندن   اا را ا  روسیه وارد کردهممد که ییی ا  ج ا بختشان حی اای شنیده بودن به نمر می نگون 
ری ند و  بندند و بر منان ما می شد مردان را در سرمای سو ان ترکستانا عریان به پایه می گفته می 

موردن دختران را  مردی نوی باشدا دو رو  تاا میگبارند ا  سردی منجمد شوندن اگر محیوم  می
 فروشندن می  حیث بردهکنندن  نان و کودکان را ِمن بندند و شینجه می بر  مین می 

شود؟ مسئول من حه  پرسیدم این اعمال به دستور کی اجرا می با ناراحتی به خانه برگشتمن ا  خود می 
او موامبت کنم    کسی که باید در ونت بیماری ا کسی بود؟ امیری که تا ه به خدمتش درممده بودم؟  

 اش تمام دانش و مهارتم را به اختیارش بگبارم؟ متی و برای حفم سال
می می  خود  به  نینمن  باور  مگاای کوشیدم  بدون  اعمال  این  می گفتم  افسانه اش رخ  یا  اایی  دادا 

شنیده بودم برای مدتی یوالنی  ندن ارحه باشد باالخره حقیقت نداردن ولی ان جار منحه  غلوممی  
اا دریافتم که نضاوت ا  دیدگاه غربی و متمدن نرن نو دام در  گیرم بودن با گبشت ماه گریبان 

تنها اشتباه  نامراما نه  ممی ا بلیه ناعادالنه ام استن  مورد رفتار یط حاکم مسیایی در کشوری 
کامالً نادرست در مورد کرکتر عامل    اایگیری روست که مدم را به سوی نتیجه ممی  ا  این اشتباه

فهمند اعالن  اا می کردا ج  منیه به  بانی که مسیایی کندن امیر کاری دیگر نمی ا لی منحرف می 
روست که در نمر  کرد که سرنوشتا او را پادشاه افغانستان ساخته استن ناعادالنه ا  این می 
پیش    اااای اروپایی تواند با گام اده نمی گیرد که تعلیم و تمدن در کشوری شرنی و به دورافتنمی 

گیرندن دین محمدی ا  رود و تا ونتی دانش رشد نیندا پسران حی ی بیشتر ا  پدرانشان یاد نمی 
کند و ا  یرفی دیگر انتقام  اایی حون بخشودنا  برا ترحم و عیوفت تأکید می یرفی بر ار ش

اش را به  استا  یرا اساسات عقیدتی   یلبد و بیشتر به تشویق خشونت مایل خواای می و خون 
شمشیر می   کمط  می پخش  حقی  حه  با  نو دامی کندن  نرن  دیدگاه  ا   مسائل  این  به  خود توانم 

بینم که تا امین حی ی کم دو د سال پیشا با امین میینی که خود به من پایبندیما  بپردا ما ونتی می 
 ایمنشدهمی  مرتیا اعمالی مشابه
که در ن د امیر  دوستان شدن مترجمی  ه پن ا  رسیدنم به ترکستانا عا م انکپتن گریسباخ دو افت

مآا ا  او خواسته بود در خدمت بماندا ولی مرد  کردا امراه گریسباخ بودن جاللت برایم ترجمانی می 
امیرا جاللت  به  در جریان معرفی شدن  بودن  کرده  شفاخانۀ  رد  تا مسئولیت  بود  داده  دستور  مآا 

اندیشیدما ا  منحه در م ار  در تاشقرغان می   ا به دوش گیرمن حون به مردان  خمیعسیری م ار ر
 بودمن  خواام دید نگران

مآا گفته بود که در ترکستان ضرور   بح ونت به امراه ارمنی سواره به راه افتادیمن جاللت
محافم من است و  ای ا  سربا ان را به امراه داشته باشمن گفت خودش  نیست در ارجایی دسته

اندا  نراری انتمارش را کشیدهاا به کسی که منقدر با بی ه م اریدور است کاف ود ا  احتمال به
مسیا برسانندن به ارمنی دستور داد تا ییی دو تدبیر احتیایی اتخاب کندن فرمود اجا ه ندارد مرا  

حون در منجا راگیران    در  حرااایی که دورتر ا  یط مایل ا  شهر نرار دارند رانمایی کندا 
اند که به رغم  حنین به ن دییی  ندانیانا حون اینان مردان خیرناکی م کردندن اترکمن کمین می 

اایشان  گونه باید ا  ن دییی به گروای ا  سربا ان که تفنگااا اسلحه پنهان دارندن امینتالشی
 مرا نی  کرده بودندنم اا حتی ن د جان کردم و اضافه کرد: یاینپط بود پرای  می برحه

اا بود و  گبشتن ا دحام مدم اا و میدان تنِگ با ار سرپوشید  م ار می حه راه شفاخانه ا  میان کو
ممدندن سقف خشن با ار حفامی گوارا در برابر  اای شتر و نایر که ا  کابل و بخارا می کاروان 
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می  دکان مفتاا سو ان  کابل سا دن  شبیه  کوح اا  با ار  ا   پن  پارخم ه اندن  خانه اای  میان  ا   اا  وپیچ 
اا  ترندن اتاق اا ب رگتر نیستا خانه اا پهن مانند کابل تنگ نیست و ارحند که کوحهینجا به گبردن امی

اندن خانه متشیل  اای گنبدیا خشتیاند و سقفشان اشت تا نه فوت بلند استن بام به  ورت عموم مربع 
ستن  ا ه شدهاا ساختبه پهلو برای  احبخانها نوکران و اسپ ا  یط یا دو یا سه اتاق است که پهلو 

ری دن این  اند و روشنایی ا  در و رو نۀ وسی سقف گنبدی به درون می اا معموالً بدون کلیین اتاق 
 شودن می  داندا ونتی که متشی در درون اتاق افروخته ااا به مثابۀ دودکش ام کار می رو نه 

حۀ دیوارشده  خانه در وسی باغ یا باغ رودن عمارت  ندلی به کار می در  مستان به  ورت عموم  
 ندا به کشیدن دیواراای  اند و کسی مانند کابل رویشان ندم نمی اا گنبدی ا  منجایی که بام   نرار داردن

سا ی ویژ  ترکستان استا گرحه در حومۀ م ارا  بلندتر ا  اشت فوت نیا ی نیستن این سبط خانه 
اا که ا  خشت خام ساخته  اندن دیوار اای کابل شود که دنیقاً مانند خانه اا یافت می خانه شماری  یاد ا   

 م ارنحشم  اند و کار گلین دارندا در مفتاا تمو  سفید و رخشندهشده و روی 
شود  اای شهر رسیدیم و ا  من بیرون رفتیمن در اینجا که حومۀ شهر محسوا می به ییی ا  دروا ه 

شوندن م ار در  رنگ دیده میبی اای م اای دور کوه ی ثروتمندان نرار داردن در فا له اای تابستانباغ 
ای که مالریا در من شیوا دارد وانع استن در غرا من  گونۀ ترکستانا در منیقه اای دشت امواری 

مایلی شمال من گبر یپته نِ ارم دریای   مایلیا شهر باستانی بلخ نرار دارد و در سی در فا لۀ ناه
 من داشتی  گونه ما در ن دییی مر  روسیه نرار مون به این م

شود تمام دشت  اا در گرمای بهار ما می رو امه دشت استن ونتی برف این وادی ما ندارد و ا  این 
اا تا تابستان خشط  شودن ولی مترجم گفت که این  ار تبدیل می سرخ یا الله به بحری متشین ا  گل 

اندا توسی  کرده ای شهر و کشت اراایی که بالفا له دور شهر را احایه  اروندن باغ شده و ا  بین می 
شودن برایم گفته شد که این سیستم مبیاری را پدر امیر فعلی در جریان  اا مبیاری میای ا  جوی شبیه 

شود ولی  گفتند ما ا  ممو به یرف جنوا مورده می حند ماه حیومتش در منجا ایجاد کرده استن می 
 گرفتنمی  اای یرف مارمل سرحشمه  کوه به گمان من ا

در  که  بیرون فا لۀ    شفاخانه  خانۀ  باری  داردا  نرار  در خارج شهر  ا   اندکی  ییی  باغ  و  شهری 
شان در  یر درختانا دیگران  یر  اا در باغ خوابیده بودند؛ بعضی ثروتمندان بوده استن مریض 

یط ا  بیماران در داخل عمارت نبودن در  استوارندن ایچ اای حوبی  پوشیده که بر پایه اای کاه سقف
شد منان را در بیرون  که می اای گندیده درون خانه انباشته بودندا درحالی یماران را با  خم تاشقرغان ب

جای دادن در اینجا در بیرون و بر  مین غلتیده بودند و ییی پن ا  دیگری در تا مالریایی جان  
این می باید  دادندن  خنط اا  که  خانه  درون  ب در  سیح  مین  ا   بلندتر  فوت  پنج  تا  حهار  و  ود  تر 

 داشتندن می  جای 
بودن   انداخته جا    د نفر بودند و اکثرشان را تا و لر  شدید بهدر  مان رسیدن من به منجاا تقریباً سه 

ال خود  کردندن اگر بیماران را به حدادن تداوی می  دن و حجامت و گرسنگی حییمان تا را با رگ 
یا شش جسد را    ی بود که رو انه پنجیافتندن ولی وضع یورشان شفا می گباشته بودندا شاید بعضی 

می  ناکامی  بیرون  رغم  به  حییمان  تداوی بردندن  به  کورکورانه  و  سرسختانه  درمانا  اایشان  در 
 دادندن می  ادامه

باید می  منحه را  دم معین ساختمن واضح بود که  کردر شفاخانه گشتم و بیماران را معاینه کردم و 
ن را کشیده بودند بیهوده بودن اگر نرار بود که به ادف  خونشا اا ونت پرداختن به بدبختانی که حییم 

اایی را که تا ه ا  راه  ا لی تداوی یبی که شفابخشیدن به مریض است بپردا ما باید تداوی مریض 
 گرفتمن می  رسیدند سِر دست می
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غ درونی  شدندا به باوارد را که یینواخت به شفاخانه سرا یر می اران تا ه دستور دادم تا امۀ بیم
داری بر دروا   باغ درونی  اای خالی عمارت مماده سا ندن پهره اایشان را در اتاق ند و بستر ببر 

 کندن  وکوا را که بخوااد داخل شودا لت گماشتم و به او دستور داده شد تا ار حییمی  
در    ای ناامگون ا  ادویۀ اروپایی و اسباا کار جراحی وجود داشتنموعهاا مجدر ییی ا  اتاق 
که نبالً    الخمر محترمی بردا امان دایم داکتر اندوستانی به سر می بام یط معاون  اتانیی در پشت 

این  بودندن  ام  دیگر  اندوستانی  دستیار  دو  کردمن  را  فوق بکرش  بودندن خوشبختانه  اا  نادان  العاده 
اول    راین در رو  کردندن بناب اا ا  شرشان در امان بودندا حون این دو نفر ایچ کاری نمی مریض 

دای راانیدها ا   افت تا اشت مریض نو را ا  دیگران جدا کردم و  یر تداوی گرفتم و ا  رشوه
توان  فهمیدم که به کی می دسترن حییمان بیرون کشیدمن پن ا  حند ماای که شناخته شده بودما می 

 نبودمن  اعتماد کرد و دیگر نیا مند تدابیری حنان سختگیرانه 
توانستم  ونت نمی اا با خود داشتما  یرا در من ای برای یاداشت نام کتابحه ماتی کردمن یط گردش مقد 

داکبرم را ا  یمحمدگلم تمیی  دام و یا یمحمدحسینم را ا  یمحمدحسنمن پن ا  من امراه  یمحم
ستانی  شدا برای من که مبادا رشوه  دمن دوا باید در پیش حشمم تجوی  می با ادویه یط دور دومی  

کرد ا   ای که معامالتشان را اخالل می اعتبار کردن فرنگی حون حییمان برای بی   رت گیردا و
 نبودندن کاری رویگردان ایچ

کسی در ن دم نمردن کینین بر تا خوا اثر  اای من به  ودی پر شد و در یی یط افته ایچ سروین 
یبعاً خیلی حشمگیر بود  ومیراا پن ا  تداوی اروپایی و تداوی بومی گباشتن تفاوت شدت مرگمی

هریان فقیر و داقانانا  و خبر من به  ودی به اریرف انتشار یافت؛ به خ وص میان سربا انا ش
بود کار در پیش داشتمن شاید تقسیم اونات   ودی بیشتر ا  منحه در یول رو  در توانم می که به حنان 

شدن اوا سواره به  ن با روشن تمرفکارم خواندنی باشدن پن ا  یط  بحانۀ مخت ر به شفاخانه می 
م دیدار بیمارانا حوالی ساعت یا ده به  افتادم تا ا  گرمای شدید در امان بمانمن پن ا  اتماراه می

برمی  می خانه  حمام  پنبه گشتم؛  نا ک  لبان  میکردم؛  درا   ای  َکوچ  بر  درونی  اتاق  در  و  پوشیدم 
 نان ا   اا و دراا بسته بودن پن ا  منا َمْشیه ی تمام اارس کشیدمن برای جلوگیری ا  نفوب گرمیا  می

می میوه  لبیب  بسیار  شفتالوا  اای  برای  خوردم؛  امیشه  بلندم  یالع  ا   که  انگور  و  خرب ه 
اای مالریا غرق نشده بودم و  کردن حاضر بودن در این  مان انو  منقدر میان بیماری شیرین دان 
خوابیدمن پن ا  من نان حاشت را  رف  من ساعتی میتوانستم میوه را بدون کدام پیامد بد بخور می
اا را که  رفتم تا مریض رخانه که نسبتاً سردتر بود می کردم و ساعت دو بعد ا حاشت به اتاق  یمی

بر خانه جمع شده بودندا معاینه کنمن تا   و  دسته دورشدند و دسته شامل مردم شهر و سربا ان می 
کردما حتی اگر حند نفر انو  بانی  ر را متونف می و بعد کاپرداختم  اا میساعت شش شام به من 

دو نفر ا  اشخا ی را که ارجحیت داشتند و ا  امیر برایم دستوری  ماندن پن ا  نان شام ییی تا  می
 کردمن می  اایشان دیدار و معاینهخاص مورده بودندا در خانه

با اندوستانی در مغا  کار   بودن فقی یطاا مشیل داشتمن کار برایش اندکی  ناخوشایند  نفرشانا    ان 
ام حی اامان رفیق شراا  من  داشت؛  دانش یبی  ندری  ا   نوشما  استفاده  مانند  ابتدایی  خیلی  ایی 

 گماشتمن  بندیاستَتِسیوپن ا  دو نفر دیگر ییی را به دواسا ی و دیگری را به  خم 
وروفرم  اخانه بماند و کل بند خواستم در شفکردن ش ت دست را پیش رو داشتمن ا   خم رو ی نیع 

دانست  سانده استن انگلیسی نمی اش را به اتمام ررا تجوی  کندن اعتراض کرد و گفت که کار رو انه 
گفتم و    ام بر من مسلی بودن حند کلمه به نرمی کردا  بانی که مترجم ارمنی و اندوستانی  حبت می 

ن اگر به رسوم افغانی خوی گرفته  مترجم برایش ترجمه کردن ولی اندوستانی بر خرش سوار ماند 
یط دست لت جانانه ب ندا ولی حون حنین  دادم تا او را  دستور می بودما بایست امان دم به سربا ی  

مآا نوشتم  بودا من ام حنان نیردمن در عوض به جاللت اای لندن نامیلوا می ای در شفاخانه شیوه 
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مآا جواا داد که بر تمام  شوند؟ جاللت ت من می اا شامل ساحۀ اختیاراو جویا شدم که میا اندوستانی
دارماندوستانی  اختیار  نلمروش  حییمان  و  نفر  اا  یط  و  ا لی  حییم  دو  نفرا  سه  استثنای  به  ا 

توانم م ادانه دستور شالق  دن  اندوستانین امیر اف ود که اگر کدام نافرمانی در برابرم رخ دادا می 
 ن کنم کشیدن مجرمان را  ادر  بند  و یا در 

ار یبیا  حیث دستیدیده که در ارتش بریتانوی ِمن  خارج ا  سلیۀ منا مردی بود تعلیم ِ اندوستانیِ 
متهم  بودها  انگلیسی  که  مافونش  افسر  کشتن  به  را  او  بودن  کرده  این  کرده کار  ا   و  به  بودند  رو 

ود درمورده به  افغانستان فرار کرده بودن امیر او را در کنار راه سرگرم گدایی دیده و به خدمت خ
نویسم  رحش را می سرا گماشته بودن این اندوستانی در  مانی که اکنون ش موامبت ا  غالمان حرم 

 بردن می  در کابل به سر
شان  اندن ییی دو حییِم برخوردار ا  مونف استثناییا مردان پیری بودند که درخدمت پدر امیر بوده 

مان ا بود و حهره شدا پیرمردی جالکه میر ا عبدالواحد نامیده می اا شباات داشتن  اش به نهرمان را
یسباخ به من به عاریه داد بودا خوانده بودمن با وجود  در مورد او در یط کتاا روسی که کپتن گر

بودن خیلی بااوش بودن نسبت به این مرد پیر و درباری احترام و عالنه داشتمن او در  مان  حییم 
ای که برایم  اندکی پیش ا  مردن به عیادتش رفتمن با فروتنی انامت من در ترکستان فوت کرد و من 

بستر   ا   بودا  دیگری  مریضی دردمور  بیاورندن  شیرینی  و  حای  برایم  داد  دستور  و  برخاست  اش 
افا کودنا حاقا با کش  بود و شرح دیدارش   وفش و نادانن به دیدنم ممدهعبدالرشید بودا پیرمردی حرا

ای که بر من نشسته بود دیگر ارگ  به حال نیامدن تا خیلی دیر پن  را به  ودی خواام نوشتن حوکی 
 ماندن  د ا  من رو  شینن
اای علنی  اا دیگر دست به سرکشیدانستم که ساحۀ انتدارم تا کجاستن اندوستانی اکنون دیگر می 

شایند  ناخواای تر بودند شاید برایم پیامد اندکی محتای ای را یرح کردند که اگر دند؛ ولی تویئه نمی 
رو گماشته بودما ا   کردن یوری که بعد ا  من شنیدم یط نفرشانا امان که به ترکیا داخلق می 

 نگ منتمر  به امیر یلا کمط کرده بودن گفته بود که من دشمنش استم؛ دشمنش! ولی امیر گوش
ن حنان به نمر  اا شده بودن اکنو گفتهن باالخره اندوستان مغلوا بریتانوی مانده بودن شاید راست می 

داد در  ؤدا بود و اجا ه می استن مانند امیشه م  توجه شده مآا نسبت به من کم رسید که جاللت می
 کردن می  حضورش بنشینما ولی خیلی کم با من  حبت 

اای خود شد و این بار سر ن اا  بافی اندوستانی که مخالفت با من ارضایش نیرده بودا گرفتار تویئه 
بندم  دروغین بر ی خم امی با  کردا عوض من که در کنارشان نرار گیردن او اتهرا با اموینان خود  

دو تونیف شدند و منان را ن د امیر موردندن اریط   بند به نوبه برایش پاسخ دادن ار کرد و  خم وارد  
کردن منان را برای شینجه به ینین و فانهم بستندن  خورد و اتهام وارد می علیه دیگری سوگند می 

رف کردندن  اف کردن او را ا  کار بریانداخت و به  ودی اعتر راه  ندر ا  ترن ناله و فریاد بهکمپاو 
شدن  کنان خوااان عفو و اجا   ماندن شدن ولی امیر گفت: یاخراج  د و التمان  در برابر امیر  انو 

همت  به خیر توستن دوبار در  ناکاری گیر ممدی و حون خارجی استی تو را غرض نگرفتمن حاال ت
 را بری م!م  کوشی تا خانۀ اموینت را ویران کنین بگری ا پیش ا  این که خونت بافی و می می

ای حوبین که عمود در  کنم که ینین و فانهم را تشریح نیرده باشمن حی ی ساده است: پایه فیر می 
پایه بسته  به  پااایش را  بر  مین نشسته و  پااا   مین فرورفته استن مجرم  پایها  اندن میان کف  و 

می حوبط  جای  را  می اایی  حیش  با  و  میداند  د کوبندن  بسیار  عملیاتی  ولی  گویند  استن  ردناک 
 گویندن نمی  مورند و مخ اای ار دو پا تاا می شق تا شیستن استخوان اای کله افغان 

گاه دشمن اسپ اندوستانی پیش ا  ع یمت برای خداحافمی ن دم ممدا ن د دشمنشن ولی سوار ایچ
 ود لنگدن حتما خیلی  ای دادم و رخ تش کردمن متوجه شدم که نمینیستن برایش ندری ح اایش  

 بودن در برابر غال تسلیم شده
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ای دیگر با شرابی امدست شدن این بار نه در برابر منا بلیه در برابر ارمنین  پن ا  من اندوستانی 
ای که به من داده بود  ن ار مشوره خواستند ا  کار برانندشن این مدم میابق به فهم خود  ادق بود می

اخته بودن برایم فهمانده بود حگونه در محافل و  حقیقت داشتن مرا ا  رسم و رواج کشور مگاه س
اا رفتار کنم و حیور در مراسم سوگوارین به من اشخاص خیرناک و خدمتیاران  ادق  جشن 

غارت جاللت  ا   بودن  شناسانده  را  جلوگیری  مآا  نوکراا  توسی  و   کردهشدنم  خشن  ارحند  بودن 
رد ل  یق دیده می ری ها د  و ناشده بودا ولی ا  یریق  داا کار خا شد که حی ی  نتی در افیارش 

کردا بسیاری ا   ای شیسته نقل میمندی بودن یبع خشیش و حیایاتی که به انگلیسی مانند عالنه به 
ام ساخته بودا  ین تنهایی افسردهمور مراا ونتی که نو ا  راه رسیده بودم و احسان سنگ ساعاِت مالل 

 توانستم او را ترک کنم؟ م باشدن حگونه می رسید که یگانه رفیق پار کرده بودن به نمر می 
که سخنان  اندوستانی  این  ا  جمله  به حی اای مختلفا  را  ارمنی  و  بودند  نوشته  نامه  امیر  به  اا 

ای بسیار جدی بودن ولی ونتی  مسئله   کندا متهم کرده بودندا که مآا را به من غلی ترجمه می جاللت 
الخمرا انگلیسی  کند؟ دایم بود بدانند ارمنی غلی ترجمه می دانستندا حگونه ممین  خودشان انگلیسی نمی 

کردن ا  این رو شرکت او  فهمیدا ارحند که یانگلیسی کتابیم و من را ام به  ور  حبت می می
خایر یافتمن جویای علت شدمن  سیار پریشان در تویئه ضرور بودن به ارحالا رو ی ارمنی را ب

وارد ممده بود گفت و اضافه کرد: یاحتماالً امیر  احا مرا  برایم ا  اتهامی که امان رو  بر او  
اا برای من که به بیشترین حد پریشانش سا ندا او را ا  ن دشان باخبر ساخته  کشتننم اندوستانی 

حیله  بسیار  یرحشان  ثبوبودندن  و  بود  بی گرانه  دیگرشان  ت  ادف  دشوارن  ام  من  اعتباربودن 
 بودن  یکردن خود در دل یط حاکم شرن شیرین 

کند؟ اگر  توانستم ادعا کنم که ارمنی دنیق و بامفهوم ترجمه می دانستما حگونه می من که فارسی نمی 
بیشانمن  کردمن بنابراین ن د کردم جنگ را به نرارگاه دشمن  درنگ می نرار بود اندامی بینم باید بی

اا مترجم  ام فالنی نوشتمن نوشتم که شنیدهمآا  ای به  بان انگلیسی برای جاللت معیلی نشستم و نامه بی 
بینما  یرا  کندن گفتم من دلیلی برای حقیقت بودن اتهام نمی اند که عمداً غلی ترجمه می مرا متهم کرده

الخمرِی ییی و  ادم حرا حنین استن دائم دانمن پن ا  من توضیح د کنندگان را غیرنابل اعتماد میمتهم 
حیث شااد ادعایم ا  یط  شان گفتم و ِمن ناشناسی ن پن ا  من ا  ومیفه دانشِی دیگری را شرح دادمبی 

توانستم شااد بیاورما  یرا در جریان دو یا سه عمل جراحی  مقام نام بردمن خوشبختانه می مرد عالی 
شان را نشان داده بودندا حند افسر بلندرتبۀ ارتش حضور  سی ناشنالیانتی و ومیفه که این دونفر بی 

توانستند شهادت داندن به دنبال سیرتِر کلنل عیاهللا خان که نمایند  بریتانیا در ن د امیر  می داشتند و  
مآا ترجمه کند و در  ام را برای جاللت دانستن ا  او خواستم که نامه بود فرستادمن او انگیسی می

 کندن می  رده بودم که او این کار رانامه ام بکر ک
یر فرستادمن امان شا امیر شاادان را احضار کرد و مورد م مون  مآا امترجمه را فوراً به جاللت 

نرار دادن  بح رو  بعد نا دی دستور کتبی امیر را برایم مورد که میابق من باید رو  مینده امراه  
تر بگوییم یط شخص  اموینانشانا یا دنیق   ییی ا اا را  رفتمن اندوستانی با ارمنی به حضورش می 

بود که  کردن این مرد یط انجنیر غیرنمامی  دا امراای میروان حرف می   کشمیری که انگلیسی را 
در حدود اشت سال به امیر خدمت کرده بودن عانل بود و در دفتر مسائل خارجی در اندوستان به  

 بودندن  اش کردهاسوسی اعدام شده استن خفه شده بودن در این میان به جرم جخوبی شناخته 
ردمن نگران من بودم که نضیه حه مسیری را خوااد گرفتن ا  انامتم کاندکی احسان پریشانی می

شودن دانستم که به نضایایی ا  من دستا حگونه پرداخته میدر من کشور بسیار نگبشته بود و نمی
شد این بود که میا منان یرح می ی که برایم م اامیت بودن حیاا در ا ل بیداستان اندوستانی

اای کرکتر امیر راا برابر من نیام کنند یا نهن ولی حون این نضیه ییی ا  ویژگیخواستند در  می
 دامن خواام در اینجا شرحکندا مییعنی درک او را ا  ان اف روشن می
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پای من سوی ن ر روان شدن  به پریده پا  بح موعود فرارسیدن ارمنی خاموشانه و با حهر  رنگ 
اا را که در جریان  بار بودند و عیر گل   باغ ن ر شیوفه  بحی گرم و مفتابی بودن درختان میو 

کنم که حگونه انیباعی ا   رسیدا انو  به یاد دارمن تعجا می عبور ا  رارواای باغ به مشام می 
حنان گرفتار جهان درون استا    ای که بان مدمی حی ی بیرونی و پیش پا افتاده و من ام در لحمه 

سایبان انو  برپا نشده بود و من و ارمنی در میدانی مقابل    شودن برای امیشه در خایر حط می 
 ایستادیمن  عمارت ن ر در  یر مفتاا 

حرده بود و  اایشان بسیار  رد بودن کشمیری که مردی سیاه اا ام رسیدندن رنگ حهره اندوستانی 
می نمر  به  تی اوش  اسربسیار  تا  ماندیم  معیل  خاموشانه  دنیقه  حند  بودن  امرااشان  به  ینیه  یدا 

روی  ای با ودار روبه مآا با شماری ا  پیشخدمتان ا  ن ر برون ممد و روی برنده بر حوکی جاللت 
 کشیدن  مآا در پاسخ دستی به کالاش ما جلون کردن بومیان سالم دادند و من تعمیم کردم و جاللت 

ه من کردن  یر کشمیری را به فارسی مورد خیاا نرار دادن انجنیر رو بانجن مآا  پن ا  من جاللت 
ایدن  شود شما فرستاده ای به دستم رسیده که ادعا می ام را در دست داشتن با لحنی تند گفت: ینامه نامه 

حی ی که توجهم را جلا کردها این است که نامه تاریخ نداردنم در دل گفتم یحقدر ونیح استی!م  
اندکی تغییر  و رفتارش را  تر کرد  ی به  بان نیاوردمن تعمیم کردمن خود را به من ن دیط ولی حی  

تواندن بهتر  دانید که این جوان ارمنی انگلیسی را  حبت کرده نمی داد و ادامه داد: یشما خو می
 بود اگر شمانننم می

داده  را به سویش دور که ناگهان رویم یحه کسی ا  جناا شما یلا مشوره کرده؟م این را درحالی 
ام یا  مآا به شما دستور داده بپرسید که میا نامه را من نوشته یجاللت بودم پرسیدم و اضافه کردم:  

مآا گپ  ده بودا فقی دو کلمه را فهمیده بودم: یداکترم  نهنم فر ت خوبی بودا حون ونتی جاللت 
 و ینامهمن 
ترین  ای به مانند شماا ب رگ کرده: یمدم تح یل وپاحه شده استن گفت رسید که انجنیر دست به نمر می 

اایش مسئولیتی عمیم نرار داردا باید کلماتش با تمام  دانشمند حاضر در افغانستانا کسی که بر شانه 
مآا کسی را ا   ج ئیات و دنت کامل ترجمه شودن اگر مر و دارید که حنین باشدا میمئناً جاللت 

 استن  ح د گماشتنم با  در دل گفتم حقدر ونیجم خوااحیث متراندوستان با معاش بلند ِمن 
مآا بگوییدنم معلوم بود که حی ی بیشتر  امن لیفاً به جاللت گفتم: ی احاا این نامه را من نوشته 

مآا یغیان کردن  برای گفتن نبودن رویش را به امیر کرد و حی ی به فارسی گفتن اکنون خشم جاللت 
کشیدها بروان درام گباشتن ای سوءتفاام نمی و حرکاتش جایی برا فهمیدما ولی سیما  کلماتش را نمی 

می  برق  که  می حشمانی  غریدن  به  که  خفه  و  دایی  اندوستانی   دند  دو  فرق  بر  توفان  ماندن 
 گرفتن  باریدن

دانستند که امیر در لحماتی ا   اایشان به سب ی گراییده بودن می لر ان ایستاده بودندن  ردی  ورت 
امیر در مواردی ا  این دست را  شودن من خودم دیرتر فر ت نماره بر  ناک می گونها خیراین 

امن اکنون سرنوشت مردان میان مرگ و  ندگی در نوسان بودن اگر کدام مرد  یرکی که راه به  یافته 
گونها با پراندن فقی یط  تواند گاای در لحماتی ا  این دربار یافته و مورد الیاف باشد بخواادا می 

ای  افیار امیر را دگرگون کندن اگر بتواند با لییفه ته جهت سیل  ا بیان نیم جملها به ماسته ماسکلمه ی 
اندکی ا  تشنج عضالت حهر  غضبناک امیر بیااد و لبخندی یا حتی خندگیی را   احوالا  ِ مناساِ 

بیشتر  اایشان  گویی یابدن ولی درباریان با ببله باعث شودا دیگر حیات محیوم ا  خیر راایی می 
 ریختندن می  وغن بر متش ر

کردم تا رخ ت گیرم که  ا خمیده خمیده ا   حنه بیرون رفتند و من داشتم تعمیم می ااندوستانی 
باغ و  یر درخت جاللت  در  گفته شد که  بحانه را  برایم  بمانمن  اشاره کرد  مماده  مآا  بادام  اای 
 کنمن  مآا مایل است با او م احبت اند و جاللت کرده
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داشتن شدت  لیف و رفتاری خودمانی روا می نوبتی بود که امیر نسبت به من حنان    خستین این ن
ام ا  اضیراا حنان بود که نادر به شرح دنیق  بحانه نخواام بودن اوای  یر سایۀ درختان  راحتی 

جرعه  اای خوشبویی نشسته بودیم و با لبتی فاخر ا   ندگیا جرعه پرشیوفه مالیم بودن میان گل
کنم که  ام ایستاده بود و فیر می در عقا حوکی   خوردمن ارمنی خاموش نوشیدم و شیرینی میمی حای  

مورد  ماندن به ارمغان می ترا لبت فاخری را که محض  ندهبینانه او ام مانند منا ارحند ام وانع 
 کردن می  حن

م مانده استا  مآا ندری با من  حبت کردا ارحند ا  گفتگو فقی حی اایی مخت ر به خایرجاللت 
 بودن  اشن انو  ا  من نسخه نخواسته اای جسمی مآا ا  ناجوری جاللت به استثنای شرح مف ل 

رویم مهمان داردن در باغ با ام حای  حون به خانه رسیدیما دیدم که میر ا عبدالرشید امسایۀ روبه 
سیما  امت و خوش اا ملحق شومن مهمان مردی بلندن نوشیدند و ا  من ام دعوت کردند که به من می

نل پوشیده بودن رفتارش به ندری حشمگیرا بامتانت بودن معلوم  و کاله نره   نمامی  بود که باالتنۀ ساد 
مآا و ا  متعلقین دودمان اوستن ومیفۀ این جنتلمن من  حسین خویشاوند جاللت شد که سردار غالم 

شد به  مآا حیده می لت پیش روی جالاایی را که  بود که ا  نان شام امیر مرانبت کند و مسئولیت غبا 
روستا مسئولیتی  شدن روبه وش داشتن این ومیفه در کشوری که پادشاه امواره با خیر مسموم د 

مآا در دست پیشخدمتی جوان و معتمد  اای جاللت حال سنگین استن نوشیدنی افتخارممی  و در عین 
کردما  مآا مرانبت یبی می جاللت   ااست و حون دیرتراا ا است که برادر ناتنی ییی ا  شاا اده 

کردیم  نوشیدیم و اختالی می اای دارو را در دست داشتن حای می اای  ندونحهن پیشخدمت کلید ای
بودا  اا بهتر می اایی در موا خوانی گرفته بود خیلیکه پسری نابینا به باغ ممد تا بخواندن اگر درن

 داشتن و شیرین بود و ینینی پرشور ولی با من ام ا  خواندنش کیف کردیمن  دایش نرم 
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نامت حند رو ی پن ا  من به دیدار جنرال نا ر خان فرستاده شدم که بیمار بودن پیرمردی خمیده 

بخش مسیایی    جنگیده استن او در  مان تبعید امیر به گفتند که  مانی حون پلنگ می بودا ولی می 
شد در منجا به خدمت روسیه درممده و تا به رتبۀ کلنل ترفیع  مآا بوده استن گفته می روسیه با جاللت 

اندکی برای رفع ضروریات اساسی    کرده بودن ولی سرورش را فراموش نیردها ا  معاشش فقی 
 پیر داستانی را شنیدم  فرستاده استن در رابیه با این مردِ داشته و بخش عمده را به امیر می خود نگه 

 استن  رو خواندنی سا د و ا  این خشی ا  شخ یت امیر را روشن می که ب 
داده بود   شده تحفه مورده بودندن این وانعه ونتی رخمآا سپری بسیار نشنگ و یالکاری برای جاللت 

در سینه  که او به تخت جلون کرده و امیر بوده استن امۀ درباریان حشم به این سپر دوخته و نفن  
ریر شاای جمع شده بودندا به امید منیه یامیر  احام من را به ییی ا   نید کردها گرداگرد س



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

کرده استن نگاه امیر به  یبندگان شایسته و وفادارم انعام دادا کاری که گهگاه در حنان مواردی می 
ماند و نلا حریف  ای کوتاه متونف می گردد و گاه بر این و گاه بر منا لحمهماستگی بر حاضران می 

مورد: ینا را پیش بیا!م پیرمرد ا  گوشه برممده ن دیط  موردن ناگهان بانگ برمی می را به تپش  
گوید: یاین مدم را ببینیدن در سمرنند امراام  شودن امیر رو به حلقۀ مضیرا درباریان کرده و میمی

مأیون می درباریان  فهمیده بودنم  دریشوندن  نا ر  را  که ادیه  در  افت خوااد کردن یامراام  اند 
رد ا  من روگردان شد و مرا دشنام دادن این است کلماتی که به  س مرنند بود و به خایر یط گپ خا

یور بود یا نه؟م  پرسد: یامین من خیاا کردمن پن ا  من امیر کلماتی را بیان کرده و ا  نا ر می 
یام کشیدن    ن م داد و شمشیرش تا نیمه ااندا دن یبلیا به من دشنا پیرمرد سرش را ا  شرم پایین می 
شودن حاضران  فرما میمور حیم حه ار ش دارد؟م سیوتی مرگ   در برابر سرور خودن حنین مدمی 

خوردن بلیا رنم خوردا ولی نه به من  اندن اکنون باید سرنوشت نا ر رنم می سپر را فراموش کرده 
لویم بودنم  رنند در پهنا ر بدایدن در سمگوید: یسپر را به  رفتن امیر می شیل که انتمارش می 

کرد برای لیف ختام ن ه باید یادمور شوم که نا ر سپر را به مانند مردمط حشمش نگهداری می 
ای داد و بیدادن دو رو  بعد من را به پولی  و من را با غروری  ادنانه به من ام نشان دادن ولی  

 خوا فروختن این است افغانستان! 
خوری  کشیدن پیرمردی درباری بود و برایم با پیالۀ حای دی رنج می رفتما ا  کمردرحون به عیادتش  

روسی حای سیاه دادن پن ا  من او را در دربار دیدمن ن دم ممدن گوژپشت بود و خیای نتوانسته بود  
  که برای م اد نگهداشتن گلویش دو یا سه تیمۀ باالیی را با  اش را درست ببردا یوری باالتنۀ نمامی 
اای  شدهن کمربند و غالف شمشیر ام با پارحه باالتنه باشیوه بودا گلدو ی و یالکاری گباشته بودن  

د رفته را بر دنبۀ سر گباشته بود که خیلی ب رگ  تر ا   یالی ناا م ین بودن کاله نمدین و ا  ما
من حنان  کم به نمر  سرش بودن به حالش تأسف خوردما حون کاله ا  ونار ماارش کاسته بودن دست 

 بودن  حی  مناسا اا امهالبته ا  دید افغان دن مم
حی ی ا  مالناتم با جنرال نگبشته بود که در اثر تمان  یاد با بیمارانا به یگلودردی شفاخانهم 

ممی  فرستاد و  شفقت مآا برایم پیامی  مبتال شدم و مجبور شدم دو سه رو ی در خانه بمانمن جاللت 
د  بودما  مر وی سالمتی کردن حون  پاست ر خانه  به  بان  برایم  پاست موردند که  ادار   ا   کارتی 

پاست افغانستانم فرستاده شده بودن جاللت  خواست  مآا میفرانسوی نوشته و به مدرن یرئین 
بداند حه نوشته شده استن معلوم شد که کارت را مأمور پست ا  کدام شهرک بلژییی فرستاده 

د با او پوسته تبادله کندن توضیح داده بود که  بو خوااش کرده استن ا  یرئین پاست افغانستانم  
خودش کلیسیون پوسته داردن به کمط ارمنی ترجمۀ فارسی را تهیه کردم و به امیر فرستادمن 

مآا برایم فرمایش داد بنویسم و بپرسم که به حه رنگ پوسته مر و دارد تا برایش بفرستندن جاللت 
کرد و به ار ش باتی پوسته توجه  انری نگاه می    دید لیسیون ا مآا به ککنم که جاللت فیر می

 کردن  اایش را یبق وعده دریافت نداشتن شخص بلژییی پوسته
خواست  ای در اند دریافت کردم که یی من ا  من می ای ا  ناشر رو نامه در امان ونت بود که نامه 

حنان کاری را ا     دمت امیر بودمای ا  مقاالت در مورد افغانستان بنویسمن ولی حون در خسلسله
 گباشتمن  جواا پنداشتمن ناگ یر نامه را بی دور می ان اف به 

نور  یر تداوی  حی  دیگری که در من  مان رخ دادا این بود که در بیمارستانا سربا ی به نام هللا
تخریا شده بو بودن او دستخوش  خم مرنج بود و مرض منقدر پیش  دن  رفته بود که مف ل کامالً 

داده بودند او را با مرام گباشتن شفا بخشندن برایش توضیح دادم که تداوی با مرام    حییمان نول 
نور بیحاره مدتی درا  مریض بود و  کردن با وستن هللا ناممین است و یگانه تدبیر عانالنها نیع 

ن  دا م تعویق بیناندکی به  کرد تا عملیات را  درد و حرک  خم ناتوانش ساخته بودن ار رو  التمان می 
کوشید توجه را به ضعف  رسید و می ترسدن ا  این بابت خجل به نمر می اعتراف کرد ا  کارد می 
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انداخته بودا او ام فر ت را غنیمت شمرده و    مورش جلا کندن ونتی گلودردی مرا به بستر رنت 
ه بودن  بود فرار کرد  شبانه ا  شفاخانه گریخته بودن سوار بر االغی که یط رفیق دلسو  برایش مورده

در جایی به نام تخته پال در سه یا حهار مایلی شفاخانه دستگیرش کردندن  بح رو  بعدی او را پن  
 کشاندندن  گردانده ن د امیر 

 گری ندنم اا ا  یبیا می اای احمق و بحه مآا گفت: یفقی مدم جاللت 
گفت  و  و خودش مف ل را معاینه کرده  موردند  تا حنگیی یبی  راه  : یبدون شط  فرستاد  یگانه 

 کردن با و استنم نیع
 نور فغان برمورد: یا  برای خدا!م هللا

 امیر بانگ  د: یحپ باشنم
 _ یا  برای خداا  احاا نیع نینیننم 

 بردندن  نور نواختن او را پن به شفاخانه ای بر هللا اش را باال برد و سیلی امیر دست خسروانی 
با من در مورد  حاضر شدمن جاللت ر نمامی ودن به درباام بهتر شده بمهر من رو  گلودردی  مآا 

بودنش  نور  حبت کرد و تو یه کرد تا با ویش نیع شودن فرمود: یبا توجه به ضعیف ناجوری هللا 
دارو  عانالنه خوااد بود اگر عملیات حند رو ی معیل شودن تا من ونت برایش شوربای مقوی و شراا 

 دادمن  کامالً موفقانه انجامکه عمل را  بداندنم ال م به یادموری نیست 
رود  مآا پن ا  من در مورد حی اای دیگر  حبت کرد و نی  توضیح داد که حرا کم راه می جاللت 
اا را برایش ا   گبارد تا با کجاوه اینجا و منجا ببرندشن مشیل درد م من سیاتیط بودن اسپ و می 

اا  اا را در تارییی شا در سرک پ داده بود اسکردندن دستور  اا انتخاا می رفتاری من روی نرم 
کردا حتی ا  یط حوکی تا  بگردانند تا عادت ترسیدن و رمیدن منان ا  میان رودن ارگاه حرکتی می 

می حوکی  دستی  محتاج ع ای  دیگرا  کاراای یبی ای  مورد  در  لیف  یاد  با  من  ا   پن  ام  بودن 
 کنمن  ه بیمار بود دیدنمحمد کجان  اش حاجی حبت کرد و خوااش کرد تا ا  دوست ندیمی 

که معلوم بود امه ا  من راضی بودند و حون دربار به پایان رسیدا سپهساالر ترکستان ن دم  یوری 
دست به در دست با یط مرد! ا  دست   ممد و دستم را گرفت و با ام در باغ ن ر ندم  دیمن دست 

اایش که  دن ییی ا  سرانگ ست تا به دین ه بود و ا  من خوارفتن با مردان متنفرمن خیلی خوش 
من( نام داشتا ولی نسبت به سپهساالر کابل   حیدر )حرخین بیمار بود برومن سپهساالر ترکستان غالم 

مور با یبیا لندنی داکتر الودر  تر بود و شبااتی شگفت اندامحیدر نام داشت کوحط که او ام غالم 
نواره را داشتندن ریش و   و  شبیه باشندن عین ند که حنان  شد یافت  برانتان داشتن دو تا برادر را نمی 

بروتشان به عین سبط نیحی شده بودن یگانه فرنشان این بود که داکتر برانتان رنگ و موی بور  
حرده بودن ا  این رو ا  امان موان مشنایی به خایر  حیدر خان سیاه که سپهساالر غالم داشتا درحالی

 ودمن ب و مایلشبااتش به استاد سابقما به ا
نور به کلی مماد  نیع با ویش شده استا  یرا اوا   بح رو  بعد ونتی به شفاخانه رسیدما دیدم هللا 

اایی در  اا به  خمش اجوم برده و اکنون کرم گرم بود و در مدتی که ا  شفاخانه گریخته بودا مگن 
ده بودن می  عملیات  یات نمانلولیدندن وحشتناک بودن دیگر جایی برای تأخیر عمل الی مف ل می البه 

ای ا  خاک خواباندیمن اسباا کار را مماده ساختم و  نور را در باغا  یر درختیا بر پشته نداشتیمن هللا 
دستار را ا  سر برداشتم تا نشود در لحمۀ حسان پیش حشمم را بگیردن مریض را  یر اثر کلوروفرم  

نایم گیردن پن ا  دو یا سه شق عمیق و  ا من را  خواباندم و با ویش را بستم و ا  ارمنی خواستم ت
اای حاضر در  کردن ارها با و در نقیۀ میان مف ل شانه و مف ل مرنج نیع شدن افغان نیچو نیچ 

اا تقریباً بیهوش شدن ارمنی  مندی گرد ما حلقه  ده بودندن ولی ییی ا  اندوستانی شفاخانه با عالنه 
اایم مثل منیه یط بوتل ویسیی   ندن حشم می   سرم حیر   گفت: ی احاا خوش که شما حاالکن ولی

م گد شده نوشیدمن منقدر خون!م دیگر ایچ   کندن  اا کمطگاه ا  او نخواستم در عملیات با را
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است و   نور کلوروفرم را خوا تحمل کردهپن ا  من که مقیع  خم بسته شد و میمئن شدم که هللا
 کنمن  محمد دیدن ر یعنی حاجی جان امییمی  کشدا سوار اسپ شدم تا ا  رفیق ند درد نمی 

اا و یا  کردن اتاق ای که شیل خاص ترکستانی داشت  ندگی میحاجی در بیرون ا  شهر و در خانه 
اای گنبدی بود که جدا ا  امدیگر در یط ردیف وانع بودند و در برابرشان باغ  اایی با بام عمارت 

کدام   اای خاک باال رفته بودند که ار  تودهاا اتاک اای انگور بودن  وسیعی که تقریباً پر ا  تاک
اای خاک نریا به سه فوت و  ن دیط به شش فوت ا  ام فا له داشتن ارتفاا ار یط ا  این پشته 

 شدنمی  اا ن دیط به شش فوت عرض من 
افتادساله بودن مانند  حاجی شخ ی محترم به نمر می  تقریباً  ممدن ریشی درا  و سفید داشتن 

  شدن پن ا  من که حای و میوه مورده شد و اای درانی می متعلق به نوم بارک ایی مآا  جاللت
اندکی ا  این در و من در  حبت کردیما حاجی برایم گفت که اخیراً ا  بخارا برگشته و مرض  
پای را با خود مورده استا مرضی که در من خیه شیوا داردن معاینه کردم و دیدم که م اا  

مانند است با یول دو تا سه فوت و خود  گینه استن این کرم مخلونی نخ کرم   به پیوک یا مرض 
رساندا به خ وص جلد پااان تداوی امرو ه امان  را با نقا  دن در انساج بدن به  یر جلد می 

اند؛ یعنی یط سر کرم را بر حوبیی ا  استخوان یا عاج  کردهاست که پ شیان ایران باستان می 
اندن اگر کرم بگسلد و میمل بیرون  کشیدهیای و ماسته ماسته بیرون می احت   پیحانده و من را با
مورد و این حی ی بود که  اای جدی در عضو م اا و تمام بدن به بار می کشیده نشودا مسیا 

نتیجه مانده و کرم نیع شده بودن برایم  کشیدن کرم بی برای حاجی رخ داده بودن تالش برای بیرون 
 استن  ش حقدر وخیم بودهاری گ ارش داد که بیما

مانند یافتمن این وانعه بسیار پیحیده بود  اندکی باالتر ا   انوی راستش یط مبسۀ ب رگ و م من حفره 
و  و حندین بار ا  او دیدن کردمن باالخره رو ی بخت یاری کرد و مقیع دام کرم را یافتم و با نرمی  

 شدن  اجی به  ودی جورای حالعاده توانستم من را بیرون بیشمن پاحتیای فوق 
دیدار کلنل جوانی رفتم که   به  دادا  پاوندی حای سیاه تحفه  نیم  برایم  ا  عیادت ا  حاجی که  پن 

اش ا  باغ ن ر حندان فا له نداشتن در باغ  سپهساالر ا  من خوااش عیادتش را کرده بودن خانه 
با او بودندن  و نی  حییمی  ایش  ای  یر درخت نشسته بودن ییی دو نفر ا  رفقاش بر حارپایه خانه 

 ممدنمی  ممی  بودا ولی خیلی بیمار به نمر حرده با سیمای نخوت ند و سیاه مردی کوتاه 
ا  حرکین  اکنون  و  داشته  تا  و  نبالً  گردن  ب رگا  مبسۀ  یط  و  بود  رنج  در  پاروتین  غد   شدن 

ه مبسه باید بدون معیلی  تم ک  نخدانش را گرفته و انو  سر با  نیرده بودن او را معاینه کردم و گف 
با لحنی مؤدا گفت که استفاده ا  مرام  نیامدن  اایی را که دوست  شق شودن ا  پیشنهادم خوشش 

دادن نام حییم را به خایر ندارمن ییی ا  یبیبان گمنام بود که  حییمش تو یه کردها ترجیح می 
م اگر  که  داد  توضیح  کلنل  بودن  نیرده  جلا  خود  به  را  توجهم  اثرات  رام ارگ   نیفتد  کارگر  اا 

 کردن دعاخوانی را م مایش خوااد 
پبیرفتن حایی که مؤدبانه عرضه کردند    توانستم؟ تعمیمی پن ا  من دیگر حه گفته می کردم؛ ا  

گفتم:   ارمنی  به  بودیما  دور شده  منجا  ا   که مرخص شومن حون  اجا ه خواستم  و  امتناا ور یدم 
معناستنم گفت: یبلی  احا! مدم لوده است  انگا بسیار بی ن سر اایی مانند ای یخواستن من به مدم 

 بودن  بخشتسلی   تواند پیش شما حاضر شودنم این کلمات شاید کمیو حییم ایچ استن پدرش ام نمی 
خان معاون سپهساالر کابل را دیدمن پسری   ونتی راای خانه بودیما محمدعمر حوحها پسر پروانه

شده بودیم  ماندن با ام بسیار  میمی  اا می اش بسیار به تاتارحهره   بودنساله  اوشیار و تقریباً سی ده 
گباشتم و او کاله بر سر و  ممدن کاله نمدینم را بر سرش می و اکثر با مربی یا یالالمیش به دیدنم می 

  دن می  یرف ندمیرف و من مغرورانه این 
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خواستم ا  شفاخانۀ منجا دیدار  ن می شده بود دستگیر  نور  پل رفتما جایی که رفیقم هللا پن ا  من به تخته 
نشین و  کنمن سپهساالر افسری را به نام سیدحسین فرستاد تا مرا امراای کندن افسر یط افغان کوه 

پییر بودا با ندی تقریباً شش فوت و سه اینچن رو ی ا  یرف  بح با او و ارمنی و شماری  غول 
ممد و حنان  یار رفیق بودن اغلباً به دیدنم می ا من بسدحسین با  خدمتیارانا سواره حرکت کردیمن سی

 بخواندن  بود او را یپسرم من   د که سپهساالر عادت کردهباادا گپ می 
پال رسیدیما ن د سپهساالر که  العاده داغ بودن حون به تخته تقریباً یط ساعت در راه بودیمن اوا فوق 

حا ام  با  رفتمن  بود  منجا  در  رو ی  حند  نوشید برای  پن  ی  خانه یمن  به  من  مماده  ا   برایم  که  ای 
بود و ت ئین   بودند ادایت شدمن برایم اتانی را در یبقۀ باال نشان دادند که با نالین فرش شده ساخته 

شیل مملو ا  درخت و گل و امحنان بر شهر و  شد بر باغ ب رگ و مربع بود و ا  منجا می  شده
 انداختن  اای دوردست نمر کوه 

ج یا شش نفر دیگرا به شمول ارمنی امراام ممده بودند تا دق نشومن موا   ه با پنمن امرایپسرم  
بینی  توانند کف اا میخواندن این که افغان گفتند و کپتان انبالم را ا  کف دستم می خواندند و ن ه می می

شگفت  ا  دهکنندا  سر مین  من  در  را  سنگین  بیماری  دو  که  کرد  پیشگویی  او  ساختن  سر    ام 
گردمن حای و انگور خوردیم و در حدود ساعِت یطا  ندا ولی به سالمتی به وینم برمی گبرا امخوا

العاده حران ییی ا  نوکراایما امان که مهتر بودا مماده  ای مخت رن کباا گوسفند بودا فوق حاشتانه 
 بودن  کرده

گفت ی بودن می ا پشاوررده بود تر بگویم ارمنی با خود مواین جنتلمن که با خود مورده بودم یا دنیق 
تواند پودینگ بپ د و برایم یط پودینگ مبگین  در برما مأمور پولین بوده استن نی  ادعا کرد که می 

 خوابیدمن  برنجی را موردن پن ا  من بالشتی موردند و من در کف اتاق درا  کشیدم و ساعتی
بودا دوباره به  کم شده  ای رو   گوییا و ساعت شش که گرمپن ا  من با  موا خوانی بود و ن ه 

سراغ سپهساالر رفتمن با  حای نوشیدیمن ا  من دعوت کرد تا شا را بمانما ولی به یاد موردم که  
خواستن  دانستم امیر حنان می ام و اضافه بر منا تا جایی که من می انو  ا  شفاخانه دیدار نیرده

 نمانمن  گرفتم شا را بنابراین ت میم 
اندک در بیرون ا  شهر نرار داشتن عین امان  ای  یم که در فا له ه افتاد ن به رابه سوی بیمارستا 

ا  شفاخانۀ م ار بودا با این تفاوت که در اینجا فقی پنج یا شش نفر بیمار  یر تداوی بودندن حییمی  
 کردنمی  اا مرانبت من

ر تهیه کردمن  گ ارشی برای امیشام من رو  امراه با کپتان و ارمنی پن جانا م ار راندیم و من  
کشم این است که در من رو  به پیشنهاد ارمنی برای دیدار ا    ی که امیشه ا  من پشیمانی می حی

پال نرار داشتا توجه نیردمن فیر  شهرک باستانی بلخ که محض شش یا افت مایل در من سوی تخته 
  در انتمار تداوی ن امه بیمار که  پال شده و با در نمرداشت مکردم یط رو م  رف ممدن به تخته 

خی  نرار داردا البالدم که در ایالتی حا لدامن بلخ یا یام  بودندا نباید بیش ا  من ونتم را به ادر
در  مان اسیندر کبیر شهری پررونق بوده استن ولی حنگی خان و پن ا  او تیمور و اخالف او  

ای ا  عممت گبشته  ن شهر بره دور است رو ی ایمردم بلخ را حنان نتل عام کردند که ا  احتمال به 
 با یابدن  را

شده است  ِدِه این شهر استن عمارتی ب رگ و ت ئین در م ارشریف مسجدی ب رگ وجود دارد که نامْ 
مناره  سنگ با  ا   فراخ  گنبدی  و  مبی اا  و  درخشان  امۀ  اای  احترام  مورد  مسجد  این  رنگن 
اد پیامبر نسبت داده ت که به علی داممن نبری وانع اسااستا به خ وص شیعیان؛ حون در مسلمان 

شودن ولی بعضی ا  کارشناسان اروپایی بر این باورند که علی در ن دییی بغداد مدفون استن  می
ای دارد که ا   دنات پارسایان ثروتمند و مؤمنان  مسئله ارحه باشدا این مسجد عایدات نابل مالحمه 

در ایام معین سال به م ار سرا یر  ئران ناداری که  ادن به انبوه  اد شود و برای نان دیگر ناشی می 
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اای علی و یا ارکن دیگری که من جنتلمن  رسدن اف ون بر اینا استخوان شوندا به م رف می می
اای حشمگیر ام استن نابینایان را بیناییا ناشنوایان را شنوایی و  مدفون بوده باشدا نادر به معج ه

من در ترکستان بودم ا  برکت  یارت علی دست  ل  مانی که  بخشدن در یومی   بیماران را سالمتی 
دانم که این ادعا حقیقت داردا حون امیر خودش برایم  کم پنج نفر نابینا نور حشم را با یافتند! می 

 حیایت کرد! 
ه  ای بکرد کدام حشره مآا به دنبالم فرستاد تا گوشش را معاینه کنمن فیر می یط رو   بح جاللت 

مآا در پاویلیون مدوری در باغ  العاده گرمن جاللت ود و اوا فوق شدن ماه جوالی ب گوشش خ یده با
پرسیدم این عمارت کوحط حه خوااد بودن اتانی بود با اوای  ن ر نشسته بودن امیشه ا  خود می 

مخ نی    ای خوشبو بودن ما ا  شد  بته اای بافت سردن یط در و یط کلیین داشتن کلیین پر ا  شاخه 
ای که در  و ید که توسی پیه اا بادی می حییدن ا  ورای بته اا می نیره بر بته کلیینا نیره   در باالی

می  پای  با  را  من  مردی  و  داشت  نرار  می بیرون  به و ش  نیمه حرخاندا  اتاق  به  مرا  تاریط  ممدن 
دن پن  ای گباشتنبرایم حوکیرانمایی کردندن در فا لۀ میان کلیین و دروا ه و در جریان شدید بادا  

من امه اوای خشط و سو ان بیرونیا اکنون من اتانط تنگ و اراسناک برایم حون حاای ا   ا   
پروا  مآا در جریان تند باد نشسته بودا بی لر یدمن ولی جاللت ما و یخ بودن به معنای وانعی کلمه می 

 برانهن  و سر 
درنگ موافقه کرد که بیرون  بی ا  مآش را ببینمن جاللت توانستم گوشپاویلیون بسیار تاریط بود و نمی 

مآا با سر برانه در  یر مفتاا فرو ان جلون کردن در دل  ای موردند و جاللت بیایدن برایش حوکی 
  دگی وجود داردنم گفتم: یبدون شط خیر مفتاا 

مآا ام سرش  لت کردم که جالگفتم ا  گرمای مفتاا بیم دارم و اجا ه خواستم سرم را بپوشمن فیر می 
رسید که به مفتاا توجه نداردن گوشش را با نیفط معاینه  ر؛ به نمر می اد پوشاندن ولی خیرا خوا

اندکی التهاا گلو و مجرای اایستاخی که گلو را به گوش داخلی    کردم و حی ی در من نیافتمن فقی 
با  شدن بدن برانه با جریان ااای مواجه شدن به پیامد کند دیده می و ل می  وای سرد و مریواا 

مآا مرانبت کنما شرح دادمن  شد ا  گوش جاللت ی  شیو  تداوی را اگر نرار می تأکید اشاره کردم و ن
اایی را که نام بردم خودش دارد و ا  من استفاده  مآا با نمرات من موافق بود و گفت که دواجاللت 

یا نهن تقاضای  ی در گوشش رفته استا  خواست بداند که میا حی ندر میخوااد کردن فیر کردم امین 
 نیردن  سخه ا  من کدام ن

کنم انو  مماده نبود تا مآا ا  من با ندردانی یاد کرده بودن فیر میدیرتر شنیدم که پن ا  رفتنم جاللت 
اما که اش را کامالً در اختیار من بگبارد و من ام او را گرفتار وضع ناخوشاینِد ردکردن تداویتداوی

 بودمن هبودا نیردمؤدبانه میکاری نا
کند که شباات  یادی با حی ی که یغد  دالیم یا اخیراً  در این بخِش ترکستان مرضی برو  می 

شود داردن در ونت انامتم در ترکستان این مرض به  مترجم[ یاد می  دانهنی خم دالیم ]مرض سال 
حی ی برخوردم  ه کار بسته بودما به  شدت شیوا یافته بودن پن ا  من که تدابیر رنگارنگ را بیهوده ب

اای عریان بدن مانند حهره  اا که در نسمت مالحمه و مثبتی داشتن در گبشته این  خم ت نابل که اثرا
شدن جان بوده و به ندرت در مدت کمتر ا  یط سال جور می شود بسیار سخت و دست و پا ماار می 

اای ب رگ نسج  را کتله   شدند و رویشان العاده ب رگ می فوق اای مروج بومی  اا در  یر تداوی  خم 
کردن اکنون به سرعت و یی یط ماه یا  ودترا بسته به اینیه حقدر  و یگوشت تا هم پر می ترمیمی  

 یافتمن  ای اعتبار و شهرت دست اا به گونه شدندا حنان که من در تداوی من ب رگ باشندا جور می 
ش کرد ا  او دیدار کنمن  رستاد و خواا اش را ن دم فعیاءهللا خان نمایند  بریتانیا منشی رو ی کالانل  

بود و یبیا خودش که اندوستانی بود در   او نی  م اا به نوعی ا  این  خم در پشت پایش شده
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گفت:  اایم را بپوشمن در این اثنا ارمنی  میم و خواستم مو ه تداوی ناکام مانده بودن گفتم که حتماً می 
 د که پرسیدم: یحرا؟مم در مو ه بو برنم یط پایی احاا لیفاً مهربان کنید کمی  

 نویسم امیر  احا را که شما بروی یا نروین شما نوکر امیر  احانم _ یییی این که اول می 
در دل گفتم یباشدا گپی نیستم و فیر کردم که نوشتن نامه به امیر ضرری ندارد و منتمر ماندمن  

من خوااان اجا ت ملوکانه شده بودم  مآا رسیدن ا  رسیدن نامۀ مورخ فالن رو  که در  لت پاسخ جال
خان خیلی متأثر   گونهن نوشته بود ا  بابت بیماری سردار عیاءهللااایی ا  این بود و گپ  ت دیق کرده 

ا  حی ی  ولی بعضی  داردا  احترام عمیق  به سردار  نسبت  و  باید  است  که  دارند  مهم وجود  اای 
ر دارمن اگر خداوند کدام بالیی غیرمنتمره  الحمه کنمن گرحه انگلیسی استم ولی در خدمت او نرام

ر در  مانی که  یر تداوی من نرار دارد نا ل کندا مثالً به شیل کدام بیماری دیگر که ا   بر سردا
تر باشد و یا خدای ناخواسته سردار فوت کندا در من  ورت حیومت  حاضر خیرناک   مریضی 

که خادم امیر استما شاید در اثر تحریط    عمم انگلین با فضیلتی که دارد خوااد پنداشت که من م
مآا ارحه بوده باشدا  امن لاا و لباا کالم این که انگی   جاللت یر به سردار مسیا رساندهمردمان شر

 ستمن خوا خواست به تداوی نمایند  انگلین بپردا من بنابراین رو  بعد ا  سردار معبرت نمی 
جا ه خواسته بودما خیلی راضی  مغا  تداوی سردار ا  مآا ا  اینیه پیش ا در شرفیابی بعدیا جاللت 

اای اجا ه ندادن  ترا ارحند ام که به امان دالیل نخستا انگی هممدن این بار بسیار مف ل به نمر می 
 کردن  را برایم بیان 

نام حاجی  به  من رو  جنرالی  ب مهر  مأمورانش  با  خانه گل خان  نفر  ه  دوا ده  ده  در حدود  ممدن  ام 
ا دستم را فشرد و جویای احوالم شدن در  گونۀ خیلی  میمی درون ممدندن جنرال به امه به  شدند و  می

می  مرا  او  شاید  ام  ارحند  بود؛  بیگانه  کلی  به  برایم  حون  بودما  ا   شگفت  ییی  استن  شناخته 
  بپرسد که میا ییی ا  سربا انش را که گرفتار کدام   خویشاوندان بارک ایی دارانی امیر بودن ممده بود 

 کنمن می  مفت پا شده بودا تداوی
 میلا کدام ییی است؟م گفتم: یباکمال 

 _ یاین است!م 
 یافتمن  سربا  را معاینه کردم و توموری ا  نسج حربی را در سیح بیرونی ران یرف راستش

 نمگفتم: یکتلۀ حربی است و باید با کارد بیرون مورده شود 
 جنرال گفت: یبسیار خواا بیرونش کان!م 

 :یکی؟م پرسیدم    به فارسی
 حالی!م _ یامی 

 _ یحتماًن بفرمایید به اتاق دیگرنم 
خواستم نالین نشنگ کف اتاق را خراا کنمن کلوروفرم به مقدار کافی نداشتمن ا  ارمنی خواستم  نمی 

 داشتن  به سربا  بگوید که عملیات درد خوااد 
تیه ام بیندا  دای  تیه  داد: یخیر استا گپی نیستن به داکتر  احا بگو که اگر مرامرد جواا 
 کشمنم خود را نمی 

 گفتم: یاواوا خیلی خوان بگو بر کف اتاق بخوابدنم 
درا  کشیدن شقی در یول تومور بر جلد وارد کردم و به بریدن و کشیدن من شروا کردمن باید خیلی  

درنگ  گفتمن ولی به مجردی که کتلۀ  رموش بودن من ام حی ی نمی دردناک بوده باشد ولی مریض خا
 اای  خم ماار شدا تماشاحیان با تحسین و ایجان بانگ برموردند: یواه واه!م حربی در میان لبه 

 خم را بستم و سربا  به باشگااش برگشتن مجبور بود برای مدتی در بستر بماندن پن ا  من با ام  
ممده بود و    دانما به ج  منیه ا  دل و گارده داشتنش خوشم ستی را نمی بسیار دوست شدیمن علت دو

 بودمن  بر او  خم وارد کرده



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ردش ام در منجا بودن ام حاجی و ام پسرش پایبند باری دیگر به دیدار حاجی جان  محمد رفتمن پسر خا
اا در جمع ر بعدونگار بودندن پسوشین و نقشاای پرحین رسم ناا افغانی یعنی پوشیدن دستار و حپن 

مشرا که با دبدبه در ن ر باال و پایین امه جوانان اروپایین پسران خدمتیار دربار درممد و در میان م
نمر میمی به  بیگانه  دااتی معلوم میپوشا کهنهرسیدن حپن رفتندا خیلی  و  د  این را احسان ما و  شد 
پسرش  می و  حاجی  که  بودم  دیده  بودم  خانۀشان  در  ونتی  مانند کردن  به  دارندا  پااای  یبایی  حه 

پوشانیم ا  ریخت نواره بود و مانند پااای ما که ا  تبار کفشوششتان پااایشان خاای یونانین انگمجمسه
 بودن نیفتاده

یبعن  اندام و  شت ولی خوش اندکی گدا فت بودا کوحط ام بودن  ییی ا  جوانان خدمتیارا امسایه 
ن  د ساعتی برای دیدنش برویمن سخت م روف یادگیری اندسه بود شام یط رو  ارمنی پیشنهاد کر

با ی   نمودن سه نفری پَر اای مأنون در میان نوشتار فارسی خیلی عجیا و غریا می دیدن دیاگرام 
اا کامالً امان بودند که  امن نیعه ای را یاد دادندا ولی من را کامالً فراموش کردهکردیمن برایم با ی 

 کثیفن  عادهلانیمت و فوق تفاوت که ساخت جرمنی بودند و ا  نوا ار ان ما داریما با این 
دیوار میر ا عبدالرشید  کردن امسایۀ دربه ام  ندگی می روی خانه گان در روبه بحه ییی دیگر ا  غالم 

پوشید؛ با یونیفورم نرم  و یالیی  العاده بود و میابق به منا لبان باشیوه می اش خارق بودن  یبایی 
کشمیرین خوش و   ترنی  ورت دستار  باعث  دربار  بودن  در  سریع  میاای  ا   امیر  بعضی  شودن 

 اایندن برده  اندن دیگران اناای اعیانا افسران و اشخاص ثروتمند بحگان دربارا بحه غالم 
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اندا متعلق به نبایلی که در  اند و یا اسیران جنگی اند که ا  کافرستان اختیاف شدهبردگان کابل کسانی 
سا ندا فقی  اا که اکنون نژاد بار  را می این وانعیت که افغان   اندن با در نمرداشت برابر امیر شوریده

داند و اینیه در این کشور حندین ملیت دیگر  می   خش کوحیی ا  نفون را تشییل بخشی و من ام ب
اا  اا و رسوم دیگرندا توضیح پدید  شورش اای دیگرا  بان دیگرا میین اند که دارای نیافه ام ساکن 

 نیستن  حنان ام دشوار اای متعددا من و نیام 
اای ناا که امیر متعلق  اا یا افغان رانی ا  د اند  اا عبارت کنیمن سه نوم ا لی من اا مغا  می با افغان 

اای سرحدین اریط ا  این سه نوم به حندین نبیله و  اا یا افغان اا؛ پتان شود؛ غلجایی اا می به من 
 شودن می م ارنبیله به حند شاخه و ارشاخه به حند دودمان تقسی 
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اندا ولی  گباشته  جاساکنان من بهنویسندگان باستانا ایالعات باار شی در مورد افغانستان یا مریانا و  
اا به عنوان یط نوم معینا تا شروا نرن دام میالدی در تاریخ مهور ندارند و باالخره این  افغان 

تبار ماار  پادشاِه ام   نرن اجدام عیسوی است که یی من حون ملتی مستقل  یر فرمانروایی یط 
اای  دانندا پژواش و ا  اخالف شائول می اا خود را منسوا به نوم یهود  شوندن ارحند که افغان می

اایی ا  نبایلا  تا ه نشان داده  است که این نژادی است نامتجاننن در رگ بعضی ا  نبایل و یا شاخه
اا و اندوانن شماری دیگر ا  نبایلا  ااا سط اا جاری است؛ در دیگران خون یونانی خون پارن 

اای  اا به عنوان ساتراا وت ا  من ونت دارند که ایرود اند و در جااایی سیاایی با نام   امرو ه مسمی 
اند که  اای عشایر مقدونی و یونانی را دارند و نبایلی ای دیگر نام داریوش یاد کرده است و با  عده 

اای عشایر  خ وص در شرق افغانستان نام ندن نبایل دیگر به اپن ا  فتح اسیندر به منجا راه یافته 
تکنند کراجپوت را حمل می  در  دام دستهه  نرن  در  استن  یاد شده  من  ا   به  اریخ اند  تاتار  اای 

پای  افغانستان  موردندن سبیتگین در جنوا  برجا شد و غ نی را  سرکردگی سبیتگین ترک اجوم 
اا به تا گی  غ نویان را در افغانستان تأسین کردندن من   پایتخت گ یدن او و پسرش محمودا سلسلۀ 

اای مختلف ساکن  داشتند و ملت ار  کشور را که بودی م بود ا  میان برمسلمان شده بودند و دین ب
 کردندن  کشور را  یر بیرق محمدی جمع 

در تمام    شوداای مشفته ا  انوام مختلف است و به  ورت جمعی افغان نامیده می این نژاد که ممی ه 
اندک تأملی به جان  بدون  اا نامرام بوده و فرمانروایی بر من دشوار بوده استن انوام افغان   مانه 

افتندن بنابراین ونتی در نمر داشته گیریم که بیقراری در اع ار بسیار دور و به درجات  امدیگر می 
 شدن  د تر خواانرار امرو ی این ملت مسان بلند موجود بوده استا درک وضع بی 

ست و من بسیاری  داند کاری دشوار اشماری که ملت افغان را تشییل می اای نبایل بی شمردن نام 
یافغان   ا  کلی  عنوان  را  یر  مهم  کرده نبایل  جمع  این اای سرحدیم  نامشان  امن  ا   که  حنان  اا 

اا و  ا نی ااا راند که با د دی برند و مردمی اای مر  اندوستان به سر می پیداستا در کواستان 
 مورندن می  اای فراوان به میان اایشان برای حیومت اند دردسرشورش 
می کادر  بوده ان  پژواشگرانی  بریتانویا  اند  توانسته رمندان  وبۀ سرحد  که  ا   اند  استفاده  با  اند 

تر ا   اای نبایل سرحدی را میالعه کنندا میالعاتی دنیق مونعیتشانا رسم و رواجا نوانین و ریشه 
افغان منحه   مورد  در  درانی که  اخیرا  گروه  میان  ا   استن  گرفته  کشور  ورت  داخل  و  اای  اا 
مهد  ی غلجای  درانیا  نبایل  ا   شاخه  دو  من  بر  اف ون  دارندن  را  اامیت  بیشترین  تعداد  لحام  ا   اا 
در نرن گبشته احمد پادشاه  این کشورندن  افغان  درانی   اای  به شاخۀ سدو ایی نوم  خان که متعلق 

نه رخ  وگشاه نامید و دودمان سلینتی را تأسین کردن وانعه به این  خود را احمد   1۷۴۷شودا در می
اا را که شش یا  من( بر فارن اجوم مورد و افغان  شاه )افشارن  نژاد به نام نادرداد که راا نی ترکمن 

  من  افت سال در منجا حیمروایی کرده بودند بیرون راندن خودش بر تخت شاای نشست و پن ا
تق به نبضه درمورد و پن ا  محا ر   افغانستان کردن اول ارات را  به تسخیر  دوسالۀ  اندام  ریباً 

کرد که به نلا مردم راه  دستی حیمرانی می ننداارا رو به کابل موردن او با حنان نایعیت و گشاده
و غلجایی    یافت و توانست نیعاتی ب رگ ا  جنگجویان سواره را به خ وص ا  میان انوام درانی

را در دست داشتندن    به نیرواایش جبا کندن سران نبایلا فرماندای نیرواای متشیل ا  انوام خودی
تارک را در امۀ لشیرکشی  اا و افتخارات او  اا امراای کردند و در کامیابی این انواما جنگاور 

یرواای خود رجحان  کردند که او مشیارا منان را بر ن اا حنان به او خدمت می شریط بودندن افغان 
به نتل    1۷۴۷خره نادر در  افروختن باالدادا حی ی که حسادت شدید سربا ان ایرانی را برمیمی

اا فرار  اا که شمارشان خیلی کم بود یورش بردند که این اا با حنان غضبی بر افغان رسید و فارسی 
 دادندن  را بر نرار ترجیح 
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گااشانا به مباکره نشستند تا حیومت افغانستان را به  اعیان درانی و غلجایی پن ا  برگشت به  اد 
اا را غیرممین خواندند  من به بعدا ارگونه اتحاد با ایرانی   نندن ا  گباری کبهترین  ورت ممین پایه 

خان که   اای یوالنی احمد گباشتند تا ا  میانشان کسی را به ریاست برگ ینندن پن ا  بحث  و نرار
سدو ایی  می رئین  درانی  ِمناای  نوی شدا  رنیا  یگانه  و  شد  انتخاا  پادشاه  رئین  حیث  که  اش 

در مسجدی در    1۷۴۷مدخان میدان را راا کردن احمدخان در  دا به نفع احاای درانی بوبارک ایی 
 دادندن  گباری کرد و به او لقا شاای ننداار تاج 

کردن  به فارن حمل می ااا کاروانی به ننداار رسید که مالیات ِسند و پنجاا را  در گرماگرم جشن 
اا در  حمله برد و با تقسیم غنیمت بود  بها  العاده گراناش فوق درنگ به کاروان که محموله احمدشاه بی 

 بخشیدن  میان سربا انا افسران و اعیان سلینت نوتأسینا ندرتش را عانالنه استحیام 
اش ای پیاپی نلمرو امپراتوری ااین مغا  سلسلۀ شااان درانی افغانستان بود و احمدشاه به کمط تهاجم 

وشش سال فرمانروایی کرد و  او بیست را ا  مشهد در فارن تا الاور در اندوستان گسترش دادن  
حیومت را به پسرش نادر به جا گباشت )اینجا نویسنده اشتباه کرده استن این شخص تیمور بود و  

 م(ن  شودن به وسیلۀ مترجم در ادامۀ متن ا الح می 
عیف بودن او پایتخت را ا  ننداار به کابل انتقال داد و ونتش را به جای تقویه و  تیمور مردی ض

ارضای اونحیام است در  پدرا  امپراتوری  به  پیامد اایش ضایع می بخشیدن  که  کردن  بود  امان  اا 
رفتن نانون ا  اعتبار افتاد و دیگر ایچ شااراای ا  را نان در امان نبودن مشفتگی و  انتمار می 

  بودن ایاالت   ومرجا باری دیگر در سراسر نلمرو گسترش یافت و  وال امپراتوری امری حتمی ارج 
 بلوحستانن  رفت و در پی من پنجاا و سند و  فارن ا  دست 

شمار او که به تنهایی یا در وحدت با  وضع حتی بدتر شدا حون پسران بی   1۷۹3با مرگ تیمور در  
راندندا اکنون در تالش برای رسیدن به تخت شاایا در برابر امدیگر  ام بر والیات مختلف حیم می

شاه که مدتی کوتاه   ه تا ا  پسران گام پیش نهادندن  مان اختندن سبا ی پرد سا ی و دسیسه به تویئه 
اش که ننداار را در نبضه داشت و برای گرفتن کابل  الملط برادر تنی تخت را نگه داشت؛ شجاا 

ای خودمختارا حاکم ارات بود و خود را  و باالخره محمود که به مثابۀ شه ادهکرد  بافی می دسیسه 
 کردن  نپادشاه افغانستان اعال 

اای بارک ایی  خان بود که رئین درانی  در من  مان نیرومندترین و بانفوبترین امۀ سرداران پاینده 
تخمی به  نسبت  تمایالتش  ا   احمدشاه  نفع  به  که  بود  کسی  امان  پسر  او  افغانستان  شدن  شاای  ت 

و را بر تخت  نمر کرده بودن پاینده ا   مان پشتیبانی کرد و با کاربرد ندرت و نفود خود ا رف
دادند تا حاضر  نمیری می ن بخور نشاندن منان برادران دیگر را دستگیر و  ندانی ساختند و برایشا

ستخوش نفاق بود و برادران  شاه د  شاه را بر تخت به رسمیت بشناسندن دربار  مان  شدند جلون  مان
وسیلۀ کمپنی اند شرنی  اای اندوستان که میدان غارت بود به  سرگرم تویئه و خ انه خالین دروا ه 

بست بودن  مان  ه شدهبه رویشان  ایران  تهدید  در غراا  ام می  بود و  با   با شیوه شاه  اای  کوشید 
اای مهم دولتی داشتندا او  یدن به پاست اا حق مبایی برای رس استبدادی حیومت کندن با منیه بارک ایی 

ست ا  ندرت و فهم او استفاده کندا  انتوخان را که تخت شاای را مدیونش بود و می  رئیسشان پاینده
 کردن  نخست خلع ندرت و بعد اعدام

اای  شاه پیوستند و پن ا  تقاضا  معیلی به ارات گریختند و به محمودا برادر  مان پسران پاینده بی 
به حرکت علیه  مان   یاد او  بارک ایی را به امراه داشتندن  شاه وادار ساختندن من  را  اا تمام نوم 

حون و حرا  یر فرمانش  ترین فر ند پاینده را به ریاست گ یدند و بی خان ب رگ اا فتحبارک ایی 
  کاریا خلع شد و به فرمان برادرا اای فراوان و حند مورد خیانت شاه پن ا  جنگ ممدندن  مان 

 بودن  حشمانش را ا  کاسه کشیدندن او حهار سال حیومت کرده
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اش کاری دشوار بودن نخست نبایل غلجایی در برابرش  اای بود که محمود پادشاه شدن پادش  1۸00سال  
ترین  اا به حندین جنگ ضرورت افتادن پن ا  من در کابل خونین خاستند و برای مقهورساختن من  پا  به

ااا نبیلۀ  ور شد و شاه با پشتیبانی ا  شیعه ۀ اسالم یعنی تشیع و تسنن شعلهن اا مبابی میان دو فرن
محمود  دو سنی بودندا رنجاندن این مغا   وال شاه  اا را که ار ی  بارک ایی و ناا  خود یعنی سدو ایی 
اا بودا سرداران دیگر تویئه کردند و  خان در بامیان درگیر سرکوبی نیام ا اره بودن حینی که فتح 

 دادندن  تِر شاه را به کابل دعوت کردند و به او نول حمایت الملط برادر جوان جاا ش
ممد و محمود به نلعۀ باالح ار گریختن شجاا در میان شادی و الهلۀ  کابل در  معیلی بهشجاا بی 

العاده بر تخت شاای نشستن نخستین اندام شاه جدیدا تونیف کردن برادرش یعنی شاِه نبلی و  فوق 
اایش بودن ولی این حیم را در اثر نفوب و یر جدید یا  دراعمم که   دور حیم برای کشیدن حشم 

ی بود که او را برای گرفتن تخت به کابل دعوت کرده بودا لغو ساختن بنابراین  ییی ا  سرداران 
 کردن  اای باالح ار محبون حال نبلی را در سیاه  شاه

خان نسبت به شاه نو که برادر   بر تخت سلینت یافتن فتح خان ا  بامیان برگشتا شجاا را   حون فتح 
ییی ا  برادرانش  او محمود را به کمط    شدا دشمنی خونی داشتنتنِی  مان یعنی ناتل پدرش می 

را   و ارت  میراثی  پاست  خود  و  نشاند  کابل  تخت  بر  دوباره  و  کشید  بیرون  ا   ندان  مخفیانه 
 کردن  اشغال

فتح شاه ا   که  شیست   شجاا  حمایت  خان  جستجوی  در  و  گریخت  اندوستان  به  بودا  خورده 
 متعلق به افغانستان را در  ن والیت نبالً سنگ که حندی ِسنگ مهاراج الاور برممدن ولی رنجیت رنجیت 

به شاه نخواست  داشتا  المان گران نبضه  دانه  در عوض یط  کندن  ا  حنگ  شجاا کمط  را  بها 
اایش این گوار را حفم کرده بودن این دانۀ المان  جویی شجاا بیرون کشیدن شجاا یی تمام ماجراشاه

اا به انگلستان  اا ا  یریق سیطاا و ا  افغان اا به افغان اا و ا  ترکمن اا به ترکمن که ا  مغول 
 استن  رسیده استا امان کوه نور 

داختن  ان  خود را در دامان کمپنی اند شرنی   1۸1۵اا فرار کرد و در  شجاا ا  بیم جان ا  ن د سیط
 دادن این کمپنی برایش معاشی تعیین کرد و در لودیانه به او سرپناای 

اا سپرده بودن او عروسیی در دست و یر  را به انواا اوسرانیدر من میان محمود در کابل خود  
فتح  فتح  مقتدرش  در  یر حیومت  کشور  بودن  تا   خان  گبشتهاندا هخان  رفاِه  با یافتن  ای  را  اش 

بردا موفق به خلع  خان رشط می  ارث محمود که به ندرت و نفوب رو اف ون فتح کامران پسر و و
 رساندن  داشتناک به نتلی ااو یر شد و او را پن ا  شینجه 
ای جبران ناشدنی برای افغانستان بود و پن ا  من با   مردا ضایعه مرگ این داناا جنگجو و دولت 

ن به ارات گریختند و بقیۀ کشور در میان  ومرج سراسر کشور را فراگرفتن محمود و کامراارج 
خان   محمد شد که برادر مقدم فتح مباد و غ نی سهم دوست برادران و یر مقتول تقسیم شدن کابلا جالل 

تر بودن بنابراین حیومت کشور به استثنای ارات که انو  در دست  تر و مستعد بودن او ا  امه نایع 
 رسیدن  درانی خان بودا ا  شاِه درانی به و یرِ  محمود 
عامالت  اای بریتانوی برای عقد مرا اختیار کرد و ایئت محمد لقا امیر کابل یا فرمانده نمامی  دوست 

 شدندن  ت ن دش فرستادهتجارتی و اکتشافا
کردن ولی ا  منجایی که ساحۀ حیومت  در این  مان روسیه فارن را به تسخیر ارات تحریط می 

برمی  در  نی   را  ننداار  این گرفاراتا  به  و  داشتا ت  را  اندوستان  سوی  به  معبر  حیم  گونه 
 شدندن  متقابل اا ناگ یر به اجرای اندامی بریتانوی 

اای  یافتۀ درانی بار ماا برای احیای دودمان  والنخستین جنگ افغان و انگلین که پیامد تالش فاجعه 
شجاا بر تخت شاای  منتقل شدن شاه محمد به اسارت درممد و به کلیته  سدو ایی بودا درگرفتن دوست 

شناخته    لیعهد حیث والحیومه در ارات و پسرش کامران ِمن حیث نایا کابل نشانده شد و محمود ِمن 
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کشتند؛    1۸۴2اا در  شجاا را افغان برما شدن پالن ما مانند یط افسانۀ مدرن استن شاه شدندن نقش 
جایی که ا  او با الهله پبیرایی شد و او بر  محمد م اد شد و اجا ه یافت پن به کابل برودا  دوست 

 کردن  تخت جلون
دوست  منحیمروایی  با  مقایسه  در  افغانستانا  برای  بودن  محمد  نعمتی  بودا  گبشته  من  ا   پیش  حه 

کاروان س و  می وداگران  تجارت  اا  مجدد  احیای  کنندن  سفر  نلمروش  در  نسبی  امنیت  در  توانستند 
با رشد منا عایدات   یافتن او برای مدتی درا ا تالشی برای  امیر نی  ف ونی میحشمگیر بود و 

ایاالتی که در اختیار داشت نانع بودن  توسعۀ نلمروش نیرد و در عوض به امن و مرفه ساختن امان  
پروراندندا توان من را نداشتندن منان البته  کردنش را در سر میگرحه برادرانش مر وی سرنگون 

 اون  ی نه ا  مرفیت امیر برخوردار بودند و نه ا  ام ا  نایعیت مردانی خشن و جنگی بودندا ول
گیر برای حیام افغانستان بوده  ی دامن هدید دشواری در حفم وفاداری سران انواما تا حال حاضر ت

توانند ا اران نفر ا  نوم خود را به میدان بخوانند تا در برابر و یا در پهلوی  استن این مردان می 
ا بجنگندن  دوست پادشاه  می رحند  نشان  سخاوت  انوام  ب رگان  برابر  در  برایشان  محمد  معهبا  دادا 

ایشان ام دشوار و ام مضر خوااد بودن او برای کنترل  خایرنشان ساخت که تخیی ا  وفاداریا بر
 کردن گبارینانا برای اولین بار در تاریخ افغانستان یط اردوی ثابت را پایه ندرت م

رغبتین بدون  رابر حیومت امیر سر خم کردندا ارحند ام در شروا با بی سران انوام باالخره در ب
دست است و ام باان افا سر ایاعت  ام گشاده  شط دیده بودند که بهتر است در برابر شاای که 

ارحال نامعلوم بود و احتماالً  گری بیوشندا کاری که سرانجامش به فرود بیاورند تا اینیه در یاغی 
محمد  کشاندن دربار  توسعۀ نلمرو دوست اا می  یر یوغ استبداد مالمانۀ سدو ایی   اا را دوباره به من

 رفتن  پن ا  این سخن خوااد خان به ننداار و ارات و ترکستان  
ترش به نام شیرعلی را که ن دش محبوا بودا جانشین خود تعیین  محمد ییی ا  پسران جوان دوست 

توسی برادران    1۸۶۸تبار شااان بودن امیر شیرعلی در  کردن ا  میان پسران امیرا تنها شیرعلی ا   
 شدن  خان خلع ندرت  خان و اعمم  ترش افضلب رگ 

محمد بودن او فقی پنج ماه حیومت کرد و مردن ا  او فقی یط پسر  سر ارشد دوست خان پ امیر افضل
گرفتن    خان  خان را برادرش اعمم به جای ماند که امین عبدالرحمانا امیر فعلی استن جای افضل 

حیث امیر نپبیرفتند و سال بعد شیرعلی دوباره بر تخت نشستن  اا ِمن خان را بریتانوی  ولی اعمم
اا و در مورد پیشروی اینان و مرگ امیر در م ارا در  یی امیر شیرعلی ا  بریتانوی در مورد جدا

 نوشتمن  باال 
شیرعلی بودن حون یعقوا ا  ندرت  خان که در جریان به نتل رسیدن کوانیاری امیر بودا پسر  یعقوا 

ت اینیه حه  اا ا  عبدالرحمان خان دعوت کردند تا بر تخت بنشیندن با درنمرداشرانده شدا بریتانوی 
بوده سلسله امیر  اجداد  مردانا  ا   مثابۀ  ای  به  عبدالرحمان  امیر  که  نیست  تعجا  جای  دیگر  اندا 

ت  را  عالی  استعداد  حنان  جنرال  و  سیاستمدار  دوست حیمرانا  استن  داده  برادرش  بار   و  محمد 
د که مسیر تاریخ  ناخان ا  من دست مردانی بوده  خان و جمال  خانا پدر و پدرکالنشان یعنی پاینده فتح 

 داندن می  را تغییر 
شوندن  بانشان پختو است و رفتار و  اای غل ایی مبهم استن منان گاای پتان شمرده میمنشأ افغان 

شود که منان امراه با سبیتیین ترکمن در نرن  ااستن ولی گفته می د درانی مراسم و دینشان به مانن
مترجم[   تبار ا  ماورای دریای سیحون ]سیردریان ترک   اند و ا  نومیدام عیسوی به این سر مین ممده

اا  اای تا ه من کنند که یکیل ایحیم یا یمردان شمشیربا م نام داشته استن ولی پژواش نمایندگی می 
شودا داندا  یرا بسیاری ا  نبایلی که این نوم به من تقسیم می اخالف راجپوت یا سیااا می   را ا 

ند است و در منایق میان والیات ننداار و کابل  ی نومی پرنفون و ندرتماای اندی دارندن غلجای نام 
 ستن ا انامت داردن منان نژادی سلحشورندا ولی کسی ا  میانشان به پادشاای افغانستان نرسیده
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اا ا  حیومت درانی در کابلا این وانعیت است که بخشی ب رگ ا   ییی ا  دالیل ایاعت غلجایی 
کنندن منان  اا حرکت می اا و دشت پای تغییر موسم سالا در کوه د که پابه نااین نوما مردمان کوحی 

کنند و در  ی تابستان را در روستااایشان در ارتفاعات سفیدکوه و کوه توبه و خواجه عمران سپری م
 اراای  اایشان به سب ه  نند و ا  پی رمه  مستان داروندارشان را بر شتر و خر و نرگاو بار می

بود و   ماندن خوااند روندن بدون انامتگاه  مستانیا نه خودشان نادر به  ندهارتفاا می کم گرم منایق  
 اایشانن رمه  نه ام 

فقی دوتا را نام خواام بردا نبایلی که در جریان این    اای سرحدیا اا یا افغان شمار پتان ا  نبایل بی 
ن پشاور و در شرق خیبر به  یرامو اای پ اا که در کواستان امن افریدی اا اشاره کردهگ ارش به من 

 اندنساکن  اا که در جهت غربی تنگۀ خیبربرند و شینواری سر می 
اندا محمود غ نوی ا  ناحیۀ غور  خانواده ا ار  اا را که اکنون متشیل ا  سی شود که افریدی گفته می 

حیث  تا من   اایی که اکنون وینشان است کوچ داده استاکه میان کابل و ارات وانع استا به کوه 
الدین  اا را شهاا ساکنان مسلحا ا  تنگۀ خیبر حفامت کنندن دو نرن پن ا  منا شماری دیگر ا  من 

اای ترکی دارندن  اا احتماالً ریشهخشیده استن افریدی غوری به منجا کوحانده و تعدادشان را اف ایش ب 
برند که شبااتی دور به  به سر می   اای منقول بوریایی نی اندا ولی در کلبه اا نسماً غارنشین افریدی
دادهخرگاه منان فقی حند داید  محدود را تشییل  داکتر  اای ترکمنان داردن  اندن حادرنشین نیستندن 

اا کرده و نامری تی بین استا  در  وبۀ سرحد  رف پژواش دربار  پتان   بیرو که حندین سال را
اندام با  گیر خوانده است که یالغرند و تسمه رهاا نوشته و منان را مردمانی جنگجو و  دربار  افریدی 

رده و عاری ا  مرافت جسمینم نگاه نافب و تشنه به خونا روشن   حا
اندن به  برندا ا  لحام ساختار فی ییی متفاوت اا به سر مینبایل دیگر پتان که در مجاورت با افریدی 

 استن  روشن  مانند مردان انگلیسی بلندنامت و تنومندند و رنگ جلد و مویشان 
اند که حتی نیرواای امیر ام  اا یاد کردم و گفتم که مردمی اا که در مغا  این روایت ا  من شینواری 

شاه به   اا ریشۀ ملبانیایی دارند و به فرمان نادربعضی  کنندا به عقید  در برابرشان احسان خیر می 
ای ام که نشان ا   ولی در منان بره اند تا ا  تنگۀ خیبر پاسداری کنندن  شان منتقل شدهمنایق کنونی 

ااست و  بانشان پختون به عقید   شودن رفتار و مراسمشان مانند دیگر پتان حنان منشأیی باشد دیده نمی 
رسدن  اند و ا لشان به راجپوت می اای اندوستان بودهاا یا سیناواری  ا   نوبری بیلو منان احتماالً 

 داندنمی  التجاره پرورشاای نایر را برای انتقال مال گله ممی م منان نایررانی است و  پیشۀ ی لح 
تعلق دارد جلا  ای جالا در مورد نبیلۀ درانی بارک ایی که امیر به من  داکتر بیلو توجه ما را به نیته 

که امپراتور بابر ا  من به مثابه    یندا نومی اا ای ا  بََرکیاا احتماالً شاخه کندن به عقید  او بارک اییمی
اا را نژادی مستقل به شمار  شان دام یاد کرده استن برکی   یی ا  انوام ا لی کابل در اوایل نرنی

ای  اا ادعای خویشاوندی با منان ندارندن اینان به لهجه اا و ا اره ااا غل ایی ااا پتان مورند و افغان می
اایی را با شناسی  رکی کنند که شباات به یط  بان اندی داردن بیلو در نوم برکی کابلا ب حبت می 

اندن  شناخته حیث یونانی می اا را من اا یاد کرده و اسیندر و اخالفش من کند که ایرودوت ا  من می
اندن  اند که به فرمان داریوش اول ا  شحات لیبیا به در  لوگر منتقل شده ی بودهاا تبعیدشدگان یونان این 

العاده حیث سربا ان فوق ااست که من اا سال اا این دره استن برکی محل انامت ا لی امرو ی من 
شایسته و مورد اعتماد شهرت دارند و شااان درانی بارک ایی امواره گروای ا  محافمان متشیل  

اا و کااش شمار ییی و اف ایش تعداد  اا ا  بارک ایی اندن تفییط برکی ا را با خود داشته اا  برکی 
اا به  اا با اکراه و دومی احتمالی توضیح داد که اولی دیگری را شاید بتوان به کمط این فرضیۀ  

 اندنپبیرفته  سرعت دین اسالم را در دوران مغا  من
اا اکثراً  یندن من اا ه ا  نمر تعداد نی  بسیار مهم اندا ا ارهاای نومی افغانستان ک ییی دیگر ا  گروه 

 دن دارن ان مسین غربی افغانستاای غربی و شمال ماار تاتاری دارند و در کواستان 
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افغان ا اره مانند  به  نی   ناامگون اا  نژادی  ترک اا  عمدتاً  ارحند  میانشان  اندن  در  ولی  تبارندا 
گان  شود ا ار اندن گفته می راجپوتا نبییا حبشی و فارسی نشئت یافته اای  اند که ا  نژاد یوایفی 

خانا سردار   ن را حنگی  ه منااند کا یل که در والیت غور مسین دارندا ا  اخالف مهاجران نمامی 
عیسوی به این کشور منتقل کرده استن احتماالً جریان این نقل میان    1200ترکستانا در حدود سال  

حندی و  بوده  می بیئی  بر  در  را  نسل  نمامیا  ن  اشغال  تنها  نه  و  ملت  گرفته  یط  مهاجرت  بلیه 
 استن  بوده

ای برای  ات ترکین در کابل ونتی ا اره بان ا ارگی یط لهجۀ کهن فارسی استا ممیخته با کلم
به شفاخانه مراجعه می برایم حنان سخت تداوی  اگر مترجم ارمنی غایا  کردا  بانش  فهم بود که 

می می مجبور  می بودا  گفته  منحه  تا  کنم  خوااش  دیگر  کسی  ا   معا ر  شدم  فارسی  به  شد 
 شودن  برگردانده

اای کوسه ا   و اریا و ریشارا حشمان تنگ اای برجستۀ رخساا با استخواناای ا ارهحهره
افغان  امین سیمای  به  استن  متفاوت  بسیار  حیومت اا  شیو   روحیاتشان  گونه  و  رفتار  داریا 

که سران افغان بیشتر به  ونه استن حیومت سران ا اره بیشتر استبدادی استا درحالی دگرگ
حی و را ن و  نبایل ا ارها کوشود که بعضی ا   رانندن گرحه ادعا می شیو  شورایی فرمان می 

وحشی  و  افغانستان فقیرترین  مردم  منترین  ولی  نمر  اندا  به  داشتندا  سروکار  من  با  که  اایی 
اندا مگر اینیه کسی با سرکوا  کش جو و  حمتاا مردمی  لح مقایسه با افغان   رسید که درمی 

اا دارای هسرشت ا ار  ندنجنگ اا را بشوراندن در من  ورت با استقامتی مانین می و م ارا من
اندا ولی ندرت  اندام ااستن کوحط خا ی استا حی ی که شدیداً متغایر با دورویی افغان   سادگی 
کردندا حه به  ورت کسانی اا می  یاد استن به نمرمن تمام کار شانۀ کابل را من شان  جسمی 

اند اای شیعه اا مسلمانرهحیث م دورن اکثر ا اکه در جنگ به بردگی کشیده شده بودند و حه من 
 ران  پندارند که میسحیاندین می اا را به امان پیمانه بی اای سنی منرو افغان و ا  این 

بودِن  رغم کواستانی اندن به سا ند و تیراندا انی بسیار ور یده روت و تفنگشان را خود می اا باا اره
اا  دوست است و یی نسل م ادی اره خیلی  اندن نوم ا یندا سوارکاران مااری سر مینی که در من می 

استن  اا را مییع سا دا تیمورلنگ بوده  وبیش مستقل بوده استن مخرین پادشاای که توانسته من کم 
اا تا  اندن ا اره بار جنگیدهشدن حندین شناسندا ارحند تا مییع اا امیر فعلی را به رسمیت می ا اره

اا  کنم من ام فیر می ی با تأمل بر منحه در کابل شنیدهن ولکنند امرو  ام به  ورت یینواخت نیام می 
من  را  امیر  محاضرند  داشتناک  م اراای  و  ممالم  ولی  بپبیرندا  شاه  را  أموران جاللت حیث  مآا 

 ندارندن  نبول
به گنگا را  رو گاری بود که ا اره  تا  ا  فرات  بودند که  ایجاد کرده  پهناوری را  اا فرمانروایی 

انداخت و  اا شد و سلسلۀ شاای راجپوت را بر نه بود که جانشین من ن ترک غ گرفتن ای دربرمی
 تن ساخ اندوستان را فتح کرد و دین محمدی را در کشور مسلی

سا دا نبایل ترکمن  اا را ا  ترکستان روسیه جدا می اای ممودریا که افغان در شمال کشور و در کرانه 
داستا ریشۀ ترکی دارندن این انوام ترک    نامشان اویاا حنان که اکنندن ترکمن و ا بط  ندگی می 
یا ده و دوا ه میالدی  شان و شاخۀ شرنی من اسیان داشتند و در نرون اای تین در جنوا کواستان 

این  و گرجستان سرا یر شدندن  ارمنستان  بخاراا  فوق به  نوی اا مردانی  ا  ا اره العاده  و  اا  پییر 
مید که در برابر درد و رنج خیلی  ر می شت دارند و حنان به نمترندن رفتاری خشن و دربلندنامت 

 ااستن فارسی  اا وعایفی افغان احساسشان در تقابل شدید با سرشت  مقاوم باشندن فیرت سرد و بی 
رفتمن در  اا شدمن ا  بیمارستان سواره به خانه می خودم رو ی در م ار عمالً شااد رفتار خشن من 

مندی و ماستگی به  ای ا  سربا ان سوار  ترکمن را دیدمن با عالنهدسته اندک ا  شهرا    ای فا له
اا  ااشان به کنار روما  یرا پنداشته بودم که من راام ادامه دادم و ا الً فیر نیردم که باید ا  سر ر
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کنندن ولی ا الً  ام به مانند دیگران رفتار خوااند کردا یعنی راه را بر یط خارجی معتبر با  می
نمانده بود  حنان   تی  ا  کنارم می مرا لگدمال کنندن حینی که بی نشدن حی ی  راندند و در  باکانه و 
ام ا  پای بیرون برممد  داشتما ییی ا  سواران بر من تنه  دن مو ه ای که در میان گروه نرار  لحمه

توجه کنید: یط    ای به این نابرابریو پتلونم پاره شد و کم مانده بود ا   ین پایین افتمن باید لحمه 
من عادی در برابر یبیا شخ ی امیرن ا  جا در رفته بودما ولی ت میم گرفتم به راام ادامه  ترک

 اندنفرانگ بی  العاده  مخت و اا مردانی فوق نضیه نپردا ما حون من  دام و بیشتر به 
اای  دا کلبه برند و اگر برای مدتی درا تر ساکن شوناند و در خیمه به سر می این مردم حادرنشین 

شیل پوشیده با نمدا به نام یخیرگارم  سا ند و یا اکثر در نوعی حادر ح یری و گنبدی مونتی می 
توان در مرف کمتر ا  یط ساعت با  کرد و بر شتری بار  دن  ین خیمه را می برندن امی  سر  به

بافند که  نشنگی می ی  ااکنند و نالین اا و م ارا کار می سراپوش نیستند؛ در خیمه  نان ترکمن حجاا 
 داردن  در افغانستان و اندوستان خریداران فراوان

ترکیبی ا بط  بلیه  نبودها  واحد  نژاد  کدام  تاتارنژادن حهره اند  اا  و  ترک  حندین عشیر   اایشان  ا  
اا  بانی ترکی است و دارای  اای کوسه و حشمان تنگن  بانشان به مانند ترکمن اموار است با ریش 

اا را  برندن من اا به سر می اا کوحی نیستند و در دایدهاندن ا بط خوی تند و خشن   امان خ ایل و 
اا  شد  مسیای میانه در ماورای ممو به شمار موردن سیمای ا بط گ یافته و بافرانتوان ااالی اسیان می

 استن  اا تغییر یافتهر بعضی موارد در اثر ا دواج با فارسی د 
شود اا یاد می برندن برای نمونه ا  ن لباش فغانستان به سر می ی ام در انفون دیگرانوام مهم ولی کم 

اندن در رو گار ما حند خانواد  من در حنداول کابل  ان تر ا  دیگریافته که در میان شهرنشینانا تعلیم 
به افغانستان    1۷3۷شدهماند که به فرمان نادرشاه افشار در  اای یفارسی اا ترک انامت دارندن این 

اندن منشی  گویند و عمدتاً فروشندها سوداگرا یبیا و کاتا ای ناا سخن می اندن به فارسی قل شده منت
 اندنمحمدی  اا متعلق به فرنۀ تشیع دین مآا ن لباش بودن این خاص یا دبیرالمالط جاللت 

ودن نی   اند که نادرشاه ا  فارن با خود مورده ب برده مانی ام حند خانواد  ارمنی در کابل به سر می 
دا کابل وجود  در  افغان  کلیسایی مسیحی  اخیر  منیه به  ورت ت ادفی در جریان جنگ  تا  شتها 

انگلین و  افغان  دوم  شده ن]جنگ  برابر  خاک  به  ارمنی  مترجم[  ولی  شهراای  استن  راسپار  اا 
نی  اند و فقی یط خانوادها یعنی خانواد  مترجم منا در کابل باتر در اندوستان و فارن شده ب رگ 

مسیحی رفتمن  نی پیر و تقریباً نودسالۀ  مانده استن رو ی در کابل برای عرض احترام ن د یط خانم  
اا ساخته  گریست و برایم گفت که حگونه کلیسایی که یط شاه مسلمان برای من ارمنی بودن به تلخی  

 گشتن  بودا به دست مسیحیان ویران
ای که ا  ساکنان  نبایل نورستانی و پشه    اندوان وتبارندا نیاای عرا انوام دیگر مقیم کابل تاجط

 روندن می  ناشد  والیت کابل به شمارو مسلمان بومی  
 
 

دهم فصل  ز  سی 
 تولد شهزاده محمد عمر 

و دیگران. غالم کافر  بردگان  پیشخدمتان. مقامبچهبردگان هزاره.  دربار.  با  گان  رفتار  اختیار غالمان.  های عالی در 
بچه و پسر. قیمت بردگان. زن و فرزندان سران هزاره در بردگی. عرضۀ بیش از تقاضای هزارگان  المبردگان در کابل. غ

های  آلود افتاده بر بستر. بیماری خود و دردفروشی. بیماری گروگان یکی از سران افغان. عبدالرشید تبدر بازار برده
کنندۀ  ها. خدمات پستی در افغانستان. قدرت اذیتنامهناشی از آن. تدابیر پُستی نمایندۀ بریتانوی. سرنوشت بعضی از  

مجازات. پسر پیشخدمت و امیر. پیامد آن. شورش پانزدهم  حیایی و  مترجمان. بوقچی اصلی. پسر خدمتکار و سردار. بی
شدن  سرا. پاسخ سلطانه. بغرنجگویی به سلطانه. انبوه جمعیت در بیرون از حرمرسان. تبریکسپتمبر و علت آن. مژده

  اش. خواهش او. جواب امیر. عملیات. بازی و تصادم. عملیات جراحی. واعظ و بدنامیمسئلۀ جانشینی. نمایش آتش 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 میرزا.  های تبصره
 

 
اا در  حون سخن ا  ساکنان کشور به میان ممدا ا  بردگان کابل یاد کردمن در حال حاضر اکثر غالم 

 اندن جنگیدهمی اا تا امین اواخر در برابر امیر اره رو که ااندا احتماالً ا  این افغانستان ا اره 
انوام سرکش نی  ام استندن امحنان بردگان کافر  در میان اسیرانا کودکان و  نانی متعلق به دیگر  

ای  اندن ونتی در م ار بودم دسته مترجم[ اختیاف شده  که در کودکی ا  کافرستان ]نورستان امرو ین 
رو  مآا ده دوا ده نفر را برایش انتخاا کردن پسرانی خوش شدن جاللت  ا  گروه اولی به منجا مورده 

غرا افغانستان و ن دییی  اا را ا  سمت میمنه در شمال ه شد که من بودندا با سیمای فارسین برایم گفت
فهمیدن نه پشتوی معمولی بودا نه ترکی و نه ام فارسین  کن  بانشان را نمی اندن ایچ پنجده مورده 

 گرفتندن  ه  ودی فارسی یاد ب  ااولی من 
کند و  اا مرانبت می شوندن او ا  من جوانان برده در ن را  یر نمر ییی ا  مأموران گماشته می 

اا پیشخدمتان وانعی دربارند و کارشان  شان در امور خدمتیاری استن این مسئول بودوباش و تربیت 
ای که ا   یباییا لیانت و  دانت بحه الم کنندن غامان است که پسران اعیان و افراد جنتلمن اجرا می 

الً به بلندترین مقامات حیومت دست  ای نادر استا احتما برخوردار باشدا ارحند ام که حنین ممی ه 
شناختمن او را  گان را که در اردوی افغانستان مقامی عالی داشت می بحهیابدن ییی ا  این غالم می

ن  ا ولی او ا  ن د  احبش گریخته و پن ن د امیر ممده بود امیر در ونت تبعید در روسیه فروخته بود 
ن باالخره امراه امیر به افغانستان با گشته و به مقامی  شده و دوباره فرار کرده بود  بار دیگر فروخته 

خوش  مردی  رسیدن  حیومت  د  علی عالی  ولی  بودا  مآبانه خوی  سگ  وفاداری  امیرا  رغم  به  اش 
شرق  وم بودا ولی برایم گفته بودند که افغان نیست و ا  شمال کدام ن  دانم ا کرکتری ضعیف داشتن نمی

تاری بود ولی خودش سیمای معمولی فارسی داشتن حندی  ممده استن حهر  پسرش به وضاحت تا 
اای  شناختم که در پاست پیش خبر مرگش را در رو نامه خواندمن دونفر دیگر ا  این غالمان را نی  می 

مآا نسبت به این  اندن جاللت د با امیر در ترکستان روسیه بوده  مان تبعی  کردند و درمهم کار می 
رد و ری ه مجا ات ی منان را به خایر تق یرمردان بسیار مهربان استا ول  کندنمی  اای خا

تواند  اندن  احا می داراندر مورد رفتار با غالمان در کابلا باید گفت که منان ج ء دارایی برده 
شود  یا ارکاری که دلش بخوااد عملی کندن ولی به  ورت عموم می   شدا بیشد واش را بفروبرده

شودا به خ وص در یبقات باالی جامعهن گاای غیرممین است  ی می رفتارگفت که با غالمان خوش 
بحه است یا پسر شخصن در م ار دو تا نوجوان اغلا به  ا  روی ماار پسری بگوییم که میا غالم 

ای  شده و اریط تفنگحه اای یالکاری ای مشابه به تن داشتندا با باالتنه و جامه ممدندن ارد دیدنم می 
ای  بحه اا فیر کرده بودم پسر شخص باشدا غالم اا که برای مدت یی ا  من کوحط داشتن شنیدم که ی

خایر به نمر  استن کوحط بود و شوخ و حاضرجوااا ولی فاند متانتن پسر دیگر اغلا افسرده
 باشدن بود فیر کنم که برد  او باعث شده ممد و امین می

پردا ندن  معموالً برای ار وجا ندا سی روپیه می کندن  اا نسبت به کیفیت منان فرق می بهای برده 
یوجام فا لۀ میان لبۀ بیرونی یط دست با دست دیگر استا  مانی که کف دو دست بر سیحی  

اایشان  و دو ش ت تا حد اعمم گشوده و نوک   اموار گباشته شده باشد و انگشتان جفت ام نرار داشته 
شود سی  وجبی می ستن بنابراین نیمت یط نو اد یط در تمان ام باشدن این فا له تقریباً یط فوت ا

ای را کسی در برابر نیم کرون خریده بودن خریدار  اندکی نبلا در کابل نو اد ا اره  روپیهن ولی امین 
به دست مورده بود و پسرکی را در بدل پنج یا شش شیلینگن  مادرش را نی  در بدل پان ده شیلینگ  

اندن ا  بخت بد یایفۀشان  مقام بودهیی ا  ا ارگان ثروتمند و عالی   یاین  ن و فر ندانش ا  خانواد 
 بودن  شان مملو شدهبودند و با ار ا   نان و کودکان  شورش کرده بود؛ اکثر مردان کشته شده 
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ساله را معاینه کنمن ده رو  بیمار بوده و  خواسته شد تا پسرک ششاندکی پن ا  خریداری ا  من  
خواسته بودندن مرض محرنه را تشخیص کرده بود و این امیدواری خلق  اش  را به تداوی   حییمی 

اای مغ  استن  یابدن من دیدم که پسرک مبتال به مینانجایتین یا التهاا پوشبود که یفل شفا می  شده
این  به  احبش    یفل امان شا مردن  ا   یط ضرر سنگین شش شلینگی  دیدارم  بودن در جریان 

ا گرحه  دیدمن  را  مادرش  راه  مریض  به  کودک سرو دایی  یاد  مرگ  ا   بودن  ولی  یبا   ارها 
 ممدنمی   ده به نمر نینداختا یا دست کم تا ونتی که من در منجا بودمن بیش ا  ارحی  دیگری باهت 

اای  ای بسیار معمولی بود؛ با  ورت ن ا اره در کابل منمره در این اواخر دیدن گروای ا   نا
اای  ای کوحط ا  سربا ان با تفنگ پاره که دسته ثیفا کهنه و پاره رنگا ک اای مبی حجااا لبان بی 

می پط برحه  امراای  را  منان  یافته شده  اف ایش  منقدر  اینان  شمار  جنگا  ادامۀ  با  که   کردندن  بود 
نمایاند و ییی یا بیشتر ا  منان را  تیاران وفادار یا افسران خود می به خدم اا را مآا اغلا من جاللت 

 بیف ایندن  سرایشان تا به حرم  داد جای ه می 
ا  انامتم در ترکستان تقریباً سه ماه گبشته بود که یط رو   بح مرا به عیادت یط مرد جوان  

 رگان دیگر ینابودم شده بودندن  فرستادند که برادر ییی ا  مخرین سران ندرتمند نوم بودن اکثر ب
ا  دیدار مریضان در خانه  مآا برای  ما مگر اینیه دستور جاللت کرد اایشان خودداری میناعدتاً 

یا اینیه کسی که شخ اً می حنین کاری برایم می  فرستادن مگر این  شناختمشا به دنبالم میرسیدا 
نوی بود و  رش در ن دییی سرحد اند بریتا ام بودن نلمرو  یر نفوب براد جوانا رفیِق امیار ارمنی 

ا  گلیم بیرون نیشدن دیدم دستخوش تا شدید  خودش را امیر گروگان نگهداشته بود تا برادرش پا  
 استن  مالریایی

ملود در رویم ام مرا به خود خواستن او ام تا حون به خانه برگشتما میر ا عبدالرشید امسایۀ روبه 
کردما ولی  ن بیماری می فر نسخه نوشتمن  بح رو  بعد ندری احسابستر افتاده بودن برای اردو ن 
کردم تا با  ا  برادِر یب رگ نومم دیدن کنمن ماه اگوست بود و مفتاا  حوالی ساعت اشت حرکت  

مور بودن  ام اکنون حنان شدت یافته بود که گباشتن ارندم برایم شینجه درخشیدن سردردی سو ان می 
خانه رفتم و بر حارپایی  ر دادم و به خانه برگشتمن به پن وی اسپ را دونمر کردم و رباالخره  رف 
اا را بست تا جلو گرما را بگیرد و مرا با حندتا بالش بر دیوار  امۀ دراا و اارسی   نشستمن ارمنی

پایم دستخوش دردی شدید   تا  کشیدن سراایم تیر می تییه دادن پن ا  من درد کمر اوج گرفتن استخوان 
یم  کرد و مماده کرد و برا  کنما ادویه را و نی که دیده بود حگونه دیگران را تداوی می بودن ارمن

 دادمنمی  داد فروخیالا منحه برایم می بود که بی  موردن درد و تا حنان گیجم ساخته
ن  دیدنی بودن ناال هللا منشی نمایند  بریتانیا ممده استن او مدمی  ای پن ا  من ایالا دادند که امین لحمه

کرد م حنان درد می او سالم و علیط کردمن برایم پنج نامه ا  خانه رسیده بودا ولی حشمان و لر ان با  
فرستادمن  اایم را در من رو اا ا  یریق پاست نمایندگی بریتانیا به خانه می توانستم بخوانمن نامه که نمی 

شدن  وماهر می مآا الک و جاللت   ای جداگانه در جوال پاست امیر داشت که با توافق اونماینده کیسه 
رسان حمله کرده و کیسۀ  راگیران کوای به نامه شد که  اا به مق د نرسید و گفته می ییی دوبار نامه 
کردندن ولی در این مورد ارگ   اا با ارکسی که جوالی با خود داشت حنان می اندن من پست را ناپیده

را نه ا  یریق پاست نمایندگیا بلیه مستقیم به    یمااکسی را نان را شناسایی نیردن پن ا  من نامه 
 فرستادمن می  دفتر پاست امیر

گونه که شاید  مآا برایم اجا   ارسال و دریافت رایگان سه نامه در ماه را دادن این مسئله من ت جالل
  اامیت نبودا  یرا در ترکستان مح ول پاست ار نامه بیشتر ا  و ن من به نقره بودن مید کم  به نمر 

اایم ا   ه نامه کردم ککردم حسپاندن یط تمبر پاستی اندوستانی بودن فیر می یگانه کاری که باید می 
رسند که ا  یریق پاست نمایندگی بریتانوین  ندر م ون به مق د مییریق خدمات پاستی امیر امان 

 پنداشتمن می  سالی حنان  کم حند دستِ 
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اندوستانی مشنا شدم که مورد لیف شه اده بودن او  پن ا  من ونتی به کابل برگشتیما با مترجمی  
کرده که یبخششماای مریضان کارگر افتندن  اید فیر می کوشید تا ترجمان من شودن شسخت می 

با ی علیه من شروا کردن برایش ار شی نائل نشدما  حون نخواستم او را به کار گمارما به دسیسه 
اایی  ندتا ا  نامه بود ح ااد رسیدن ولی او موفق شده کردم که حندان مسیبی ا  دستش نخوحون فیر می 

به   به خانه نوشته بودم  ناراحت را که  به حد کافی  کننده بودا ولی او من و  حنگ موردن این خود 
اای دیگر مقیم کابل را به وضعی پرمخایره کشاندن شرح حگونگی نضیه را به  ودی  انگلیسی 

 موردن  خواام
یدم که برادِر یب رِگ نومم و نی  میر ا  تا راایی یافتمن پن ا  من شندر مرف تقریباً دو افتها ا   

اندا ولی حنان  اا دادهو  ام بیمارندن میمئن بودم که دوای تجوی  شده را ار رو  به من عبدالرشید ان 
نبودن ا  امان رو ی که به خانه رفته بودما دیگر تمام کار مداوا سانی شده بود؛ ام مداوای من دو  

ه  ودی   مین وانعی حنین است! یبعاً به عیادتشان رفتم و من دو ب ام کار در شفاخانهن مشرقنفر و 
 شدندن   یر اثر کینین جور

مآا ا  من خواست که به دیدار ییی ا  پسران پیشخدمت که فر ند ییی ا   در این  مان جاللت 
ساله و شبیه  یباً پان دهسرلشیران اسبق در ارات بود بروم حون مریض بودن نوجوانی تی اوش و تقر 

رو   بح و شاما   داشت که بر من ارارتفاا نرار  اش برجی کم پسران انگلیسی بودن مقابل خانه 
رفتم و عموماً  ایستاد تا سالم شااانه را بدمدن در پایان کاِر رو انه به عیادت پسر می باشی می بونحی 

مند با ریش سرخ و حشمان  مردی تنو  شدن بونحیاش بودما م ادف با بوق شام می ونتی در خانه 
دن ولی ارحند ام که این مردان سیمای انگلیسی و  اش حنان بود که میرلندی باشرنگ بودن نیافه مبی 

داد که تفاوت میان شرنی و غربی به حه  اا نشان میتر با من میرلندی داشته باشندا مشنایی ن دیط 
 استن  پیمانه عمیق 

دارد که شاید خواندنی باشد: شرح  ولی داستانی در موردش وجود    نوجوان پن ا  حندی شفا یافتا
ل پن ا  من و  مانی که من انو  در این کشور بودم رخ دادن سیمای انگلیسی  ت ادفی که ییی دو سا

بردمن پسر بدجنسی  اش لبت می اایم در خانه که ا  مالنات داشت و با ام خیلی رفیق شده بودیما یوری 
مآا  حسینا امان مرد مع   که مسئول خوراک جاللت دن رو ی سردار غالم نبودا ولی افغان بو

پرده  مود تا کاری را اجرا کندن به یاد ندارم حه کار بودا ولی حی ی مسان بودن پسر بی بودا به او فر
شد ا  گپ سردار خشمگین  امتناا ور یدن سردار با لحنی تند حی ی به او گفتا ولی پسر که دیده می 

ر تیر انداختن حون تیرش به خیا رفتا خنجر را ا   ناگهان تفنگحه را کشید و بر سرداشده استا  
غالف کشید و به سردار حمله کردن سردار ضربه را دفع کرد و پسر را بر  مین افیندن او را ن د  

کم  که  گبشته  در  رفتارش  خایر  به  بردندن  با  امیر  نی   و  داشته  نرار  امیر  عنایت  مورد  وبیش 
کارِی محیم تخفیف دادندن برای مدتی  خدمات پدر متوفایشا مجا ات را به یط حوا   درنمرداشت 

خدمت در دربار بریرف شد و او را به ارات فرستادندن پن ا  حند ماه دوباره به کابل احضار  ا  
ماجراجویی  پایاِن  این  کم شدن  بر  که  بود  نگبشته  ا  رجعتش  مدتی  حون  نبودا  م دش  اایش  بودن 

پیشِمن  درحیث  با  خدمت  معلوم  نرار  ا   که  پسر  اف ودن  من  بر  ندری  امیر  کردن  اعتراض  بار 
نابل درنمردا امیر پررویی می شت شییبایی  ناخشنودی کردن جاللت مالحمۀ  امهار  با   مآا  کردا 

کرد که ا  شدت   العاده خشمگین شد و کیفری تعیین مردی نیست که بتوان با وی با ی کردن فوق 
ست و  ن پسر خلع رتبه شد و در کابل  ندانی شدن این  ندان جایی وحشتناک امناسا برخوردار بود 

من  بیشتر کسا در  دیگر ارگ  کسی نمی انداخته می نی که  به شوند  کابل  بیندشانن  به  ونتی  ارحالا 
دسته  به  کارخانۀ  برگشتیم  در  رو انه  کار  ا   که  برخوردم  کشیده  در  نجیر  محبوسان  ا   ای 

پسر ام در میانشان بودن ولی ونتی ا  کنارشان رد شدم رویش را پوشاندن   ندن گشتسا ی برمی اسلحه
دو سال در محبن بودن یط رو  پن ا  م ادشدن دیدمشن بسیار الغر و پیر شده به نمر   تقریباً 
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شناختم نبودن افسار اسا را کشیدم تا با او  حبت کنمن  رسیدن دیگر من پسری که در ترکستان می می
: یجور  ندر به فارسی گفتم گری دن بنابراین امین اا می رسید که انو  ام ا  نگاه ی ولی به نمر م

 تاختمن  استی؟م و دوباره اسپ را
سیما  ممدن مردی خوش مند شده بودا اغلا به دیدنم می برادر یب رگ نومم پن ا  من که به کلی  حت 

امن به شدت به یادگیری رسامی  ه اش کشید بود و من در دفتر یادداشتم ییی دو یرح ابتدایی ا  حهره
داد بودن برایش نشان دادم حگونه نامش را به انگلیسی  استععالنه داشتا ولی در این کار بسیار بی 

 گرفتن  ای را یاد بنویسدن امحنان حند کلمه 
بود که ا  شنیدن ایااویی شدید متحیر شدمن  دای فیر    1۸۸۹ بح رو  ییشنبه پان دام سپتامبر  

ه  ودی  اندن بوجوش رسید که امه ایجانی و در جنا بوق و داال نمامین به نمر می و   ممد تفنگ می 
اا بود و نه ام ا  نیام  ام شتافت تا خبراا را برساندن نه خبر یورش رون سوخته به خانه مردی نفن 

می ا اره دختر  نو اد  اگر  بودن  پسری  اییده  امیر  دلخواه  امسر  سلیانها  احتمال  یاد اان  به    بود 
 ؟موجوش حیست شدن ا  ارمنی پرسیدم: یعلت این جنا باشته میسرپوشی بر وانعه گ

 احاا ندانستم حه ونت ممدن   رفیق با منن دانستم یفل ممد به خانۀ امیر محمد کمی  _ یاین مرد دین 
 مآا باالی شما خوش شودنم فرستیم و جاللت رویم و سالم می سرا میبهتر باشد فوراً به حرم 

 رفیق تو حتماً انتمار بخشش را ام داردنم  محمد کمیاین دینفهمیدمن _ یمااا 
 کننده گفت: یشما مهربانا لیفاًنم با لبخندی تشویق   ارمنی

 _ یحقدر؟م 
 پروا گفت: ی احاا میل دارید یط بیست روپیهنم بی 

 _ یمیا بهای خبر ندری  یاد نیست؟م 
بداند یا  ار یط بیست تا حهل تا سیۀ یال اای دیگر و سپهساالر و افسراا _ ینه  احان جنتلمن 

 سه یا حهار اسپنم 
 نوکر؟ فقی به خایر موردن امین یط خبر؟م _ یبرای یط 
 احا بر او شود خشنودن نسمتی به   برد و امیر  احا می  دارد نگاهن من را به امیر_ ینوکر نمی 

 احا تحفه   که امیر  ند کنداد و نسمت به دیگران نوکراا و افسراا و سپهساالر خوش می نوکر می 
 را پن نفرستادننم 

 بیست روپیه بپردا م؟م_ یخواا بهتر نیست بیشتر ا  
عقیده با  امراه  ینه  احاا  رواج  _  و  و رسم  اجنبی  و  مسافر  شما  استن  روپیه  بیست  کافی  ام 

 افغانستان ناشناننم 
 ندشن ن می  داند یا لت به خبررسان نمر به اینیه حامل حه خبری حه باشدا تحفه می 

رسید که اول می  ختندن ارتااای ب رگ می مردان سواره با سرعت  یاد سوی کابل و دیگر شهر 
 کنیمن  اا را تقدیم سرا تاختیم تا شادباش کردن سوار اسپ شدم و سوی حرم بخششی را دریافت می 

ار مورد  سرا جمع بودندن فیلی دیدم که رفتاری شادمانه داشت و بسی انبوه مردم در باغ بیرون حرم 
دوروبرشان پر ا  جماعت بودن سبط  نواختند و  خانه با سرو دا می توجه نرار گرفته بودن دو باجه

بحه  گروه  می نواختنشان  یاد  به  را  کلیسایی  نی گانۀ  مشط انبان موردن  با  باالنوا اا  پایین   و  اایشان 
ملودیمی مسرورانه  و  می رفتند  اسیاتلندی  بواای  موسیقی  مالت  می می  نواختندن  و  ام  نالیدند 
 کردندنمی  غریدند و َدم و دام می

کنمن با  اغ شدیما دیدم بیشتر ا  منحه انتمار و یا مر ویش را داشتما جلا توجه می حون به داخل ب
به  دیدن سپهساالر و بعضی ا  افسران دیگر که بر درا حوکی  ای در سایۀ درخت نشسته بودندا 

ای رد و بدل کردیما البته نه در مورد  به کمط ارمنی حند کلمه   سویشان رفتم و با منان دست دادمن
اا نیستن به  ودی رفیق کوحط خودا محمدعمر  ون اوا در افغانستان ارگ  موضوا  حبت اواا ح
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پروانه  حرم پسر  پیشخدمتان  ا   ییی  که  را  وسیله خان  به  را  نیط  تمنیات  و  دیدم  بود  به  سرا  اش 
 فرستادمن  درون

ساله  ساله و شش دههللا که  هللا و شه اده امین را یعنی شه اده حفیم دو پسر کوحط امیاندکی پن ا  من  
بودند و در  بح من رو  ا  سلیانه دیدار کرده بودندا ا  حرم بیرون ممدند و تشیرات سلیانه را  

ی  ا امآا سلیانه گویا ا  پیام من خیلی خشنود شده بودا حون به وسیلۀ شه ادهانتقال دادندن جاللت 
خیور کرد که احتماالً او مالناتم     د روپیه برایم ادیه فرستادن در من ونت به فیرم کوحط مبلغ پنج 

 استن  ای ملی تلقی کردهنیت شخ یا بلیه مسئله را نه امهار حسن 
هللا  تواند در میندها مسئلۀ جانشینی را پیحیده سا دن پیش ا  من شه اده حبیا تولد این کودک مخری می 

که سلیانه  نیستا درحالی شدن ولی مادر شه اد  ارشد ا  نبیلۀ شاای  د شمرده می د امیر ولیعهپسر ارش
ام ا  یرف پدر و ام ا  یرف مادر رگ و ریشۀ ملوکانه داردن پدرش روحانی و ا  اخالف پیامبر  

و ا   اای سدو ایی ام بوده  رو گدای مبایی و اجدادی بودن ولی متعلق به درانی یعنی سیاد و ا  این 
رو اکنون پسری پیدا  ودن ا  این محمد خواستگاری کرده و او را به  نی گرفته ب دوست  دختر امیر 

 بودن  هللا و ن باخته بود که ا  اردو یرف خون شاای در رگ داشتن اکنون ادعای شه اده حبیا  شده
د و در شام  ختننوااای موسیقی می رو  بعد ا  تولد شه اده ام جشن ادامه داشتن تمام رو  را دسته 

متش  نمایش  رو ا  شدنمن  برپا  بود  داخل  ساخت  که  یا    با ی  منفجره  ماد   کدام  به  کوحط  پسری 
یافته بود و من ماده در اثنای با ی منفجر شده بودن پسرک  نده  که شنیدم به کدام بما دست یوری 

شده بودن اندکی    خمی   اشمانده بودن او را ن د من موردندن دیدن پسر دلخراش بودا حون عمدتاً حهره 
 اای جلد و دوختن من جاکردن پارگی ش پاک کردمن جابه اکلوروفارم بر او دمیده و خون را ا  حهره 

اندکی ونت در برگرفتن به یاد دارم که ترمیم کنج داان و ابرو و پلط حشم حپش برایم دشوار بودن  
بود و باید   ه کلی تخریا شدهحشم حپ بشدن تخم  امه ا  بین رفته بود و باید پارحه پارحه سرام می 

العاده  ود شفا یافتا بی منیه به شدت ا  شیل بیفتدن محض یط  م فوق شدن با من ا تماماً کشیده می 
 بودن  حشم و بخشی ا  ابرو را ا  دست داده

د شده باشد و یط بار مجبور بودم عملی را  پن ا  این وانعه به نمر می رسید که عملیات جراحی ما
اش یعنی غد  درنی ته یا ناخواسته انجام دامن مالیی جوان بود و م اا به مرض جاغورا  خواس

برای روحانیان عیا ب رگی است   کنم نبالً بکر کرده باشم که نقص جسمی ب رگ شده بودن فیر می 
گرفتن حندین بار ا   و این پندیدگی گلوا ماال را بسیار ناراحت داشتا حون مورد تمسخر نرار می 

با    اوی جراحی مرض سریا  بیخ ببارممن ولی بنا بر دالیلی ا  تد   خواسته بود تا تومور رامن  
تر  رفت و تورم گلو به وضاحت کوحط  دمن وضعش در اثر تداوی دارویی رو به بهبودی می می

شده بودا ارحند ام به تدریجن بریرف کردن جاغور توسی کارد جراحیا عملی نیست که در امۀ  
ن فراوانی  ه شودن نخست به خایر مجاورت تنگاتنگ غد  درنی با شاارگ گردن و خو موارد تو ی

اای جدی دارد که حتماً ماار  رسدا دیگر اینیه اگر غده را موفقانه عمل کنیم پیامد که به این غده می 
ای عجیا به نام میگ اادیم است که باعث تورم  ورت  اا برو  تدریجی بیماری شوندن ییی ا  من می
اا  توانستم تمام این حی  شودن نمی شود و نی  اوش و ندرت تیلم به گونۀ غریا مشفته می مار می بی

 میرینم کنما می را ا  یریق ارمنی به ماال بفهمانمن به امین بسنده کردم که به فارسی بگویم: ینمی 
بی بار  با  باالخره  اینیه  تا  شدا  م احمم  براا  بگو  یبرایش  گفتم:  ارمنی  به  امر  حو لگی  و  ود 

کردم  شود و ارگ  ت ور نمی جا ختم می امان کردم که جنجال به  مآا را بیاوردنم فیر می جاللت 
ن د امیر برودن ولی به امیر مراجعه کرد و بدتر اینیه دستوری برای عمل را ام موردن بالفا له به  

به عمل ب نم مرد  امیر نامه فرستادم و توضیح دادم که عمل جراحی ضرور نیست و اینیه اگر دست  
ایدننن به  ای که ضمن من گفته ودی رسیدن نوشته بود: ینامه مآا به  احتماالً خوااد مردن پاسخ جاللت 

اید نباید مانعی برای اجرای  دستم رسیدن دالیلی که مبنی بر خیرات ناشی ا  بریدن غده ارائه داده
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د ام فرنی نخوااد کردن او خودش  عملیات شودن اگر بیمار پن ا  عمل شفایاا شد خوا و اگر مار
 خوااد بودنم  حاضر به پبیرفتن حنان خیری

کردن نداشتمن برای ماال گفتم که خوااشش احمقانه است و عملیات شاید به نیمت  دیگر راای ج  عمل 
جانش تمام شودن به کمط مترجم جواا داد: ینه  احاا ترن نیست من ران شما نخوااید گباشت  

 بمیرمنم 
حوبی داشتیمن من را به  یر    مار ام نتوانست میمئنم سا دن در باغ یط تختۀ پهند میلق بیاین اعتما

 کشیدن  سایۀ ایوان کشیدم و ماال بر من درا 
اا فرستادم تا کلوروفرم تجوی  کندن ولی او حاضر نشدا حون رو  جمعه  به دنبال ییی ا  اندوستانی 

دمیدن ک  ام میر ا عبدالرشید گفت حاضر است بودن امسایه  لوروفرم را دیده  این کار را بیندن نبالً 
توانستم ام مان با عملا کلوروفرم ام به بیمار بداما ناگ یر این کار را به  خودم نمی   بودن حون 

میر ا واگبار شدمن او که تجوی  کلوروفرم را دیده بودا توانست موفقانه مریض را بیهوش کندا بی  
ال م من مگاای داشته باشدن یط شق عمودی بر خی وسیی گلو  من که ا  خیرات تجوی  بیش ا  حد  

رد کردم و به کمط یط کارد و یط جوره حنگط جراحی مغا  به جداکردن پوست کردمن ییی  وا
کشیدن حون ندری به  ا  سربا انی که گرد ما جمع شده بودند لبۀ جلد را گرفته نات داده به کنار می 

  دن  سریع خون فوارهعمق پیش رفتما ناگهان جریان نوی و 
پیش ا  بیرون کشیدن تومور جدا شوند نیع کرده بودمن  اکنون ییی ا  پنج شریانی را که بایست  

کوشیدم تا شریان را ببندما ولی یافتن من در عمق جرحۀ باریط که به مجرد پن کردن اسفنج  می
اا گیر  به کمط حنگط   شد دشوار بودن باالخره کورکورانه نوک شریان را دوباره ا  خون لبری  می 

کردن  اا را تسلیخ کردم و پیش ا  نیع پن ا  من بقیه شریان   موردم و بسته کردمن خونری ی بند ممدن
 بستمن پن ا  من تومور را امراه با غشای من بیرون موردمن تومور را که ده و نیم اونن ]تقریباً سه 

 گفتن  قیت در عملیات را برایم تبریط مترجمن[ و ن داشت ن د امیر فرستادمن امیر موف  د گرامن 
یوان گباشتم و با پوستینی ا  پوست گوسفند پوشاندیمن به سربا ان گارد دستور  ماال را روی تخته در ا

دادم به نوبت مرانا او باشند و اگر وضعش بدتر شد یا خونری ی ا  نو ماار شدا مرا خبردار  
 مردن  و در رو  سوم سا ندن ماالی بدبخت رو  بعد دستخوش تا شدید شد 

ام به خایر مرگ مال گفتمن ولی میر ا خندیده پاسخ  احتی یط یا دو رو  پن ا  من به میر ا ا  نار
 یور نوشته شده بودنم داد: یدق نباشن تو گفتی که او خوااد مرد و مردن در تقدیرش امین 
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مآا دریافتم که در من دستور داده بود با دو حییم باشی یعنی  ای به خی جاللت اکتبر نامه در اوایل  

عبدالواحد و عبدالرشید مالنات کرده و در مورد بهترین شیو  پرورش شه اد  نو اد مشوره کنمن  
 مآا: این است ترجمۀ دنیق نامۀ جاللت 

خان و  فر از طبیبان من یعنی میرزا عبدالواحدگری صادق و محترم! باید بدانید که دو ن  ه داکتر»خطاب ب
هایی  اند تا با شما مشوره کرده و نظر شما را دربارۀ مراسم و شیوهخان از من دستور یافته میرزا عبدالرشید

کردن  قت مناسب برای باز و بستهدهند جویا شوند و نیز در مورد وکه اروپاییان امروز اطفال را پرورش می
نیز شیر و  طفل قنداق  تغذیۀ  برای  که  تمام چیزهایی  نیز  و  خواباندن  و  جنباندن  گهواره  در  نیز  و  دادن 

های یونانی آشنایند و  های ما با طریقهضروری است و توسط طبیبان و عالمان یوروپ نوشته شده. طبیب
 کنند.  ع کسب اطال ها ها از رسوم یوروپیآرزویم این است که آن

 وشتم.« امیر عبدالرحمان. تمام. خودم ن

 حییمان ساعت افت و نیم شام رسیدندن نبالً در مورد عبدالواحد که پیرمردی درباری با حهر  رومی 
العاده حاق و  بود  حبت کردمن او حییم دربار امیر شیرعلی بوده استن عبدالرشید امان مرد فوق 

اردو نفرشان  بودن  بضه داشتا حون نادان بودن عبدالواحد ساکت  پار گپ بودن  حبت را او در ن
 بودندن  العاده خوش لبان بودندا حون حییم دربارفوق 

رسوم پرورش شرنی و غربی را باام مقایسه کردیمن حییمان ا  شنیدن اینیه ما نو اد را ا  شانه  
 شدندن  جا شویم خیلی متع دن نمی وپای کنیم و مانع دست تا بند پای ننداق نمی 

می  یحگونه  که  _  شوید  میمئن  نمی دست توانید  رشد  کج  بحه  برای  وپای  دیگر  شیو   کدام  کند؟ 
 اا وجود دارد؟منگهداشتن من راست 

وپای  تواند کارش را به خوبی به پایان رساند و بگبارد تا دست _ یمیا هللا که خالق یفل است نمی 
 بحه بدون مداخلۀ ما بندگان راست رشد کند؟م 

اا  اند و من اای ما نو اد را ننداق کردهو پدرکالن شطا هللا نادر و باحیمت استن ولی پدراا  یبی _  
 اا کج است؟م اندن ا  نمر شما پن حرا پااای بعضی ا  بحه مردم باتجربه بوده

درنگ به توضیح علل مرض راشیتن مغا  کردمن گفتم که حگونه فقدان اوای تا ها نور مفتاا و  بی 
اای  شود که در من منرالم راشیتن می وپا و تغبیۀ مناسا باعث مرضی به نا ادنۀ دست حرکات م 

اایم بیهوده بود!  ماند وننن ولی گفته پبیر بانی می استخوان کم شده و فقی غضروف نرم و انعیاف 
اای  دانستند و نه ا  پتالوجین بنابراین مسئله را راا کردیم و به حی حی ی میاا نه ا  اناتومی  من

 پرداختیمن  دیگر
پوشانندا حی ی  مور میاای ثروتمندا با سرپوشی خفقان ان را در خانواده اای افغسر و گردن نو اد 

گبارندن نتوانستم فواید  اا برای در امان ماندن ا  گ ند مفتاا بر سر می است مشابه به منحه عرا 
 نمن بفهما  اانمر کردن ا  پوشاندن سر در درون خانه را به من  رف
عمق که  ای کم اند ا  بانوج و یا جعبه اند و متشیل شن اای افغانی ا  حوا ساخته شده و خگهواره 

که بتوان  شودا یوری اای عمودی مویخته می ای استوارا بر پایه اردو سرش با ریسمان ا  دستۀ افقی 
ا  دستۀ  یم که  اای ضخجعبه را به این پهلو و من پهلو تاا دادن ونتی کودک در خواا استا پرده 

گیرد و این درحالی است که انلیم منجا  ه جریان اوای تا ه را می شود جلو ارگونافقی مویخته می 
اای متفاوت داشتیمن ایچ نقیۀ  توانستم بگویم؟ تقریباً در امۀ ج ئیات دید بسیار گرم استن حه می 

 نداشتن  مشترک برای مغا  امیاری وجود 
گیردن حاال بیا و میند  درخشانم  دوش  پایی مرانبت یبی شه اده را به  سلیانه مر و داشت تا داکتر ارو 

شان تخیی نخوااند  دانستم که پرستاراِن شه اده یط بره ام ا  ا  رسم و رواج مبایی را تماشا کن! می 
کردن شاید بتوان به کمط ونت کافی و مواد منفجره کوای را ا  جای کندا ولی ایچ اراد  مانینی  
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اند منحرف سا دن سلیانه  ساله در برابرش گباشته ا  مسیری که عنعنات ا ار    شرنی را  تواند  ننمی 
 بودندن  ای را برای پرورش شه اد  کوحط گماشتهکردن بنابراین دایه خودش ا  کودک پرستاری نمی 

گ اری عمیق خود  ام را ترک کنندا امان ییی که حاق بود مراتا سپان پیش ا  من که حییمان خانه 
اش را با این سؤال به  ه بودم بیان کرد و سخنرانی مؤدبانه ستی با او گشود ه خایر من که دِر دورا ب

 اایش را ببینم؟ ناگ یر به یاد این حرف شاعر افتادم: پایان رساند که میا حاضرم ییی ا  مریض 
 شناسم خیلی زیبا می حکیمی 

 )اینیه این ییی حاق و سیاه حرده بودا باشد به جای خود(
 صادق باشد هم فریباهم که 

 ه او، باش هشیارمدار باور ب 
 دهد با ترفند به کرار فریبت می 

کرده و  در من یحییمم را   شناسم بن  یبام  استفاده ]نویسنده ا  شعر مشهور انگلیسی یدختری می 
 م[  جانشین کلمۀ یدخترم کرده استن

دیدار مریض رفتمن نربانعلی ییی ا  خانه  بیمار و  اا بودن سخسامان به  مالریایی  در تا شدید  ت 
کار برده  سوختن جلدش  رد بود که نشانۀ وخامت استن فیر کردم که اگر دارواای نوی به می

داروی  شوندا حانن  نده  داروسا  ادایت ساختن یط  به  و  برگشتم  خانه  به  داردن  ماندنش وجود 
رسید که  ن یر رفتمن به نمر می ترکیبی دادم و گفتم به بیمار برساندن در من رو  سه بار به دیدن  

یابدن رو  بعد وضعش بدتر شدن مجبور بودم به کارم به بیمارستان برومن حون به  حالش بهبود نمی 
خانه برگشتما ا  داروسا  پرسیدم میا در من  بح برای ن یر دارو فرستاده است؟ حند کلمه انگلیسی  

 بودن  ا  ارمنی یاد گرفته 
 منم گفت: ینه  احاا فراموش کرد 

تو فراموش  یفراموش کردم!م عا انسان در میان است و   ی شده و غریدم: یمسئلۀ حیات یط 
تر بگویم ارمنی توضیح دادن ونتی رو  نبلی دارو را به  کنی؟م پن ا  من به گپ ممد یا درست می

خایرش  جا گباشته بودا ولی محل گباشتن به  جا بوده استن دارو را در من بیمار برده بودا حییم در من 
ناخورده سر جایش استن  یور دست بیند که دوا امان رودا می ییی یا دوبار دیگر می مانده بودن حون  

یط شیشه ام در من رو  یا رو  بعد به مریض داده نشده بودن پن حرا من پیرمرد حاق و متقلا ا   
 مردن  دانمن نا ر رو  بعدی من خواسته بود به دیدن مریضش بروم؟ نمی 

ار ونایع تا مالریایی ام در میان سربا ان و مردم شهر کااش  خر رسیدا شمتامبر به م حون ماه سپ 
هللا که سیرتر نمایندگی بریتانوی  یافت و برایم فر تی برای استراحت فراام شدن به کمط منشی امین 

درن  بودا به یادگیری فارسی مغا  کردمن ارمنی در من  مان انو  منقدر  بان یاد نگرفته بود تا مرا  
ت ورات   می   مبهمی دادن  ابیتش  اضافه  و حروف  و ضمیراا  داشت  و  مان  عبارات  کردندن  ا  

شان را  شناختا ولی نوشتن کلماتی که معنا و تلفم کوشیدم برایش انگیسی بیامو انمن حروف را می 
عیت  کردن دیدم که این مشیل عمدتاً مربوی به این واندانست او را کامالً سردرگم می به خوبی می 

  Enoughکرد که تلفم کلمه بودن مثال کلمۀ  ای را اجا کند حنان می خواست کلمهاو می است که ونتی  
  Enufکرد این کلمه را باید  وجود نداشتن فیر می   Fنمودا حون در من کدام  برایش بسیار پیحیده می 

می  بحث  من  با  و  این بنویسد  ا   و  داشت کرد  کاند  پیشرفتی  انگلیسی  خوانش  در  اای  ن  بان رو 
کرد و حند کلمۀ ترکی ام در  مان انامت ما در  تانیا فارسی و پشتو را روان  حبت می اندوس 

حی  را با  شدا ولی امه رو  اف ون می اش با انگلیسی ام رو به ترکستان یاد گرفته بودن البته مشنایی 
 توانستن می ام شنیدن یاد گرفته بودا در حالی که فارسی و اندوستانی را خواندن و نوشتن  

مندی خود را در دستار    در این  مان بود که فر تی برای ا  سرگرفتن نقاشی میسر شدن با عالنه نی
و حپن افغانی ت ور کردم و به کشیدن تمثالم ا  روی ت ویری در مینۀ جیبی پرداختمن نتیجه موفق  
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نفسی  ه رابیه به من شیستا  ما درممد و ایجانی مالیم در من برانگیختن ارمنی کسی نبود که در  
کند ار منحه که  رسید که فیر میپنداشتن حنین به نمر می اش می کندن مرا نوعی ا  دارایی شخ ی 

اا را با دال و سارنا  اف ایدن حنین بود که خبر توانستندا بر اعتبارش می توانستم و دیگران نمیمن می 
د و ار ثانیه یط نفر خوااش  ممدنه دیدارم می کردن شماری  یاد ا  کسان بدر بیرون ا  خانه پخش می 

 گفت: ی احان نینیدن این مرد کی است؟م کرد شمایلش را بیشمن ارمنی به فارسی می می
ام میر ا عبدالرشید موافقت کردم و او حند بار در مقابلم جای  به ار  ورتا به کشیدن رسم امسایه 

رنگن بنابراین پوشیده با لبان  عمول استا تیره م   اانیافه بود و بیش ا  منحه برای افغان گرفتن خوش 
دادن مسئله به گوش امیر مع   رسید و او به دنبال  مخملی سب  و یالییا ت ویری گیرا به دست می 

اا را به امان شیلی که بودند به ن ر بردندن دستار میر ا ناتمام بودن ونتی  دو شمایل فرستادن من 
مآا نرار گرفته استن شمایل خودم را لوله  مورد پسند جاللت ت ویراا را پن موردندا شنیدم که  

خواستم به ییی ا  مأموران نمایندگی بریتانیا که مماد   ام در انگلستان بفرستمن می کردم تا به خانه 
 برگشت به اندوستان بود بدام تا توسی پاست بفرستدن 

فرستادن رو     دوباره به دنبالششام من رو ا اندکی پن ا  منیه مدرن را رویش نوشته بودما امیر  
مآا بسیار لیف کردن ندری دربار  ماالیی  شنبه بودن جاللت حاضر شدمن سه بعدی به دربار نمامی  

را ممو ش   اای بومی بند که جاغورش را عمل کرده بودم  حبت کرد و ا  من خوااش کرد تا  خم 
خوااد تا شمایلش  می  خره به من گفت که دامن پن ا  من ا  تِمثال یاد کرد و خیلی تحسین کرد و باال

 کنمن  را نقاشی
ییی یا دو رو  بعدا نجاری ممد تا ا  من دستورالعمل ساختن حوکاتی برای تثبیت پرد  نقاشی را بگیردن  

بعد دحار سرماخوردگی به نمر  رو   بود و  ابری  در شروا  مسمان  بود و  اکتبر  اواخر  ای شدید شدمن 
 باشدن  نی شدهرسید که اوا ناگهان خ امی

ند که پرد  نقاشی به  ودی مماده شدا تا مغاِ  کشیدِن عین امیر ونتی  یاد گبشتن سرماخوردگی  ارح
رفع شدا ولی پن ا  یط یا دو رو  به جای من که احسان بهتری کنما ناجورتر شدمن توان ایچ  

ه  که شاید تا داشت  کردن ناگهان به فیرم رسید ونفه درد می دیدم و کمرم بی کاری را در خود نمی 
باشمن به راستی که تا داشتما من ام تبی شدیدن ا  حملۀ اول به کلی فرق داشتن ا  بخت بد حند  
رو  پیش ا  منا مشپ م را به خایر کدام تقلبی که دنیق به خایرم نیست رخ ت کرده بودم و یگانه  

در خدمت    مان مردی بود که دارم بودن این اتوانست به شیو  اروپایی غبا بپ د یویله کسی که می 
بودن سرخ کردن گوشت و   پال رفته بودیما نان شام را پختهپولین بر ما بود و رو ی که به تخته 

ملودا نه  رسیدن با تن تا اش ام به پایان می حی  انرمشپ ی  پختن شیربرنج را یاد داشت و با این دو
داشتم و نه ام    یسوپم گباشته بود رنگ و پرروغن که نامش را  رغبتی به من مایع مبگینا خاکی 

نامیدن ا  نان خشط ام خبری  میل به پشقاا مملو ا  کتلۀ رنیقا ل ج و حسپناکی که یفرنیم می 
گونه بود که در ونت بیماری حی ی اشتهامور نیستن این وضع حنان  اای حرم نبودن در عوض حپاتی 

یعنی گرسنگی  تا به کار گیرما  بر من سنگینی کرد که مجبور شدم شیو  حییمان را در تداوی  
معیلی به دو  مآا ا  بیماربودنم خبر شدن بی  ورتا پن ا  یط یا دو رو  جاللت  بیشمن به ار

باشی و تمام دستیاران اندوستانی شفاخانه دستور داد ا  من دیدن کنند و در مورد منحه برای  حییم 
به نمرم حنان  امیر داشتا ولی    بهبودی ضرور است  حبت کنندن این نشان ا  مهربانی و کرامت 

تر ا  احتماالت  اا گردن نهما احتمال مردنم نوی اای من جمع و یا ییی ا  من رسید که اگر به تداوی می
 بودن  دیگر خوااد 

مآا نخشییده بودن حون شنیده بود که غبای مناسا حال بیماران اروپایی  ولی حشمۀ عنایت جاللت 
اای اندوستان  اش که ا  ییی ا  ااتل اندوستانی یافتا به سرمشپ   توان به مسانی در با ار  را نمی 

اایم  مورده بود دستور داد ارحه که من میل دارم مماده سا دن مشپ  ار رو  برای دریافت فرمایش 
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مآا اف ون  موردند و نان خشط و بیف تی و جیلی و پودینگ و میوهن جاللت ممدن برایم سوپ می می
 فرستادن  ام شراا سرخ    بر من شیشۀ عرق و شیشۀ 

بودمن   اکنون پیش ا  شفایافتن ا  تا مالریاییا ا  دیدگاه بیمار ام با این مرض به خوبی مشنا شده
یط ا  حمالت با حملۀ پیشتر فرق داشتن پن ا  من که بیشتر   دستخوش سه حملۀ پیاپی تا شدمن ار

می  جویای احوالم شدن این  محبت یار م ای بسمآا با نامهام گبشته بودا جاللت ا  دو افته ا  ناجوری 
 است ترجمۀ من: 

کنم.  »خطاب به داکتر گری محترم و معزز. از خداوند توانا برای شما صحت و سالمتی آرزو می 
کنم برای شما نامه نوشتم چون بسیار مایل به شنیدن احوال سالمتی شما هستم. نزد خداوند دعا می 

 . ببینم تا شما را همیشه سالم و سرخوش
 الرحمان. تمام. این را من نوشتم.« امیر عبد

اای امدردی دریافت کرده بودمن ا  شنیدن  اا و پیام ار حند رو ا ا  سپهساالر و کسانی دیگرا سالم 
اینیه سربا ان و مردم شهر مر وی سالمتی عاجل مرا داشتندا خشنود شدم؛ حون ونوف به این امر  

 استن  که مدم در جامعه مفید باشد نعمت 
العاده لبت بردمن ولی رو  بعد  یافته بودمن برای ساعتی به سواری رفتم و ا  من فوق   بهبود کمی  

شدمن ونتی ا  این حمله به حال ممدما به عیادتی ا  یرف امیر که ییی    دستخوش حملۀ شدید دومی 
  ن البته ا  اایش را فرستاده بود مفتخر گشتمن میر احمدشاه مردی بلندنامت و درباری بود ا  سرمنشی 

پیام  نداشتمن  برخاستن  توان  حون  کردما  پبیرایی  خوابم  اتاق  در  جاللت او  مشفقانۀ  را  اای  مآا 
اای  دردی و مشغله مآا مر و داشته تا شخ اً ا  من دیدار کندا ولی پای بودن گفت که جاللت  مورده

ی راضی  ام خیلردهکار حیومتی مانعش شده بودندن اف ود که امیر ا  خدماتی که تا حال برایش ک
است و میمئن است که من انگی ه یا خواست دیگری غیر ا  خدمت  ادنانه به او را ندارمن من ام  

مآا به من اعیا فرموده بود ابرا  کنم و نی   کوشیدم امتنان خود را در برابر افتخاری که جاللت 
 دن بو کرده  برای من امه مهربانی که ا   مان انامت در کشورش در حقم ادا

ی منشی نمایند  بریتانوی ممد و پیام تبرییِی سردار را به مناسبت من که حنان مورد عنایت  رو  بعد 
 کردن  اما تقدیم مآا نرار گرفته جاللت 

بودما   حندی پیش ا  بیمارشدنا به داکتر وایر مأمور  حی در بمبئی که در اندوستان با او مشنا شده
ای  ن یط یا دو رو  پن ا  یعیادت ملوکانهم نامه کرده بودم  نامه فرستاده و تقاضای واکسین لمفاوی 

ا  او دریافت کردمن نوشته بود که با وجود حسن مشنایی متقابل میان ماا باید بدانم که خودش ا  تبی  
ای!  رجعی در رنج است که حند سال پیش در ترکستان عارض حالش شده استن حه خبر جانانه 

تخوش تا ترکستان استمن به ارمنی گفتم: یبه گمان من  این سو دس  دیدم که خود ا  حند افته بهمی
ام شودا حی ی میمئن   بهتر  حالم  اکنون  اگر  بودا حتی  پایان عمر امراام خوااد  تا  این مرض 

گفت نها تبی که  نیستنم مرض به جگرم سرایت کرده بودن ولی ارمنی ا  مسئله نگران نبودن می
ام م اا  جا که فراموش کردهکرد او در فالنعا می گر استن اد دوستم دحارش بوده حی ی کامالً دی

اا  شناسد و گاای پن ا  سال مرض شده بوده و تبی بسیار بد بوده استن ارکسی این تا را می 
 نیستن  کندن ولی تا من با من ییی نابل مقایسهدوباره رجعت می 

 _ ی احاا اگر شما بسیار مریضا پن حگونه توانید کشیدن سگرت؟م 
ساختن پن ا  حند رو ی وضعم بهتر شد و برای یط سواری  فریبنده مرا خرسند می   و با کلمات 

باشمن   کردم باید دفعۀ نبل خنط خوردهکوتاه بیرون رفتمن خود را با دنت پوشانده بودما حون فیر می 
سان  تمام من رو  خوا بودم و رو  بعد برای دو ساعت بیرون رفتمن حون به خانه برگشتم خیلی اح

کردم و بند بندم درد گرفتن با  تا به سراغم ممدن این بار سیر حرارت بدن ا  دو حملۀ    ماندگی 
 بودن  پیشین به کلی متفاوت 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

بارید نبودن  باری شروا شده بودا ولی برف سنگینی نباریدن بیشتر ا  منحه اغلا در انگلستان می برف
ولر  تقریباً یط ماه به درا ا کشیدن  الت تا و ید سو ان بودن حماا می ولی بادی که ا  میان دشت 

غالم  ا   ییی  سمندرا  که  شنیدم  مریضی  وسی  جاللت بحهدر  مدم گان  شمار  در  که  اای  مآا 
رانده پایش به  داشتنی بودا ت ادم کرده استن در اثنایی که در بیرون ا  ن ر با اسا میدوست 

دای ن دم  ده شده بودند برای گ ارشفرستا  شااایی که به تداوی درختی ا ابت کرده بودن اندوستانی 
اندوستانی  ولی  نهن  یا  است  شیسته  پا  استخوان  میا  که  نبود  روشن  تخته ممدندن  را  پایش  بست  اا 

بودند و حون جویای نوا تخته شدما دیدم که در  ورتی که استخوان شیسته باشد نامساعد   کرده
 شدمن  ولنگان راای ن رلنگ ارمنی  استن خود را گرم پوشاندها ع ایی در دست امراه با 

شدن سمندر در یط خرگاه ترکمنی در باغ ن ر  برف خیلی ضخیم نبودن فقی شش یا افت اینچ می
شیل است با حهارده فوت نیر و حهارده فوت ارتفاان ا   ای گرد و گنبدیافتاده بودن خرگاه خیمه

قریباً افت فوت ا  سیح خیمه ت  تعدادی پایۀ سبط ولی محیم حوبی ساخته شده است که در داخل
افتدن روی من با بوریایی ضخیم و ای حوبی جای میاای باالیی من در حلقهند و نوک مین بلندتر

است که   ای حوبی تعبیه شدهشودن در یط پهلویش دروا هاای کربان پوشیده میا  درون با پارحه
ای باریط بودن گرداگرد خرگاه جویحه  موی ان  شودن بر مدخل من نالیندر تابستان ا  من استفاده نمی

برای انتقال ما برف و باران حفر شده بودن درون من با نالین فرش بود و مریض من بر بستری  
اای فرو ان در کف خیمه افتاده بودن خرگاه خیلی گرم بودا حون در وسی من منقلی ب رگ با پارحه

شد روشن کردن در  افروختن حراغ می  در و یا غال نرار داشتن فضا را تنها ا  یریق گشودن  
ا   تابستان ییی  کنار دن  با  را  من  نیستا  به سرپوش ح یری خرگاه  نیا ی  دیگر  که  ونتی  اا 
 سا ندن می اای کربان روشنپارحه

تخته  پسرا  ران  بهبر  ا الً  شیستگی  موارد  در  که  حی ی  بودندا  بسته  را  نیستن  گیی  دردبخور 
کربی  با   را  من  و  معیلی  تختۀ  دم  پیداکردن  استن  پایینی شیسته  ثلث  در  ران  استخوان  که  دیدم 

اای دیگر  اا که در خرگاه بحه اندکی ونت را در برگرفتن حندین نفر ا  غالم   تر و مناسااب رگ 
کردم  بست می انامت داشتند و نی  افسری که مسئول مرانبت منان بودا به درون ممدندن ونتی پا را تخته 

گونه  گلوله در نسمت باالیی ران پسر جلا شدن خواستم علت من را بدانم و به این اغ  توجهم به د 
 شنیدمن  داستان سوءن د به جان امیر را که یط سال نبل رخ داده بود 

مآا سرگرم تماشای رسم گبشت نوا در دشتی بیرون ا  شهر م ار بوده استن در من رو  ا   جاللت 
شیل گط مربع ای با ودار بر تپه ه بر پشت اسپا بلیه بر حوکی ن ندرد سیاتیط در رنج بوده و بنابرای 

م نوعی و خاکی با ارتفاا حهار یا پنج فوت نشسته بوده استن سیگاری بر لا داشته و سپهساالرا  
شنان  اند و در یط کنارش کپتن گریسباخ  مین اش جمع بودهگان و افسرانا پیرامون حوکی بحه غالم 

 استن دهبر روی  مین نشسته بو
ا  نیار   من  ا  مردان  ییی  ناگهان  بوده که  امیر  مقابل  ا   ا  نیعات اراتی در حال عبور  ییی 

کندن درست  داد و فیر می راست ادف نرار می دارد و امیر را یط میدا تفنگ را ا  شانه برمی برمی 
له ا   یر  گلوکند تا حی ی بگویدن مآا خود را به سوی کپتن گریسباخ خم می در امان لحمه جاللت 

می  می با ویش  سوراخ  را  حوکی  پشتی  سمندرا  گبردا  به  و  ران  کند  مف ل  در  یر  اندکی 
 کندنمی  ا ابت 

کشدن سپهساالر فوراً ا  تپه  رساند و انو  ام سیگار می اش را بدون سیتگی به پایان می امیر جمله 
کن!م ولی دیگر   ورد: ی بر می شتابد تا ب ندشن امیر بانگ برم جهد و به سوی مرد می به پایین می 

مید و کسانی که منجا ایستاده بودند کارش را  دیر شده استن شمشیِر سپهساالر بر فرق مرد فرود می
 کنندن می  تمام 
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خواسته است ا  عمق نضیه سر درمورد و معلوم کند که انگی   مرد اراتی که یط  امیر احتماالً می 
میا در من تویئه تنها عمل کرده است؟ ولی ار شط و  و    شده بودا حه بوده است تیرانداِ  شناخته 

 باشدن  گاه نشنیدم حی ی مشخص در من مورد کشف شدهگمانی در میان بوده باشدا من ایچ 
اا بلندتر است و یبعاً مونف  بحه کند که ا  معاش امۀ غالم پن ا  منا سمندر معاشی دریافت می 

 کندن می  بهتری کسا 
ساعت را در برگرفت و در پایان کامالً خسته و مانده شده   ست منا دو در  ساختن تخته و بستن مماده

اش دستور داده بود  العادهمآا با لیف فوق بودمن دیدم که خبِر ممدنم به امیر رسیده استا حون جاللت 
ام انتقال داندن ییی یا دو بار  اا را به خرگاه بیاورند و مرا تا خانه که تخت روان ییی ا  شه اده

ادیگ امه ر  که  شوم  میمئن  تا  کردم  دیدار  سمندر  دوباره     بدنم  حرارت  ولی  استن  درست  حی  
نگران به  به  یوری  و  کنم  حبر  او  بیشتر  عیادت  ا   شدم  مجبور  کردن  شروا  رفتن  باال  به  کننده 

 کنمن  اا اکتفا اای اندوستانی گ ارش
اا تیان  اا و اارسی و دروا ه ید  لر ونیم ع ر  ل له شدن تختم می حند رو  پن ا  منا به ساعت پنج 

خوردندن ولی این ییی در مقایسه با  ل لۀ کابل حی ی خفیف بودن ارمنی را که در اتاق مجاور  می
اا شده استن به اتانم ممد و پرسید که میا  با ی بود  دا  دم تا بدانم که میا متوجه لر هسرگرم نیعه 

 ی؟م یرد ن نلر ه را احسا حی ی کار دارم؟ گفتم: ی مین 
 _ یحی لر ه را  احا؟م 

 _ ی ل له ران حیور نفهمیدی؟ تمام خانه لر یدنم 
 با لر ه استا ولی متوجه  ل له نشدمنم   _ یخوهننن بلیا فیر کردم که  مین کمی

بودم   رو  کریستمن تا راایم کردن حندی پیشتر ا  منا به مستر پاین نامه فرستاده بودم و خواسته
اا  ای ا  حپق تواندا برایم بفرستدن رو  کریستمن مشپ  رسید و با خود جعبه ی ه م اگر مشپ ی پیدا کرد 
 بودن اای کارتونی را مورد که ا  لندن به کابل رسیدهاا و یرحو سیگار و نی  مجله 

اا در  اایما حه پیر و حه جوان بودندن بعضی ا  من اا امواره منبع تفریح برای من و مهمان کارتون 
ماندمن یور مثال ییی  حنان خالی ا  ندرت تفیر و خیال بودند که حیران می  ویرت ادرک و تعبیر 

داد که بر دو  اای کریستمن که ا  سال نبلی بودا البته این مهم نیستا خوکی را نشان می ا  شماره
کندن محمدعمر کوحطا پسر  اش جهان بیرون را تماشا می اش ایستاده و ا  دیوار یویله پای عقبی 

نیاوردن باالخره به این نتیجه رسید که گرافیط اسپی را   در ا الً ا  این ت ویر سر  اناخ  هپروان 
دادن ارمنی او را با این ت ور به حالش گباشتن خوک برای مسلمانان ناپاک  اش نشان می در یویله 

 بودن می  خوریما برایش خیلی ناخوشایند است و ت ور اینیه ما گوشت حنان مخلوق  شتی را می 
ممدا مرد جوانی بود به نام شیرعلین برایم گفته  اایی که اغلا به دیدنم می مان ییی ا  مهمان ن  ر مد 

ام  بودند که او پسر دوم امیر اسبق بخاراستن میان ما در من ونت رفانتی به وجود ممد که مانند دوستی 
 ماندن  با میر ا عبدالرشیدا تا ترک من کشور پایدار

تر و  اایی را که مریف شدم فیاای نچم بودن گاای مجبور می ستری پ اای یمشیرعلی شیفتۀ با ی 
کردن  اندکی دشوار بودا به ارمنی توضیح دام و او من را برای شیرعلی به فارسی ترجمه می فهمشان  

شدا اای ارمنی دستگیرم می خندید و من ا  روی حند کلمۀ فارسی که ا  گفته شیرعلی معموالً می 
بافدن سال بعد ونتی  فیاای را نفهمیده باشدا خودش حی ی به ام می مرافت  یی که  کردم جا حن می 

 داردن ساختن نابلیت کاملگفتن و ام در فیاای او را به لندن موردما دیدم ام در فیاای 
کردمن رو ی مرا با  اا توضیحاتی  نده ا  لندن و شیواش ارائه می برای ارمنی به کمط عین

 ت: ی احاا بگبار لندن را ببینمن بعد ا  من اگر ماردم ام غم ندارمنم داخان   رت گفتن این کلمات به حی
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اای  یادی  ند و تنومند بود و خیلی حسانن سؤالاا به دیدنم ممدن مردی کوتاه بحه افسر سرپرست غالم 
گیردن   خوااد حند تداوی ساده را برای ونایع عاجل یاد رسید می در مورد جراحی پرسیدن به نمر می 

 بودمن  خیلی خوشحالین او ا  تدر
تنگ شده بودم که  مور بودن حنان در این  مینه دست در من  مان وضع بخایر تنباکویم خیلی رنت 

با دنت جمعسیگاری ته  کردمن در با ار م ار حی ی ج   کردم و در حپقی دود می موری می اا را 
شدن به ارمنی گفتم: یبه  ودی  می پیدا ناستفاده بودا  اای خام تنباکوی فارن که برایم غیرنابل برگ 

 شود و جای من را مشفتگی پار خوااد کردنم پاک خالص میتنباکواایم پَی 
  احا خرواراا سگرت دارند و تنباکونم  دانستن منا مشفتگی حه معنان ولی امیر_ ی احاا نمی 

 _یبه احتمال نوی حنین استن ولی حه کنم که خود ندارمنم 
دادن حند تا سگرت یا   احا خواام نویسید و او برایتان می  امیر من به  باشن    _ یشما کار نداشته

 سیگار اامیت حیست؟ ایچ!م
 مآا درا  کنمنم توانم دست یلا سوی جاللت _ ینها نباید این کار را بینین نمی 

 گوییدن من نوشتنن نه شما نوشتننم _ ی احاا لیفاً مهربان باشن شما حی  نمی 
اای  مآا برایم ده بسته ا  سگرت ید اعتراف کنم که ونتی جاللت د کردن با حنان خواا میمئن بودم که  

خوش فوق  نقره العاده  جعبۀ  و  سیگار  بسته  حهار  ترکیا  فرستادا  یعم  گوگرد  نویی  و  سیگار  ای 
 شدمن  خجل

بیرون جاللت  برایم  تا حهار مآا  بودن  باشما منع فرموده  نیامده  به نوت  تا ونتی  ا  خانه را  م  شدن 
بخش  رفتن به خود ندادمن به دیدن سمندر رفتم و دیدم که پایش به  ورت نناعت رئت بیرون جنوری ج

 استن  رو به بهبودی 
برنرار بود و من پن ا  مالنات با سمندر و نوشیدن حای  شنبه افتم جنوری دربار نمامی  رو  سه 

ا  مهر    یا ده پیشومن ساعت  مآاا به دربار بربا اوا بر من شدم تا برای عرض احترام به جاللت 
پوشیدنش  کردن لبان ام می شدمن ارمنی امراای بودن این اولین دربار  مستانی بود که در من حاضر می 

 بودن  رنگا تماشایی با من دستار سفید و پوستین حرمی  رد و شلوار مبی 
پوشیده  برف   من درختانراه میان باغ به سوی ن ر رفتیا  خرگاه سمندر به راه افتادیم و ا  یریق کوره 

اا  راهرنگ بود و ما و گل کوره اان مسمان خاکستری اای کلفت یخ مویخته ا  شاخه بودند با مخروی 
اای جنواا  بودن امگی ا  باد سرد و سو ان خود را جمع کرده بودندن در دوردست  را یخ بسته 

 رسیدندن می  اا با رنِگ پریده و مبی به حشم کوه 
بودندن   ممده ی ا  مردم با عرایض و یا برای حل دعوا گرد  را انبوا ا مقابل نای وسیعدر میدانی 

مآا در حهارحوا  پط حاضر بودن جاللت اای برحهگارد نگهبان امیر در امان ن دییی با تفنگ 
اا و مأموران دربار در  رسید جلون کرده بودن منشی کلیینی ب رگ و گشوده که تقریباً تا  مین می 

کردند ارمنی ا  میان جماعت که محترمانه راه ما را با  می ندن من و  ن جمع بود اردو یرف کلیی
 رفتیمن  گبشتیم و به سوی کلیین 

مآا سخن را پایان برساندن به مجردی که حشمش به من افتادا کاله  ای معیل ماندم تا جاللت لحمه
والم شد و  ه جویای احمآا مؤدبانبه پیشا تعمیم کردمن جاللت   ام را ا  سر برداشتم و با گامی نلینره

 بیایمن  ا  دیدن من ابرا  خرسندی کرد و دستور داد به درون اتانی که نشسته بود 
بودن   رغم پوستینا باد سرد به لر اندنم شروا کردها  داخل شدن به اتاق خوشحال شدما حون علی 

به درون اال   پاویلیون  یافتم و به یرف حپ دوا  یریق دروا    یا دالی  راه   دم و   ر مرک ی 
مآا در من نشسته بودا باال  دمن ارحند که اارسی با   اای ضخیم دروا   اتانی را که جاللت پرده

 بودن  بودا ولی در مقایسه با بیرونا اوای اینجا به  ورتی میبوا گرم 
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ودن در پهلوی حپش می ی کوحط و ای با ودارا رو به اارسِی گشوده نشسته ب مآا بر حوکیجاللت 
پیا  بیاورندن اول پیشخدمتلۀ حای نرار داشتن دستورداد حای و حوکیروی من  اا ای ام برای من 

تر بگبارندن در اثنایی مآا فرمود من را ن دیطدورتر ا  می  نرار دادندا ولی جاللت ام را کمی   ندلی
 دادنمی اای مراجعین ادامهنضاوت دعوامآا به حل و ف ل و  نوشیدما جاللت که من حای می

الشیل تر مردی را که مااراً نجار بود به درون موردندن یط جوره پاپوش حوبی عجیا ی دیردکان
مآا من را معاینه کرد و پن ا  من  در دست داشتن کف پاپوش با خاراای مانی مجه  بودن جاللت 

ده است و در  مستانا ونت شیار در  رو به من کرد و توضیح داد که من را خودش اختراا کر
 دادن شود برای پیشگیری ا  لغ یدنا پا را با کفش در من جای ااا می کواستان 

اایش  شدن پوستینی مخملی به رنگ بنفش تیره به تن داشت که یخن و مستین امیر بسیار جباا معلوم می 
پاحهم  که به فارسی یپری   کنم پوست نوعی سمور بود با پوستی بسیار پربها مراسته بودن فیر می 

اای یال م ین بودن حون  شد و کمربندش با ورنه اای یالیی دیده می اایش دکمهنه نامندن بر شا می
اا بدادا ا  من تفنگحۀ کوحط و  گشت تا به ییی ا  منشی در جیا راست پتلون به دنبال ماهری می 

و کالای پوست م ین با نگین المان  پوشی را بیرون کشیدن شالی پوستی بر  انویش اموار بود  نِیل
 اشتن د  بر سر 

شدند جالا بودن تقریباً امۀ  اای رنگارنگی که به پیشگااش حاضر می تماشای رفتار و ماار مدم 
اایشان ام سفید و اگر  باختندن بعضی تا لا ممدن رنگ میمنانی که متعلق به دربار نبودندا با پیش 

پ ا  حیستن ا   توانستم بفهمم گدانستم که نمی منقدر کم فارسی می شدن  سیاه حهره بودند  رد می 
اا تنها ا  ایبت حضور ملوکانه است یا  شدنتوانستم که میا این احساساتی رو نضاوت کرده نمی ین ا

 داردن  علتی دیگر ام
 ان بار حنان ناگهانی خود را به یرفم دور داد که ییه خوردمن به فارسی گفت: یمردم در خ امیر یط 

ً و  مستان که باد سرد به جانشان می  دن شوندن علتش حیست؟م حرف می  تِب گرم دستخوش  خورد دفعتا
بودن بنابراین با یط مثال شروا کردم: یتفنگی با باروت و گلوله پار شده استن ا  پتالوجی نامناسا می

اا خود را عوض من اندن  شودن مردم این کشور حون تفنگشود و باروت منفجر میماشه کشیده می 
یابدن این  ار شود و با تنفن مداوم به بدن راه میند می   مین بلکنند که ا می باروت با  اری پار

اا شود و تا من مالریایی استن یط تیان خفیفا یط باد سرد به مانند کشیدن ماشه باعث انفجار می
 دادنم را مورد ضرا نرار می

: یدرست  تأمل گفت توضیحاتم به کلی متقاعد شده استا حون بی مآا ا  رسید که جاللت به نمر می 
 بودن  ام حه حی ااییاستا درست استنم حند سؤال دیگر ام ا  من پرسیدن متأسفانه فراموش کرده

بی بودیما  نشسته  من  در  که  اارسیاتانی  البته  نبود؛  انگلیسی  نشیمن  اتاق  به  دگرگونه  شباات  اای 
رتر با شیشۀ  اای ب رگتر بودندن اارسیانگیسی پهناای  اا ا  اارسیداشتن این اا دترشفافا و خا

پوش  اای ب رگا نوعی پنجرهبا شیشۀ رنگین مجه  بودندن بر روی نسمت پایینِی ییی ا  اارسی
کردن یافت حفم میاا را ا  م ار نور شدیدی که ا  برف با تاا میحوبی نرار داشت که حشم

اا رنگ و  یقل یکار اای منقوش م ین بودن کندهاا با حیاکیحهارحوا اارسیاای دروا ه و  پله
اای ابریشمین و رنگارنگ موی ان بودن  اا پردهنشده بودن در مقابل دروا ه و در دوپهلوی اارسی

اای پارسی و ترکستانی فرش شده بودن دیواراا سفید بود و سقف اتاق به  ورت  سیح اتاق با نالین
اایی حوبی تونپیوست که اردو سرش بر سه بودن سقف در ار یرف بر تیری میخشن رنگ شد 
شده استوار بودن در کنار دیوار دو یا سه حوکی با ودار و مخملی نرار داشت  کاریباریط و کنده

اا معموالً  اا حیده شده بودن رومی یو حندتا می  کوحط که بر من نلم و مرکاا و حراغ و گلدانی
وسی ییی ا  دیواراا    شان اندوستانی بودن دراای یالیین ییی دوتاییبا گلدو ی  ا  مخمل بود 

خورد که شبیه تاق باالی بخاری بودا گرحه در منجا کدام بخاری وجود ِف سفیدرنگی به حشم میر 
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تشییل    نداشتن این ییی بیشتر ا  حی اای دیگر نمای شرنی داشتن ت ئین ا لی را رواق اسالمی
ده بودن در  یر  نگ حیده شاای رنگاراای این رواق منقوشا گلداناا و فرورفتگیرفحهدادن در  می

مبین بخاری دیواری نرار میاین  با اا و در محلی که معموالً  گیردا می ی نرار داشتا پوشانده 
ای و بر اریط ا   شده و باالی من حندین شمعدانی برنجی و حند شاخهمخمل سنگین و گلدو ی

 بودن  لیسا را یافتهکه این مجموعه به  ورت کل شیل نربانگاه کمعی مومین یوریاا ششاخه
اارسی ا  گلدانی کاریای منبت در  استثنای  شدها ردیفی  به  اتاقا  در مرک   داشتن  پارگل نرار  اای 

منقلی ب رگ و برنجی پار ا   غال فرو انا حی ی وجود نداشتن در سر دیگر اتاقا به دور ا   
 بودن  ساالر که بیمار داان ارتش حهار انو بر  مین نشسته بودندا به استثنای سپهامیرا فرمان

مآا حوالی ساعت دو بعدا مهر دربار به پایان رسیدن عارضان و دعواگران رخ ت شدند و جاللت 
ای دیگر در  مآا اتاق را ترک نیرد و بر  ندلی ا  جای برخاستن ماام امه به پا ایستادیمن جاللت 

دانستم که  جای گرفتن نمی   ای سفید که پیشخدمتان به درون مورده بودندامستییل با رومی ی می ی  
که مغ م درگیر این سؤال بودا ارمنی که در پشت سرم ایستاده بود  میا باید بمانم یا برومن انگامی  

 خودش را خم کرد و به گوشم گفت: ی احاا شما بمان لیفاًن عالیجاه این مر و داردنم
مقابل من گباشتندن افسران  مآا بر می ش نشسته بود و می ی کوحط و پوشیده با سرمی ی را  ت جالل

و روی من تیۀ سفیدی  ای ب رگ حرمی  اندندن در برابرشان پارحهامان جایی که نشسته بودند بانی م
ن  شود رومی ی نامیدا حون بر  مین اموار بودن نان حاشت یا  بحانه را موردند گسترده شدن نمی 

مآا بر  رابر جاللت یی دوتا در بدار بودندن یالشیل و سوراخ اای عجیا اا مجه  با سرپوش مرف
مآا به خوردن شروا کرد و پن ا  من مرفی ام  می  گباشته شد و حندتا در برابر افسرانن جاللت 

حند که ا   بودندا ار برای من موردندن پشقابی امراه با ناشق و پنجه و کارد نی  برایم مماده ساخته 
اشتن ناشق و پنجه خرسند شدما حون در  ا  د   کنندناا استفاده می حنین حی ی در شرق فقی اروپایی 
مآا نشسته بودمن دیرتر ارمنی  روی جاللت اا را یاد نداشتمن روبه من رو گار انو  خوردن با انگشت 

گرفته بودند که حرا   رارکردندا مورد سر نش امیر نبرایم گفت که پیشخدمتانی که مؤدبانه خدمت می 
 نبودندن  اا به حنان حی اا مشنااک نیاورده بودندن من پ  ایبرایم برای ار پشقااا کارد و پنجه 

ای باستانی به نام یجمبلم داشت؛ پن  ای مشابه با شیرینی نخست برایم نوعی پنییط موردند که م ه 
بود و ندری پلون در   جیا پخته شدهدانم ا  حه حیوانی بود و به نوعی ع ا  من ندری گوشت که نمی 

اا و دسترخوان سفید را برداشتند و به جای من  ن پن ا  من رومی ی کل امه حی  را خوشم ه یافتم
اای یالیین میوه مورده شدن  رنگ بودا با گلدو ی اای دیگر پهن کردندن مال من مخملی و مبی پارحه 

مآا سگرتی را  پنبه نگهداری شده بودن جاللت   بیشتر انگور بود که ا  تابستان تا من رو  در میان
ای را بیرون کشیدم و سیگاری متش  دمن برای افسران حلم  سیگاردانی نقره   روشن کرد و من ام 

کشید و حلم را به  اا میب رگ ا  دود را به ریه   گشتن اریط حجمی موردند که دست به دست می
کردن   دود و من را به نفر دیگر پیش می را می  دادن این ییی خاکستر تنباکوخانۀ حلم پیشخدمت می 

ام و  جا ماندمن به خود گفتم: یمن بیگانه ادند و رفتندن من امان ن برخاستند و سالم د پن ا  من افسرا
رفتن   ونت  که  است  نداده  اشاره  برایم  انو   او  کندن  رانمایی  مرا  که  است  ارمنی  ومیفۀ  این 

باشما مق ر اوستنم دلیلی   ن اگر مرتیا اشتباه شده استن ا  یرف دیگر جایی راحت است  رسیده
 کردمن  شد و من سیگاری دیگر دود  ختن مونعیتم وجود نداشتن باالخره حای موردهاسبرای مختل 

جاللت  میان  من  منشی در  بودن  م روف  خیلی  می مآا  می اا  حی ی  گرفته  ممدندا  دستور  و  گفتند 
فرمود  شدا با  می بسته مورده می تط و یا بسته  را که تط اا  اا یا گ ارش مآا نامه رفتندن جاللت می

نوشتن پن ا  من نامه را  دادن جواا را در پاییِن نامه یا پشت من می سخ میی یا دیگری پاو به یی
انداختن  کرد و من را به  مین می بست؛ مدرن را بر من درج می گباشت و من را می در پاکتی می 
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داد اا می اا را پن ا  خواندن به ییی ا  منشی کردن بعضی نامه ع می اا را جمییی ا  منشیان نامه 
 بودندن  اا محدود تا پاسخ دادن ولی این دسته ا  نامه 
ساله که بلو  و پتلون پوشیده و دستاری بر سر داشتا به درون   در وسی این کاراا پسری تقریباً ده

ق را شیستاند: یسالم علییم!م امیر که  ممد و با  دایی  یرا سالم معمول را ادا کرد و سیوت اتا
ن   ورت مییانییی جواا داد: یوعلییممن سرش را بلند کرده و با دید   سرگرم خواندن نامه بود به 

اندکی  پسرک خدمتیار حی ی به فارسی گفت که ا  من کلمۀ یخنطم دستگیرم شدن پسر ناپدید شد و  
آا که در گرماگرم من امه امور دولتی توجه  مپوشیده ماار شدن این حرکت جاللت پن ا  من پوستین 

ای مانند احتمال سرماخوردن پسرک پیشخدمت داشت و دستور ال م را  تادهافپابه حنان مسئلۀ پیش 
مآا رو به من کرده و مرا با کلماتی  دادا بر من بسیار اثر گباشتن حون فشار کار رفع شدا جاللت می

که بررسی کرده استا من بیش ا   ا  جمله گفت یوری   ممی  مورد خیاا نرار دادن بسیار مالیفت 
اا و خدمات  ادنانه نسبت به او را دارم و اینیه در میندها نه   د اجرای میلفیت ار حی  دیگر ن

 استمن  تنها مأمورا بلیه رفیقش ام 
کردن شه اد  کوحط محمدعمر را تعیین کرد و با مالحمۀ  یاد نسبت به راحت  برایم ونت واکسین 

ام را امه رو  و یا ارونت  نه اای افغانی ن دیط به خا ما به پیشنهاد ارمنی دستور داد تا حمام بودن 
من بخوااما برایم گرم کنندن این کار ندری گران بود و با در نمرداشت نیمت حواا عایدات من  

رساندم و   رو بسیار ممنون بودمن با  حای نوشیدم و سیگاری را به پایاندادن ا  این کفاف من را نمی 
االر که مریض بود و  د که ا  سپهسمآا خوااش کراجا   رخ ت خواستمن پیش ا  رفتنم جاللت 

 رفتمن  داشتا دیدن کنمن تعمیم کردم و بیرون تا 
جاللت  مهربانی  ا   ارمنی  کردیمن  ترک  را  منجا  که  بود  بعدا مهر  حهارونیم  و  ساعت  مآا 

گفت که تا حال ایچ  جیدن با غلوی شرنی می گناایش خوشحال بود و در پوست نمی نوا ی کوحط 
گفت:یجاللت باالیت بسیار مهربانن خیلی  الیاف نرار نگرفته استن می  مردی به مانند من مورد 

 خواست بگوید یتو را بسیار دوست داردنم مر ویت را داردنم به گمانم می 
اا و تقالاای بیرون  جان ا  سپهساالر عیادت کردیم و حای جبری را نوشیدیم و راای خانه شدیمن ای

در پیش  ری روشن کردمن شام مرامی  ا ا  تن درموردم و سیگاام ساخته بودن پوستین را  خانها مانده
کرده و سخت بیمار   داشتما ولی مجبور شدم دوباره ا  خانه بیرون رومن باید ا  پیشخدمتی که تا 

 کردمن می  بودا دیدن
میدن حون حنان نشدا   نگ بودم که میا تا دوباره به سراغم می بهشام من رو  و نی  فردا  بحا گوش 

شد که نادر  بحانه رفتم تا ا  شفاخانه دیدن کنمن حند افته می ا  ین کردم و پن ا   رف   اسپ ر
بردمن  رفتم و بر اسپ سوار بودم لبت می نبودم در منجا ماار شومن ا  اینیه باری دیگر بیرون می

رفتن  رسیدا حیوان ام ا  بیرون که به نمر می رایم تحفه داده بودن یوری اسپ جوانی بود که امیر ب
کردن ارمنی   کشیدن و خی برداشتن شروا دادن سر و خرنانی به حرکت خوش بودا حون به  ود 

رو به لگدپرانی و ایستادن  حییمانه گفت: ی احاا اسپ بسیار کودننم خی  دن کافی نبودن ا  این 
ۀ ب رگ  دن بدبختانه تا نه تنها پااایم را لر ان ساخته بودا بلیه یط پارحبر دو پای عقبی شروا کر

که به تناسا اف ایش شور و  ا یوری ا  جرئتی را که مدم در حالت عادی دارد ام ا  من ربوده بود 
شد بسته بود و حنان که معلوم می انگامۀ اسپا شوق من کم شده بودن جاده نااموار و سخت و یخ 

شیستاندن    وارش ناگ یر خوااد لغ ید و پایم را خوااد اای دیوانه در خی وجست   این یاسپ کودنم 
ن ا  با ار بدون کدام حادثه گبشتیم و تا ه پا به بیرون ا  شهر گباشته  ونت نامناسبی بیرون رفته بودیم 

خواست  بودیم که با سواری دیگر امگام شدیمن این امان حی ی بود که یاسپ کودنم من ا  خدا می 
است  ن خی  برداشت و ییراش بودن بدمعاش بود نمایی عادت امیشگی منتمرش بودن جویدن و دندان و  

دادن او را بر دیواری فشردن اردو بر پااای  بر اسپ دیگر تاختن ا  گردنش گرفته بود و تیانش می
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تر  اراحت عقبی ایستادند و اکنون ِخروِخر و لگدپرانی دو ِخنگ مست به راه افتاده بودن مرِد دیگر ن
ما ا  کشته خوااد شدن    رسید که حاال ییی تر بودن به بانم  ا  من بودا حون جانور متعلق به من نوی 

ای بعد به این باور بودم که منیه خوااد ماردا امانا مرد دیگر خوااد بودن ارمنی جیغ  د:  لحمه
من  ورت اسا به کلی  دانستم که در  ی احا با مهمی  ب نمن مهمی ی نداشتم که با من ب نم و می 

کردا   ت بر سرش کوبیدمن این کار گویا او را گیجیاغی خوااد شدن لگام را با شدت کشیدم و با مش
ب  را  دیگر  اسپ  را  حون  امین  ام  دیگر  مرد  ایستادن  پایش  بر حهار  دوباره  و  کرد  راا  حالش  ه 

 شدن  خواست و تا پلط بر ام ب نم ا  نمر ناپدید می
شیهه  کردیمن حندتا اسپ ا  دور  ای عبور می باید ا  فضای با  و گسترده   در بیرون شهر بودیم و

کوشید حارنعل کرده خود را  گفت و می ته وحشیانه و با  دای  یر پاسخ می کشیدند و اسپ من الب 
اا برساندن خوشبختانه موفق شدم تا میثی کنیما حون راه خیلی نااموار و  برای گالوی شدن به من 

ن باالخره  حون سرگرمی بهتری نداشت با  به لگدپرانی و ند برافراشتن شروا کرد لغ ان بودن اسپ  
 شدمن  ادهبه شفاخانه رسیدیم و با  انواای لر ان و نلا شایران پی

شمار  یادی ا  سربا ان مریض در بیمارستان بودندا تقریباً ش ت یا افتاد نفرن انو  منقدر به  
د  ده  برسمن  امه  به  تا  بودم  نیامده  کردمن نوت  انتخاا  بودند  بیمار  شدت  به  که  را  نفری  وا ده 

غالم بعضی شش بحه شان  با  که  بودند  سرفه اایی  ملتهاا  نفن اای  و  بستر  نفنکنان  بر   نان 
بیمارستان افتاده بود که حسرت  اای مجه  و  نان پرستار انگلستان را بودندن در حنین اوناتی 

دادندا ولی فقی  توانستند به بهترین وجه انجام میمی خوردمن بدون شط سربا ان مومف منحه  می
کردندن در بسیاری موارد ال م بود بیمار به  با بیماران امدردی و مهربانی می حند نفری معدود  

گبارد  اایش را بشنومن در انگلستان پرستار دست  یر شانه و سر بیمار میجای بنشیند تا بتوانم شاش
ن ولی در اینجا امۀ کار پرستار دستور مخت ر یبخی م بودن ییی کند و در نشستن به او کمط می

 کنمن  اا را بلند ا  بیماران توان نشستن نداشتند و من مجبور بودم من   یا دوتا 
ونت برگشت ت میم گرفتم یاسپ کودنم را ارمنی سوار شود و من اسپ او را بگیرمن گفت: یبلیا  

ان حاشت دیر باشدن بهتر شما اسپ مرا بگیریدا من  ترسم نتوانم سوار شدن ران ولی می  احان می 
 رسیمنم یور  ود به خانه میمیدن در عقاید من این یگر پن ا  من می اسپ سربا  ران اسپ د 

 ام سررفتهنم اش کنمن حو له توانم سواری ارحال من نمی _ یخیلی خواا به 
 ودن استنماستندن شما نه نوی باشیدن او خیلی ک_ یبلی  احان حو له خیلی کم 

 بگویدن  یکم استماستندما اا گبشت تا بتوانم برایش بفهمانم که عوض یکم مدت 
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 احا ارمنی را احضار   و گفت: یامیرافت نا دی ا  ن ر ممد    شام من رو ا حوالی ساعت 

منی به  استنم اندکی ترسیدما مبادا کدام خیایی رخ داده باشدن تقریباً نیم ساعت پن ا  منا ار کرده
مآا میل دیدن مرا دارندن بیرون تاریط و سرد  دست برگشت و گفت جاللت به امراه سربا ی حراغ 

سی ارمنی پوستینی برایم فرستاده بودا مبادا دوباره سرما  ف داشت که تومآا منقدر لی بود و جاللت 
بیایدن ارمنی می  به سراغم  با  تا  استن گرما  مآا گفتن افغان ا  سنگ  گفت: یجاللت بخورم و 

نشیند و سرما نشیندن ولی اروپایی مرد مالیم استن حون گلن  ود خنط شودنم پوستین ا  پوستی  
فاگران در  که  بود  می بها  خ   می رن  فیر  و  و  نامند  مخمل  مسترش  باشدن  سمور  ا   نوعی  کنم 

من بودا  رو وار  تن نحیف  بود و ا  این  اندام نجیا امیر ساخته شدهرنگ بودن میابق به   رشیی
 بپیحانمن  شد من را حون باالپوشی بر خود حون می 

ی  منتمر ماندیمن به  ودی  سربا  حراغ به دست ما را به ن ر رانمایی کردن ییی دو دنیقه در دال
نمود  پرسیدم که حه رخ داده باشدن ولی حنان می ای ممد و مرا به درون خواندن ا  خود می بحه غالم 

فرستادن  مآا پوستینش را برایم نمی استا حون در من  ورت جاللت   که حی ی نامیلوا رخ نداده
 دم که باید اتاق خواا باشدا ارحند  کم حدن میمآا رانمایی کردندن دست مرا به اتاق خواا جاللت 

اتانی که در رو  دربار سه  نداشتن ا   اتاق خواا شبااتی  با ت ور اروپایی من ا   شنبه  ام که 
اتاق جاللت   تر بود بودم کوحط  دیده مآا بر  و در یرف دیگر دالی  وانع شده بودن در یط سر 

حی ی نرار داشت که به مانند یط  ای پهن و پوشیده ا  پوست نشسته بودن در برابرش  درا حوکی 
اای اندی  شد و رویش لحافی پهن بود که نسماً با پارحۀ م ین با گلدو ی م می نیمیت ب رگ معلو 

اای افروختۀ حوا  شودن در  یر من منقلی ا   غالی ندلیم نامیده می پوشیده شده بودن این شیء 
پاشتی   بود  اا روی ام حیده شدهشودن روی دیوانا بالش گباشته می  اای کالن با پوش مخملی و  و 

اایش  مآا دستاری کوحط و سفید به سبط اندی بر سر داشت و بر شانه اای ابریشمینن جاللت حاشیه 
اای یالیین اتاق توسی شماری  رنگ بودا با مستری ا  پوست و گلدو ی ی و  رشی شالی ابریشمی 

ن  حندشاخۀ برنجی نرار داشت و حندی  روشن بودن روی  ندلی دو شمعدانی  اای مومی  یاد ا  شمع 
 اتاقن  تا ام در دورادور 

بحگان در من سر اتاق ایستاده بودندن نه  حبتی بود  ای بسیار شگفت بودن حندین نفر ا  غالم  حنه 
کرد تا  می مآاا ییی ا  منان خاموشانه ا  جایش حرکت  و نه نجوایی و با یط کلمه یا اشار  جاللت 

مآاا ا تقریباً در فا لۀ میان پسران جاللت ودا اجرا کندن در یط یرف اتاقمنحه برایش گفته شده ب 
خان کاکای امیر بود؛ دیگری مهتر   سه نفر ا  درباریان بر  مین نشسته بودندن ییی سردار یوسف

مآا تعمیم کردمن  خانن در برابر جاللت  ام جنرال نا رسردار عبدهللا خان و دیگری رفیق ندیمی 
داد برای مآا امهار امیدواری کرد که  ای بگبارندن پن ا  من حای موردندن جاللت م حوکی دستور 

خایر   به  من  تا  است  خواسته  اینیه  و  باشد  نیرده  ناراحتم  شا  سردی  و  تارییی  در  ممدنم 
انده است و  اای یبی به فارسی خوسرماخوردگی شدید ا  او دیدار کنمن گفت که شماری  یاد کتاا 

داد و در   اا را نشان ندن نبول  حمت فرموده و برایم دارو دارواا استفاده ک   خواسته ا  بعضی ا  می
مورد کارکردشان توضیح دادن اجا ه خواستم تا او را معاینه کنم و حرارت بدنش را بسنجمن دیدم که  

اینیه دارو  و  د یط  به فرض  اثر می اا میابق ت ودو درجۀ فارنهایت تا داردن  گباشتندا  ر او 
رده بودن این را برایش گفتم و ام مان توضیح دادم که من در مورد  معقولی را انتخاا ک  شیو  تداوی

امن برای مدتی با من  حبت کرد و ا  جمله گفت که  برد میالعه نیرده دارواایی که او به کار می 
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ه  گاه  بان روسی را یاد نگرفتایچ   در  مان تبعید در روسیه به میالعات یبی پرداخته استن گفت که 
  ندن  اای فارسیا پشتوا عربی و ترکی گپ تواند به  بان استا ولی می 

میوه کم  و  انگور  و  نارنج  ناکا  و  انار  موردندا  شیرینی  و  میوه  برایم  اای خشطن جاللت کم  مآا 
و من در جریان    گان دستور داد حنان کند بحه تر بگویم به ییی ا  غالم سگرتی پیش کرد و یا دنیق

مآا اشاره فرمود که مایل است بخوابد و من ام اجا    ن حوالی ساعت نه جاللت  حبت او دود کردم 
 یافتمن  رخ ت 

بارید و مجبور بودم روی لبان   بح رو  بعدا ساعت یا ده دوباره به دنبالم فرستادن برفی شدید می 
هتر  مآا بی  گباشتمن دیدم وضع جاللت مریفم باالپوشی به تن کنم که ونت رسیدن به ن را در دال

را گبشتانده است    کردن گفت که شا نامرامیاا و کمرش درد میملود بود و انو  شانه شده استن تا ن
گفته استن ولی من شط داشتم  و تا انو  ام شدیدتر شده بودهن مال مان گفته بودند که ابیان می 

ار  به اتاق دربمآا امۀ ما  تگوی مخت ر با جاللت فهمیدند ابیان یعنی حهن پن ا  گفاا می که من 
با ارمنی  اندکی خوابیدن برای ما حای جبری نوشانده شدن سیگار می   مآا رفتیم و جاللت  کشیدم و 

  دمن می  گپ 
بحۀ کوحط در اتاق دربار حاضر بودندن حار انو بر  مین و گرداگرد  ندلی نشسته  حندین غالم 

 ورت بودند و دیگری بسیار  ش گرفتندن ییی دوتایشان بسیار خویاد می بودند و خواندن و نوشتن  
حهره  ولی  مینشنگن  ایتالوی  دختر  یط  به  بیشتر  یط اش  ساعت  پسرن  یط  به  تا  مهر  ماند  ونیم 

شنبه بودا با این تفاوت  شدا مورده شدن تقریباً تیرار رو  سه  بحانه که برایم حاشتانه محسوا می 
دن سیگار ادامه دادم تا اینیه دیگر  حضور نداشتن پن ا  نان حاشت به دودکر  مآا بار جاللت که این 

ااا یعنی رفیقم شیرعلی خانا برایم حند تا  سامان گاری در جیا نماندن پن ا  من ییی ا  خانه سی
 شیرن  سگرت موردن دوباره حای موردندا دو پیاله حای شیرین و نیم پیاله بدون 

احسان بهبودی    داشتا ولیاندکی تا  مآا خواندندن انو   د جاللت ساعت حهار ع ر مرا دوباره ن 
باشی یعنی عبدالواحد و  ااا دو حییم بحه کردن حندین نفر در اتاق حضور داشتندن اضافه بر غالم می

شناختمن امه دورادور اتاق بر  مین نشسته  شان را میعبدالرشید بودند و حند نفر دیگر که بعضی 
اا  بودن در مورد رسوم رون   وی من مآا س دن روی سخن جاللت ای حرف نمی ه کن کلمبودند و ایچ 

اا در مورد لندن پرسیدن  بود بسیار حی اا گفتن ا  من ام خیلی سؤال  که در دوران تبعید مشنا شده
رسید که خودش در این مورد معلومات خوبی داشتن ییی ا  رسوم انگلیسی را توضیح  به نمر می 

به   میابق  که  جنتِلمن داد  )یخان من  ثروتمند  به اای  با منمور    اام(  می  تجارت  ییجا  و  ام  شوند 
دادندن خیلی حی اا در مورد  سا ندن حاضران با اشتیاق گوش می ای را به نام یکمپنیم می اتحادیه 

اا  ای خان خواست بداند که میا این یط کار حیومتی است یا کدام کمپنی سیستم مبیاری لندن پرسیدن می
کردن معلومات  گفت که حاکی ا  من بود که نبالً در جمع  یااندن و نی  ییی دو نیته انداخته اه  به ر

دربار  این موضوا کوشیده استن  حبت سر حندین موضوا ممد و به خایر دارم که ثابت کرد  
  توانم ادعا کنم که ا  اثباتش کامالً  نه بودن استا ارحند ام نمی حرا داشتن پنج  ن بهتر ا  یط 

خایر   به  محض  گرحه  باشمن  بوده  شغلیراضی  می مسئولیت  بودما  ممده  ن ر  به  که  ام  دیدم 
 شودنمی  اای بسیار جالا باعث تفریحمام دارد با  حبت بیمارملوکانه 

امن ضرورت به  باالخره گفت که من باید بسیار خسته باشما حون تمام رو  را در ن ر سپری کرده
یی که ا  توانم  مآا و اف ودن بر معلوماتش تا جااای جاللت دادن به فرموده گفتن نیست که لبت گوش 

کردما ارگونه ناراحتی  که در اتاق دربار نشسته و سیگار پن ا  سیگار دود می بودا من ام درحالی 
 کردنمی  ام را به کلی جبران احتمالی 

  رفتم که یر ا عبدالرشید می ام محوالی ساعت شش شام راای خانه شدیمن اول باید به دیدن امسایه 
حندین بار دِر خانه به دنبالم فرستاده بودن دوباره دحار تا شده بودن ا  سپهساالر که مریض بود  
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اای یبیبان اجدادِی کشورش  داد به مهارت برای بار دوم دیدار نیردما حون دیده بودم که ترجیح می
 کندن  یعنی حییمان اعتماد 

کندن بدون شط تا نداشتا بهبودی می   مآا گفت که احسانمن جاللت  بح رو  بعد با  به ن ر رفت
شدن برایم گ ارش داد که پن ا  رفتن من خیلی احسان تا و ضعف  ولی بسیار ناجور معلوم می

گفت پن ا  عمل  کرده و دستور داده بود ییی ا  با واایش را رگ  نند و ندری خون بیشندن می
عت حهارونیم با  ا  او دیدار  استن پن ا  مهر من رو  سا کرده دن خیلی احسان راحتی می رگ

خوی  ری ی به حال ممده استن خیلی خوش ای ا  خون مآا تا اندا ه رسید که جاللت کردمن به نمر می 
اش در تبعید در تاشیند و بخارا را حیایت کردن برایم گفت که پن  بودن ج ئیاتی شنیدنی ا   ندگی

حیث یبیا در  سی که در اختیار داشتها ِمن اای فار الی کتاا ا  البه   ا  میالعۀ سیستم یا یونانی
کرده تا  ترکستان روسی کار کرده استن نی  در  مان فراغت در مانگری کار می   میان مردم بومی 

بودن حتی به کار مریف و   سا ی را فراگیرد و اینیه ج ئیات ساختن باروت را یاد گرفته فن اسلحه 
 بودن  پرداخته   انرمندانۀ  رگری ام 

اای رنگارنگ فایده  توان به گونه یاد گیردا حون به این مگاه بوده که ا  انر می   رسامی کوشیده بود  
و نقاشیا    استن در این رابیه ا  استعداداایم در رسامی  گاه کامیاا نبودهبردن ولی در این کار ایچ 

ط رسم  نشان دام که مغاِ  کشیدن ی با لحن تعارفِی شرنی تحسین کردن ا  من خواست تا به حاضرین  
مآا این امر را به اختیار من گباشتن کاغب  حگونه استن پرسیدم که حه حی ی را باید بیشمن جاللت 

مآا دادمن نقادانه به من  و مدادی موردندن من انگار  سر یط مرد را کشیدم و من را به دست جاللت 
تر رسم شوندن  ندکی تیرهاکند این است که ابرواا    تواند پیشنهاد نگریسته و گفت یگانه ا الحی که می 

گان من را گرداگرد اتاق گرداند تا امه  بحه کلی پسندید و ییی ا  غالم کردن به رسم را پن ا  ا الح 
 کردندن می  ببینندن امه ا  روی تمجید یواها واهم گفتندن باالخره شاه پسندیده بود و درباریان تحسین

ود بیشد امان ت ویر درختی در  مستان بوده  گفت یگانه حی ی که توانسته ب مآا  پن ا  من جاللت 
شود؟  شود بر ما منت بخشیده و نشان داد که درخت حگونه رسم می استن ا  او پرسیدم که میا می

مآا خوااش کنم تا  خواستم ا  جاللت کاغب و پنِسل را گرفت و ماارانه دو درخت را رسم کردن می 
تر ا   خوردن ولی ییی ا  درباریان حابط دردم می من عیا کندا حون وانعاً به   یرح درختان را به

ناپیدن دیگر نخواستم خوااش کنما حون می  دانستم در من  ورت من مرد دحار  من بود و من را 
 شودن می  مشیل
یاا شود و نشسته بتواندا به کشیدن تمثالی ا   مآا ا  من خواست تا به مجردی که او  حت جاللت 

اندا   تمثال به راه افتاد  ایم افتخار ب رگی خوااد بودن بحثی در مورد  او مغا  کنمن گفتم این کار بر
کردند که باید نقش سوار بر اسا و برابر  ای پیشنهاد میکه درباریان نی  در من شرکت کردندن عده

اای مختلف  گفتند باید شاه را در حال نشسته نشان دادن نی  جامه می با نامت یبیعی باشدن دیگران  
نقاشی پیشنهاد   پرد   که  گفتم  بودندن  باشیوه  بیش  یا  کم  که امگی  کفاف  شد  برای رسم سر  فقی  ام 

مآا گفت اگر ممین است لیستی ا  تمام حی اای مورد نیا  مانند پرد  نقاشیا برن  دادن جاللت می
 دادن  اا را تماماً ا  بمبئی فرمایش خوااد من  و رنگ تهیه کنم و او

گرفتا   مآا نرارت باید رسم سر کشیده شود و اگر مورد پسند جاللت باالخره پیشنهاد کردم که نخس
گاه در برابر نقاشی ننشسته بود و  مآا ایچ شود پن ا  من ت ویری یندنمام را کشیدن جاللت می

ند که نشستن برای تمثال ندنما حه دشوار استن منحه  توانست ت ور ککنم او به مشیل میفیر می 
دادن گفت  پوستی را ترجیح می   مآا گفت که حپِن  اف و کاله نمامی شدا جاللت مربوی لبان می 

 مردانن  خوانَد تا به اا و پسران می اا بیشتر به  ن اای روشن و گلدو ی رنگ 
ودن شاه فارن را ا الً جدی  پن ا  من حند ن ۀ جالا ا  شاه فارن و دیگران حیایت فرم

شاه را بر ار حی یا حتی بر وسایل  گرفتن به خ وص بر رسم رایج در فارن که عین  نمی 
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کردن جای یادموری  اا را حون اشخا ی ناپاک تشریح می خندیدن فارنکشندا می دور ا  ونار می 
اا حاپ کنندن حون این  اا و یا سیهااا تمبرداد عیسش را بر گلدانی است که امیر اجا ه نمی 

او مبنی بر رسم را می  تمثالش شگفدانستما ا  خوااش  تمثال تکردن  باالخره حون   ده شدمن 
کردند و یوری که دیرتر  ای بر من نگاه میخالص شدا امگی حون نقش و یا نشانۀ ملوکانه

 شدن می  خوااید شنیدا با مراتا احترام با من رفتار
کردا روپیۀ اندی را در دست داشت و من را حون گردو بر  می   حون در مورد شاه فارن  حبت 

ن ناگهان من را برداشت و گفت: یملیه وییتوریا در ونت کشیدن این تمثال  حرخاند روی  ندلی می 
حندساله بود؟م منی درنگ کردمن پاسخ به این پرسش دشوار بودن باالخره گفتم: یادف ا  نقش به  

کنم نه  که اکنون امرو  است و فیر می ت ویر دنیق من عالیجاه حنان   ای نمایاندن ملیه استا نه گونه 
گویین تمام ج ئیات من غلی  معیلی گفت: یراست می مآا بی ه در جوانی بودهنم جاللت یور ک ام من 

گباردنم برایم ناممین بود  ااا بینی و دانن حتی تاج ام نه من است که ملیه بر سر می استن حشم 
ارمنی توض  ا   به وسیلۀ  دنیق  تمثالی  نه  و  بود  ت ئینی  ا  مسیوکات  نقش روی سیه  که  دام  یح 

 جاهن عالی  سیمای 
مآا پرسید: یسیگارگیر  در من میان میوه و شیرینی مورده شد و من ام سیگاری روشن کردمن جاللت 

ای پن ا  من با حندتا  ای دستور دادن پسر رفت و لحمه بحه نداری؟م و پن ا  ینهم گفتنم به غالم 
و به من دادن    اا را گشود و با رسی کردن دوتایشان را انتخاا کرد مآا جعبه جعبه برگشتن جاللت 

ای در بمبئی  اا نام تجارتخانه ییی ا  کهربا و دیگری ا  کف دریایی ساخته شده بودن روی جعبه 
به دست داشت و دیگری راست بود و در نوکش    بودن ییی به شیل دستی بود که تخمی  حاپ شده

تنباکو ملوده    شیل اسبی خرامان حط شده بودن حنان رنگ ناا و  یبایی داشتند که حیف بود با دود 
به  من شوندن  که  است  دیری  و  مغلوا شدند  تأمالت  یباشناختی  به رنگ ن واری  ارحالا  را  اا 

 امن درمورده تیره 
حمه  دای  نگ ساعت  رسیده باشدن در امان ل به تدریج به این فیر شدم که باید ونت نان شام فرا

سیده بود و او به  حبت ادامه  بلند شدن ساعت ده شا بودا ولی انو  ونت نان شا امیر فرا نر
شانا ا  تنومندی و  نشینان افغان گفت؛ ا  حابیی و سرسختی دادن برایم ا  عادات و رسوم کوه می

که معدودی گهگاه به  شانن فرمود گوشت برایشان حی ی بسیار باار ش و کمیاا است  نوت جسمی 
گیرین  عالنۀشان به جنگیدن و ره   سا ند گفت و ا شان که خود می توانندن ا  اسلحۀدست مورده می 

مآا فرمود: یبلیا ولی باید اول  اا باید مواد خام خوبی برای تولید سربا  باشندنم جاللت گفتم: یمن 
 رام شوندنم 

مآا گاای ساعت ده  کندن جاللت نان گهگاه تغییر می   شا نان شام را موردندن ونت اندکی نبل ا  نیمه 
نوشد و  ای حای می را ساعت ناه یا ده شان ونت بیدارشدن پیاله خورد و نان شام   بح  بحانه می 

خوردن  بحانه و شام  مورندا گرحه او به ندرت ا  من می ناعدتاً برایش بیسیویت و کیط یا کلحه می 
کندن  ط مرد تنومند انتمار داردن ولی بیشتر ا  من حی ی  رف نمی خورد که مدم ا  ی را با اشتها می 
کنم امیر در یول رو  کمتر ا   شودن فیر می است که عمدتاً ا  برنج پخته می   اش پلوخوراک ا لی 

می  گوشت  انگلیسی  معمولی  مرد  می یط  ما  تنها  نان  ونت  و  خوردن  ونت  را  بح  حای  نوشدن 
 نوشدن می  پیشین 

اا عجیا استن معموالً نیم ساعت پیش ا  غبا و گاه ام نیم ساعت پن ا   افغان  عادت حای نوشیدن
به استثنای  نوشی وجود نداردن ارونت رو  نوشیده میمورندن نواعد معین حای ی می من حا  شودا 
 خوردنن نان  جریان

ن  مآا روی  ندلی گباشتند و می کی برای من حون نان شام را موردندا پتنوسی در برابر جاللت 
نت را در عقا  اندکی تا ام داشتا تمام ودرباریان بر کف اتاق نشسته بودندن ارمنی که رو  نبل  
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بود و ترجمه می حوکی  ایستاده  نوار  مردهام  ا  افت ساعت!  بودن  کردن حی ی بیش  اا را گرفته 
نان بخور!م  اندن فرمود: یبنشین و  که امگی نشسته مآا متوجه شد که او ایستاده استا درحالی جاللت 

اا  ن باعث رنجش مانشی خواست گپ امیر را باور کند و با نشستن در کنار درباریاولی ارمنی نمی 
ساختن بنابراین  خوردن نشیند خجلش میو فرمانداان شود و نی  ت ور اینیه در حضور امیر به نان 

در اتاق دیگری    بود دستور داد  اش شدهمآا که متوجه ناراحتی کدام عبری را میرح کردن جاللت 
 داندن  برایش نان 

ای ا  نگهبانان حراغ به دست گرفته  د تا دسته مآا امر کر پن ا  نان اجا   مرخ ی خواستمن جاللت 
 رسیدیمن  ونیم شا به خانهام بدرنه کنندن ساعت یط مرا تا خانه 

بودن   بهتر شدهمآا  گونه در ن ر سپری کردمن حال جاللت شنبه بودا به امین رو  بعدی را که یط 
بود رفتمن   ت تهیه شدهپن ا  مدتی کوتاه که ن دش بودما به اتاق دربار که در من برایم نان حاش

دادن خیلی در مورد رسوم اروپایی   مآا به سخنانش ادامهپیشین من رو ا دوباره احضار شدم و جاللت 
اایشان  دادندن دان وش میگفت و گستره و دنت معلوماتش مرا به شگفت موردن درباریان خاموشانه گ 

با  مانده و  حد در تحسین یدانش بی  پادشاه ب رگم  ایم ا  شهرمر واایش گفتا ا   بودن بر مر  
کابل نو که نقشۀ مرک  شهر و ح اراایش را کشیده بود و امید داشت در در  حهاردای مبادش کندن  

اایی  کند و حی ی را ا  کجا تهیه میشود و اینیه ما  پرسیدم میا مواد ساختمانی در ن دییی من پیدا می 
 شدن  ا  این نبیلن او با اشتیاق وارد ج ئیات 

افغان   برایم  مورد  در  بیشتری  به  معلومات  بیشتر  که  ام  ارحند  کرد؛  ارائه  ملت  یط  به حیث  اا 
پرداختا نه به حی اایی که بر پژواشگران اروپایی پوشیده باشدن  شد  منان می خ و یات شناخته 

ه  را موردند و برایم در مورد تأثیرات شفابخشی کاای بومی  اایی ا  دارواا و نبات نمونه فرستاد تا  
 دادن شد توضیح اا نسبت داده می به من 

اا شام پیش ا  خوردن  دانست که اروپایی ونت نان شام به خایر من سوپ موردندا حون امیر می
مآا به دنبال لوا م یباخی که  خورندن سخن بر سر پختن سوپ حرخید و جاللت گوشتا سوپ می 
دانستما  دادن ا  پختن سوپ حی ی نمی برد فرستاد و برایم پروسۀ پختن را شرح  مشپ ش به کار می 

اای مغبی گوشت را ا  من برون کشید و به شرح  توان خا یت دانستم که حگونه می ولی این را می 
من   پختن  فرایند  در  گام  اامیت ار  و  پرداختم  تیم  شام  تهیۀ یبیف  نان  ا   پن  دادمن  را توضیح 

  ای به ورق کاغب و نیحی شدمن پارحه   ام که حگونه گپ به منجا کشید( خواستار یط)فراموش کرده 
توانم در من سوراخی ایجاد کنم که سرم ا  من بگبردن  مآا گفتم می اندا   کف دست بریده و به جاللت 

 تواندن می  ی کردهخوااش کردم ا  درباریان بپرسد که میا کسی حنان کار
و اریط من را به دیگری    گشت دست میبه کرد که حگونه کاغب دست امیر با انبسای خایر تماشا می

داد و در پایان ادعا کردند که حنان کاری ناممین استن کاغب را به من پن دادندن من حند بارش  
وا ا  شق مرک ی به  اای دیگر را به  ورت متنامعمولی وارد کردم؛ ییی در میان کاغب و برش 
من عبور دادن حنان به نمر  شد سرم را ا   گونه میمحیی و ا  حاشیۀ بیرونی رو به درونن به این 

اا  کردن حینی که به من العاده حم می رسید که امیر ا  تماشای حیرت و شیست درباریان فوق می
 خندیدن می  کردا ا  ته دل د و تمسخرمی یعنه می 

مور خسته به  ای وحشت خردسال تمام ونت مجبور بودند به پا ایستاده باشند و به گونه گان  بحه غالم 
ای بود ا  کافرستانن ملط نام  دندن ییی ا  منان که ع ی دانۀ امیر بودا تا داشتن برده ممنمر می 

انگلیسی  ساله بودن پوستی مریف داشت و حهره داشت و تقریباً حهارده  به یط پسربحۀ  اش کامالً 
 بودن  ای یال با دانۀ درشت  مرد موی انماندن در ار گوشش حلقهمی

ساعت  تا  و  بود  سردی  بسیار  رسیدما   و دو   شا  ن ر  به  ونتی  بعدی  بودیمن  بح  منجا  در  نیم 
بودما حون سمندر  جاللت  رفته  که  بردمن خوا شد  پناه  به خیمۀ سمندر  بنابراین  بودن  مآا خواا 
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داشتنی یعنی  بحۀ دوست ای ام برای غالم اده کردم و نسخهدستخوش تا شده بودن ا  فر ت استف
بودن   نشنگی  پسرک  نوشتمن  معلوم می اندکی  ملط  اختالی کردیمن  ا  مسلمان با ام  که  نبودنش  شد 

توانست برایم بگوید متعلق به کدام مباا استن فقی حند  کندا ارحند ام که نمی احسان غرور می 
العاده بان اکت بودن  اا با ام بسیار دوست شدیمن فوق اشتن بعد کلمه ا   بان مادری را به خایر د 

دام به کدام حی ی جلا کنما ملط مماده    منیه گ ارش رسمیبی   خواستم توجه امیر را ارونت می 
مآا پیدا کندن در من رو  امیر را ندیدما حون خیلی  بود فر تی مناسا را برای  حبت با جاللت 

می  سرگرم  تنهایی  به  و  بهبود  م روف  بسیار  وضعش  که  شنیدم  البته  بودن  اروپاییان  با  اتبات 
 استن  یافته 

سه  که  بعدی  جاللت شنبه  رو   نمامی  بودا  دربار  معمول  یبق  راهمآا  به  بودن    را  انداخته 
پوشیده بود و در اارسی ن ر نشسته بودن ونتی به منجا رسیدما خواست گلوی  نی را که در   پوستین

 دامن  گیرش را تشخیص عارضان ایستاده بودا معاینه کنم و مرض گریبان   منجا بدون حجاا میان
مآا ا  من دعوت کرد تا به داخل ن ر بیایم و مانند بار  ویل دادما جاللت پن ا  منیه گ ارشم را تح 

یافتن ا  تاا دیگر به دنبال نان  نبلی با او نان حاشت را  رف کنمن ا  من پرسید حرا پن ا  راایی 
شام  و  مشپ خانه   حاشت  نمی به  می اش  میفرستمن  کشورش  در  که  ونتی  تا  غبا  خواست  پشت  مانم 

 کندن  اایم را یادداشت ممد تا فرمایش ام می ن مشپ  امیر ار رو  به خانه بفرستمن پن ا  م
کردن شه اد   ییی یا دو رو  پن ا  منا ییشنبه نو دام جنوریا پیش ا  یلوا مفتاا برای واکسین

العاده حاق به دنبالم ممده بودن حینی که  باشی فوقمحمدعمر احضار شدمن میر ا عبدالرشیدا حییم کوحط  
لبان  ن د مادرش  می  من  افتادیمن شه اده  به راه  من  ا   مماده کردندن پن  را  پوشیدما خدمتیاران حای 

مرغی  ییم حون فیلای داشت که در ن دییی خانۀ من بودن ح سرا نبودا بلیه ا  خود خانهسلیانه در حرم 
نرمش وراجی  بود و انو  با لحن حرا و   گفتن ا  نفن افتادهگفت و میدر پهلویم روان بود و ای می

رو حراغی با خود  داشتمن حی ی به سحر نمانده بودن ا  اینکرد و من در تارییی با بدخلقی گام برمیمی
 بودیمن  نگرفته

اا درخشیدن گرفتن در دروا   بلند  رگاای بر برف پیش ا  منیه به خانۀ شه اده برسیما شفق سح
با تفنگ برحه وا ه رسیدیما سقایی پیر ا  کنار نگهبان  پط ایستاده بودن حون به درباغا نگهبانی 

اا  شدن داده شود تا با مِا مشط دیگحه گبشت و به درون باغ رفتن پیش ا  منیه برایش اجا   داخل
دستار مرد را با  کرد و یط سرش را یوری بر سر مرد و    داریا مروف خانه را پر کاندا پهره 

 توانستنمی  انداخت که او فقی  مین را دیده  روی حشمانش 
 اا؟م ا  ارمنی پرسیدم: یبه خایر  ن 
 مآا اینجا و یط خانم دیگرنم _ یبلی  احاا خواار جاللت 

 اا را خواایم دید؟م _ یمن 
این ح شاید  ب ند شمان  نه گپ  لیفاً  فهمیدنن جاللت _ ی احاا  فهمیدن ع بی  اق مرد  اگر  مآا 

 شدننم 
تر ا  یسقام بودیمن  ای جوان مالحمهاندا   نابل   اای ما را نبستندا ارحند ام که من و ارمنی به حشم 
باشی حاق اامیت نداشتن ا  باغ گبشتیم و ا  حند پله باال رفتیم و پا به دالی ی گباشتیمن حییم  حییم 

باشی پیر ماار شدن  دری ا  یرف راست با  شد و میر ا عبدالواحد حییم بانگ  د: یکسی است؟م  
اتاق خواندن یور معمول منقل  غال حوا در میان اتاق روی  پرده را باال گرفت و مرا به داخل  
اا که در  اا و دروا ها پرده موی ان بودن پرد  ییی ا  دروا ه نالین نرار داشت و در برابر اارسی 

توانستیما  بود و ارحند که ما کسی را دیده نمی  اندکی به عقا کشیده شدهداشتا   نهایت دیگر اتاق نرار
اندن در کنار منقل  نی  یبا و جوان که نوا دی را بر  انو داشت  اا پنهان نا خانم شنیدم که پشت ممی

ه پرستار بودند در ن دیط متش  اش بودندن دو پیر ن دیگر ام کنشسته بودن شه اد  کوحط و دایه 
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اای کشمیری بر سر انداخته  یط ا   نان روی در حجاا نداشتا ولی امه شال نشسته بودندن ایچ 
 بودندن  ن را ندری باالی نیمۀ پایینی  ورتشان کشیده بودند و م

  شخاستندن شه اده حشمانی با رنگ روشن داشتن پسرکی بود سالم و جلد  پا با داخل شدن ماا امه به 
پیچ کرده بودندن بر سرش  العاده  یاد لبان تر ا  پوست یط نو اد انگلیسین او را فوق اندکی تیره 

به کمط رشته انداخت  پارحۀ حهارکنج کشمیری  بودند که  ا   ه  پیحانده بودا  دورادور سرش  ای که 
 شدنمی  داشتهرویش باال کشیده و نایم نگه

 غیرنابل اجتناا ام مورده شدن حییم و پرستاران دوباره  ای با می ی کوحط موردندن حایِ برایم حوکی 
گفتم: یمماد   به ارمنی  ا  حندی  ماندن پن  ایستاده  نشستندن ارمنی  کردن شه اده  واکسین   بر  مین 

استمنم اکنون رو  روشن شده بودن نشتر و لیمف واکسین را با خود داشتمن ارمنی با حییم عبدالواحد  
اا دستور داد تا لبان شه اده را به حد کافیا تا جایی که با ویش م اد  حبت کرد و حییم به دایه

اای پیحانده بر شه اده شروا کردن  داقباشد درمورندن دایه به با  کردن شمار  یادی ا  بنداا و نن
حون در این عملیات به ار دو دستش احتیاج داشتا شال لغ ید و  ورتش نمایان شدن وانعاً دختری  

ودن جاکتی کوحط و  رشیی به تن داشتا پیراانی سفید و درا  که تا به  انویش  بسیار نشنگ ب 
با ان بودا  یالیی را که شبیه به کاله حوگان اای گیی با گلدو ی رسید و تنبان گشاد شرنین کاله می

اایش لغ یدن با  شده ا  سر به شانهگرانه و کج بر سر گباشته بودن شال کشمیری و گلدو ی عشوه 
که در شفق  بحگاای با نو ادی روی  انویش نشسته بودا به بانم خیور کرد که این دوا  دیدنش  

لبان  به دست خوااند دادن دو خانم پیر حنان خوش ای برای ت ویر مدونا و نو اد  حه سوژ  جانانه 
و  اا شباات داشتند  گیی بر سر داشتندن به راابه اایی به رنگ خاکی تیره و کاله نبودندن ار دو شال

اایش  گط که اکنون م اد شده بودا با لبت با و دادندن شه ادهای نیا مخالف دایه را تشییل می به گونه 
 دادن  را تیان

بر  انوی دایه نرار داشتا مجبور شدم برای واکسین کردن بر  مین بنشینمن عملیات  حون شه اده  
 ده ای شگفت ن کردا به گونه حند ثانیه بیشتر یول نیشیدن حون شه اده اولین خلش نشتر را احسا

  کردن پیش ا  منیه کارم را به پایان برسانم باری بود که حن درد را تجربه میشدن احتماالً این اولین 
اندکی نالیدن پن ا  من با ویش را بنداژ بستم و دوباره لبان پوشانده شدن ونت رفتن عبدالرشید فربه  

داختا ولی عبدالواحد که نسمتی ا  راه خانه را با  انیط خداحافمی پریمیراق و درباری به راه  
رنگ و گشاد  ایه ترین لبان ناا افغانی را به تن داشتا عبا یا حپن نهو دن ساده من رفتا گپ نمی 

رنگ ا  پشم شتر با  ای ای نهوه رنگ و ساده و شال یا لانگی رسید؛ دستاری مبی که تا به  انویش می 
خیاالنه یط سر شال  ام که بتواند حنان بی گاه کسی را ندیدهاایشن ایچ حین و تای کالسیط بر شانه 

 گرفتن  اش را پیش دن حییم پیر راه خانه را بر شانۀ حپ بیندا د و من را تا حد امیان حنان حین و تا دا
اش  باشی برخوردیمن مااراً در انتمار ما بوده و تضرا کرد تا به خانه محمد خان فراشدر راه با بای 

اش شدیمن در رواق  بروم و پسر شیرخوارش را واکسین کنمن لیمف فراوان داشتمن بنابراین راای خانه 
اا را ا  سر راه براندن پن ا  من باید لبان کودک درمورده  خانه ایستادیم و او به درون رفت تا  ن 

 کردن  شدن این کار را ییی ا  نوکران اجرا می
ام فرستاده  ن کافرستانی شه اد  کوحط برای واکسین شدن به خانه گابحه پیشین من رو  دوتا ا  غالم 

این منمور ممدندن خیلی مرشدند و در رو اای بعدی حندین  دما حتی کسانی که  تای دیگر ام به 
اایشان را واکسین  پرسیدند که میا ا  روی مرحمتا بحه ممدند و می ارتبایی با دربار نداشتندا می

موارمی ا   بعضی  در  واکسین کنمن  تا  بودم  مجبور  تا ه  د  تجهی ات  تا  بیندا م  تأخیر  به  را  کردن 
 برسدن  برایم 
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کشیدند؛ حون ونتی که  ک حیحط رنج می در کابل خیلی کسان را دیدم که ا  پیامداای مرض اولنا
شدا فاند حفام واکسین بودندن در انگلستان که واکسین منقدر امگانی بودا  ور می حیحط به منان حمله 

 دیدن  شد ونایع سنگین حیحط رادرت می به ن
برای  رفتمن اغلباً عبدالواحد در منجا بودن ما دو نفر  رو ه به عیادت شه اده می تقریباً دو افتها امه 

حفم  حت شه اده و تربیتش مؤمف شده بودیمن عبدالرشید پن ا  مالنات نخست دیگر ماار نشدن  
اول و یا دوم اعمال کنما  یرا ارمنی با دوراندیشی    اای اروپایی را پن ا  رو من نخواستم نوموری 

ل و کاله و پرده  شه اده  احا    کنند و اا را پن می مفیدش گفته بود: ی احاا فرضاً شما ننداق و جا
اا به رسم افغانی کنندن دیگر به شما ضرر  گیرندا رسوایی شما را استن بهتر است  ن خنط می 

اثر مانده بود؛  کلی بی فتما حون تا من رو  امه پیشنهاداایم به اش را ا  تِه دل پبیرنیستنم مشوره 
 رسدننمی   نان شرنی گرایی ناپبیر باشدا به پای سنت ایا ارحند ام ت ل ل شقی  یرا ایچ کله 

گباشته می  بر  انو  را  او  انن گرفتن  به من  به  ودی  گرفته  شه اد  کوحط  بغل  در  یا  نباندم  جا
اای  کردم بهتر است مالحمۀ دغدغه بوسیدمشا  یرا فیر میحرخاندمن ارگ  نمی گرداگرد اتاق می 

شت خوک خورده باشمن  رفت که گومبابی سلیانه را داشته باشمن حون فرنگی بودما احتمال من می 
خوش خیلی  شه اده  خداحافمی رو ی  ونت  و  بود  می خوی  اتاق  ا   رفتنم  بیرون  و  خندیدن  کردن 

اای پیر به دنبالم دوید و خوااش کرد تا تاری ا  موی سرم برایش بداما تا  بالفا له ییی ا  دایه 
اق را ترک کرده بودمن  خندیده اتنشود که کدام حی ی شوم رخ دادا حون در اثنایی که شه اده می 

 بودن  خاص سوختانده شدهتار مویم یی مراسمی 
ید که میا ا   ندگی مجرد در کشوری  مسن ام گاه در منجا بودن این خانم پیر رو ی ا  من پرس  خانمی 

 خرید تا  ن شما شود؟م امن گفت: یحرا دخترکی کافر و سفیدپوست را نمی بیگانه یدقم نشده
 ان نام د استمنم _ یبا دختری در انگلست 

_ یانگستان! ا  اینجا تا منجا اینقدر راه استن یط  ن در افغانستان بگیر و  ن انگلیسی ام در  
 انگلستان باشدنم 

در دل گفتم: یای پیر ن اوسبا !م و پاسخ دادم: یاین رسم کشور ما نیست و دین ما ام این را منع  
مقدمه حی کی  یم داشتمن رو ی دیگر پرستار جوان بی کندنم خندیدن ا  من به بعدا ا  این خانم پیر بمی

اای  ارد  یباترند؟ خانم گفتن ا  من پرسید میا  نان انگلستانا ا  او که حنان جلد سفید و حشمان سیاه د 
ممی  باشدن ارمنی  شرمانه است و ممین برایم تواین العاده بی پیر انتقاد کرده گفتند که سؤالش فوق 

جانا  به رسندن من گفتم ارمنی کامالً حق الش به کفش یط خانم انگلیسی ام نمی برایش گفت که او و امث 
گرفتن ولی گویا پروایش نبود؛ نشسته بود    گونه دختر ا  حهار یرف مورد حمله نراراستن به این 

  دنمی  و لبخند 
داشتا ی هللا سیرتر نمایندگی بریتانیا ساعتی برای مالنات من ونت مدر من میان ارگاه منشی امین 

ادامه می اای فارسی به درن  بلند ا  برت  ام  تا برایم حی ی با  دای  دادمن رو ی وادارش کردم 
یافته که مردی جانانه بود و اکنون حار انو بر  مین  العاده تعلیم فوق اارت بخواندن دیدن مسلمانی  

ندیده گفتم: یسوگند به  کردا تماشایی بودن خ خدام را دکلمه میای بی نشسته و مونرانه شعر یحینایی 
Jove  که جالا است!م 

توضیح دادم که  ای پیحیده و بسیار غلی استن برایش  کند که  بان این شعرا انگلیسی گفت فیر می 
سوگند خوردمن   ”By Joe“ اش در امین نیته نهفته استن مؤدبانه تبسم کرد و پرسید که حرا به م ه

شد  جوِ ف  دانست که یجوم شیل کوتاه  شنیده بود و می کاربرد این عبارت را توسی انگلیسیان اغلباً 
دانستن ریشۀ این  ی بودا نمی خوردیم و یا این جو حه کساستا ولی این را که حرا ما به جو نسم می 

 استن  عبارت را توضیح دادم و گفتم که این نه جوِ فا بلیه ژوپیتر خدای اساییر رومی
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اای عهد عتیق و عهد جدید را  لعه کرده است؟ گفت که کتاا ا  او پرسیدم که میا دین مسیحی را میا
باوری را  گانه اا حگونه سه نگلین مانند احنان بااوش به   توانست درک کند که نومی خوانده استن نمی 

ت ور بودن گفتم مسیحیان فقی به یط خدا باور دارند و کوشیدم   پبیرندا حی ی که برای او غیرنابل می
در وحدت را به کمط این براان واضح سا م که تثلیث در ار فرد انسان وجود  برایش مفهوم تثلیث  

اش رای ار عمل مدم نخست باید مر و و یا اراده دارد؛ حی ی که متشیل است ا  ارادها عقل و عملن ب 
گیرد و در ندم اخیر  ساختن من منشأ می را کرده باشدن ا  این اراده است که اندیشۀ حگونگِی برمورده

 انجامدن می  ل به عم
العاده متحیر و سرگردانش ساخته بودا میرح  در این مورد با من بحث نیردن حی ی دیگر را که فوق 

 بودن  اایشاناا در فروختن  ن انگلین کرد و من رسم 
 فروشندنم اایشان را نمی گفتم: یمردان انگلیسی  ن  

 کنندنم _ یبلیا این کار را حتی در رو نامه ام نشر می 
 فرمایید؟م ای خدا! شما حه می_ یا  بر

شود و مردی دیگر را بر او ترجیح   ده می _ یمنمورم این است: یط  ن انگلیسی ا  شوارش دل
روند  نامندن اردو ییراست ن د ناضی می یا شریط جرم می   ” co-respondent“دادن من مرد را  می

ِرسپانِدنت به   پول توسی کو کند و  اای فراوانا ناضی بهای خرید  ن را فی له می و پن ا  بحث 
 شودنم شوار پرداخته می 

یمردم ما به گونۀ دیگری رفتار  ا  شنیدن حنان حی ی شوک خورده بودمن با لحنی مالیم ادامه داد:  
 کشندشنم کنندن اگر  نی مردی دیگر را بر شوارش ترجیح دادا میمی

 دادن پرسیدم که میا خودش ا دواج کرده استن جواا منفی 
 دانید؟م میا تعداد ا دواج را حی ی میلوا می گفتم: ی

و حرا عانالنه    حون _ یدر میان مردم ما حند نی امری نانونی استن ولی ارحه مجا  باشدا بی 
 نیستنم 

 بودن حیست؟م _ یمنمور ا  ناعانالنه 
تواند  استن شوار می _ ینخستا این کار پرا ینه استن دوما حند نی معدن اضیراا و رنج دایمی  

 ندگی کندن اگر شمارشان دوتا یا بیشتر شدا دیگر ا   لح خبری  ا یط  ن در کنارش به مرامی  ب
 بودنم  نیستن تا ابد ن اا خوااد 
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مآا پیام فرستاد که رو  مینده مماد  کشیدن تمثالش استن  کردن شه ادها جاللت ییی دو رو  پن ا  واکسین

اندکی پن ا  منا  ندونحۀ رنگا نلم مو و پرد  نقاشی را به ن ر بردندن فردای من رو  یبق  بنابراین  
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اای بیرونی  اای اتاق اندرونی و کرکر  فونانی ییی ا  اارسیدار شدم و کلیینمعمول ساعت شش  بح بی
ال بود ا  اتاق  پیشخدمتان به    را با  کردم تا نور و اوای تا ه به درون میدن  دای حافم داروسا  که ما

می دعا میگوشم  بلند  با  دای  یط رسیدن  سحرا  در  ناعدتاً  را  رف  خواندن  ساعت  دو  تا  عبادت  ونیم 
اتانم میکردن ارمنی در جریان بیماریمی بیدارش میام در کف  کردن  خوابید و  دای با  کردن کلیین 
 کنند؟م پرسید: ی احاا حه کار میمی

 کنمنم _ یکلیین را با  می 
 اا را با  کنمنم ی احا! حرا مرا  دا نینید؟ من کلیین _ 

 _ یخواا تو با  کننم 
 شدنم _ یمر ویم ا  جای خیستن نبا

پشت دروا   اتاق نوکران رفتمن حافم دعایش را متونف کرد و گفت: ی احا؟م گفتم برایم حای  
 گرفتن  ای حای مورد و دعایش را ا  سر بیاوردن ما جوشاند و پن ا  لحمه 

ای را که به خانه نوشته بودم به پایان برسانمن ولی اوا انو  تاریط بود و تا ساعت استم نامهخومی
رنگ بودن سردی بارید و مسمان گرفته و خاکستریشد حی ی را دیدن برفی شدید می بحا نمیونیم  افت 

ای بارانیا کردن وضع اوا در حند رو  اخیر به شدت در نوسان بودن رو اتا مغ  استخوان رخنه می
اای سرد و سو ان ییی ا  پی رو اای مریواا رو اای داغ مفتابیا رو اای برفی و رو اای باد

 کردندنمی  دند یا سرفهگر گبشته بودن پیامدش من بود که مردم امه عیسه میدی 
  ساعت اشتا  بحانه را که متشیل ا  شیر و نان گرم بود خوردم و پن ا  من روانۀ خانۀ شه اده شدم
  تا ببینم که با ویش رو به بهبودی است یا نهن ا  منجا به ن ر رفتمن برف ایستاده بود و ابراا کنده شده 

جاللت میبودن  گریبان  به  دست  رنگارنگ  مشیالت  با  را  خود  بنشیندن  باید  کجا  پرسید  نه  مآا  دیدمن 
دل را به سیح حشم رسام بلند کند و نه ام راای ب خوا ه رای تاباندن نور ا  باالا تا  ای موجود بود تا ما

وانم بود به کمط نور معمولی  اا یا  نخدان به وجود میدن مجبور بودم منحه را در تای در  یر ابروسایه
ترین مشیل با تاا نور بیرون ا  پایینا توسی  تابید اجرا کنمن مهم ای ب رگ به درون میکه ا  اارسی

اای دو یا سه نفری  گان در دستهبحهبود و درباریان و غالم   العاده خوا نشستهمآا فوقبرف بودن جاللت
 بودندن  دور ما جمع

توانم  مآا را با  غال بر تیۀ کربان کشیدمن من خیلی بهتر ا  نقاشی می جاللت ابتدا یرح  ورت  
اا کشیدن ابرو را مورد انتقاد  رسم بیشم و درباریان بانگ برموردند: یواه! واه!م ییی ا  سرمنشی 

کردم و  غال را پیش  خواست بگوید به پایان رساندا در برابرش تعمیمی ن حون منحه را می گرفت 
بلد نیستن امیر برایش گفت    را ادامه دادن غافلگیر شده بودن گفت نها نها رسامی و رسامی  کردم تا ا

سۀ  نباید خودش را در برابر یط انگلیسی مسخره کندن فیر کردم که امین خیوی مقدماتی برای جل
 استن  نخست بن

که در انتمار   تا ه کار را خالص کرده بودم که سروکلۀ نمایندگان ییی ا  شهراای ن دیط پیدا شد 
می  و  بودند  وضع امیر  با  ارتبای  در  را  دادخواستی  مالیه خواستند  جاللت شدن  به حضور  مآا  ای 

در کرانۀ ممو به استخراج  مآا به عارضان گفت تا  برسانندن من ج ئیات نضیه را نفهمیدما ولی جاللت 
می  یافت  یال  رسوبات  ممو  در  بپردا ندن  بعد مان  حند د  شودن  ار ش  به  یال  اا  من  ا   پاوند 

 کردمن  خریداری
مآا ا  من در  پن ا  رفتن نمایندگانا نان حاشت را موردند و پن ا  من سیگاری دود کردمن جاللت 

یا مقایسه کردن نی  ا  تفاوت ونت در من دو کشور  مورد انلیم انگستان بسیار پرسید و من را با مسترال 
انگی   اا گفت و درباریان با حیرتی وام ابر   حنین ا  علت برو در ار لحمۀ رو   حبت کردن ام 

 دادندنمی  گوش
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بحۀ ع ی دانه و کافر ام امراام  ونیم بعدا مهر ا  ن ر بیرون رفتمن ملطا غالم حوالی ساعت سه 
داشتم که دوستی برایم در انگلستان ا  بتۀ  ال الط بریده بودن ملط    برممدن ع ایی خشن در دست 

گیرمن برایش توضیح دادمن ا  نمر او حنان ع ایی لیانت یط  ت میپرسید حرا حنان ع ایی در دس
مآا را برایم موردن ا  ارمنی  اای جاللت جنتلِمن را نداشتن به درون ن ر دوید و ییی ا  ع ا

 ست است؟م پرسیدم: یحنین کاری در
 _ یبلیا ملط اجا ه داردنم

 کردن  یت احبشم دیگر من ع ا را ندارما حون حند ماه بعد ا  منا کسی 
رو  بعد ییی ا  دستیاران شفاخانه گرفتار مشیالت شدن برای ییی ا  مریضان بیش ا  حد ال م  

 نگرفتن  اِستریینین داده بودن مورد مجا ات نرار
اش  برایم ا  گ ارشی یاد کرد که نماینده  اای رسامی ی ا  جلسه مآا در ییاندکی پن ا  من جاللت 

اای منجا فرستاده بودن در مقاله ممده بود که  ر خبری در ییی ا  رو نامها  کلیته در ارتبای با نش
مآا ا  مرض نقرن معده در رنج است و بنابراین بیشتر ا  پنج  ام که جاللت من ابرا  عقیده کرده 

مآا که خبر  ای نیرده بودمن جاللت اندن ولی وانعیت این بود که حنان ابرا  عقیده سال  نده نخوااد م
 افتمن  یافتا گفت نباید به تشویشمقاله را جعلی می یا 

توانست باعث یط ناگواری جدی شودن مسئله ا  ای رخ داد که میاای دیگر حادثهدر ییی ا  نشست 
مآا ناگهان به خود حرکتی داد و بی بودم که جاللت این نرار بود: سرگرم رسم کردن  نجیر ساعت جی

فراموش کرده بودم که نه کدام جنتلمن انگلیسی در برابرم نشسته  و  نجیر بیجا شدن غرق رسامی بودم
استن ناگهان به سویش  ن د نرار گرفته ای شرنی است که جانش باری مورد سوءاستا بلیه شه اده

کنمن سیوتی مرگبار برنرار شدن در امان لحمۀ نخست متوجه نشدما   جاندم برداشتم تا  نجیر را جابه
ای کرده و پن به کارم برگشتمن ایچ کلمهاای تند به من انداختن پن ا  من تعمیمیولی دیدم که امیر نگ

 نشدن گفته
مآا ام به سوی جاللت ونتی به خانه رسیدیما ارمنی گفت که او و امۀ حاضران دربار ا  ندم ناگهانی 

خورده تیان  شدت  می به  نمر  به  تیراندا بودندن  من  بر  امیر  بوده  نمانده  حی ی  که  کندن  رسید  ی 
مآا خالف عارف دربار بود و ناگهانی بودن منا نشان ا  ن د سوء  شدن خودسرانه به جاللت ن دیط 

بود که ن د ضربت   دم متوجه شده مآا به  ورت جدی خشمگین نشده بودن امان داشتن ولی جاللت 
 نداشتمن  رااحترامی  یا بی 

خوااد تا تمثال پسر کوحیش را رسم  می رو ی  بح به دیدار شه اده رفتمن برایم گفتند که سلیانه  
شدا بلیه نشسته با باالتنه و کاله نمامی  بایست به مثابۀ نوا دی حهار یا پنج مااه رسم می کنمن نمی 

 رسیدن می ته شدن این ومیفه مشیل به نمربه مانند پدرشا به مانند امیرن باالتنه و کاله ساخ
درد شدید بود و  ام امراای کردن ا  حند رو  گرفتار دنداننوماندان گارد نگهبان شه ادها مرا به خانه

ممد تا دندانش را بیشمن افغان بسیار بلندنامتی بودا خیلی بلندتر ا  منن ولی ا  عملیات در خوف بودن می
بر را انتخاا کردمن با ویم را محیم بر گردنش پیحاندم و انبر را در داانش  او را بر حوکی نشاندم و ان

 دن فایده نداشتا او را نایم گرفته وپا میکشیدن در حوکی فرورفته بود و به شدت دستفریاد می  فرو بردمن
 کردن  یور دندان ران پن ا  پایان یافتن عمل با ا ار  بان تشیربودم و امین

معیلی در پاسخ گفت که  ام؟ ارمنی بی مند تیراندا ی مآا پرسید که میا عالنه لت در نشست بعدی جال
مآا فرمود که برایم تفنگی به خانه  اای نلبی و خاص من استن جاللت مندی این کار ییی ا  عالنه 

اا ماو شیار کنمن بنابراین پیشین رو   خوااد فرستاد تا سواره به بیرون ا  شهر بروم و در  حرا
هر گبشتیمن  ونتی تفنگ به خانه رسیدا امراه با ارمنی و ییی ا  نوکران به گردش رفتیمن ا  شبعدا 

رفتا با مرامشی شتر مانندن تا به دشت رسیدیم حنان بودن پن ا  من ناگهان شیهه  اسپم با متانت می 
و نقاات را    کشیدا به اوا پرید و لگد پراندن ولی موفق نشد مرا پایین اندا دن نه خیرا من دیگر تا 
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گوش پشت  من  ولی  گرفتن  مرام  دوباره  ناحار  بودمن  گباشته  را   نگ  به سر  خویَش  حون  بودما 
اای مرام را ترجیح  پرانی را م مون کردن من سوار جسوری نیستم و اسا شناختمن حهار بار جفتط می
 داشتمن  دامن ولی این ییی بهترین اسپی بود که می

یاده شدم و تفنگ را پار کردمن ا  نوا مارتین انری و ساخت م ار  به فیر م مودن تفنگ افتادمن پ
کلفت و ماجراجو باشمن  کردم گردن جرئت فیرکردن من را به خود داده بودم احسان می بودن ا  اینیه  

کالغی را نشانه گرفته و ماشه را کشیدمن انفجار شدیدی رخ دادن تیرم به ادف نخوردن در عوض لبم  
بار تفنگ را بسیار  ر اشطن به خود گفتما حنین حی ی نباید تیرار شودن این حاک شد و حشمانم پ

اایم را بستما سرم را به عقا خم کردم و فیر کردمن با  ام به نشان نخوردن ا   گرفتما حشم محیم  
داندن گفتم بهتر است او امتحان  ارمنی پرسیدم که میا میمئن است که لولۀ تفنگ راست است؟ گفت نمی 

پلین بر ما(  دار )مأمور  کندن بنابراین اندکی بیشتر به پیش راندیمن یویله ت با ویش درد می کندن گف
توانی  کند بتواند فیر کندن گفتم: یخیلی خواا منجا کالغی استن می کم جرئت یافت و گفت فیر میکم 

 ادف نرار داینم 
می  فیر  کشیدن  درا ا  به  خیلی  گرفتنش  رنممادگی  استن  کاری خیرناک  شدهکرد  سفید  بودن   گش 

 برویمن  ودن گفتیم باید خانه باالخره فیر کردن تیرش به خیا رفتن شیی نبود که تفنگ نانص ب
داشت و سوار را  در راِه برگشت با مردی برخوردیم که بر اسپی جوان سوار بودن اسپ خی  برمی 

ه سوار کرد و او را  ن  بردن ارمنی با نهر رو ب پراند و ا  این کنار راه به من کنار می به اوا می 
که  ن نیستن ارمنی به سویش تاختا ا     شد و با تأکید گفت خواندن جوان متعجا و م رده معلوم می 

یخنش گرفت و غرید: ی ن استی!م جوان در پاسخ جیغ  د: ی ن نیستمنم اردو بسیار غضبناک  
ن یخنش را ا  حنگ  کردم که  د و خورد خوااند کردن ولی مرد جواممدند و فیر می نمر می به 

حهارنعل  و  کشید  بیرون  کمی ارمنی  ارمنی  گریختن  نیافۀ  تعقیبش    کنان  با  من  ا   پن  و  کرد 
 برگشتن  راضی

تواند ارونت دلش بخوااد  رفتن ولی میمئن بودم ا  اینیه نمی اسپم در راِه برگشت خیلی مرام می 
جریحه  غرورش  برداردا  نمی خی   اغلا  استن  شده  و دار  بدود  را    خواست  مرام  رفتار  ناعدتاً 

 دادن می  ترجیح
ای در امسایگی رفتن موجودی عجیا به داخل ممد تا در  بحه من شا ارمنی برای نان شام ن د غالم 

اا را ببندندن  ممد! موا ش وحشتناک بودن گفتم تمام اارسی اتاق نوکران موا  بخواندن حقدر ا  او بدم می 
دادن به موای یایم با  دای  یر لبت رسیدن ا  کشمی بیهوده بود و  دایش انو  ام به گوشم  

انداختا بسیار  اش ینین می دن که با لر اندن کله کنید! در حهحهه   بردن حنین حی ی را مجسممی
جویدن ونتی نو به م ار  می  اا را درجهید و نات کردن پن ا  من ا  اشت پرده به پایین می افرای می

مند موسیقی نیستم و  گفتم عالنه ایم بخواندن ولی من تشیر کرده می خواست برممده بودما اغلا می 
دانم  خواست برایم یرباْرام بنوا دن نمی دامن پن ا  من می واندا مبلغی گ اف پاداش می اگر برایم نخ 

 [ بدم ه  این گیاه  این سا  که نوعی ماندولین است امنام  مترجم[ استن   یا رواشن  Rhubarbحرا 
خواستمن ولی رباا در میان  کنان ا  شنیدن من معبرت می اش داردن التمان ینینی خشن و گوشخر

شودا بسیار محبوا استن تار من را با یشهبا م که بین ش ت و انگشِت اشاره گرفته می می  مردم بو
شودن سا  دیگری ام وجود دارد که شبیه به رباا است  مورندن شهبا  ا  عاج ساخته می به  دا می 

پان  شود که شبیه بانجو استا با دستۀ حارشودن ملت سومی یسیتارم نامیده می اخته می و با کمانه نو
 شودن می  تامم یا دال امان است که در اندوستان نواخته  شودن یتام سه تار دارد که با انگشتان  ده می 

می  کوبیده  من  بر  و شا  رو   ساعات  که  است  مجه   برنجی  با  نگی  نمامی  نرارگاه  شودن  ار 
ر  شودن د کنند  ساعتا  دای توپ حاشت استن ونِت توپ حاشت با ساعت امیر تنمیم می تعیین 
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اا بودم حون شبااتی کامل به ینین نانون کلیسااای  ترکستان برای مدتی درا ا شیفتۀ  دای  نگ 
 داشتن دوردست در انگلستان 

اای خشط و  ؛ دشت اای فراوان داردن غیاا میلق منامر  یباحیث جای انامتا کمبودی م ارا ِمن 
با من تابستان مالل بخت و  اای نگون اای ج امی سته گون؛ د اای یخحالاای سو ان و  مستان مور 

با وجود  ندگی  ناگواری بر  حت می یردشدهن حنان محییی  اثرات  ناگ یر  نوا  البته  ای  گباردن 
ت دیگری ام وجود  انداختا عوامل مثباا ا  دور که مدم را به یاد وین می اضافه بر ینین  نگ 

جویند و مهربانی  مالیم و  لح اا مردمی  دادندن من نیتی بود که مردم شهر برو  می داشتن ییی حسن 
 استن و تواضعشان نابل مالحمه 

ممدم که پسرکی توجهم را جلا کردن ش ت را بر بینی گباشته  رو ی سوار بر اسا ا  شفاخانه می 
دم دست  تر ببینمن او امان من افسار اسپ را کشیدم تا دنیق و انگشتان دست را گشوده بودن تعجا کرد 

 گباشتن  ال برد و ش تش را بر انگشت کوحط دست اولی دیگر را نی  با 
 گبردنمداد که حرا ا  پیش دروا   پدرش می به ارمنی گفتم: یتو این بحه را ببین! بیگانه را دشنام می 

 دادنمخیر  احاا برای شما سالِم کالن می _ ینه 
 _ یپسر جانا فریبیاری به کمط ادعااای پوچ شایستۀ مترجم پادشاه نیستنم 

  نمن این سالم م اری استنم ی احاا به راستی گپ می _ 
اا را  اکنون متوجه شدم که ش ت پسرک نه در نوک بلیه در بیخ بینیا ن دیط ابرو بود و دست 

 بودن  افقی گرفته 
اای مردم توجه کردمن به راستی که  اد به سالم دادنگبشتیم با عالنۀ  یحون سواره ا  با ار می 

مونرانه و گفتن    دادندن دیگران به ما با تعمیمیپسرک به امدیگر سالم می   عابران م اری به مانند 
کردیم  کردیم و با لبخندی حهره را درخشان می متقابل می   دادندن ما ام تعمیمی یسالم علییمم سالم می 

 یم سالمنم گفتیم: یو علیو پاسخ می 
ت و امراه سرپرستش بودن شه اده  هللا را دیدیمن سه سال داشپیش ا  رسیدن به خانها شه اده امین 

اش  دن مؤدبانه  نلیکجاوه را متونف کرد و در جواا به تعمیم ماا به شیو  نمامیان دست به کاله نره 
 حبت نیردیما    که در شهراای غرا رسم استاجویای احوال امدیگر شدیم و ا  اواا یوری 

رو شده بودیما سالم دادیمن  با ام روبه   گونه که بلیه مؤدبانه با امدیگر خداحافمی کردیم و به امان 
شه اد  خردسال ا  امتیا   یبایی شخ ی برخوردار است و اف ون بر من بسیار  ودرن استن به  

انالنه را به او نسبت  اای عمراتا بیشتر ا  سنش باب یرت و با حیمت استن شمار  یادی ا  گفته 
 اده و  العاده تی اوش استن راستی که حالل گفتند که فوقامن ولی می دادند که خود فراموش کردهمی

 استن پسر وانعی پدر معممش 
اا باال رفتیم و  مان پیاده شدها ا  پله پن ا  من به رواق خانه رسیدیم و ا  ِخنگ خسته ولی سر ند  

 داشتن نیطکنم گردش من رو  فرجامی  بردیمن فیر می  به خلوت مپارتمنت خود پناه 
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دیگر  که پن ا  دیدار ا  بیماران و عیادت شه ادها  ای شدید خورده بودا حنان رو  بعد سرم خنیی 

خامی  نرفتمن یرح  برون  خانه  که  ا   کشیدم  را  ارمنی  کپتن یسپاه    ا   یط  مانند  به  دنیقاً  من  در 
ای نداردن پن ا  من ارمنی  دانما حون خودش حنان نیافه ممدن علتش را نمی رستگاریم به نمر می 

ان خوا  خواام امرااش بروم؟ نفی کردمن وضعم حنبرای حیری با اسپ بیرون رفتن پرسید میا می 
 نمن ک  اای مرکا خود دست و پنجه نرمنبود تا با دیوانگی 

ونت امان مشپ ی را که به خایر تقلا رخ ت کرده بودما دوباره به کار گماشته بودمن اکنون  در من 
کردمن  به اتانم ممدن نان حاشت را مورده بودن فیر کردم که بخورم یا نخورمن باالخره باید کاری می 

که   بودم  می امیدوار  مجبور  من  ورت  در  حون  نگویدا  نیم حی ی  و  کلمه  تمام  اای  کلمهشدم 
محا دشنام  یبهات  بگوید:  مخر  در  ام  او  و  کنم  خالی  بر سرش  بودم  گرفته  یاد  که  را  ایا   ممی ی 

اش سا من ولی مشپ  عانل   احاما یعنی یبسیارخوا!م و من ا  جای پریده و با نگاای شرمنده
ی حنان  ساختن شاید خشن به نمر میما ولاش خشمگینم می گی متملقانه بود و حی ی نگفتن دستپاح

نیستمن ارگ  لگدی به او ن دم و نه ام تهدید کردم که با گلوله یا حی ی دیگر ب نمشن برخالفا حتی  
دانستا توضیح داد که من او را نه  تا منجا پیش رفتم که ا  ارمنی خواستم برایش که انگلیسی نمی 

اره به من خیانت کندن  اایش را مرد خواام کردا مگر اینیه دوبنم و نه ام استخوان کنیعه نیعه می 
شده کنم متقاعدش کرده بودمن گوشت مرغ بریان ترجیح داده بود در جوابم لبخند  ندن ولی فیر نمی 

سخت بودا ولی برایش نگفتمن حه فایده داشت؟ گفتِن یاین مرغ بسیار سخت استم به فارسی ام  
کوبیدم و ناگهان رویم را به  ش نبودن ولی اگر کارد و حنگالم را با سرو دا بر پشقاا می بخرضایت 

گفت: یاوها متأسفما گوشت به راستی که مانند حرم سخت  پرید و می دادما ا  جای می سویش دور می 
بودا ولی حنان ام نیردما حون در من  ورت ام نفهمیده  بخش می استنم حنان حی ی اندکی تسلی 

می بو و  محاد  یبهات  این  گفت:  ا   مای  ایا  احانم  و  رو  فشردم  برام  دندان  و  کشیدم 
 خوردمن  میرونی 

ای فیر کردم خوا است پن ا  نااار سگرتی دود کنمن دستم را سوی بخاری درا  کردم تا پارحه 
البته بر گوشۀ فرو ان  غال انگشت گباشتمن حنان کاری ا  کسی سر می   ند که   غال بردارمن 

 باشدن  ستخوش سرما دگی د 
که برایم یافتن  اایم را م رف کرده بودا درحالی ی برگشتن امۀ گلوله پن ا  من ارمنی ا  تیراندا 

پاشیدن گفت: یاین  گلولۀ دیگر غیرممین بودن این انو  کم بود و باید ندری نمط ام بر  خم من می 
 خوردنم تفنگ به درد نمی 

 یاگر مرحمت فرموده و بگویی که تفنگ حه عیا دارد؟مالعاده مالیم پرسیدم: با لحنی فوق 
 یور که باید بلند نیستنم _ ی دایش من 

اای ساخت کارخانه  دا کند و ونت فیرکردن  _ یاگر انتمارت این است که ار تفنگی به مانند تفنگ 
 لگد به اوا بپراندا باید بگویم که انتمارات تو ا  عقلت بیشتر استنم  احبش را با پن 

ممی  را درک کرده باشدا حون در جواا  یه کنم که توانسته باشد این جملۀ بلند و کنا فیر نمی ولی  
 ندر گفت: یباالی یط کالغ فیر کردمنم امین 

 _ یفیر کردی؟ امیدوارم که پن ا  من معبرت خواسته باشینم 
ه خ ید تا  پن ا  من مشپ  ندری حوا سوخت موردن پیش ا  منیه به درون میدا محتایانه سوی دروا  

شا کالابردار! من خو کدام حیوان درنده نیستمن یا استم؟  میمئن شود که ع بی نیستمن من دیده بودم 
بار انگلیسی را به کار بست و با  دای لر ان پرسید: ی احاا من حای  با  به درون ممد و این 

میمی احمق  میخواام؟م  حای  من  میا  که  بداند  یحیوخواست  گفتم:  دل  در  که  خواامن  است  ر 
 ردمن فقی گفتم: یبلیمن بترسانمشن  اره کفِیش کنم؟م ولی حنان نی
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ام پن ا  ییی دو رو  رفع شد و من حندین یرح خام ا  شه اد  شیرخوار در دفتر  سرماخورگی 
اا را به عاریت گرفتم و به خانه  تهیه شدا من   یادداشتم کشیدمن ونتی باالتنۀ کوحط و کاله نمامی 

انباشتمن  ااموردمن دکمه  پنبه  با  با  کردم و من را  با دنت جابه مستین ی باالتنه را  جا کردم و  اا را 
پوستی را به مونعیتی مناسا نرار دادمن پن ا  من به نقاشی شروا کردمن ونتی این  گط نمامی  کاله

یادداشتم روی نقش نو کشیدمن نقاشی  ای  کار به پایان رسیدا حهر  مردک را ا  روی یرح دفتر 
 مردانهن  لبان م ه ا  ما درممده بودن حهر  شیرخوار در وحط و بی ک

اایش دنیقاً  مآا نشان دادمن خوشش ممدن گفت که حشم تابلو را امراام به دربار بردم و به جاللت 
کردن ن د من را داشتم که  اای خودش استن گپش را تأیید کردمن دروانع در حین نقاشی مانند حشم به 

شه اد  کوحط کشیدم که خیلی  شمان امیر باشندن حند سال بعد تمثالی دیگر ا   اا به مانند ححشم 
 نوشتن  تر بودن بعداً در این مورد خواام جالا 

رو  در برابرم بنشیندن ا  این   ندر ونت اضافی نداشت تا ار رو  برای رسامی مآا البته من جاللت 
رفتن  رحالا تمثال به تدریج سوی اکمال می اممدن به اای یوالنی میان دو جلسه به میان می اغلا ونفه 

بودا ولی به مثابۀ تمثال بد ا   حیث تابلو نقاشیا باید حی ی بهتر می دید تینییی باید گفت که ِمن ا   
 بودن  نیامده ما در

مآا سرش  و پن ا  من که نان حاشت مورده شدا متوجه شدم که جاللت   رو ی پن ا  جلسۀ رسامی 
لبخندی رو به من کرده  کندن با  دادن تعجا کردم که حه می ف تیان می را به این یرف و من یر 

می  حرکت  خودش  ونتی  حرا  که  مانده  حیران  و  دیده  اارسی  شیشۀ  در  را  خود  عین  گفت  کرده 
ای ا  نضیه سر در نیاورده بود و پن ا  من برایش روشن شده بودا  حرکت مانده بودن برای لحمه بی 

خودشا بلیه انعیان  مآا دیده بود نه عین  اتاق بود و منحه جاللت پایه در میان  تمثال روی سه 
ممد که به ار  ورت  تمثال در شیشه بوده استن فیر کردم که این نشان خوبی استن به نمر می 

مآا اتاق را  توانسته بودم حالت بدن و سیمای امیر را به  ورت کلی ثبت کنمن پن ا  نان جاللت 
گاری در سر دیگر  ت ویر در یط سر اتاق جای دادم و خودم با سی  پایه را باترک کرد و من سه 

اتاق نشستم تا نگاای جامع بر من بیندا من تمثال ت ادفاً دنیق در امان جایی نرار داشت که معموالً  
مقدمه  ا  حرمسرا دویده به درون ممدن بی   بحۀ کوحط با پیامینشستن در امان لحمه غالم امیر می 

او متوجه اشتبااش شدن خیلی  و گفت یسالم علییما  احا!من امه خندیدند و    رو به ت ویر کرده
 رفتن  ممد و به سرعت ا  اتاق برون خجل به نمر می 

بهره جاللت  انتقاداتش  ا   امیشه  مرا  می مآا  ولی  مند  نداشتا  بودن  نقاش  ادعای  ارحند  ساختن 
ت و اشاره که  نقاشی  بودن  شنیدنشان  یاد  ار ش  و  عانالنها  می اایش  مغا   را  کار  یری  و  کند 

اایی که حتی  اای کار را نبیندا نقص کندا ممین است نقص دستش پیشرفت می رو  در  یر  رو به 
دادمن  اای امیر گوش می مندی به تب ره رو من امیشه با عالنهدر حشم غیرفنی عیان باشدن ا  این 

توانست دنیقاً افاده  ند ام که نمی توانست برایم بگویدا ارحممدا میاگر حی ی به نمرش نادرست می 
توانست راه حل نقص را بیان کندن این را خودم باید سر  حه حی ی نادرست است و نه ام می کند که  
ای در نوک بینی اشاره کرد و گفت رنگ رفته است و  کردمن به گونۀ مثال رو ی به نقیه ام می 

ای ا  نور در  بودم لیه یه خودم کوشیدهشودن ولی رنگ نرفته بودا بلکربان ا  ورای من دیده می
نقیه را بنمایانم و انتقاد امیر مرا متوجه ساخت که لیۀ نور من بسیار نوی و بسیار سفید ا  ما  من  

کردن ا الحش کردمن رو  دیگر به ت ویر  درممده بودن در غیر من ارگ  حنان توجهش را جلا نمی
ای را به  بحه تواند دنیق بگوید حه حی ن ناگهان غالم نگاه کرد و گفت کدام حی ی کم دارد و او نمی 

مورد که بر من عیسی ا  یط غروا   با خود  پتنون حای روسی را  دیگر فرستادن پسرک  اتاق 
باشیوه مفتاا در پشت کهساری نقش شده بودن امیر به فارسی گفت: یببینا حی ی ا  این نبیل ال م  

مآا  لت حای ا  گفتن نبودن ولی پن ا  من منمور جال  ای گیج ماندمن  شتی پتنون استنم برای لحمه 
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گفتم ی احاا شما راست می  فارسی  به  تحسین  با  دنیقه  را درک کردمن  در مرف حند  گوییدنم 
ای انداختم که سر را ا  عقا به  ورت جانانه برجسته ساختن تا ونتی امیر اشاره نیرده بودا  سایه 

د  نقاشی  ید که گویا به  ورت نیع شده و مج ا روی پرممتوجه نشده بودم که سر حنان به نمر می 
مآا دریافته بود که در کدام جایی ا  تمثال نیا  به توا ن است و پتنون حای  ن ا شده باشدن جاللت 

بود که در کجان بنابراین نابل درک خوااد بود که ونتی مخرین جلسه به پایان رسید   برایم روشن کرده
اضیراا بودما حون انتمار  رم دادما تا حدی دستخوش ایجانی ممیخته با  و من مخرین  یقل را به کا 

 داشتمن  مآا رارأی جاللت 
ای ب رگ بیاورند و من را در  مآا دستور داد مینه تمثال در نوری مناسا جای داده شده بودن جاللت 

اا سیمایش در  کنار تمثال نرار دادن بعداً خود برای لحماتی در برابر من نشست و تمثال را با با ت
اایش را  ت یگانه عیبی که توانسته است پیدا کندا این است که شاید گونه مینه مقایسه کردن باالخره گف 

حد ال م رنگ  ده ا   بیش  )اندکی  اکنون  و  بوده  رنگ  این  به  در جوانی  (  1۸۹0امن رخسارش 
یا خیلی ونت  رسدن ا الح این عتر به نمر می پریده وشش ساله است و  ورتش ندری رنگ حهل

نشانش دادمن گفت: یدرستا درست!م اکنون یگانه عیا تمثال من    در برنگرفت و تمثال را دوباره 
 نداشتن بود که ندرت سخن گفتن 

برایم گفت که ملیۀ معمم انگلین برایش عیسی ا  خود فرستادها ولی حندان خوا نیست و شبااتی  
تا من رو  کسی در افغا من حنانی که من کشیده مالً  کردم این گفته کانستان ندیده است! فیر می ام 

گمان ا  تمثال خوشش ممده بود و  ای نیستن خال ه بی محتمل استا ولی با من ام کدام تمجید جدی 
ام خیلی مماتوری بودن نه اینیه این مسئله  شودا این است که تینیط نقاشی منحه مربوی به نمر من می 
ه امیر بودن  شط شبیدانستن بی ا  من در مورد تینیط نمی کن بیشتر  جدی بوده باشدا حون ایچ 

گونه ضعیف ترسیم  پرسیدما حگونه ممین بود سری حنان نوی را من اا امواره ا  خود میولی بعد 
رسید من بود که نامناسا بودن نور که ا  دیواراای سفید و ا   کنم؟ یگانه پاسخی که به بانم می 

کردم و کدام تدبیری  ی عواملی بود که بایستی بیشتر به من توجه م  یافتابرف بیرون اتاق با تاا می
موردند تا من را الک ب نما در بیرون ا   ام می بستمن ونتی تمثال را به خانه در برابر من به کار می 

خانه ا دحام مریضان بودن حند نفر ا  سربا ان و مردمان شهر ام در درون منتمر تداوی بودندن  
که راه را برای دستۀ  بیرون خانه درحالی کردندن جماعت  ی ا  سربا ان بدرنه می اتمثال را دسته 

کردندا نجوا کنان یسالم علییمم گفتندن منانی که در درون خانه بودند ام ا  جای  سربا ان با  می 
 دادندن  پریده سالم

مرا متعجا ساختا    سلیانه پیام فرستاد که تمثال را به حرمسرا ببرند تا ببیندن ارمنی با جسارتی که 
بردن تمثال امتناا ور ید و گفت باید دستوری کتبی ا  یامیر  احام بیاورندن    ا  دادن اجا ه برای

کنما  خواسته ببیند من در برابر حنان خوااشی حه می احتماالً این کار م مایشی توسی امیر بوده که می 
 استن  حون امیر به شدت مرانا ونارش

مآا برایم خبر دادند که جاللت نان حاشت را در ن ر خوردمن  رسامیا    پن ا  پایان مخرین جلسۀ
شدن نان حاشت  ن د دارد پن ا  نانا برای تیراندا ی به بیرون ا  شهر رودن بنابراین پن ا  تمام 

وبیش  اا لبان شیار را موردندن عموماً لبان پوشِی امیر امری کم بحه سامان و غالم )یا  بحانه( خانه 
با مستر و  تن ا  من نخواستند تا اتاق را ترک کن امگانی اس من باالپوش ا  تیۀ سب   یتونی بود 

اای یالیی  شده با گلدو ی اای پوستی و به شیو  لبان سربا اای سواره نمام اروپاییا ت ئین حاشیه 
دکمه  به سبط مو ه اای روی شانهن مو ه و  نابل  اا  و  ا  حرم نرم  بلند  با ساق  اای روسی بودا 

ندم  مآا در بیرون منتمر بودن یابویی نوی و ثابت پ جاللت دادن به پایینن ساخت کابل بودندن اسنیع
یط با پارحۀ   پوش و افساری یالکاری شدهن دو اسپ یدکی ام مماده بودندا اربود با  ینی بالشتط 

بودند و حنشده که بر  ین یالکاری  پیاده حاضر  دین  اا اموار بودن گروای کوحط ا  سربا ان 
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دانم برای حه بودن یط  کرد و دیگری نی ه و سپری را که نمی ی سوارن یط نفر تفنگ امیر را حمل م
کو ه  که  داشت  با خود  را  دیگر حلم  کیسهنفر  در  برای  اش  حلم  بودن  موی ان  ا   ین  ای حرمین 

دین نفر  کشیدن حنکرد و فقی گااگاای سگرتی میمرکبان بودا حون امیر به ندرت نلیان دود می ام 
اسا  بحه ا  غالم  بر  این اا سوار  نگه  بودندن  به خوبی  را  تعادل  ین  و  بودند  مااری  سواران  اا 

 تماشاحیانن  دادن مهارتشان بهمند نمایش اا جسور بودند و خیلی عالنه داشتندن مانند اکثر بحه می
ا شام باران باریده بود  امه مماد  حرکت بودند و منمر   یبایی را مفریده بودندن رو  نبلا ا   بح ت

مآا را ندیدیمن  پارنور و مفتابی بودن من و ارمنی ام سواره گردشی کردیمن جاللت   و اکنون رو ی
اای تنگا جایی که  مفتاا محض برای حند دنیقه تابیده  راهوالیی بود! در بعضی ا  کوره ولی حه ِگل 

گویا مدم در  نمود که  ار حند ندم حنان می   وپا  ند و در اری دست بودا مانند من بود که مدم در لجن 
مدم فرو سوراخی به ماار بی  تا ونتی که  فهمید کجا حنین  نرفته بودا نمی  انتها پای گباشته استن 

اایی در انتمارندن وضع در بیرون ا  شهر و در دشت خوا بودن مفتاا سیح  مین را  فرورفتگی 
در ن دیط شهر  لی ایچ تیری نینداختیمن اسپی  خشط و سخت کرده بودن تفنگ را با خود داشتیما و

حریدن پیشنهاد کردم من را ادف  اایش را ا   مین کشیده بود می بر سب   ضعیفی که باران جوانه 
بگیرمن ارمنی فیر کرد که حانن ا ابت کردن تیرم به ادف کم است و اگر خورد باید تاوان من را  

 بدامن  به  احبش
ای واژگونن فیر  داده به حوکیتییه ین در برابر متش نشسته بودما  شام من رو  به راحتی روی  م

اایم ا  نوا سفری بودند و گاای به  ورت ناخواسته بسته  یور امن استا حون حوکی کردم این می
تر بودا پن ا  نشستن حییم عبدالرشید دیگر به حال نیامدن بر  شدندن من ییی که ا  امه میمئن می

ای برنجی و دیگری در داانۀ یط  ر شمعدانی سوختا ییی ب دو تا شمع پیه می ای در بغل دستم  جعبه 
کوشیدم فارسی بیامو من ناگهان ارمنی به شمعی که  کردم و می بوتلن فارغبال بودم؛ سیگار دود می 

 در داانۀ بوتل نرار داشت اجوم مورد و من را پنهان کردن گفتم: یخیرا خیرا حه گپ است؟م 
 میدنمکدام کسی می _ یگپی نیست  احاا 

 م نیست شمع مرا دور کنی!م _ یولی ال 
 ممی انه گفت: یشما یبیا پادشاهن مردم ببینند شمعتان در بوتلن شرم بر شما باشد!م سر نش 

 مور است؟م_ یکجای مسئله شرم 
 گویندنم ی احاا شما ندانیدن مردم در افغانستان بسیار کودن مردمن اگر به دیدن حی کی می

مآان بسته حاوی  ای ا  جاللت ا  ن ر است با نامه و جعبه که فرِد ا  راه رسیدها نا دی  معلوم شد  
ای به دستخی امیر که در من به من ادایت داده بود سیگاراا را دود کنم  جعبۀ ساد  سیگار بود و نامه

 دادن  یط بهتر است تا او برایم ا  من فرمایش و برایش ایالا دام کدام 
مانند  گیردن او را نی  به خامۀ پوالدی به کار می   اای نی بومیااردن به جای نلم امیر دستخیی خاص د 

 خواندن  توان خوشنوین اای ممتا  نمیاکثر شخ یت 
رو  بعدی اوا گرفته و بارانی بودن با من ام غروبی باشیوه داشتیمن ژرفنای مسمان مبِی مبی بود که  

اای  نیمش در پشت توده شدا  اا ن دیط می ه کوه شد و جایی که بتر می رنگبه تدریج ضعیف و کم 
بنفش درمی  به رنگ  نیمش  و  پنهان بود  نله ابر  ابر را  اای غول ممدن  پییر و خشن کوها نشراای 

اایی  ناپبیر حدودشان که سایه درخشید و خیوی تی  و انعیاف درید و در شعاا سرخ خورشید می می
باختا ا  نرمی  اا رنگ میمن براای سنگین که در عقا  به رنگ بنفِش تیره انداخته بودا به وسیلۀ ا

اای  اای عمیم کوها ارحند که ام مااراً متشیل ا   خره شدن خیوی حدودی کتله مسمان بریده می 
رنگ نور را  نمود و امواج ب رگ و سرختر میاا مالیم اای خشن نله سخت بودا در مقایسه با شاخ

اای درا  ابر موی ان بود و  اا الیه ر نله وجود مورده بودن در  ی  اایی تیره به داد و سایه با تاا می 
تر ا  منا در ژرفنایی ا  بنفش  شدن پایین ای و خاکستری من گم میاای نهوه نور و سایه در رنگ 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ممیختا  درخت رو به تارییی می اای بی ای دشت اای فراوان سب  نهوه تیر  مایل به مبی که با رنگ
دیدی  شمارا درختان م ار را می اای بی برگ و شاخحه اای بی بنفش و سب  شاخه در برابر این عمق  

 بودن  اا را به رنگ یالی سرخ درموردهکه مفتااا من 
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اا به  وییم مارچا رو  اول سال مسلمانان استن شام پیش ا  نورو  ییی ا  سرمنشی رو  بیست 

ا     کردندن پنام ممدا به امراه شماری ا  نوکران که دو یبق پوشیده با دستمال را حمل میخانه 
اایش را  خواست تحفه مآا بود و ا  من می ای به دستم دادن نامه ا  جاللت دای معمولیا نامه الم س

مآا برایم مدال یالیی افتخار را امراه با مبلغ پنج  اا را برداشتند و دیدم که جاللت بپبیرمن دستمال 
ل به خایر تمثال  و پو  ام برای بیماران ا ار روپیه اعیا کرده استن مدال برای خدمات سال گبشته 

ای که  بودن سلیانه ساعت جیبی یالیی  نجیردار انگلیسی فرستاده بود و شش یا افت یارد ا  پارحه 
اش سرخ اندوستانی بودا ولی در بافتش منقدر ا  تاراای یالیی به کار رفته بود که  رنگ ا لی 

 رسیدن می  سرخ یالیی به نمر 
کنم تا حال  گونه مسیوک شده بودن فیر نمی ود که به این الی ب نمیر و یگانه مد شنیدم که من مدال بی 

ای است  اای افغانستان  حبت کرده باشمن پول رایج در کشور یروپیهم استن سیه در مورد سیه 
من معادل به دوا ده    تر ا  کلدار یا روپیۀ اندی و تقریباً به اندا   یط شیلینگن ار ش رسمی کوحط 

ای که معادل به یط منه باشد در دوران نیستن نیم روپیه را ینرانم  م سیهشودا ولی کدامنۀ اندی می 
شود یط منهن یط روپیه  شوندن پنج پیسه می اند پیسه خوانده میاای مسی که در دوران نامندن سیه می

توان امیشه  ش ت یا بیشتر ا  ش ت پیسه استا نمر به این که نرخ اسعار حگونه باشدن این را می 
 دندن  عیاراای اسعارفروشان در با ار دریافتن در گبشته پول را با دست سیه می به م  با مراجعه 

اای نو مانند  مآا ماشین ضرا سیه را در کابل به کار انداخته استن سیهدر امین اواخر جاللت 
شود که ار ش من یط منه  انرمندانه نیستندن سیۀ نو اروپایی ه شده است و گفته می   اای ندیمی سیه

شودن امیر ن د دارد با پرداختن معاش  تن اکنون پیسه نی  به وسیلۀ ماشین ضرا تولید می تر اسکم
 اندا دن  سربا ان با سیۀ جدیدا روپیۀ نو را به دوران 

سیۀ یالیی افغانی وجود نداردا ارحند ام که ییالمی بخارا که تقریباً معادل به دوا ده شیلینگ  
کنند و به این  اای داراا ثروتشان را بخیره می ثر افغان تن اک شودا در افغانستان در دوران اسمی

 شودن می خرند یا خشت یالی مبروفتی که ا  دریای ممو استخراج منمور یالی بخارا می 
رفتمن   منجا  به  ده  ساعت  حوالی  من  انداختن  راه  به  ن ر  باغ  در  امیر ضیافتی  نورو   رو   در 

ا جاللت  بود و  پوشیده  یونیفورم سفید  بیش  شانه   مآا  و  کم  که  به رنگ سب تیره  باالپوشی  اایش 
ا  پوست سمور بر سر داشتا امراه با ستار     اای یال داشتا موی ان بودن کاله نمامی گلدو ی 
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کسی تا جای امیان لبان   ممدن اریور که در تمثال کشیده بودمن خیلی جباا به نمر می المان امان 
 مضحطن  ای ام شدندا عده عمول خوا معلوم می مباشیوه پوشیده بودن بعضی به  ورت غیر

اای  اا و والی سایبانی ب رگ به رنگ سرخ جگری و سفید بر یا ده پایه استوار بودن در  یر من ملط
اای حوکی نشسته و یا حون در حضور شاه بودندا بر  مین  اای دوروبر بر ردیف اا و شهر نریه 

بودندن تقریباً امه لبان محلی به تن و دستار به سر    ه مآا ممد دای جاللت بودندن به سالم   انو  ده
بودندن  بود و درباریان دسته دسته در گرداگرد جاللت  داشتندن گارد یونیفورم نو پوشیده مآا جمع 

تر ا   ای در دست راست و اندکی عقا ای با ودار جلون کرده بودن من بر حوکی خودش در حوکی 
ایست جاللت  یا  بقیه  داشتمن  جای  من  امآا  حوکی  عقا  در  ارمنی  بودندن  نشسته  بر  مین  یا  دها 
 بودن  ایستاده

رو ی سرد بود و مسمان تیرهن من لبان اروپایی و باالپوشی به تن داشتم که روی سینۀ حپش ارمنی  
خواست که ساعت  نجیردار را نی  در جیا باالپوش  مدال را با افتخار  یاد ن ا کرده بودن می 

نلی را شااانه به سر گباشته بودمن این ام برایم تحفه  خبری نبودا کاله نره   د بگبارمن حون ا  خورشی
 بودن  داده شده

نواختندن خدمتیاران برای امگی حای موردند و من  و اروپایی به نوبت می اا با سا اای بومی  دسته
شد و    مآا پتنوسی خاص مورده سیگاری دود کردمن پن ا  من کلحه و شیرینی موردندن برای جاللت 

ا  یرف من و سؤال او در مورد  حت  او با مهربانی ا  من ندری ام به من دادن ج  ا  تعمیمی 
 نساختمن  منا بیشتر توجهش را به خود معیوف

کلنل عیاءهللا خان نمایند  بریتانیا ام ممدن مردی بلندنامت و مریف و اال پنجاا بودن گارد محافم  
کردندن سالم  اش می هللا بدرنهاش یعنی منشی امین یافته اده تعلیم عالاش و نی  سیرتر فوق و یبیا بومی 

ای دورتر  یر  دادن ا  او خواسته شد در دست حپ امیر روی  مین بنشیندن منشی و داکتر در نقیه
 گرفتندن  سایبان جای

جاللت  پای  پیش  و  موردند  را  می ادایا  من مآا  به  نگاای  می گباشتندن  من  اا  ا   پن  و  انداخت 
اای ابریشمینا مروف برنجیا  داندهن دستمال داشتندن اشیاء رنگارنگ بودا نمر به ثروت تحفه می بر

کرد مح والت  ام را جلا میااا گلدانیا میوها مروف حینین ولی حی ی که بیشتر عالنه حراغ 
ۀ  مع اای مفتابی و دو مجاای حیومت در م ار بودن تفنگ و شمشیر و  ین اساا مو ها کاله کارخانه 

 باشدن  بود که گویا ا  اروپا وارد شده العاده خوا کار شده شده که حنان فوق کاری حوبی کنده
اای  رنگ با شیوفه ای رنگینا درخشان و  یبا بودن مسمان خاکستری تمام من  حنه حون تابلو نقاشی

کرده  ق  اای جوانا پن منمری دلیش و متوا ن خلپرید  برگ سفید و گالبی درختان و سب ِی رنگ 
بودن پن ا  من تمثال امیر را بیرون موردند و به نمایش گباشتندن بعداً نان حاشت یا  بحانه مورده  

مآا می ی گباشتند و می کی ام برای من موردندن دیگران یبق معمول بر  مین  شدن در برابر جاللت 
را پیش روی مهمانان  ن  نشسته بودندن سرمشپ  در خدمتم ایستاده بودن پن ا  نانا مفتابۀ مسی با لگ 

اای درا  و مریوا موردند که ا   اا را شستندن برای دیگران دستمال اا دست ا لی موردند و من 
توانستند  که دوا ده نفر یا بیشتر می اا تا سر دیگر نیار یول داشتا یوری یط سر ردیف مهمان 

 کنندن  اایشان را پاکام مان دست 
کردم و به راه افتادما حی ی که به مباق امیر برابر  یمی عمپن ا  یط سیگار دیگر بلند شدم و ت

کردند که نمری  اا خوااش میکنم نخستین کسی بودم که محفل را ترک کردمن خیلی نیفتادن فیر می 
گویی لبخندی  د و  بر مدال من بیندا ند و سپهساالر که اندکی دورتر نرار داشتا به نشان مبارک 

نیم بود که به خانه رسیدمن شماری ا  بیماران را موردند   و  باً ساعت دو ریبر سینه تعمیم کردن تق   دست 
 کردمن  ای حایا دوباره به کار شرواو من پن ا  پیاله 
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رو  با ی کردمن با اشخاص مختلف با ی کرده و تقریباً امیشه باخته بودمن ا  این شام من رو  شیرنج 
ناخت و نشستیم تا میدانی با ی کنیمن به سرعت  شاا را می خواستم تا ارمنی با ی کندن او امۀ حرکت 

به پشتو می با ی می  با مخلویی ا   کردم و او خیلی ایجانی شده بودن  یر لا حی ی  یا  گفت و 
انگلیسی جیغ می  و  فارسی  با و یرش می اندوستانیا  بانگ برمی دن ای  و  مورد: یِکشت!م   د 

با پیاده  دمن ا  جا در باید و یرش را پن دامن حون  ن ارفتن گفت بی  و یرش را  افی است و 
کرد تأمل با ی می با  خوبی باشدن خیلی بی  د ماسته ماسته شط کردم که شیرنج گونه گپ می این 

 دن در یط میدانا دیگر برای اردوی ما غیر ا  شاه و یط پیاده  به راست و حپ خی  انداخته و می 
تواند  دیدم که می ه با ی برنده و با نده نداردا حون میگفتم ک ام را  دن برایش  حی ی نمانده بودن پیاده

خ را پن خوااد گرفتن ولی ادعا کرد که نها  میدان را یی کرده و بی  منیه من بتوانم مانعش شوما را
با ی   تأیید کردند یبدون حون و حرا  منان مؤدبانه  او برده استن ا  تماشاگران کمط خواستم و 

 اون  راضی شدمن با ی مساوی ولی به نفع  سا شی  مساوی استنم باالخره به
کنند فرق داردن پیاده در حرکت اول  یور که در انگلستان با ی می شیرنج در افغانستان اندکی ا  من 

داندن اسقف  نامند و در دست راست شاه نرار می رودن ملیه را و یر می محض یط خانه پیش می 
خ می سوارن گویند و شوالیه را اسپ و گاای را فیل می  شود که سنگر یا  خوانند و فرض میدژ را را

خ وجود دارد  نامندن نی  تفاوت ح اری باشدن گاای ام من را یتوپم می  اایی اندک در حرکات را
 کنندن می  یور که در انگلستان مروج استا حرکت اا عین امان امن در غیر من مهره که فراموش کرده 

جنگیدا دستخوش ترکیدگی سام  ن یعنی با سام و دندان می و دندااما امان که با حنگ  یاسپ دیوانهم 
اش به  خورد و حیوان با پو ه دانستمن پایش مچ می شدن م یبت بودا حون من ا  بییاری حی ی نمی 

دارمن مغرورانه به ارمنی گفتم:  خوردن دوبار در حنین حالتی توانستم خود را بر  ین نگه  مین می 
م  مردان  میان  در  می اارترییببینا  فیر  یبلیا  احان  گفت:  استمنم  سواراا  را  ن  شما  کنم 

اندا دنم متأسفانه نخوت من سقوی را در پی داردن بار دیگر که پایین ممدا ا  فرا  سرش به پیش  می
ای را در جریان درن فارسی یاد گرفته بودم که خیلی مناسا حالم به  پرتاا شدمن در من رو  جمله

می  یبه  مینمر  افتارسید:  استخوان ن  شدنم  ری   ری   ااستخوانش  ولی  دا  بود  نشیسته  من  اای 
بی می به اسپ خود  نسبت  دیگر  گفتم: یحنین  توانست ری  ری  شودن  به ارمنی  بودمن  اعتماد شده 

 ای نباید تیرار شودا یط کاری باید بینینم حادثه 
 کنم؟م پرسید: ی احاا حیار می
 _ یبفروش یا به تیر ب ننم

شنبه فرارسید و ما به  را در رو  دربار به امیر  احا گ ارش خوااد دادن سه   مسئله   گفت نها او 
مآا دربار رفتیمن پن ا  مراتا سالم و نشستنا یط بیمار م اا به  رعه را موردندن جاللت 

اَعراض و عالیم بیماری را به من شرح داد و نام فارسی مرض را گفت و نمرات خود را در مورد  
ممده که کسانی که وضع این مرد را داشته    اای ندیمیردن گفت که در کتاا بیان کپتالوجی مرض  

کند این مرض  اندن ولی این ادعا البته که پوچ استن گفت فیر میباشندا توسی شییان تسخیر شده 
اای دماغی برده است و  ای راه به بیین ناشی ا  کدام ارگانیسم و شاید ام حیوانیی باشد که به گونه 

اای ع بی  شود که نقیۀ اوجش امانا انفجاراای رشته ود در منجا باعث تخریشی می با حضور خ 
شدن االشه و  افتادن  بانا نفل اش حملۀ اختالج عضلیا بیرون اایی که عالیم بیرونی استا انفجار 

ن  را تجوی  کندا ولی در عین  ما خوااد کدام داروی بومی  موردن دان و بیهوشی استن گفت می کف
کردم برای این مرض مناسا باشدن پن  واستم داروی اروپایی برایش بداما حون فیر می خمن می 

اای اندوستانی ساخته شودا حون  اای حوبی برای اسیستانت شود استیسیوپ ا  من پرسیدم که میا می 
 نداشتن  کدامشان گوشیی در اختیار ایچ 
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انداخته بودم و حی اایی را ممو ش  ه به راه  اای شبان اا کورن اا و داروسا در من  مان برای من 
شد ضرورت به درن نداردا  دادمن در جریان درن دیدم که مالی داروسا  که یحافمم نامیده می می

تی اوشی بود و یگانه کسی که در جریان عملیات جراحی   بودن مرد  به کارش وارد  حون خیلی 
موردن مسئلۀ اسپ رسیده  پیش   که فر تِ   توانستمن اکنون ارمنی متوجه شد باالیش حساا کرده می 

حرا  به  و  جاللت است  کردن  شروا  اسپ   بانی  حنان  سوارِی  به  ضرورت  یحه  فرمود:  مآا 
العاده استن خیرناکی وجود دارد؟ من اسپ  یاد دارمنم گفت اسپ سیاای دارد که حیوانی خارق 

یاری ا  درباریان  فرمود بس   فرستد من را بیاورندن سرعتش به مانند یط ماشین بخار استن گفت می 
مآا او  خواستها دیگری برای خود ولی جاللت خورند؛ ییی او را برای پسرش می حسرتش را می 

داشتنی  گاه ندیده بودمشن کسی را دنبال اسپ فرستادن برایم موجودی دوست را به کسی نداده استن ایچ 
اندام مریف ورا مجسم می  خن اکنون حیرتم را  سینۀ فرا  کردما مانند اسپ عربی با سر کوحطا 

ند و پشمالویی افتاد که سرتاسرش یال بود و دامن در دل گفتم:  ت ور کنید ونتی حشمم به اسپ کوتاه 
دم مهترباشی با اشار  امیر  کنندنم ولی امان اا بدجنسی می اا در درون خانۀ خود با خارجی یاین 

رفتن گویی بر   د یا یورغه میدم می ا نه ام نرفت سوار شد و تاتو به راه افتادن نها حهار نعل نمی 
تواند تا سی مایل را به امان سرعت ادامه  گفتند میمورن می لغ یدا با سرعتی سرسام روی  مین می 

خواست شتابان ا  جایی به جایی  پیمایدن اگر کسی می داد و راه م ار تا کابل را در حهار رو  می 
مآا گفت که حون این اسپ نشنگ نیستا  جاللت حساا بیرون بودن  برودا دیگر ار ش این اسپ ا   

توانم دوتا دیگر را نی  انتخاا کنم که  یبا و تی رفتار باشندن فرمود تاتو را با خود به خانه ببرم  می
 بفرستمن  توانم به دنبالشان دارد و ارونت خواستم می و دو اسپ دیگر را در یویلۀ خود نگه می 

ودن گویا جن  ده بود؛ نه یط جنا بلیه حندین جن تسخیرش کرده  مور بپاحه و وام کوتاه اسپ سیاه و  
بودندن نخستین کاری که به مجرد رسیدن به خانه کردا من بود که افسارش را راانید و سوی یاسپ  

در  رسیدا با او گالوی  شدن  اش به نیم من ییی ام نمی دیوانهم به راه افتاد و ارحند که ند و نواره 
داشتا ولی دروانع شییان محض بودن  گام برمی شد و به مرامی وی معلوم می خنمر اول بسیار نرم 

گرفتندن اگر موفق   دند و امدیگر را به دندان می پراندند و تنه می خشمگینانه با ام جنگیدندن لگد می 
ا سرش را ا  گردنبند  ای پن ا  منشدن لحمه به جدا کردنشان نشده بودیما شاید اسپ دیوانه کشته می

رون کشید و به سوی اسبی که متعلق به ارمنی بود به راه افتادا اسپ جوانی که اخیراً خریده بود  بی
دید حریف شایستۀ نعل و دندانش  تا در کابل بفروشدن حیوان ترسیده بود و یماشین بخارم که می 

ندکی کند و دوباره سرجایش  برگشتن نیستا تنها گردنش را حا
اای شفاخانه شدمن ارمنی سوار اسپ خاکستری تی روی شده بودن  عدی او را سوار شدم و ررو  ب

نیغنین ییی ا  دواسا ان بر یاسپ دیوانهم سوار بود که   عرا و نیم  این ییی دورگه بودا نیم
رفتن حون ا  با ار گبشتیما افسار تاتو را ساست کردم و به پروا  درممدن خود را  تلوتلوخوران می 

ع میبه  و  بودم  خمانده  را  کوقا  شفاخانه  راه  تمام  خاکستری  اسپ  پیشاپیش  در  اسپم  نیفتمن  شیدم 
با اسپ دیوانه تقریباً یط ربع ساعت دیرتر رسیدن ا  مریض  اایم دیدن  حهارنعل رفتن داروسا  

 برگشتیمن  کردمن ش ِت مردی را ا  مف ل دست نیع کردم و پن ا  من پروا کنان
رد را دیدما حفیم ا  عیادت بیماری برمی   ییی ا  مهراای اپریل هللا  هللا و امین گشتم که دو شه اد  خا

اای روان نشسته بودند و گاردی متشیل ا  نریا به سی  که تقریباً ناه ساله و سه ساله بودندن بر تخت 
امراای  می سربا   مفتاا  شان  حون  بودا  شده  گرفته  ب رگ  حتری  شه اده  ار  سر  بر  کردن 

 دن تابیمی  داغ
اا بپیوندم؟ من و ارمنی خواام به من تر پرسید که میا میسالم دادمن شه اد  ب رگ   لگام اسپ را کشیدم و

اا و با اراا دانستم به کجا روانیمن ا  کوحهاا را دور دادیم و با شه ادگان به راه افتادیمن نمیروی اسپ 
اای روضه در ا هراندند تا به درو مردم را ا  سر راه می  اای حوا بادامیگبشتیمن سربا ان با سوته
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تر مسجدجامع م ار رسیدیمن در اینجا من و ارمنی ا  اسپ پیاده شدیمن من پهلوی کجاو  شه اد  ب رگ
اش  اای کافر شه اده ام حاضر بودند و نی  مربی بحهداشتمن ارمنی ا  دنبالم روان بودن غالمگام برمی

 بودندن اشه گماشتگان خانهو جوانان دیگری ک 
گویند تقریباً دو د سال عمر داردن به سبط  گ  حنان به مسجد ن دیط نشده بودمن می پیش ا  من ار

اان رنگ مبی  کاری و مناره اای سنگی و مشبط ا یل شرنی مباد شده استا امراه با گنبد و پنجره 
بی تیره به ترتیا خاص حیده شده  اای روشن در برابر مدست نیست و رنگ اا یط اا یا کاشی سنگ 

 موردن می  یی را به وجود ااو نقش 
اا دستمال دستا  اایی نرار داشت که در من اا یا غرفه در میدان پیش روی معبدا شماری ا  دکان 

شدن پیش روی ار دکان سایبانی بوریایی بر دوپایه استوار  اشیای سفالی و حینی و تسبیح فروخته می 
ا  ورای اوای داغا به رنگ مبی    اای دوردست درخشید و کوه کننده می خیره   بودن مفتاا با نوری

دادندن ا  داران سالم می کردا گروه مردم و دکان  دندن ونتی شه اده عبور می گون سوسو می سایه 
منجا گبشتیم و داخل پارک م ار یا حهارباغ شدیمن ار جانا پارک تقریباً یط مایل درا ا داردن ا  

ای وسیع و با  رسیدیما جایی که نرار بود مسابقۀ  نی رفتیم تا به میدااای  یر درختان پیش می راهکوره 
 شودن  گیری برگ ارکشتی 

بودن   در یط سر میدانیا تختی خاکی نرار داشت با ارتفاا تقریباً شش فوتن روی من نالین فرش شده
مفتاا را بگیردن دوتا حوکی برای  اا استوار بود تا جلو تابش  اای روشن بر پایه سایبانی با رنگ 

اا در یط ردیف  بحهاا بود و ییی را به من دادندن نگهبانان گرداگرد  ف کشیدندن غالم شه اده
سر ما ایستاده بودند و دیگران به شمول ارمنی و مربی روی  مین نشسته بودندن مربی جوانی  پشت 

ای خوشم ه و گستاخانه تردستی  با ی به شیوه العاده مؤدبانهن در نیعه  یرک بودا با رفتاری فوق
 بودمن  کردن نبالً با او نشستهمی

اای گشاد  شان به لبان ملیا اکثراً با دستاراای سفیدا حپن در گرداگرد میدان تماشاحیان بودندا امه 
اای  اایش در مچ پا محیم بسته بودن ردیف اای گشاد که سرپاحهاای مختلف و پاجامه و درا  با رنگ 

اای عقبی ایستاده برپان  مین  یر پایشان تقریباً  یار پیش رویا حهار انو بر  مین نشسته بودند و ن
منمر را درختان سب پوش  توانستند میدان را ببینندن پن که امه می سه فوت سربلندی داشتا یوری 

 شیفندن می  ل اای گالا در اپریشودن گل دادندن تابستان در ترکستان خیلی سریع ماار می تشییل می 
بان در مرک  ایستاده بودندن سا اایشان متشیل ا  داال و سارنا  نخست دستۀ موسیقی سا  کردن میر

شباات  انبان بی اند و نوایشان به  دای نی کاری شدهرنگ و برنج اا سا اای ب رگ سیاه بودن سرنا 
اا به  ورت ریتمیط  ر داال نواختند که به گوشم نامأنون بودن بنیستن با سرنا مانگی افغانی را می 

 بودن  اا ا  منحه من در اروپا شنیده بودم به کلی متفاوت ا ولی ریتم شد ضرا نواخته می 
پن ا  من تقریباً سی نفر سربا  افغان که متعلق به یط نیعۀ توپحی بودند پیش ممدندن نرار بود یط  

بود؛ کاله مخرویی و دستار   رنص افغانی را اجرا کنندن لباسشان امان رخت معمول سربا ان پتان 
ای کوتاهن ناگفته نمانَد  د که به  ورت شال روی تنبان سفید موی ان است و کارتی کوحطا واسیت سفی

اا  اای م ین با گهردانه به تن داشتند و کمربنداای پهن با سگط   دو شه اده یونیفورم نمامی  که ار 
اش  نلیرنگ پوشیده بود و کاله نره و خاکی   اای پوستی به سبط شااانهن مربی باالتنۀ سادهو کاله 

شیلی دیگر داشتن من ا  ترن مفتاا دستار به سر  ده بودما حون دستار بهترین محافم در برابر  
غالم  باالتنه بحه گرماستن  کافر  خاکستری اای  کاله اای  و  شلوار  و  بودند  پوشیده  نمدی  رنگ  اای 

 ن داشتند  رکابانشان لبان اروپایی به تناا و ام گونه شه اده رنگ و مالیمن به این خاکستری 
اا نوعی ضرا مرام مارش را گرفتندن رنا ان به  اا حلقه  دندن دال سی نفر سربا  گرد سا نده

خواند و نیم دیگر  شان یط بیت را میگام برداشتند و سرودی را با  دای  یر سردادندن نیم مرامی  
را تندتر  اا بلند شد و رنا ان حرکات  خراش سارنا ی گوش دادن باالخره  دابا بیت بعدی پاسخ می 
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تر  شد و رنص ام سریع اایشان حی ی مشابه به رنص می ورکا بودن سا  تی تر و تی تر می کردندن ندم 
اای معین گشاد  شدن حلقه به فا لهترن دستار و کفش بود که پیاپی به حهار یرف پرتاا می و سریع 

ن رنا ان به شور افتاده  شد اا ام مان بر ام کوبیده می شد و کف دست میشدن با واا بلند  و تنگ می 
بیرون می به بودند و دم  بانگی  یر  داشتندا  اای می ورکایی برمی که انو  ام گام دادندن درحالیدم 

حرخیدندن  اای کوحط بر نوک انگشتان پا بر گرد خویش به راست و به حپ می شان به ونفه اریط 
پییر توجهم را جلا کرده بودن  ل تر ا  دیگران بودندن به خ وص یط مرد غوتمیین البته بعضی با  

با مواای بلندا سیاه و معوج که به یط یرف شانه شده بودن ا  امه   ریشی سیاه و کوتاه داشت 
نمود که درجۀ وجد  مور بودن حنان می ای شگفت و ایجان رن یدن  حنه تر می پرشورتر و جباا 

 بینجامدن  خوی ن دیط است به جنون اای متشین افغان 
ان ا  نفن افتادند و ییی پن ا  دیگری میدان را راا کردندن پن ا  من نوبت رنص  باالخره رنا 

مند  ای ا  پسران بودن تقریباً سی ده یا حهارده ساله بودند با مواای بلند و لبان دخترانهن من عالنه دسته
 شبااتن  ی نابل مقایسه نبودا به رغم ندریحنان حی ی نبودمن رن شان با باِلت اروپای

  رنص برای ما حای موردند و پن ا  من پهلوانی مغا  شدن این عالی بودن اول سربا ان ترکمن  پن ا
اای کوحط ترکمنی بر  اا  ورم مایی کنندن پای برانه بودند و عرنحین به میدان ممدند تا با م اری 

 بودن  اای درا  و گشاد با  حپن  ایناای کوتاه پنبه سر داشتندا با تنبان 
ای  اا نرار گرفتندن لحمه دور ا  امدیگرا در برابر تخت شه اده  مدند و حند ندمییط جوره پیش م

پاییدندا به حرخیدن گرد ام  که امدیگر را می به امدیگر نگاه کردند و پن ا  من محتایانها درحالی
مرنج و یخن امدیگر گرفتند و با ام گالوی  شدندن  شروا کردندن دفعتاً ییی به پیش شتافت و ا   

تواند اردو با ویش را  یر با واای حریف جای دادن اگر توانستا دیگر  گیر به مشیل می تی کش
کوشید دیگری را  رسدن ا  یخن و مرنج امدیگر نایم گرفته بودند و ار ییی می مسابقه به پایان می 

اک  اندن خواباندن حریف شری است تا بتوان پشتش را بر خروی پااایش بحرخاند و یا بر  مین بخواب
اغلا یول می مالیدن ونتی اردو کشتی  بودند  ورم مایی  افتاده  بر  مین  بتواند  گیر  تا ییی  کشید 

اا بدون استثنا برنده  بودا ولی ترکمن اا خیلی پرشور می خودش را م اد کندن بعضی ا   ورم مایی 
تقامت فراوان  اا شجاعت و اس اندا با عضالتی حون ارکولینن م اری العاده نوی شدندن منان فوق می

 توانستندن نمی  اا شدهدادندا ولی حریف ترکمن برو  می 
اا خواست ییی در برابر دیگری  اندا ا  ترکمن اا امه باخته دید م اری در مخر شه اد  ب رگ که می

دادندن ا   داران خود نشان نمی کردن با وین پنجه نرم وبه میدان میندن پهلوانان حندان رغبتی به دست 
اایی که تا من ونت دیده بودمن حمانت محض  ترین مدم پییر در منجا بودندا نوی فر ترکمن کوه نضا دون 

اا  ورم مایی کندن شه اده با حند کلمه منان را ترغیا  خواست با ییی ا  من بود اگر کسی می می
خن و  رممدندن حون غوالن بلندنامت بودندن به ن د گرفتن یکرد که با ام مقابل شوندن به میدان ب

نیروی امدیگر را   ناگهانی  ورت نگرفتن محض  با وی امدیگر به حرکت افتادندن کدام حملۀ 
منیه کسی برنده شده باشدن پن ا  من گرم ممدند و اریط  م مودندن دور اول به پایان رسیدا بی می

ا  من  کردند و منحه پیش  کنون با جدیت به  ورم مایی شروادر برابر دیگر اندکی احساساتی شدن ا
اکنون می  منحه  با  مقایسه  در  بود  داده  با ی رخ  نبودن ماایحه ممدا  بیش  و  اایشان کشیده می ای  شد 

اای متورمشان حیایت ا  تقالی عمیم در غلبه کردن بر امدیگر  فشردندن رگ اا را بر ام می دندان
دو غول    مان ار العاده ییی دیگری را بر  مین  دن فرود ممدن ام تالشی خارقداشتن باالخره با  

 بودن  به مانند افتادن تنۀ درخت بلوی
ای بر کمر بسته بودندن  گرفتند و محض رشمه اا برانه کشتی می اا رسیده بودن این اکنون نوبت کابلی 

رسیدندن ییی ا   یافته به نمر میه تمرین العاد تر بودن فوق اا مغلق اا در مقایسه با ترکمان شیو  کابلی 
گیران دیگر را که امه مجرا بودندا ییی پن ا  دیگری  اندام بودا کشتی ی خوش اا که جوان کابلی 
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رو شدا خیلی  مور بودن ولی مخرین مردی که با او روبه افیندن استقامت و نیرویش اعجاا بر  مین می 
تا ییی دو گام حمل کرد و کوشید بر خاک بیندا دشن  جوان و نوی بودن نهرمان را ا   مین برداش

دانم  بود که خواسته باشد پلنگی را بر  مین بیفیندا حنان با ام حسپیده و گالوی  بودند! نمی   مانند من 
حه رخ داد که در مرف یط یا دو ثانیه نهرمان دوباره پایش بر  مین بود و جوان بر خاکن این  

اشاگران  دند که نبالً رن یده بودن در اثنای  ورم ماییا ونتی که تممردان متعلق به نیعۀ توپحی بو
 دند بودا به مانند مردان انگلیسی جیغ می در میدان می  شدند و ییی ا  پهلواناِن نامی احساساتی می 
 دادندنمی  کردند و یا در موارد اشتبااات پهلوانا مه و افسون سر و تشویق می 

جای ه  ونِت  منا  ا   رپن  حپن دادن  کامیاا  پهلوانان  برای  شه اده  رنگ سیدن  با  ترکمنی  اای  اای 
اا ادامه داشتا سپهساالر و شماری  پسندندا اعیا کردن حینی که ور ش اا می درخشانی که شرنی 

ا  افسران ا  راه رسیدندن منان به شه اده سالم دادند و در برابر من تعمیم کردند؛ ولی ونتی من بر  
تر ا  من  ایین نشستندن در اوایل ا  اینیه در حضور امیر پ اا بر  مین نمی حوکی نشسته بودم من 

بنشینند م رده شده و پن ا  رفتِن منا در این مورد اشاراتی کرده بودندن ولی حنان جواا سختی ا   
 نیردندن مآا دریافته بودند که دیگر گپ را تیرارجاللت 

شدن شه اده ام خنط  اوا  مفتاا  برخاست با غروا  ام جاللت اا  من  کردندن  و حرکت  را  ند  مآبان 
 گباشتمن  ساالر و افسران را در پارک تنها امراای کردم و سپه
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یافتن کارا شنیدم محمدعمرا شه اد  شیرخوار که اکنون ا  واکسین به حال  رو  بعدی پن ا  پایان 

گ ین شودن  انامت   بود  کند تا به خانۀ جدیدی که اخیراً برایش مماده شدها حرمسرا را ترک میممده بود 
پبیردن اینیه شخ یت مورد خیابم  کسی را فرستادم تا معلوم کنم میا شه ادها پیشیِن من رو  مرا می 

ا   سمی  العاده تشریفاتی به نمر میدا ولی دروانع دیداری رکودکی شیرخوار بودا ممین بود فوق 
پبیرفت و کودک شیرخوار  سلیانه بودن واضح است که سلیانه که  نی مسلمان بودا کسی را نمی 

کردن در  مانی که من ا  من حیایت دارما شه اد  شیرخوار بر  به وکالت ا  مادرش پبیرایی می 
توانم  لی گفته نمی هللا که در ترکستان بودندا امتیا  داشتن وهللا و شه اده امین برادرانش شه اده حفیم 

 نهن  رد یااا برتری داتر ا  من که میا انو  ام بر دوبرادر ب رگ 
پبیردن با ارمنی به راه افتادمن خانه در ن دییی حرمسرا  برایم خبر داده شد که شه اده مالناتم را می 

ق کوحیم  ای وانع بود که در من رفیبودن نخست ما را به باغ بیرونی رانمایی کردندن در منجا خانه 
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به سر می کابل  در  معاون سپهساالرا  پسر  محمدعممحمدعمرا  این  را یسپهساالرم شه اد   بردن 
داد می  اای نمامی گان کافرا دستور بحه شیرخوار بودن لبان مخملی و یالیی به تن داشت و به غالم 

 کردنمی  ت ور و خود را میلقاً یط نمامی  
ردترن خانه ه بودا ییی نسبتاً ب رگ در این باغ دو خانۀ تابستانی اعمار شد  اا با  و  تر و دیگری خا

اای نرم   اا نالین پوش بود و م ین با پرده شان بدون کرکره بودن اتاقو در و کلیین   اوا بودند خوش 
بل دیگری دیده   اا در بیخ دیوار حیده شده ترا ردیفی ا  حوکی و سفیدن در پاویلیون ب رگ بود و ما

ا ارمنی در  رتبهن حون کسی نیامدا باق انتمار بود یا اتاق پبیرایی ا  مهمانان پایین شدن مااراً اتنمی 
منجا نشستیمن باالخره  دای بوق بلند شد و حند دنیقه پن ا  من  دای گرفتۀ افسری که اوامری را  

باغ  اای کافر داخل  بحه میدنم نخست غالم  دن ارمنی به فارسی گفت: یشه اده  احا می بانگ می 
من  می شدندن  ادایت  محمدعمر  را  را  اا  او  موردندن  را  شه اده  من  ا   پن  میر ا  کردن  پیر  حییم 

 کشورن  یافتۀعبدالواحد در بغل داشت؛ به نول امیرا یگانه حییم وانعاً تعلیم 
اا  اش نبالً نوشتم و دوتای پیرن این پن ا  من سه نفر پرستار ممدندا ییی امان  ن جوانی که درباره 

پرده  را و  روان  تخت  یط  بر  سوار  حرمسرا  من ا   دنبال  به  موردندن  سه  پوش  یا  دو  افسر  اا 
دانم حه ِسمت داشتند و در مخر گاردی  اایشان مشنا بودا ارحند نمی پوش بودند که حهرهیونیفورم 

 سربا ن  متشیل ا   د 
تر  عمارت تابستانی کوحط به پیشوا  شه اده ا  پاویلیون ب رگ بیرون ممدم و بعد به دنبالش به درون  

اای سمبولیطن نی   اای نقره به شیل مرغ ایه و پ   رفتمن در اینجا نیمیتی نرار داشت با پوش ابریشمی 
شد  بلوی با نشیمنگاه نالین پوشیده وجود داشت  ای یفالنه و بلند ا  حوا حیاکی در من اتاق حوکی 

ای جای داده شده بودن راست نشسته  ونگار شدها شه اده بر حوکی و در گوشۀ می ی کوحط و نقش 
اای یالییا پتلون و کاله  با گلدو ی   ابریشمی ۀ نمامی  مااهن باالتنبودا مانند مردی کوحط ولی ناه 

ای ام برای من  عسیری دارای شیل شااانه پوشیده بودن جرینگانۀ یالیی در دست داشتن حوکی
اای معمولی و مؤدبانه و رد  ن پن ا  احوالپرسی موردند و دیگران ایستاده و یا بر  مین نشسته بودند 

گفتا یبقی ب رگ ا  شیرینی و  م عبدالواحد به جای شه اده میای که البته حیی و بدل حند کلمه 
نمی  اای نبات در پیش پایم گباشته تخته  کنم اامیت  دانما ولی فیر می شدن مفهوم این رسم را دنیقاً 

ن مبنی بر این است که میند  مهمانا حه در این جهان و حه  سمبولیط دارد و نشان ا  مر وی می با 
اش هللا ام رسیدن او را مربی عوایف شیرین باشدن پن ا  من شه اد  کوحط امین در من دنیاا مملو ا   

 بودن  کردن شمار مال مانش خیلی کمتر ا  مال مان برادرشبدرنه می 
ام مربی  حرکت کردمن در راه خانه مآا رخ ت گرفتم و  پن ا  نوشیدن حای جبریا ا  جاللت 

ه اده ایستاده بودن برایم لبخند  د و اشاره کرد به درون  هللا را دیدم که در اارسی خانۀ ششه اده حفیم 
پهره  در  دم  به مانند خانۀ شه اد   بیایمن  این خانه  به درون رفتیمن  ایستاده بودن من و ارمنی  داری 

هللا در کف اتاق بر پوست پلنگ نشسته  ودن شه اده حفیم شیرخوار خوا نبودن حتی خانۀ من بهتر ب
شدا من ام بر نوعی توشط بر  مین نشستمن ارمنی رااِی  ا پیدا نمی ای در منجبودن حون حوکی 

ونیم ساعت ن د شه اده ماندمن  ای شد که در ن دییی بودا تا حندتا سگرت بیاورد و من تقریباً یط خانه 
من در افغانستان نوکر نیستما بلیه برای او دوست و برادر استمن مسابقات  مآا گفت که  شه اد  جاللت 

گیری برومن حون این  نرسیده بود و او پرسید میا مایلم دوباره با او به پارک به تماشای کشتی به پایان  
ای را بپبیرم؛ یط کتاا جیبی  خان کوحط بودا ا  من خوااش کرد تا تحفه  هللااولین دیدارم ا  حفیم 

 داشتن  ا پوش حرمیا یط حانوی جیبی و یط دانه ع ان بهترین ع ایی که او در اختیارب
شدمن سوداگران کشور  اا در تفریق میان اشیای ا یل و بدل متعجا می ن امواره ا  ناتوانی افغان م

  نندن می  ا  این فقدان دانش استفاده کرده و سوداای انگفت به جیا 
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پارک یرف  به  ع ر  حهارونیم  کشتی   ساعت  کردیمن  رنص گیری حرکت  و  نمایش  اا  تیرار  اا 
شان  کردندن منان عضالتی نوی دارند ولی امه یگران را مغلوا می اا انو  ام د دیرو ی بودن ترکمن 

غرضانه گفتم به نمر منا به ویژه  گیران کابلی حاضر نبودندن بی بلندنامت نیستندن در من رو  کشتی 
پهلوان کابلی  بواا  ور یده  کابلی اای  پهلوانی  ا   نمایشی  فردا  تا  داد  دستور  فوراً  و شه اده  اا  دند 

 کنندن  برگ ار
ونیم شام به خانه رسیدیمن حندتا عین به شه اده فرستادمن حی  دیگری برای تحفه نداشتمن  ساعت افت 

بودا   تای دیگرن ا  این کار خرسند شده یط عین ملیه بود و دیگری ا  شه اده ِول  و دو یا سه 
عدی  مند عین استن به ویژه دیدن ت اویر ملیه و شه اده برایش دلحسپ بودن رو  بن عالنه حو

تا امرااش نان حاشت را در باغ ن ر  رف کنمن   برایم دعوتنامه فرستاد  جمعه بود و شه اده 
مآا امیر برای تیراندا ی به دشت رفته بود و خانۀ شه اده مت ل به کدام باغ نبودن دو نفر  جاللت 

کم  نی یا دست ام ممده بودندا دست به ماشه نبودندا حون باالخره من کدام  نداا ی که برای بدرنهسرب
نبودما ارحند ام شاید در عمل حنان بوده باشدن  یرا مونف من با امه اعتبارش    ای رسمی  ندانی 

 نبودن  شباات به اسارت بی 
  ای بادام نشسته بودیمن شه اده جامۀ بومی ادرخشید و ما در سایۀ درخت کننده میمفتاا با نوری خیره 

ای داشتمن مربی و  ه و بالش نشسته بود و من می  و حوکی به تنا بر نوعی دیواِن پوشیده با نالیح
کشیدم و حرف  کردندن من سگرت میدیگران ام حاضر بودند و محافمان در گرادگرد پاسداری می 

اا و نباتات گرفته بود و منقدر درخت  یاد بود  گل   دمن فضا خوشگوار بودن گرداگرد ما را انبوهمی
در دل جنگلی  که احسان می  دیدمن مردکی  نشسته کردم  بار خندیدن شه اده را  برای نخستین  ایمن 

می امیر  حشمان  به  حشمانش  و  بود  مؤدا  و  امیر  باونار  پسران  ا   دیگر  ییی  مانند  و  ماند 
 داشتن  شااانهم  یرفتار

ردندن پن ا  من شه اده پرسید میا میل دارم او را به حارباغ امراای  ساعت یط نان حاشت را مو
برمن شه اده امراه با مربی رفت تا خود  ا دوباره ببینیمن گفتم ا  تماشای من لبت می کنم تا ور ش ر

اروپایی بپوشدن لحماتی در  یر درختان    پوشم کند و یا به عبارت دیگر لبان نمامیرا یمخمل
بادام ندم  دمن باالخره شه اده برگشت و با ام به راه افتادیمن حون رو  جمعه بود شمار تماشاگران  

اای  گیران مناسا م اری که بتوانند حریف ترکمن تر بودن یافتن کشتی نی  ا  رو اای دیگر اف ون 
ر تی برای پهلوانان کابلی نماند تا به میدان میندن در غیر  گیر بود که دیگر فتنومند شوند منقدر ونت 

 بودن  اا تیرار رو اای نبل گیری اا و کشتی من رنص 
برایم ندری نارنج و یط جعبۀ حاوی کارد و پنجه و ناشق روسی    حون به خانه رسیدیما شه اده

ادرش بودن این خانم  فرستاد و کالای ترکمنی که با تاراای یالیی گلدو ی شده بودن این کاردستی م 
شود که ییی ا   یباترین  نان مملیت باشد  مآا و اال کافرستان استن گفته میییی ا   نان جاللت 

 شودن می  سفید رخسارشا یگل انارم نامیده  و به خایر رنگ گالبی و
ییی ا  رو اا با پنسل  ورت شه اده را ترسیم کردمن پسری است کوحط و موی بور با سیمای  

گفتند  مآا شده بودن می حشمان سیاهن عین نشنگی بود و شنیدم که باعث خرسندی جاللت مریف و  
 نبودن  سلیانه ناراحت شده بودا حون شه اده پسر او

ن  مان بود که اختالفاتی با یط جنرال داشتمن مردی حاق بودا با  دایی حون غرش نرگاون  در ای
 کنندن  در کارم مداخلهبا مردان حاق کدام دشمنی ندارما مگر اینیه منان 

این مرد حاق کوشید مرا بیا اردن ساعت ده پیش ا  حاشت بود که به شفاخانه رسیدمن پیش ا  من سی 
خان که برای با رسی به شفاخانه ممده  ان  ام معاینه کرده بودمن جنرال من در خانهیا حهل نفر مریض را  
امن ام سرگرم رسیدگی به بیماران بودهکه در خانهامن مؤدبانه پاسخ دادم  تر نیامدهبودا پرسید حرا ونت
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رنجیدهن حشم  ده بودم و اندکی گفت باید اول به شفاخانه بیایم و پن ا  من به دیگران بپردا من شگفت
 گبشتن به حشمش دوخته به فارسی گفتم: یحرا؟م ا  موضوا 

ماران خوابیده بودندن جنرال  اای مختلف سر  دیما جایی که بیاا یا سروین پن ا  من با ام به اتاق 
اا را جور و رخ ت  اندا حرا من گفت که این مریض و من مریض بسیار دیر در بیمارستان مانده

ناپبیر استنم و به وسیلۀ مترجم اضافه  گفتم: یبه خایری که مرضشان عالجامن در جواا  نیرده
خواستم در برابر  با خود ببردنم نمیتواند فالن و فالن بیمار را  کردم: یبرایش بگو اگر میل دارد می 

کردم که گپ مرا بفهمندا ارحند ام  کردم و فیر نمی دل باشمن به انگلیسی  حبت می بیماران سخت 
به نمر می   که پن ا  نفرشان امان رو   ترجمه فهمیدندن  باشدن یط  امیدشان نیع شده  رسید که 

م این خبر را باور کنمن پن ا  من به  خواستاایش را بست و مرد؛ دیگری رو  بعدین اول نمیحشم 
 فرستادمن  مردکۀ حاق نفرین

در منجا ایستاده بودن     ده بودما بیرون ممدم و به باغ رفتمن جنرال پن ا  منیه به امۀ مریضان سر 
گفت من باید به بیماران  کردنم شروا کردن می اش ام دورش جمع بودندن با  به سر نش دارودسته

اا را شفا بخشما ییی مبتال به مرض ورم است و دیگری به مرض  تجوی  کنم و من دارواای خوا 
 حنانن  سل و حنین و

استمن ناگهان به فیرم رسید که ااانت  مدم مالیمی شنیدمن باالخره  سرایی تندش را می گونه یاوه امین 
م تأثیر انلیم بودن   ا! شاید اای وحشت دم احسان کردم که تشنۀ خونش استمن حه تشنگی کندن امان می

توانست  خواست با تفنگ یا شمشیر بیشمشن خوشبختانه حی ی دم دستم نبود و وضع ام نمی دلم می 
گرفته بودم به دادم نرسید و ناگ یر بودم به انگلیسی بگویم: یمیا    ای که یاد تر شودا حون فارسی مغلق

 افی و بدجنسی که امه حربی  ان اده استا این کتلۀ بی این بحۀ خوکا که نسل اندر نسل خوک 
 است و یط مثقال مغ  ام نداردننن میا ایننننم 

کردن ارگ  ندیده بودم   دن رو به جنرال برای ارمنی امین اندا ه بن بودن بقیه را خودش حدن می 
پی  را  کلمات  حنان  یادا  سرعتی  و  بلند  حنان  من  با  دایی  می که  دشنام  دادن  بیرون  دادن درپی 

شان را مدم در میدان  فروشی لندن را شنیده بودمن جای من بود که ییی سرو دای  نان با ار ماای
تا با ارمنی مسابقه دادن فیر کردم که وضع وخیم می می گونه فیر  ن جنرال ام امین شود انداخت 
د جلو سیل  کوشیرسیدن عاج انه میالعاده نگران به نمر می به عقا گباشته بود و فوق کردن ندمی  می

کند سد شودن  اا یغیان می توانست در برابر دریای کابل ونتی ا  ما شدن برف را بگیردن شاید ام می 
عبرممی   د و برایم گلی پیشیش کردن ولی  اکنون کوشید که مسئله را با شوخی تیر کندن لبخندی  

حاکم افغانستان    خروشید: مسئله باید به حضور امیر  احا میرح شودن یگانهارمنی انو  ام می 
اوستن اگر شیایتی دارد باید در حضور امیر بیان کند و حی اایی ا  این دستن جنرال حند بار  

غریدن باالخره  ونفه میارمنی امحنان بی کوشید حی ی بگویدا اعتراض کند و یا توضیح داد ولی  
ا نامۀ  نداشتن  انو  خال ی  ولی  کردا  حنان  و  برود؛  است  بهتر  کرد  فیر  دنبالش  جنرال  رمنی 

اش با لحنی پریمیراق به جنرال اشدار داده بود که دیگر ارگ  حنان خیایی را  کردن در نامه می
ن رفتاری را ندارد و اینیه به خ وص  تیرار نیند )که تیرار نیرد(ا که یط اروپایی تحمل حنا 

ت به دانش  معیلی با مشترین کوشش برای تیرار حنان تواینیا بی این اروپایی در  ورت کوحط
 کوبیدن  خوااد 

در دربار بعدی جنرال ت ادفاً ن دیط حوکی من ایستاده بودن ارمنی برایش گفت: یداکتر انگلیسی  
با امیر  احا  حبت کندنم جنرال التمان کرد: یا   گط شفاخانه  خوااد در مورد امان مسئله می

من ارحه بگویی استمنم  به  اش استبرای خدا نگبارش! من ممرش نیستما غالمش استمن سگ در خانه 
 شدن جا ختمگونه مسئله امان این 
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بود و انتهای   اا ا  اسپ افتادهبحه اا سرگرم تیراندا ی بودا ییی ا  غالم که امیر در  حرا درحالی
ترنوه  استخوان  بیجاشدگی فرموده بود که ال م  اش ا  جا دررفته بودن جاللت درونِی  دیدن  با  مآا 

گباریمنم  میدن  خم را به حالش می داکتر انگلیسی بفرستیم و گفته بود یبنداژ به کار نمی نیست به دنبال  
 بودن  جانا به کلی حق در این مورد به 

گیرندن نم مغا  یافتن مسلمانان در این ماه رو ه میدر بیست و دوم اپریل جشن اسالمی یرمضا
کنندن رو ه با گرگ و میش اوا  مینوشند و نه ام حی ی دود  خورندا نه میدر یول رو  نه می

شودن  شود و در شام ختم مییعنی ا  ونتی که مدم نتواند تار سیاه را ا  سفید تشخیص دادا شروا می
اای معمول ماه رمضان رو ا  بیماریبا باد وبارانن ا  اینخوشبختانه من سال سرد بودا ابریا  

 داردن ن ا  من تا و امراض امعا خیلی شیواکمتر رخ دادن معموالً در جریان ماه رمضان و نی  پ
اا ا  دود تنباکو استن  کنندا روشن کردن حلم و انباشتن شاش اا انگام افیار می اولین کاری که افغان 
شدنن  بدی و حتی بیهوش اای کاری دارد مانند سرحرخیا دل است و اغلباً پیامد این یط دا  بلند دود 

گفتند کشیدن  بر حهارپایی ن دم موردندن یارو تنومند بودن می   اای رمضان مردی رادر ییی ا  شام 
بودن به مجردی که   نلیان بیهوشش کردهن مارده بودن دا  تنباکویی که کشیده بود بر نلبش سنگینی کرده

م مرده استا برادرش و سربا ان دیگر که او را حمل کرده بودند به شدت منقلا شدندن با  دای  گفت
 افتادندن  اری و  بلند به گریه  

ااا اولین درباری که در من شرکت کردم در  مآا ا  تیراندا ی در  حرا پن ا  برگشِت جاللت 
کردندا ساعت افتن اوا خوا    جریان ماه رمضان بودن بنا بر ضرورتا دربار را ونت شام برگ ار 

بسیار راضی  مآا به کدام دلیلی ا  من  دیدم که جاللت بود و در بیرونا میان باغ جمع شدیمن می 
بردا مانند  دادا نوعی عبارات خودمانی را به کار می استا یور مثال ارگاه مورد خیابم نرار می 

ستن پرسید که میا دستیاران اندوستانی  گویدن گفت خیلی دیر است مرا ندیده امنحه مدم به رفیقش می 
بخش بود  گرم و تندرستی  کنندن ا  این که اوای من سال در مقایسه با سال گبشته حنان خوا کار می 

گیردن فرمود که شاه در برابر رعیتش  امهار خرسندی کردن گفت خودش در ماه رمضان رو ه نمی 
گیرد عنان اختیار عوایف  که رو ه می مسئول است و  ندگی و مرگ دیگران در کف اوست و کسی  

لقیاتش را می  یرمضانم را باید یمرضانم یعنی  با دن ولی شاه باید بر خود مسلی باشدن گفت  و خا
 نامیدندن می  اابیماری 

ردکردن و کشیدن سنگ مثانهن  مترجم[   پن ا  من ارمنی دو یا سه نفر را که تحت عمل یسنگم ]خا
م  داده بودم به حضور امیر  دادن جاللت نرار  افتخار گ ارش  با غرور و  مآا خشنود شد و  ورد و 

 کردن   د روپیه دریافت شان یط اسپ و سه رم که ییی اایی برای بیماران دادن به یاد داتحفه 
اای تیر  درختان  منمر من را سایه امن پن ترین منامری بود که من در عمرم دیدهدربار ییی ا  جالا 

اای فراوانا تقریباً دو د نفر افسر نشسته بودندن  نگینا روشن با حراغ ساختن در  یر سایبانی رمی
بان و یا عمارت  درخشید و گهگاه در پیرامون سایه اای یالیی می گلدو ی شان با  اای مختلف یونیفورم 

دیدی که لبان محلی به تنا ایستاده استا با مشعلی فرو ان در یط دست  ن را سربا  افغانی را می 
ای ا  با تاا نور را  اای مواج برگا درجه اا بر کتلهن در دست دیگر و تابش مشعل و شیشۀ روغ

 میدن  منمر دلگیر و سنگین به نمر  گباشت پن نمی کرد که  ایجاد می 
تر ا  معمول خوردیما حون مردان تمام رو  را رو ه گرفته بودندن در راه خانه  شام را ندری ونت 
راارمنی علت خوش  امیر  لقی خاص  ا  خوک   خا دادن در جریان شیار شمار  یادی  اای  توضیح 

خواام برای شام کباا خوک بخورمن ا   د که میا می وحشی را کشته بودندن مشپ باشی پیام فرستاده بو
به شمار می  که خوک نجن  تواین منجایی  بودم ن د  فیر کرده  فوق رود  و  دارند  را  العاده کردنم 

وکوا کنند و تهدید   د را که حامل من پیام شریرانه بود لت ع بی شده بودمن دستور داده بودم نا
ا عوانبش وحشتناک خوااد داشتن پن ا  من سلیانه به  تیرار شد   بودم که اگر حنان پیامی کرده
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بره دارم و اینیه مگر خوردن    بود که میا میل به یط یا دو خوک  سراغ ارمنی فرستاده و جویا شده 
 ت ندارد؟گوشت خوک توسی مسیحیان وانعی

و نه ام  دادا ولی نه راابان مسیحی  ارمنی گفته بود که دین مسیحیت وانعاً اجا   حنان حی ی را می 
  نند! یط به حی ی ناپاک لا نمی داکترانشانا ایچ 

پیحیدن برای  شام من رو  مردی را بر حارپایی ن دم مورندن ا  درد شدید یفتق مختنقم بر خود می 
گرفتن او را به شفاخانها جایی که اسباا کار  د امان شا  یر عمل نرار می اش بایدادن  ندگی نجات 

سو  عمل کردمن  بح رو  بعد برادرش مسلح  در  یر نور دو شمع پیه موجود بودا منتقل کردم و  
امن  گفت من برادرش را کشته با حند حانوی درا  در شفاخانه برایم کمین گرفته بود تا مرا بیشدن می 

دم ارمنی با تمام نیرویش  امنم امان دام: یبرعینا من او را ا  حنگ مرگ راانیده   کوشیدم توضیح
یور گپ  ندم و  تواند با داکتر  احا این بانگ برمورد: یحرام ادها پدرت ام نمی پیش ممد و  

اای ع ا را به سویش  ع ایش را حنان محیم بر شانۀ مرد کوبید که ع ا پارحه پارحه شدن پارحه 
 رفتن  و امر کرد یبرو!م مرد پرتاا کرده 

روان بودن لباِن خوا به تن داشتا    پیر برخوردیم که پیادهگشتیما به خانمی  حون ا  بیمارستان برمی 
دانستم  ولی حجاا نپوشیده بودن برایم منقدر مشنا بود تا بتوانم مورد خیاا نرار داما ولی دنیقاً نمی 

رسید که  اش بوده استن به نمر می عبدالرحمان دایه کیستن شنیده بودم که او در ونت کودکِی امیر  
اندن ارمنی ا  حادثۀ شفاخانه برایش گفتن ناراحت شد  شاام دربار و ام حرمسرا برایش مانند خانه 

اای معتبر  و ابرا  امدردی کردن رفتارش با من ممیخته با من احترام عمیقی نبود که شاید مدم خارجی 
 کردن می  یبحهم خیاا را مستحق من بداندا حون مرا 

ود و ا  یرف دیگر   دن با بانوان امری نادر ب کردما حون فر ت گپ پوشی میا  این کارش حشم 
 بردمن می  ا  این مسئله به خایر نادربودنش لبت 

مآا در  دربار شامگاای بعدی اما در جریان رمضان برگ ار شدن اوا سرد و بارانی بودن جاللت 
اا حیده  اای سرخ که در گلدان اای ب رگ گلبه درون خواستن دسته  اارسی ن ر نشسته بود و مرا

ده بودن پن ا  نان شام که متشیل ا  دو نوا پودینگ و حی اای دیگر  بودا عیری شیرین پراکن شده
بودا ا بیی را به درون موردندن یرحی را امراه داشت که خود برای ت ئین دیوار بر کاغب کشیده  

مآا من را بررسی کرد و گفت بد نیستا  به شیو  سنتی ترسیم شده بودن جاللت بودن گل و بته بود که  
اایش  بود ولی رنگ  نداردن نمر من ام عیناً امان بودن رسم خوا کشیده شده  ولی حندان لیفی ام

گونه را به  مآا فرمود که حند کاری ا  من کردن جاللت تی  و تند بود و با امدیگر اماانگی نمی 
خوااد برایم نشان دادن فرستاد تا بیاورندن کتابی رنگی و دستنوین  ی ساخته است و می وسیلۀ یط کابل

العاده بود و  اا فوق ت و روی جلد من با نقش گل و بلبل ت ئین شده بودن نشنگ بودن رسامی بودن پش
اا به حشم من به حد کمال بودن گفتم حی ی بهتر ا  این  خواندند و توا ن یرح اا با ام می رنگ 
 استن  مآا امن برایم گفتند که دفتر خایرات رو انۀ جاللت ندیده

العاده ب رگ شیر  مآا گباشته شدن در من میان دو نرص فوق جاللت   در جریان شام تحایفی پیش پای 
دانستما خیلی  اا را به من بداندن حون دربار  ار ش این سنت حی اایی می سفید بودن دستور داد من 

مآا گفت که حند رو ی پن ا  ختم رمضان م ار را به  داحافمی جاللت خوشحال شدمن پیش ا  خ
 کردن ن د کابل ترک خواایم 

مآا نول داد که پن ا  رسیدن به کابل برایم حند ماای رخ ت دادن شا که به خانه رسیدم  جاللت 
ردی  اا و منامر لندن به شور افتادمن پن ا  اینیه ندری  حبت کرده بودیما گفتم ما  شرح دیدنی 

را باالی  ام که پشتی حوکی را با دندان گرفته و ا  جای بلند کرده و حوکی دیگری  را در لندن دیده
اا مغلوا کردن او گفت مردی را دیده است که  شد با حنان گپ اولی گباشته بودن ولی ارمنی را نمی 

اروپایی    شیرینی رن یدهن نی  شرح یط نوا  یط حارپایی را با نوک  بانش برداشته و بر یط پا می
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داشتی و  دا  برمی  گفت: یدر الاور دیدمشن مانند این بودنرا گفت که یی سفراایش دیده بودن می 
 دادن  ترنۀ معمولی را شرح خوااد یط کریسمن  د: بِنگ!من حنین استنتاج کردم که می می

شدن رو  بعدی    افینماه رمضان در شام بیستم مای به پایان رسید و  دای فیر حندین تفنگ ینین 
فوق  بودن اوا  بود و جاللت جشن  داغ  پبیرای العاده  باغ ن ر  در  مهمانان  ا   کردن حون  ی می مآا 

مآا سفارش داده بودم ا  لندن نرسیده بودا تمثال خودم را  ای که برای گباشتن در ندوم جاللت ادیه 
اش  بحۀ دردانه یم به دست غالم مآا با ب رگواری پبیرا شدن برانقاشی کردم و برایش تحفه دادمن جاللت 

 فرستادن  مِلط حندتا شفتالو ا  پشقاا خود 
شه اد    رو   من  دسته  بح  و  شه اده  موردندن  امیر  حضور  به  را  محمدعمر  ا   شیرخوارا  ای 

گیرن  اای مفتاا اای مردانه و کالهگان امرااش امه لبان اسیاتلندی پوشیده بودندا با دامن بحه غالم 
دن شه اده به سوی امیرا امۀ حاضران به پا خاستندن این مسئله توجهم را به خود  کردر اثنای حمل 

 برخی ندن  در اثنای رسیدن دو شه اد  کوحطا دیگر معمول نبود که امگی ا  جای  جلا کردا حون 
اایم را  ونتی دربار را ترک کردما روانۀ باغ حرمسرا شدم تا با عرض احترام به سلیانها مالنات 

سانمن در منجا پتنوسی پر ا  کلحه و شیرینی پیش پایم گباشتندن ارمنی ترتیا انتقال من را  به اکمال ر
 شدن  معیلی امه بلعیدهام دادا جایی که بی خانه   به

ا  عیدا امسایۀ روبه  دو رو  پن  یا  بر  ییی  نمارت  دیدم که سرگرم  رویم میر ا عبدالرشید را 
ااا برای انتقال به کابل بودن من ام  اا و پوستین اا و شال مآاا المان بندی اموال پربهای جاللت بسته 

بندی کنندن ندری ام در شفاخانه برای  مورد نیا م را در شفاخانه بسته اا و وسایل  دستور دادم تا دارو 
اندوستانی گباشتیمن نرار بود در منجا بماند و ا  مریضان نرارگاه م ار مرانبت کندن ارمنی دست  

جمع  کار  نالین کردن  به  شمول  به  شد  من  جاللت اموال  ا   و  فرمان ااا  برای  مآا  را  ال م  اای 
 کردن  نایرااا ام برای کوچ بار شخ ی من و ام برای وسایل شفاخانه دریافت موردن دست به 

اا به گوش رسیدن در من رو  نیرواا ا  م ار حرکت کردند تا  وحهارم مایا  دای توپ رو  بیست 
به سوی کابل خیمه برافرا ندن کوشیدم تا سواره به شفاخانه بروم و ا   در دشتا در اولین من ل  

پا کرده بودند که راه   اا حنان ا دحامی براا و االغ ن ولی شتراای بارکش و نایربیماران دیدن کنم
رفت ا  من وجود نداشتن به ناحار برگشتمن در امان رو  امیر برایم اسپی کوحطا  یبا و  بیرون 
ا فرستاد تا در بردن من به کابل به یماشین بخارم کمط کندن دو افته پن ا  ع یمت  رنگ رای نهوه
ا با بانوان دیگر حرمسرا م ار را ترک گفتن من نوا  به  اا در سپیده   م ارا سلیانه امراه  دمان 
 افتادندن  راه

شدن  ی ای ا  سربا ان امیرا شامل یط گارد مما ونی ام م گروه محافمان سلیانه اضافه بر نیعه 
ی مردانه بر  اااا در حدود دو  د نفر ا  کنی ان و  نان خدمتیار حرمسرا بودند که بر  ین این 

اای ح یری و یا نمدین بر سر گباشته  پوش بودند و باالی حجاا کالهاسا سوار بودندن حجاا 
 داشتن  بودندن ار یط مسلح به خنجر و تفنگ کارابین بودن ار سه اسپ  یر مرانبت یط شایر نرار

ا  حرمسرا    جانا عا م سفر شدیمن نشانی مآا و درباریان به شمول این دو رو  پن ا  منا جاللت 
 بودندن  و محافمان نبودا حون منان در تمام درا ای سفر ا  جمع ا لی راروان دو رو  پیش

 
 

 فصل بیستم 
 برگشت به کابل

های شبانه. شمار رهروان. گاه امیر. جیره. رهنوردیای و گردباد. خر بارزنی. آغاز سفر. نخستین منزل. گرمای حاره
توقف در میان راه. کلبه و آب ناپاک آن. خوابیدن در لبۀ جاده. فریاد. سحرگاه.  های قیرگون. تب.  خطرهای تاریکی

ز  آباد و باران. مارش به سوی تاشقرغان. طرحی از تنگۀ ُخلم. تماشای مناظر ادر بیابان. نایب  گمیمنزل دوم. راه 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ها. ه. غبار. بندآمدن در درهگرفتگی. دوباره در راانصاف. صحت امیر. آفتاببام. دربار. مجازات شهریان بیپشت
تخته غزنی امیر.  داروی  و  زهرگین  نیش  نیکو.  سامری  مثابۀ  به  افغان  مردی  خطرهای  گک.  راه.  میان  سنگی 
ایبکراهکوره پلنگ. جرعۀ شیر. گردوخاک.  افغان خوابهای کوه و دره. درۀ  فیل و  قنات آب. . ماجرای  آلوده. 

 میوه. زدن در باغهای منزلناراحتی
 
 

 
بلند شده مفتاا  تا بر بار دن  رو  سی دام جون حرکت کردیمن من و ارمنی پیش ا  یلوا  بودیم 

خواستیم پیش ا  فرارسیدن داغِی رو ا ندری راه  ام نمارت کنیمن می وسایل یبی و اموال شخ ی
حلافت بودند که  وپا  اشیمن ولی مردان در بار دن نایراا تجربه نداشتند و حنان ماسته و دست ب  پیموده

رفتن من ل اول کوتاه  شدن می حرکت ما تا ساعت ناه  بح به تأخیر افتادن اکنون دیگر اوا رو به داغ 
ون ا   سرا رسیدیمن فقی حند مایل معدود بیربود و به  ودی پن ا  حاشت در دشتی به محل خیمه

ممدم( در نعر  ه به م ار می اا )ونتی کم ار بودن فیر کرده بودم که اولین سفرم ا  یریق این دشت 
باشدن دروانع در ماه مای بوده است و اکنون جون بود! ا  اسپ پیاده شده بودم و در   تابستان بوده

تماشا می  ایستادها نوکران را  مفتاا  پایی کردم که شماری بار اسپ  یر  ای  کردند و عده ن میاا را 
 کنندن  ام را برپایکوشیدند خیمه می

شان بودن ولی من لندنی بودمن ار یط یا دو دنیقه کاله  بودند و این ام انلیم بومی   این مردان مسیایی 
جنبیدن  داشتما به امید منیه نسیمیی سرم را نوا ش دادن ولی برگ ا  برگ نمی گیر را برمی مفتاا 

  تاده بودما شروا کردم به غورکردن و پرسیدن ا  خود که کدام ارگان بدنم اول پن ا  منیه مدتی ایس
 دگی؟ ارمنی که  ا  کار خوااد افتادا نلا یا سیستم ع بی؟ میا بیهوش خواام شد یا دحار مفتاا 

دیدم   ام را که حییم حاق خراا کردهام شده بودا حوکی سفری و فل ی متوجه مشفتگی  بود موردن 
وباره  فاوتی با نشستن بر اجاق متشینی که دیگ شا بر من بجوشدا نداردن بنابراین د نشستن بر من ت

شود؟م حون  ام برپا می برپا ایستادمن ناگهان ا  اعماق روحم فریادی بلند شد: یحه ونت باالخره خیمه 
ن  پاسخی نشنیدم ن د ارمنی التمان کردم تا مردان را وادار به عجله کندن گفتم فراموش نیند که م 

مه افراشته شد و خودم  سا دنم باالخره خیاش می  خمی   ام: یمردی به نرمی گالا که گرمی اروپایی 
دم فریاد  دم: یلعنت بر شییانا  را شیرگویان و تلوتلوخوران به سایۀ موعود کشاندمن ولی امان 

تنور رو     بود به مانند  مرا بیرون کشیدنم درون خیمه که حاشت رو  بر دشِت فرو ان افراخته شده
ی اکنون فهمیده بودم که اوای  اما ولجمعه بودن ارگ  در عمرم درون تنور رو  جمعه نرار نداشته 

ای مورد که من ام به مانند نوغ  تنور حگونه استن مرا بیرون نیشیدندن در عوض ارمنی حارپایه 
جوشیدن در انتمار  اایم نرم نرم می متش بودن روی من درا  کشیده بودما کامالً خاموشن خون در رگ 

ن سال گبشته استا به گمانم بادی ا   کردم حندی مرگ بودمن باالخره پن ا  لحماتی که احسان می 
راه رسیدن ولی این ییی ا  من باداای سو ان بودن نه من که یشفایی در نفسش نهفته باشدنم باد بدنم  

سرا روبیده  را ا  میان خیمه   را انو  ام بیشتر خشیاندن پن ا  منا گردبادا ستونی ا  گردوغبار 
 ساختن  در مسیرش یط به یط واژگون اا را ا   مین برمورد و اای خیمه رفتن پایه 

این باد بیدارم کردن خود را به مدخل خیمه کشاندم تا ببینم میا خیمۀ امیر ا  حنگ باد جان به سالمت  
که حند رو  نبل مماده کرده    مآا در کدام خیمه نبودا بلیه در خرگاای بود برده است؟ ولی جاللت 

اای جانیاه توسی جویی ا  م ار به منجا  با دشواری   بودندن من را با بوریا پوشانده بودند و ما را
اای حوبی بالونفه ما بر  بودندن مردانی در بیرون ا  خرگاه ایستاده بودند و به وسیلۀ بیل  کشانده
 بودن  مقاومت کردهریختندن خرگاه در برابر گردباد پوش خرگاه می برگ 
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حون  بحانه نخورده بودیمن رئین    ارمنی رفت تا برایم حی ی برای نوشیدن و خوردن پیدا کندا
کرد که به امیر در این مورد  ای نان خشط برایش بدادن التمان می کمیساری توانسته بود فقی پارحه 

ا  جستجو دیده بود که    حی ی نگوییم و نول داد که رو  بعدی امه حی  را مماده سا دن ارمنی پن
ف پنهان کرده استن من را امراه با ندری  مشپ  فریبیارم ندری گوشت گوسفند را در دستمالی کثی

ای ویسیی ا  بخایر داروسا ی برایم موردن خوردم و نوشیدم و شیر کردمن  ملود و جرعه ما گلبرف
کنندن  اا نگهداری می ت در حاله ساعت حهار بعد ا  مهر پارحۀ یخ رسیدن یخ را ا   مستان تا من ون

فرستادن من را با عجله و پیش ا  منیه ما شود بلعیدمن ساعت  نیم ساعتی پن ا  من امیر برایم شیریخ  
نمر بودم که گفت: یمر وی من نیست خوردنن باید  پنج نان شام مورده شدن ولی من با ارمنی ام 

 بسیار نوشیدننم 
بود تا برای گری  ا  گرماا   فتادندا حون امیر فی له کرده نیعات ساعت افت شام دوباره به راه ا

اا  یی کنیمن جمعیت انبوای بود؛ درباریانا حرمسراا ارتش و کوچ و بارن نبالً به دایده  راه را شبانه
اا  شان را ا  کوه بود تا غله و حوا سوخت بخیره کنند و مواشی و ن بات مسیر راه خبر داده شده

 فیلن  ا ار نفر بودیما با ده ا ار اسپا سه ا ار شتر و سه یا حهارتا ت کنندن تقریباً اش جمع
اای بارکش شروا کردندن این کار تقریباً  پن ا  حرکت نوا خدمتیاران من به بار دن دوبار  اسپ 

بود به مجرد حرکت   اا که در تارییی بسته شدهسه ساعت را در برگرفت و بسیاری ا  باروبسته 
جم خوا  شد تا اربار متونف شویم و دوباره بار نی کنیمن م ان این کار باعث می افتاد کردن پایین می 

و نه ام روحیا حون گرما ا  تحمل من بیرون بودن تا شدیدی داشتم و  نبودا نه ا  لحام جسمی  
دیدم و نه ام دستم را  کشیدن تارییی شا نیرگون بودن نه کلۀ اسپ را می اایم تیر می امۀ استخوان 

 دادمن می  حشمم نراراگر پیش 
اای باری را شنیدم  بگباریما  دای ییی ا  اسپ سرا را ترک کنیم و ندم بر جاده  پیش ا  منیه خیمه 

دویدن ا   دای  نجیرش  یرف می یرف و من که خود را راانیده بود و حون موجودی وحشی به این 
مئن بودم که به ییی ا   بار در تارییی سوی من شتافتن میتوانستیم تشخیص دایم کجاستن یط می

شد من را بسته کندن باالخره  شیست کسی پیدا نمی می ور خوااد شدا شاید به من؛ و اگر پایم  ما حمله 
لغ ید و ییی ا   اا میرویمن بار ا  دگرگون شدن  دای سم اسپان فهمیدیم که اکنون بر جاده می 

وباره بار دن سر رفت و با ارمنی حرکت  ماندن و د ام ا  معیلاا منقدر پیاپی افتاد تا حو له بسته 
بودمن  امراای می   کردمن ییی ا  سربا ان نی  ما را او را جراحی کرده  بود که نبالً  کردن کسی 

 کردن  رکابی مؤدبانه دو رو  سفر را ام 
می  پشتو  با  بان  که  شد  بلند  تارییی  نلا  ا   بانگی  ناگهان  که  بودیم  نپیموده  حندان  پرسید  راای 

ش ا  عبور  کسی را پیبود و دستور داشت تا ایچ  اسبانی بود که در منجا گماشته شدهیکیستی؟م پ
یخدا   گفتند  کرد؟م  خوااد  عبور  امیر  احا  ونت  یحه  پرسیدم:  بگبردن  منجا  ا   نگبارد  امیر 

بخشی! حی اای فراوان به انگلیسی گفتمن به ناحار در تارییی نشستیما  داندنم حه جواا تسلی می
ن دییی خیمه  دادن بدتر اینیه جنرال مسئول که کدام جایی در امان    حرکت به ما نمی حون مرد اجا 

 ده بودا امان کسی بود که کوشیده بود مرا در شفاخانه ابیت کندن ا  ارمنی خواستم: یبگو برای  
شد بانگ  دن دنایقی  دار خیاا به کسی که دیده نمی من حاق ربل گ ارش داند که من کیستمنم پهره 

سوختم  م ا  تا و درد می ا  من خبر دادند که جنرال خواا استن جیغ  دم: یلعنتی را بیدار کنید!  پن
پاسبان   من  ا   ندارندن پن  گفتند جرئت حنان کاری را  بودیمن  انتمار کشیده  نیم ساعت  ا   بیش  و 
  لحماتی به خود فرورفته و باالخره گفت که من باری او را در جریان یط مریضی وخیم تداوی 

خایر من خیر مجا ات را  امن بنابراین به  کرده و برایش دوااای خوا داده و دردش را عالج کرده
گبارد برومن ولی در مورد ارمنی و سربا  امراه من متردد بودن پن ا  منیه  به جان خریده و می 
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ارگ     برایش توضیح دادیم که سفر به تنهایی برایم ناممین استا به من دو نی  اجا   عبور دادن 
 باشدن  نشنیدم که کسی مجا اتش کرده

تقریباً حهار ساعت راندیمن مجبور بودم به ناش  ین حنگ بیندا م و خود را نایم  با  سوار شدیم و  
تر را تر کنمن باالخره به ارمنی گفتم: یببینا تو  کوشیدم تا با  بان خشط لبان خشط دارمن می نگه 

حمل ندارمن برای شما جوانان مشیل نیستن شما ا  سنگ  باید کدام حار  دیگر بسنجین من دیگر ت
 توانمنم ید و به این حی اا عادت داریدن ولی من نمی ترسخت 

 _ ی احاا بسیار متأسف برای شمان حه کردن؟م 
 این در غیر من مجبورم ا  امیر کمط بخواامنم دانمن کدام کارین یط حاره _ ینمی 

کردمن ارمنی پیشنهاد کرد تونف کنیم و من ساعتی  گیری می حالم خیلی خراا بودن مانند یفلی بهانه 
 ایمن کرده تواندا ما انو  فقی نیم راه را ییگفت تا جایی که او نضاوت می وابمن می بخ

ای استن در حند  تر رفتیمن دیدیم کلبه  دن ن دیط اندکی بعد حی ی را دیدیم که در تارییی سیاای می 
ای  پال کرده و جویحه شنیدیمن دور و بر کلبه را دست ما را می   سرک وانع بودن  دای حییدن ندمی  

ملود ا  اسپ فرود ممدم و سه  شدن با شتابی تا گونه را کشف کردیمن به حشم دیده نمی یا حی ی ا  من 
کنینم  جان می اا را نوشگفتم یمییروا یا حهار پیاله ما گرفتم و به سرعت نوشیدمن در دل می

یر افتاده بود  ای گسوخت و در گرمای حارهارکن دیگری ام که در متش تا مینوشیدمن  مگااانه می 
اام حند  ارحال یمییروا کردن ولی این نوشیدن ن دیط بود به نیمت جانم تمام شودن به حنان می 

 بودندن  رو ی با من امراه
ای حرکت و  ارمنی به سوی کلبه رفته و در را کوبیدن پن ا  لحماتی ساکنان کلبه بیدار شدندن  د 

شدن ترکمنی حراغ در دست ماار شدن ارمنی گفت    شنیدیمن باالخره دروا ه با  شان را می وگوی گفت 
باید فوراً متش روشن کند و حای جوش داد حون ییی ا  سرداران دربار در منجاست و دستخوش  

اله و کمربند  کشیدمن ک تا شده استن به  ودی حای مورده شد و حندین پیاله ا  من مایع داغ را سر
ام را در شالی پیحاندم و  یر سرم گباشتم  من تفنگحهرا به کناری گباشتم و در کنار جوی درا  کشید 

 فرورفتمن  و به خوابی عمیق
کم کم ا   دای ابان خرون بلند شدم و ماه را دیدم که با نوری ضعیف سر کشیده استن میان خواا  

 اسبانن  اای یینواخت و شیهه رسید و بیداری  دای گما و گاما به گوشم می 
خراش بلند شد  کننده بودن ناگهان  دای غرشی گوش بدون ونفه بسیار ابیت به یاد دارم که این شیهۀ 

ومیش سحرگاای دیدم که حندین سوار دیگر نی  جایی که ما بودیم  و خواا ا  سرم پریدن در گرگ
اکنون خوابیده و  اسپ تونف کرده  ا   دوتا  با ام  اایشان خود  اندن  اکنون  و  ا  ریسمان راانیده  را 

اا بودیم و او انو  غرق خواا بودن بیدارش کردم و  جنگیدندن من و ارمنی خیلی ن دیط به من می
که  کردا اندکی دورتر بودن درحالی اای ما را نگهداری می اردو ا  جای برخاستیمن سربا ی که اسپ 

جدا    جو را ا  امکش و ستی ه ا دو نریان شیهه  دن و پرتاا سنگ و حو کوشیدند با جیغ دیگران می 
 افتادیمن  سا ندا ما سوار شدیم و به راه

انتها ا  اسپان  خواندندن در امتداد جاده سیلی بی اا بر فرا  سر ما می ساعت حهار  بح بودن حیاوک 
بودیما    رفتندن خیلی بیشتر ا  نیم راه را پیمودهکشان می کنان و شیهه بارکش جریان داشتن لگدمال

خیمه  به  رسیدن  تا  راه   حون  و  سرا  خیمه  منا  ا   بیشتر  یا  ساعتی  نیم  ا   پن  بودن  نمانده  یادی 
مار من ل  دیمن در تارییی ماسته حرکت کرده بودیمن اندکی پن  ام نی  پیدا شدن در غوری باروبسته 

من نی  سیل  ا  سحر امیر ام سوار بر اسپ و به امراای گارد محافمش رسیدن حند ساعت پن ا   
 رسیدن  اا اای بارکش و شتران و فیل اسپ 

ام برپا شدا  بحانه خوردما گوشت سرد گوسفندا بیسیوییت و حاین پن ا  من  به مجردی که خیمه 
بودن   شده  ناپدید  تا  رفتمن  به خواا  دوباره  و  کشیدم  درا   و روی  مین  گباشتم  بالشی  یر سر 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ودما حون  در رنج نب   بار منقدر ا  گرمی د ولی این بو مور شدهاای حاشت شدت گرما وحشت ن دیط 
 بودن  ام  بحدمان و روی  مین سرد افراشته شدهخیمه 

بادی شدید گیر افتاده بودیمن مانند رو  پیش  پن ا  مهر با  باداای سو ان و یدن گرفتن در خاک
و یدا داانۀ  ای داغ می مشیلی در تهیۀ مبونه نداشتیمن نی  مقدار مناسبی یخ ام برایم رسیدن ونتی بادا

سو اندن در جریان رو   ما بودا لبانم را می نوشیدما ارحند ام که حاوی یخ می   ای که ا  من شیشه 
خوا خوابیدمن ساعت یط شا بیدارم کردندن در روشنایی شمع لبان پوشیدمن حون ا  خیمه بیرون  

شد که معلوم می ردیمن یوری  نندن حوالی ساعت سه  بح حرکت کرفتما دیدم مردان دوباره بار می 
 بودن  ش ا  ما حرکت کردهمآا پی جاللت 

کردیمن   گم  دشت  در  را  راه  و  شدیم  منحرف  جاده  ا   ارمنی  و  من  بودن  غیرنابل و ف  تارییی 
اا ام به مانند ما در اشتباه بودندن  رفتیم و اختیار را به اسپان سپرده بودیمن ولی اسپ یور می امان 

شدیما حون  اایی می رفتیم و گاه بر بلندی اا فرو می راندیمن گاه در مغاره این یرف و من یرف می 
تپه استن در ن دیط تنگۀ عبادو بودیما در در  مرگن به نمرم  دشت در این ناحیه نااموار و تپه 

اا ن دیط  رو به راست دور  دیمن ارحه به تپه ایمن ا  این رسید که بیش ا  حد به سمت حپ رفته می
اا به  تر شد و حیاوک تر و روشن ار اوا روشن گرفتن ساعت حهباد و غبار شدت می شدیما  می

خواندن شروا کردندن باالخره پن ا  تقالیی حندا دوباره جاده را یافتیمن ا  دیدن اینیه مسمان ابری  
ام بیسیوییتی پنهان کرده بودم و با لبتی عمیق  و  بح نسبتاً سرد بودا خایرم جمع شدن در مو ه 

مباد من ل  دیمن حی ی  رودن در نایا  شسته بر  ین به خواا فرو ردمن حی ی نمانده بود که ارمنی نخو
بخش بودن دیرتر دیدم که تنها  اا نگبشته بود که باران ممدن شنیدن ری ش باران لبت ا  افراشتن خیمه 

 بودن  ن شدهایمن امیر ام با گاردش سردرگم شده و به سمت روسیه رواما راه خود را گم نیرده 
اش را کشیده و به راه افتاده بودن   فتم با سم و دندان میخ یویله و شییان   در من رو  اسپ کوتوله

ممدن رو  حهارم بادی بود و  جان به نمر می اای ع ر پیدا شدن ونتی موردندشا افگار و نیمه یرف
روان نشسته  ر تخت مآا در پیشاپیش لشیر ب نسبتاً سردترن ساعت پنج  بح حرکت کردیمن جاللت 

اا در  شدیم و کوه راندمن به تاشقرغان ن دیط میاندکی فا له در دست راستش می بودن من ام با  
 ان ساعت اشت  بح  دست راست ما یعنی در جنوا بودندن در شمال دشت بود و غباراای وحشت 

ممدما ان به م ار می خ محمد  دیما حون ونتی با جان بار  ود  ود من ل می به تاشقرغان رسیدیمن این 
 بودیمن  غان تا م ار را در یط رو  یی کردهفا لۀ تاشقر 

خانه  ا   ییی  خیمۀ  غالم سامان در  نشستمن  میبحه اا  می اا  حای  ام  با  و  و  حبت  ممدند  نوشیدیم 
ممدن ساعت یا ده به خیمۀ خود رفتمن من را روی تپۀ خاکی  کدام خستۀ سفر به نمر نمی کردیمن ایچ می

د  بریتانیا برپا کرده بودندن تعدادی  یاد ا  بیماران را  ون ا  شهر و ن دیط به خیمۀ نمایندر بیر 
مورده بودندن بعضی دستخوش تا و امراض دیگر بودندن دو نفر را مار گ یده بودا ییی مارد و  
دیگری جور شدن حندین وانعۀ جراحی ام بودا عمدتاً پیامد لگد اسپن کسر استخوان پایا جراحات  

 بودن  ترین امه درونی و انگشتان افگار شده معمول 
ام برگشتیمن تمام رو  بعدی در تاشقرغان ماندیمن ساعت شش  بح ا   ساعت اشت شام به خیمه 

لم توجهم را جلا کردن یرحی   دای شیپور  اا بیدار شده بودمن پن ا   بحانه منمر   یبای تنگۀ خا
پوشیدم و سوار بر  ه کردندن بعد ا  من لباسی مناسا  دنیق ا  من کشیدمن ییی دو نفر به من مراجع

 رفتمن  مآا دای جاللت اسپ کهر و کوحیی که امیر برایم فرستاده بودا به سالم 
تر به  تر و سر ندهمحمد ا  من گبشته بودما اکنون شلوغ شهر در مقایسه با باِر نخست که امراه جان 

می  و غالم نمر  درباریان  لبان رسیدن  با  این اا بحگان  به  سواره  رنگینا  من ی  و  می سسو  تاختندن  و 
اایشان  کنان به ار یرف در حرکت بودندن مردم شهر کنار دیواراا و یا بر بام خانه سربا ان تعلیم ندم 

مآا در یط سرای ب رگ در شهر من ل کرده بودن  کردندن جاللت ایستاده بودند و منمره را تماشا می 
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در مدتی که منجا بودما حندتا ا     لی باونار ولی ناجور به نمر ممدنونتی در برابرش تعمیم کردما خی
تحفه  با  به حضور جاللت رجال شهر  توجه  اا  من  به  ولی من  درگرفتا  داغ  ممدندن گفتگویی  مآا 

مآا خشمگین شده استن ناگهان مردانی را که تحفه مورده بودندا ا   دیدم که جاللت نداشتما حون می 
بودمن احتماالً تعجا ا  سیمایم اویدا بودا    وکوا کردندن متحیر شدهبه شدت لت اتاق بیرون کشانده و  

وشتم داده استن برایش گ ارش  مآا رو به من کرد و توضیح داد حرا دستور ضرا  یرا جاللت 
اند و اکنون به جای ادیه پیش  رسیده بود که این مردان حی اایی را به  ور ا  مردمان فقیر گرفته 

 داردن بود و دیده بود که حقیقت  کرده گبارندن او گ ارش را بررسی ا می مآپای جاللت 
مآا پرسیدم که میا کامالً تندرست استن گفت نها دگرگونی ناگهانی در  پن ا  نان حاشت ا  جاللت 

ممدن پن ا   عادات رو مره و گرمی راه او را ناراحت کرده استن ا  پرسش من خرسند به نمر می 
پیمایی به شدت  دت کنم که در جریان راهربار را ترک کردم تا ا  مردی عیا رف نان به  ودی د 

بودن ضربه  شیسته  پایش  یط  بودن  شده  پارحه  مجروح  پارحه  استخوان  و  بود  خورده  کاری  ای 
 بودن  شده

ومیش شدن اوا  در جریان راها ساعت سه بعدا مهر بود که توجهم را تارییی عجیبی مانند گرگ
رسیدند و  یوانات دیگر سراسیمه به نمر می اا و ح  را در خود فرو بردن اسپ جلا کرد که امه حی

ای کامل  گرفتگیسرو دایی غیرمعمول به راه انداخته بودندن به مسمان نگاه کردم و دیدم که مفتاا 
بود و امه پریشان بودندن گمان بر من بود که کسوف نشان    1۸۹0رخ داده استن رو  افدام جون  

 استن  دادی شوم برای پادشاه و یا مملیت فرارسیدن روی
 بح رو  بعد ساعت حهار بیدار شدمن ارمنی خواست تا  بحانه بخورما تا بتواند ارحه  ودتر  

اا را شا در کاغب پیحانده بود  خیمه را جمع کندن ندری گوشت سرد و نان خشط داشتم که مشپ م من 
ی جیبی  ده بودندن مجبور شدم در عوض حانوبندی کر تا خشط نشودن پشقااا کارد و حنگال را بسته 

ای که در  یر من  بحانه  رف  اا بار  ده شد و خیمه و انگشتانم را به کار گیرمن کوچ بر اسپ 
 دیرترن  مآا ساعت پنج حرکت کرد و ما یط ساعت کردم در پایان کار جمع شدن جاللت می

حیایت  ار ش  که  ماجرایی  کدام  رو   این  ردر  باشد  داشته  کوه کردن  میان  با   ندادن  بودیمن  اا  خ 
پال اای پیحانا دره راهکوره  دادندن ا اران نفر با ام در  اا منامر عمده را تشییل می اای تنگ و 

مور  غبار که خفقان  و شدن نخست گرد اای رنگارنگ پدید می که ناگ یر سختی حرکت بودندا یوری 
شد و ما در  می   نگ بود که پیش روی ما سب اای س رنجاندن پن ا  من کتله بود و حشم و گلو را می 

شدندن مدم مجبور  پراندند و با ام درگیر میاا ام لگد میافتادیمن در حنان وضعی اسپ می  اا گیر تنگه 
است امواره مرانا ساق پایش باشدن باربار ناگ یر بودم تونف کنم تا در لبۀ راها بدبختانی را که  

 داشتمن  بندی با خود رای بسته اژ و ییی دوتا تخته حوا ببودند تداوی کنمن بند   خم برداشته 
شیل  اا که کامالً پیاله اای تنگ سر درموردیم و تقریباً یط ساعت درون ییی ا  من ای ا  دره ا  سلسله

افتادیمن نشستن در گرد وغبار و گرما و در   اای تندفرا  گرفته بودا گیربود و دورادورش را کوه 
ی اگر مدم به حد کافی  بور باشدا ار دشواری به  وانعاً یط تجربه بود! ول  اای لگدپرانمیان اسپ 
گط  رسد و ما نی  باالخره ا  تنگه بیرون رفتیمن ساعت ده پیش ا  مهر به ن بۀ غ نی پایان می 

امیر جنگیده بودن شنیدم که جاللت  نیرواای  با  نبرد  رسیدیما جایی که اسحاق  من  در  مآا شخ اً 
ل شده بودن در منجا من ل کردیمن ونتی سواره به درون  اش مانع ترک کابن بیماری شرکت نداشتها حو 

اندن حون کوچ و بار من  ام میر ا عبدالرشید را نی  در منجا برپا کرده ن به رفتما دیدم خیمۀ امسایه 
انو  نرسیده بودا پیاده شدم و به درون خیمه رفتمن کسی نبودن برای استراحت روی فرش درا   

مان تشیر کردم و پن  برایم بالشی مورد با ندری نان خشط و یخ   شناختما من سربا ی که نمی کشید 
 دن بسیار ممنون بودمن  ا  خوردن و نوشیدن دوباره درا  کشیدمن باالی سرم ایستاده بود و مرا باد می 
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بودم و   ه خوابم بردن یط ونت بیدار شدم و دیدم که افغان مهربان ناپدید شده استن حهار انو نشست
 مالیخولیایین  ه بودما با سیمای در خود فرورفته و بر بالش تییه  د 

دادن دوباره نشستیمن میر ا )به فارسی( گفت: یداکتر  ای دیگر داخل شدن پن ا  دست میر ا با عده
ام اعتراف کنمن در عوض به فارسی   احا بسیار مانده شدنم نتوانستم در حضور دیگران به ماندگی 

 م ا مانده نشدما گرسنه شدمنگفتم: ینه
می  فارسی گپ  ندرت  به  من رو اا  این در  ا   افغانی دمن  عامیانۀ  کلمۀ  کاربرد  ا   فارسی   _  رو 

یگاِرسنهم به جای شیل درست من که یگارِسینهم استا امه به خنده افتادندن پتنوسی گوشت سرد  
ال  دند و ما بدون کارد و حنگبود امراه با نان خشط مور اای میعبی بریده شدهکه به شیل پارحه 
 کردیمن  به خوردن شروا 

ام افراشته شده استن رفتم و با  حند ساعتی خوابیدمن پن ا   پن ا  مهر ارمنی پیام فرستاد که خیمه 
من ارمنی پیشنهاد کرد یط رو  ا  خیمۀ خود و رو  دیگر ا  خیمۀ او استفاده کنم تا بتواند یط  

مآا برایم مماده  شام را یبق معمول مشپ  جاللت سیدن من مماده کنندن  خیمه را پیشاپیش بفرستد و تا ر
خیمه  به  اشت  ساعت  و  ا   ساخت  بیرون  در  روی  مین  خدمتیاران  و  ارمنی  رفتمن  ام 

 خوابیدندن می  خیمه 
بود   ومیش شده بح رو  بعدا نو دام جونا ساعت سه بیرون رفتم و ساعت حهار که اوا گرگ

نۀ مردی خواستند که شا کدام حی ی او را گ یده  ا  من مرا برای معای    بحانه خوردمن اندکی پن 
اای انگلیسی محدود بودن برایم  بودن اینیه حه بودها نتوانستم معلوم کنم حون مشنایی ارمنی با نام 

اش داشته استن گفتم شاید خرحنگ بوده باشدن  موجودی را شرح داد که حندین پا پیرامون بدن ا لی 
با غور بیشتر این احتمال به نمرم بسیار ضعیف ممدن ا ارپا و  پنداردن  ام حنین می  ارمنی گفت او

ارحالا مریض به حالت یشوکم بودن رویش پوشیده ا   یا عنیبوت  اری به بانم خیور کردن به 
خواستم   دن ا  درد سر و سو ش دست و پا شیایت داشتن می عرق بود و نبضش ضعیف و ماسته می 

مآا سوار بر شتری ا  راه رسیدن گارد نگهبان  نم که جاللت دارو تجوی  کری شراا برایش دوا و ند 
سوار بر اسپان به دنبالش بودن با دیدن من در کنار مردی که بر  مین افتاده و گروای دور ما جمع  

اندا تونف کرد و جویای مسئله شدن مریض را ن د او حمل کردند و حادثه را برایش گفتندن امیر  شده
خارید؟ میا عرق کرده بود؟ ونتی شنید  اای بیمار می ض پرسید: میا حشم د سؤالی در مورد عوارحن

شودنم گفت یط داروی  شاءهللا جور می کندا رو به من کرده و گفت: یان که جلد مرد ام درد می 
بداد  خوااد من را به بیمار  بخشد و می اای  اری می العاده در برابر نیش دارد که اثری فوق بومی  

اد باید من دارویی اروپایی تجوی  کنمن به ییی ا  حاضرباشان دستوری به فارسی  و اگر مؤثر نیفت
اای باالپوش را با  کرد و  مآا تیمه کاری شده را موردن جاللت دم  ندونحۀ منبت داد و او امان 

دونحه  کلیدی کوحط که با  نجیری ا  گردنش مویخته بود گرفت و  ندونحه را گشودن درون  ن
مرغ بود و درون این جعبها پارحه سنگین دستورداد ندری ا  گوشۀ  به شیل تخم   گیی یالییجعبه 

سنگ را بتراشند و با ما مخلوی کنند و روی  خم بری ندن برایم گفتند که این سنگ ا  کیسه  فرای  
رارشد  ماو گرفته شده استن پن ا  من حرکت کرد و من ام ماسته ماسته در عقبش روان شدمن ن

دارو  گط بماند و شام بیاورندشن دو یا سه دا  دوا و ندری شراا و  را در غ نی مرد بیمار من ر
 بندندن  ن دش گباشتم تا در  ورت ضرورت به کار 

کشت  میان  در  رو   من  می رااپیمایی  نوا ش  را  حشم  بودن  خوشایند  شبدر  و  غله  ا  اای  و  داد 
و یدن  یر  تمام یول رو  می تا ه در  دیمن نسیمی  گردوخاک خبری نبودن ساعت اشت  بح من ل  

نوشیدمن شا اوا خنط بود و برای من  ما می خواندم و یخ ام درا  کشیده بودم؛ شیسپیر می خیمه 
ببینمن او را ن د من مورده بودندن وضعش  شا  دایم  دند تا مرِد گ یده تقریباً سردن نیمه  شده را 

به کار گرفتمن مردانی که به مرانبتش گماشته    ای راممده بودن مله   ارحال بهتر بودا ولی ادرارش بند به 
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مآاا تمام دارو و شرابی را که من برایشان  شده بودندا ا  روی احتیای اضافه بر پاد ار جاللت 
کرده تجوی   بودم  من   گباشته  ا   پن  سه ساعت خوابیدمن  یا  دو  برای  و  رفتم  بستر  به  پن  بودندن 
 یمن کرد  من ساعت پنج حرکت برخاستم و  بحانه خورد 

تا من رو  بر تاتوی سیاها یماشین بخارم رانده بودمن ولی امرو  که شنیدم راه خوا است و ا   
مآا برایم داده بودن ولی تمام راه ا  وادی  گبریما سوار اسپ کهر و جوانی شدم که جاللت اا می وادی 
داشت و دیگری  ه یرف حپ دره سیر  ای تنگ رسیدیم و راه دوشاخه شدن ییی بگبشتن به دره نمی 

رفتن حون ارمنی و من به دوراای رسیدیما دیدیم که  به یرف راستا بر سینۀ کوه پیحیده باال می 
ای نرار دارد و بنابراین راه راست را برگ یدیمن ندری باالرفته بودیم که دیدیم  میان راه حپ  خره 
نی   خره  منجا  بود   ای سد راه شده استن ارمنی که دردر  راای  معیلی کوره بی   پیشاپیش روان 

اش  تر ا  راه ا لی سیر داشت انتخاا کردن من ام در پی باریط را که در لبۀ پرتگاه و اندکی پایین 
سوی ژرفنای  رسیدن در من روان شدمن حنان راای به مباق من نبودن نگاه مدم مستقیماً به ته دره می 

لولیدندن ارگاه  و اسپان بارکش در ام می که در من سواران    دیدماا راه دیگری را می درها در پایین 
راندا منگاه  ناشده مجسم کنید که بر لبۀ دیواری نا ک به پیش می خود را سوار بر اسپی جوان و رام 

خواام توضیح کنمن عرض راه کمتر ا  سه یا حهار فوت بودن  درک خوااید کرد حه وضعی را می 
اا حگونه رفتار خوااد  ر انگام بلندرفتن ا  کوه دانستم که اسپم د کننده بود و من نمی وضع نگران 

کنند و به عوض اینیه توجه را به پیش روی معیوف کنندا به  اای جوان  ود اول می کردن اسپ 
دیدا  اا می اای دیگر را در پایین کرد و حون اسا کنندن مرکا من ام حنان می سو نگاه می سو و من این 

افتند لغ ند و می شوندا بیشتر می ده میلغ دا بیشتر اول ن می اایشا ن است که سم کشیدن حنیشیهه می 
 میدن می  تر به وجود اای ب رگ گونه دشواری و به این 

راای در بلندی  پیما بودا میثی کرد و نگاای به کورهناگهان ارمنی که سوار بر اسپی پیر و کوه 
من  به  را  اسپ  و  انگامه انداخت  راندن  بسو  نعل  ای  شدن  بر  خره رپا  میاسپ  جرنه  اا  و  لغ ید 

بود و نوبت من رسیده بودا وضع را   پراندن باالخره خود را باال کشیدن اکنون که او باال رفتهمی
شدن ا  اسپ بود و نه  کردمن راه پیش رویم در من نقیه به پایان رسیده بودن نه جای پیاده درک می 

مانمن رو به  خره نهادمن حیوان نگاای به باال  یی که بودم بتوانستم در جا ام امیان برگشتن نمی 
انداختا یط کشش مالیم بر افسار وارد کردم و با دو دست حنگ بر یالش انداختمن بر دو پای عقبی  

 دن بر نوک  خره نرار گرفتیمن من حند ثانیه بر من حون یط  ایستاد و به باال جهیدن در یط پلط 
راه اگر کدام ونتی به من باال رسیدیما حنان بر کف کوره   خایرم گشت که گونه به  عمر گبشتن مبرخش 

کوبیده خواایم شد که ناگ یر به عقا خواایم لغ یدن ولی نها حنان نشدن اسپم حون گربه ا  دیوار  
 پریدن  سنگی باال

مر و    راه فونانی گباشته بودیمنشده و به سالمت پا به کوره  اا پرتاا به شیافی در میان سیل نایر
کردمن باالخره توانستیم با راندن بر یط  پریدگی می م رنگم نپریده باشدا ولی احسان رنگ کرد می

ستیغ باریطا خود را ا  ا دحام سواران براانیمن پن ا  من ا  راای تندنشیا و وحشتناک پایین  
سپ کهر به  فرشن ااای عریان بودا ولی خاکی بود و تقریباً سنگرفتیمن این ییی فارغ ا   خره 

اا درشت  فرش  خره رفتن جایی که ما باال رفته بودیما سنگ نند خرحنگی رو به پهلو پایین می ما
این کلمات ارگ  به تحریر نمی و اندکی نااموار بودن اگر لشم می  ممدن پن ا  من به  بودا احتماالً 

ا  بغل    و ارمنی راای ای رسیدیمن در این راه ام باالخره به سدی برخوردیم  تر در درهراای پهن 
تو نخواام گباشتن  اای جهنمی  راهراست انتخاا کردن خشمگینانه فریاد  دم: یمن دیگر ندم به کوره 

 العاده در میان نیستنم دام یط ساعت در اینجا بنشینمن کدام عجلۀ فوق ترجیح می 
 موا  داد: ی احاا اینجا خوا استنم 
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من[ن   شت یارد ]تقریباً افت یا اشت مترانای افت یا ااای عمیم بودا اریط با په  مین پر ا  شق 
اا انداختن پن روی اسپ را گشتاند و به جاد  م دحم  مردی ا  خیل سواران بدر ممد و نگاای به شق 

شد که در بیخ کوای سیر داشتن  ااا راای دیده می  دها در دوردست سوی  مین شق ملحق شدن در من 
اای عریان  منا راای نبود که ا  کوای پر ا   خره  د و گبشته ا  شا دحام حندانی در من دیده نمی

اای کوحط حهارده یا پان ده فوت به عمق  اا یا تنگهسو روان شدیمن ا  شقه رو به من بگبردن ا  این 
دانم حندبار شدا  رفتیمن نمیگبشتیم و به من یرف در  باال می ا  میان ما می خ یدیما حند ندمی  می

 موردیمن می  رفتیم و با  سر برون فرو میدر شقی ولی بار بار 
رمیدا  کرد و می ترسیدن سرکشی میاسپ ارمنی ارحند که در کوانوردی ور یده بودا ا  ما می 

که دستار ارمنی بر ما افتادن دستار  ای ج  رفتن نداشتن باری ناگهان خی  برداشت حنان ولی حاره 
دادن باالخره به راه بیخ کوه  اسپش فحش می   ارسی به حیان بر سر گباشت و به فرا برداشته و ما 

العاده  رسیدیم و حندی ا  من را پیمودیمن ولی این راه ام ماسته ماسته پر ا  سنگ و جغل و فوق 
رویدنم بنابراین راه را ترک کردیم  رودن شما پیش می نااموار شدن ارمنی گفت: یراه خراا شدن می 

اا را  اای یرف حپا داانۀ غار ار سر برموردیمن در کوه  دلدل  ایو به سمت حپ پیحیدیم و ا  دره
شاریدن این دره پار ا  پلنگ بودا ولی اکنون منقدر مدم  اا به پایین می اا که ا   خره دیدیم و مبشار می

 کردن نمی و غلغله بود که ما را خیری ا  سوی پلنگان تهدید 
انجامیدا  اای دیگر به کجا می دانم راه نمی داشتن    پن ا  منا راه ما با  ا  میان کشت اران غله سیر 

ای  بحه راندندن با من ام خیلی م دحم نبودن باری با غالم ولی شماری  یاد ا  سواران در این راه می 
رفتیم و  که در م ار امسایۀ در به دیوارم بود امگام شدیما ولی به  ودی در ا دحام گم شدن می 

یی که درخت و بته کشت شده بودن پن ا   ندگی در م ار  تیما جا گبشاا می رفتیما ا  دایده می
شوند حون به  اای متعدد امگرا می نمود که راهبخش بودن در ادامه حنان می اکنون این منامر جان 

شدن کار به جایی رسید که مجبور شدم دستمالی بر دان و  اا و گردوغبار اف وده میا دحام جاده 
حریدندن سویشان به راه  اا می ه حندتا گاو و ب  افتاد که ن دیط کلبه شم ما بام ببندمن در دره حبینی 

افتادیم تا ندری شیر بگیریمن داقان ندری شیر در مرفی حوبی مورد و ارمنی من را در پیاله ریخت  
و به من پیش کردن خودش ترجیح داد دوغ بنوشدا نوشابۀ محبوبی که در منجا فراوان بودن برایم  

سا دن در بدل دو پیسه که اندکی بیشتر ا  یط  با شیر ننوشما حون با ام نمی   دوغ را  تو یه کرد 
 خریدیمن  خواستیم شیر و دوغ شودا ارندر میفارتینگ می 

یافته و گردوخاک داشت باالخره به حومه  ایبط ن دیط شدیمن ا دحام ف ونی  مور بودن  اای شهر 
جوانانی که  بح به راه افتاده بودند اکنون مویشان    ریش و موی و ابرو و مژگانا امه سفید شده بودن

می  معلوم  خاکستری  پیران  می حون  سختی  به  و  منشد  بیرون  شد  شهر  مردم  با شناختن  را  اا 
توجه به غبار و گرمای خورشید که به گمان من به من عادت داشتندا بر دیواراای  بودند و بی  ممده
 بودندن  اا به تماشای ما نشسته باغ 

ترسندن اسپ  اا عموماً ا  فیل می رفتیم که فیلی را در پیشاپیش خود دیدیمن اسپ ور در راه می یامان 
پیمودن ولی اندکی پیش  راه می توانستا به مرامی  من تا ونتی که ا  فیل دور بود و او فیل را دیده می 

پان ده فوت    ا  رسیدن به دریاحه ا  فیل سبقت جستیمن دریاحه خیلی عریض نیست؛ شاید در حدود 
اندن پالی باریط روی دریاحه نرار داشت و ارمنی که  اای سنگالخی من بسیار تندشیا باشدا ولی لبه 

رفت و رانما بودا به  ودی ا  من گبشتن پیش ا  رسیدن من به لبۀ دریاا مردی که  در پیشاپیش می 
رفتن اسپ من که فیل  می   ه اا جای داشت به پال رسیدن خیلی ماستسوار بر نایریا میاِن بار و بسته 

تر شدا بیشتر رمید و تنگاتنگ  وجوش افتاد و حون فیل ن دیط اش روان بود اراسید و به جنا ا  پی 
توانستم ا  پال بگبرما حون مرد کودن با نایرش من را بند انداخته بودن  لبۀ دریا در حرکت شدن نمی

بر مرد بانگ  دندن ولی او عجله به    د ارمنی و دیگران که ا  من سوی دریا متوجه خیر شده بودن
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کردم ماجرا را درک نیرده بودن باالخره در مخرین لحمه به لبۀ دیگر دریا رسید  خرج ندادن فیر می 
و پال فارغ شد و اسپ من حون تیر ا  من گبشتن پال خیلی باریط بودا با پهنای ن دیط به حهار  

ه عرض افتاده که رویشان خاک ریخته شده بودن  باای  بود با دستط  فوتن ا  تنۀ درختان ساخته شده
پال با  نشده بودا نمی  ترین  دانستم در من  ورت کوحط توانستم اسپ را بر من برانم حون می تا 

که نبالً گفتما  شیستن حنان داد من بود که به نایر تنه  ده و ییی ا  پااایش می اتفانی که رخ می 
کردمن  رفته را بیدار می بودا من افغان خواا ی در دستم میبخوی استمن با من ام اگر حونرم مدمی  

تمام ماجرا بیشتر ا  یط دنیقه یا نیم دنیقه به درا ا نیشیدن ولی اسپی که ترسیده باشد دیگر واضح  
 استن  کند حه در پیش رویشاست که نگاه نمی 
جویی با ما بسیار  الل    مناگبشتیما به پاشتۀ سب  رسیدیمن ننات ما بود و بر ستیغ  حون ا  شهر می 

 داشتن  جریان
ا  اسپ فرود ممدم و در سایۀ درختاِن لا جویا نشستم و َگرد دست و روی را شستمن سردی و  

اای پیرامون و دریای جاری  تا گی ما گوارا بود و ا  منجا منمر  دلیش نلعها بخشی ا  شهرا کوه 
ام  دارم برای خیمه جایی را که یسررشته تا  خوردن ارمنی با نوکران رفت  اا به حشم می در پایین 

که لا جوی نشسته بودما حندین نفر ا  مشنایان گبشتند و سالم  تعیین کرده بودا پیدا کندن انگامی 
ام رانمون شودن ا  خاکری   دادندن پن ا  تقریباً یط ساعتا ییی ا  خدمتیاران ممد تا مرا به خیمه 

سیر داشتا به پایین راندیمن خیمه در من سوی دریا در    سوی دریا راای که  پایین رفتیم و ا  کوره 
 بودن  باغی ا  درختان میوه برپا شده

بود به درون   عمقن سواره گبشتیمن ا  شیافی که در دیوار باغ تعبیه شدهدریا ندری پهن بودا ولی کم 
بودندن   ا کرده حریدن رابود و اسپان را برای   ام برپا شدهخ یدیمن حندین خیمۀ دیگر نی  ن دیط خیمه 

ام  اا را دورتر ا  من برافرا ندن خیمه اا را ا  باغ بیرون برانند و خیمه ارمنی دستور داد تا اسپ 
ای به ارتفاا تقریباً شش فوت نرار داشتن به درون رفتم و بر فرش نشستمن اوای خیمه  روی پشته 

منیه  شدند؛ بی لند باغا مانع نسیم می اای بارمور بودن درختان و دیودر مقایسه با اوای تا   تپه خفقان 
ای وجود  رنگ منمره ای اای غبارملود و خاک نهوه ام را ا  گ ند مفتاا حفم کنندن ج  برگ خیمه 

سب ه  نوشیدن وجود   اا خشییدهنداشتن  و  برای خوردن  حی ی  تشنهن  و  گشنه  و  بودم  بودن خسته 
اایم باال  اا ا  مستین غریدمن مورحه ت می گبشم می نداشتن تنباکو ام نداشتمن بر ارکن که ا  کنار 

 رفتندن می  پریدند و ا  پشتم پایینرنگ به رویم می اای تیره دویدندن ملخ رفتند و بر گردنم می می
معیلی سوی با ار شتافتن تقریباً نیم ساعت بعد با دو حاینط حای  پن ا  مدتی مشپ  ام رسید و بی 

ه فرودادمن پن ا  من ا  میان باروبسته ندری گوشت سرد بیرون  ا با عجلبرگشتن ده تا دوا ده پیاله ر
بسته  ا   ییی  میان  در  من  ا   پن  کردن  تهیه  خوشم ه  غبایی  و  و  کشید  کرد  کشف  سیگاری  اا 

 دندن  ام در برابر دنیا کااش یافتا  یرا مور و ملخ با وجود ناخوشایندبودنا نیش نمی خویی ستی ه 
پیمایی حی ی عادی استا رخ داده بودن مدم ناعدتاً فر تی برای  رای راه حند ت ادم رو انه که ب

اا  کندن ولی من در شام من رو ا رخداد یابد و رو  بعد فراموش می کردِن حنان حوادثی نمی یادداشت 
 رفتن  را نوشته کرده بودم که اینط شرح من 

دا حون ارحند غبای  فندی بخرشدن برای ارمنی حهار شلینگ دادم تا گوس در با ار گوشت پیدا نمی 
 نداشتندن رسیدا ارمنی و دیگران حی ی برای خوردنمآا می من ا  مشپ خانۀ جاللت 

 
 
 

 فصل بیست و یکم
 رسیدن به کابل



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

های رسامی الحکومۀ مجروح. طب دندان کابل. امیر و طرحهای باستانی. نایبدربار در ایبک. »تخت رستم«. غار
امیر. خطای حکیم. رفتار پسندیدۀ جاللتدربار بعدی. نمآب.  و شوخی جاللت بیماری. مآب. »مکروبسخۀ  ها«. 

سپاسفیل دهقان  تنگه سواری.  کوه  گزار.  در  تصادمات  داغ.  دریای  بُرجه.  شش  در  دربار  خطرناک.  های 
ر. عواقب شوم شدن به کناآباد. نزاع آشپزها و پیامد آن. خرگاه شتران. سگ خانگی. راندهشکن«. عقرب»دندان
)یا »خلق قاضی  قلعۀ  در  دربار  انگلیسی.  مردان  فقیرانه. زغال سنگ. رسیدن  امیر. ضیافت  مهربانی  وخوی«. 

ِمن  امیر  دیگر  باری  شهزادغازی(.  توسط  پذیرایی  کابل.  به  تقرب  طبیب.  به حیث  رسیدن  پذیرایی.  گان. 
 نوازی.مهمان ها.کارخانه

 
 

 
اای پیرامون  مترجمن[ ماندیمن لشیر در کوه  سمنگانا   ط ]مرک  والیت تقریباً دو افته در شهر اَیَب 

خواندمن رو اا  نوشیدم و شیسپیر میما می بودن تمام رو  را در خیمۀ گرم نشستها یخ  من ل  ده
بار اای فاجعه کردمن اکنون من یمیروامموردند و من تداوی میاا را می بار بار بیماران و  خمی 

مآا بودما به بدجنسی مغا  کرده بودند و ناجور شدمن جاللت ل تا فروداده  که در دشت و در حا
اا دیدار کرده بودما سوار بر  حهار رو  پن ا  رسیدن به ایبط بار دادن پن ا  منیه ا  مریض 

مآا جلون فرموده بود رفتمن باغی نسبتاً اسپ کهر ا  میان شهر گبشتم و به محلی که جاللت 
اای فراوانن ا  جمله گل سوسن  ن درخت تنومند داشت و گلعمارتین حندی   ب رگ بود در ات ال با 

 کردن  توجهم را جلا 
مآا کنار حوض بر دیوانی  شدن جاللت ای در میان باغ بود که جویی ما در من سرا یر می حوضحه 

پوشیده ا  پارحۀ ابریشمین  ربفت نشسته بودن بر فرا  سرش سایبانی ب رگ به رنگ سرخ و سفید  
گان پیرامونش ایستاده بودندن گرداگرد کشت اران غله بودن کتالکی   بحهاریان و غالم اشته بودن دربافر

بود با خود بیاورمن به   مآا خوااش کردهسا ی لندنی با خود داشتمن جاللت ا  یط شرکت تفنگحه 
ایبط  کردن ترجمها در مورد شهر  مآا پن ا  بررسی اش کرده بودمن جاللت کمط ارمنی ترجمه 

خوااد برایش ح اری اعمار کند و اینیه حگونه ما من را تأمین  توضیح داد که می   حبت کرد و 
اای کهن و جالا نرار  خوااد کردن گفت در ن دییی ایبط بنایی باستانی نابل توجه و نی  مغاره 

و پن    داردن گفت ا  شهر دور نیست و تو یه فرمود سواره ا  منجا دیدن کنمن نان حاشت مورده شد 
 بودن  اایی داد که اریط به ب رگی یط ناک مآا برایم پشقابی ا  شفتالو لت ا  من جال

تا ا  بنای باستانی دیدار کنیمن تپه  گیی  رو  بعدی با ارمنی و حند نفر دیگر سواره بیرون رفتیم 
ای بود در بیخ کوهن نوکش به  ورت گنبدی درمورده شده بودن گرداگرد  خرها سنگی و  خره 

حی ی به مانند جوی ما که تقریباً بیست فوت عمق و اشت یا ناه فوت عرض    شده بود و اشیده تر
بودن باالی گنبد اموارا اتانی بسیار کوحط که مااراً عبادتگاای بودها نرار   داشتا به وجود ممده

رم  اا برافراشته بود و تا جایی که من به خایر دایرفش ستون  داشت با دری در یط بغل که در دو 
ی بودن ا  جوی یا خندق پیرامون  خره عبور کردیم تا بتوانیم ساختمان روی من را  به سبط یونان

شدا من را ا  دل  خره بیرون تراشیده بودندن مدخل من به عمق  که معلوم می بررسی کنیمن یوری 
 بودن  تقریباً دو فوت در درون  خره تراشیده شده

ده بودمن باید گفت که یعبادتگاهم تقریباً افت  بود که دی  1۸۹0  نویسمن سال ام می اا را ا  حافمه این 
اش تقریباً شش در شش فوت پهنا داشتن گنبِد اموار که در  یر  یا اشت فوت ارتفاا داشت و ناعده 

 نامیدندن می عبادتگاه نرار داشتا شاید در حدود سی فوت نیر داشتن من را یتخت رستمم
شان  بدنۀ کوه دان گشوده بودندن مدخل ب رگترین  پیرامون رفتیم که دراای پن ا  منا به دیدن غار 

سیح  مین بودن در حدود بیست فوت باالتر یط  رفتا امگاه غله به کار می حیث بخیره که اکنون ِمن 
شیل  غار دیگر دان گشوده بود و حون بلند نرار داشتا درونش خوا روشن بودا با سقفی گنبدی 
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پرست ت ئین شده بودن دیواراا ام عیناً به امان سبط  ا گل بسیار ب رگ مفتا  که وسی من با نقش یط 
 کشیدمن  اا و ا  تخت رستم اایی ا  مغاره تر بودن یرحتر و تاریط ت ئین شده بودن غاراای دیگر تنگ 

ای فط  مآا به دنبالم فرستاد تا ا  حاکم ایبط دیدار کنمن حندی نبل گلوله  بح رو  بعدی جاللت 
اای گندید  استخوان کام را ا   خم  دودما  ه بودن پن ا  من که پارحهو کامش را  خمی کرد   باالیی 

مآا فرمود مردی  ای یال میابق به سوراخ سقف جوف دان تهیه شودن جاللت پیشنهاد کردم تا تخته 
  داند حگونه برای دان نالا مومی خوانده و می  پ شط انگلیسی درندر کابل است که ن د یط دندان

 م نوعین  ند یط تختۀ مناسا را بسا د و اگر ال م شد یط دندان توابسا دن گفت می 
اش مآا ا  من دعوت کرد تا برای حای بمانمن برایم در ن دییی مماد  برگشت شده بودما ولی جاللت 

اایی  ام را ببیند حون شنیده است که ا  تخت رستم رسم ای گباشتندن گفت میل دارد دفتر یراحی حوکی 
 بیاوردن  ام شتافت تا دفتر رادرنگ حهارنعل به خیمه امن ارمنی بی کشیده

کشیده   که ارمنی را درا   مآا شدا به ویژه رسمی اا بسیار باعث انبسای خایر جاللت بعضی ا  رسم 
متش نشان برابر  امیر گفت ارمنی )بی می  در  بودمن  در م ار کشیده  من را شام رو ی  و  ادبی  داد 

رسد که مست شراا باشدن ارمنی مسیحی بود و نوشیدن شراا  ی نشود( مانند کسی به نمر م پنداشته  
برایش مجا  بودن ا  این شوخی مریف امه خندیدندا به استثنای ارمنی؛ و ارندر او بیشتر ناراحت  

اای دیگر را  کرد که رسم مآا درک می یافتن جاللت شدا خند  دیگران شدت بیشتر می و خجل می 
لم را حنان پسندید که مجبور شدم  اای تخت رستما غاراما ولی رسم ه کسی کشیده برای ح اا و تنگۀ خا

ام  دم اوراق دفتر را بینم و به او تقدیم کنمن به این دلیل حاال مجبور شدم تخت رستم را ا  حافمه امان 
داد و گفت که  ای ا  یخ بسیار پاک و شفاف را نشان  مآا برایم پارحه شرح دامن پن ا  من جاللت 

 بحشمن  بودنش رااندن من را به من داده و گفت باید ناا در ن دیط ایبط به دست موردهای ا  حفره 
ای اساسی مرا در حنگ داشتندن  اا به گونه رو  اول جوالیا دوباره بار دادن در من رو  یمیروام

 دم  کردم نه باید استعمال می مآا شنیده بود که بیمارمن برایش گفتم دارویی کبه دربار رفتمن جاللت 
ای ا  دارواای محلی بنویسدن گفتم اگر حنان افتخاری  خواام برایم نسخه نیستن ا  من پرسید میا می 

برای حییمی  گ ار خواام شدن جاللت العاده سپان برایم اعیا فرمایدا فوق  و  مآا  داد  دستوراایی 
در حال  حاوی دارویی است که خودش  ای کوحط را موردن امیر گفت شیشه  دم شیشه حییم امان 

رنگ و حلوا مانند ا  شیشه بیرون  ای حی ی تیره کندن با ناشقی کوحط و نقره حاضر استفاده می 
 بودن  کشید؛ من را گلوله ساخت و به من دادن تند و خوشم ه

دانستم که حییم  بود و حییم را فرستاد تا من را دوباره پار کندن مضیرا شدما حون می مرف خالی شده
مآا ام یلا دارو کردن  خواستند برایم تجوی  کنند که جاللتشیشه را موردند و میا  من بدبار استن  

دم حییم او را متونف کرد و حی ی  ندری ا  من را با ناشق بیرون کرد و به دانش ن دیط کردن امان
ییم سرخ شد و با عجله بیرون  در گوشش گفتن امیر رو به حییم کرد و نگاای تند بر او انداختن ح 

که نگااش را به من دوخته  حالیپن ا  حندی با شیشه برگشتن با  امیر من را برداشت و در  رفت و
کرد و بلعیدن پن ا  من شیشه را به دست ارمنی داد و ارمنی بالفا له به من پیش کردن   بودا ناشقی پار

باشدن ولی    نیست که مدم در شرق به سر بردهی  برای درک این رفتاِر با ن اکت و  میمانۀ امیر حتم 
بخشید ارج گباشتا ال م است تا رسم  برای منیه بتوان به  ورتی شایسته افتخاری را که او به من می

پردا دا مومف است پیش ا  دادن  ای که به مداوای شاه میو رواج شرنیان را بشناسیمن یبیا شرنی
ن؛ و امیر با من حنان رفتار  نوکر امیر بودما ولی خارجی و مهما دارو به بیمارا من را خود بحشدن من  

 باشمن  کرد که گویا کدام شه اده می
توان گفت اگر  دو رو  پن ا  من مجبور بودم با  حرکت کنمن این برایم خیلی نامناسا بودن نمی

من را دیگر    افتاد یا نهن پن ا  من وضع حنان شد که ج ئیات مانده بودیم میا دوا بر من کارگر می 
کردند که گویی ترجمان  اام حنان  ارمگین و شریرانه عمل می توانمن یمیروا خوا به یادمورده نمی 
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کندن به جای منیه در بستر  حی  را بیان می اندوستانی در دربار افغانستان باشندن این مقایسه امه
 برانمن  استراحت کنما مجبور بودم نیم رو  را سوار بر اسا 

شد اندکی گوشت سرد و پارحه نانی خشط  می  م غبایی مناسا بیماریا ارونت میسربه جای رژی 
اای ده یا دوا ده ساعتهن در حنان شراییی داروی  خوردم و من ام گاای پن ا  گرسنگی کشیدن می

 توانست داشته باشد؟ امیر یا داروی دیگر حه فایده می 
بودن در امتداد دریای   روا  اای ماا و درهی که ا  میان وادی رو  اول راپیمایی بسیار گوارا 

پایان رو  بیحال شدمن ارمنی به  سیر داشتا روان بودیمن در ار گوشه و کنار مبشار بودن در 
مآا رو  بعدی ا  روی  بخایر دوا شتافت تا ندری عرق بیاوردن برای امیر ایالا داد و جاللت 

تر ا  نشستن بر  ین اسپ بودن  احت سواری خیلی راش را برایم فرستادن فیلمحبت فیل شیاری
اای مناسا با خود بگیرمن حالم بهبود یافتن پیش ا  دیگران ساعت  اکنون توانسته بودم خوراک

ترسند  اای بارکش و سواری ا  فیل می رود و اسا حهار  بح حرکت کردیما  یرا فیل ماسته می 
اا حون  اا و روستا اا و تنگه درهشودن ا   اا و در ا دحام باعث ت ادمات میو این ترن در کوه 

گرفتا فیل با اا اگر کدام دیواری سر راه ما را میگبشتمن در روستا نشسته در گهوارها جنبان می
اا و ارحی ی که ورای دیوار نرار  اا و باغحه کرد و رااش را ا  میان باغ لگد من را اموار می 

  اای نوای سار بودن اسپ کردیما حون راه تپه گشودن رو  بعدی ساعت دو شا حرکت  داشت می 
اا را  گبشتیما رمیده ریسمانسواره در یط ردیف با ریسمان بسته بودند و ارگاه ا  کنارشان می

اا  اای روشن  خره اای عمیق و نوک کشیدند تا ا  ایوال بگری ندن مهتاا پرتو افین بود و سایهمی
شده باشندن ونتی  انگی  گاستاف دار به وانعیت تبدیل  ی خیالاا نمود که گویا نقاشیاا حنان می و نله 

موردندن  ا بیماران و مجروحان را ن د من می دیما ا  روستااا و نی  ا  نوای نمامیمن ل می
 دادن  ای تحفهداقانی که کودکی بیمار را مورده بودا برایم بره 

ای رفتیما حون راه ا لی ا  تنگهیای درا  را ا  کجرااه م شنبه بودن باید فا لهرو  بعدی یط
توانستن رو  دوشنبه ساعت حهارونیم  بح ا  ریط سیر داشت که فیل ا  من گبشته نمیحنان با 

العاده خنط بودن ردایی به تن کردمن لحماتی انتمار کشیدیما ولی ا  فیل خبری خیمه برممدمن فوق
گفتند سلیانه به دنبالش فرستاده می  ای گفتند حیوان مریض است و تا داردن عدهنشدن بعضی می

اای اا و کوهبنابراین اسپ کوتولۀ سیاه را  ین کردند و سوار شدمن در برابر ما حنان تنگهاستن  
تر اا و نایراای بارکش مجبور شدند راه دیگری را که خیلی یوالنیاولناکی وانع بودند که شتر

نج وای به یادم مانده استن عرض من ن دیط به پ اا در کمر کراهبود انتخاا کنندن ییی ا  کوره
بودن در یط جا فروریخته بود و حتی کمتر ا  دو فوت پهنا داشت و کنار من پرتگاای  فوت 

اای تندسیر داشت و پوشیده ا  ریگ و جغل بودن جای من فرا  و شدن راه نشیا تندنشیا دیده می
درنمرداشت ریگ با  برویما  یرا  نمی  اای نبود که سواره  بر لغ انا اسپ  با سواری  توانست 

اای ثابت سنگ کوشیدم پایم را بر دانهباال رودن پیاده شدمن لگام را روی شانه انداختم و میپشتشا  
اای لر ان ا  عقا روان بودن ارحند بیمار و  ار و و جغل بگبارم و باال روم و اسپ ام با گام 

 افتادمن خ ید به نهقههپا باال می و ت ن ار بودما با  ام ا  دیدن ارمنی که حهاردس 
بودن   شده پا ای به ام در باغ میوه برجه رسیدیمن خیمه ا مهرا به کمرد یا شش شنبه ساعت ده نبل سه رو   

کردمن سه رو  را در منجا  اا را معاینه می تمام رو   یر درخت حهارمغ ی افتاده بودم و مریض 
من ن دییی  مآا در مورد سرحشمۀ دریایی در  رفتمن جاللت مآا بار دادن به دربار  ماندیم و جاللت 

مید و مبش داغ است و حگونه در  برایم توضیح داد و گفت که ا  تونلی در بیخ کوای بیرون می 
 کندن می   مستان دره را گرم 

مآا  رف کردم و پن ا  من رفتم تا مردی را معاینه کنم که استخوان ساق  نان حاشت را با جاللت 
شینم عبور کردیمن  مور یدندان کوه وحشت ته بودن رو  جمعه با  به راه افتادیم و ا   پایش شیس
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رفت که انتمار می دیدم راه من در مقایسه با بار اول که ا  من گبشته بودم خیلی بهتر شده استن یوری 
 دادن  اکنون در این راه حندین ت ادم سنگین رخ
کای دبیرالمالط  مردی بیمار و افتادساله را ن دم موردندن کاراه را به سوی سیغان ادامه دادیمن در منجا  

شین به پهلو لغ یده بودن استخوان با وی راست مرد در  یر شانه شیسته بودا  بودن اسپش در دندان 
نی  استخوان رانش اندکی بلندتر ا  مف ل  انون دست و پایش را حوا بست کردمن او را در نوعی  

دادندن در پهلوی دیگر شترا مجرو گهواره که ا  شتری موی ان   انتقال  حی دیگر موی ان بودن  بود 
 شدن  پیرمرد کالً شفایاا 

شدن  مباد من ل  دیمن گرحه اواسی جوالی بودا شبانه اوا به شدت سرد می یط رو  ام در عقرا 
فاا من  شودن ارتمباد یاد میرو به نام محل عقرا مانند گژدم گ نده استن ا  این سردی  مستان منجا به 

 رسدن می  ا  سیح بحر به ده ا ار فوت 
مآا و مشپ  من ن اعی  اکنون به نهایت غربی وادی بامیان رسیدیمن در منجا میان سرمشپ  جاللت 

ام  مآا به احوالپرسی شده مورده بودندن حییم عبدالرشید به دستور جاللت برخاستن برایم شوربای تارش
مآا  به جاللت   اا را بیان کردن موضوا اای مشپ  ت خرابیاری ممده بود و ارمنی با حرارت تمام ج ئیا

اا را احضار کرد و برایشان اشدار داد که اگر من شفا نیابم منان را به  گ ارش داده شدن او مشپ  
اای تنشان را به دست باد خوااد سپردن مشپ  من پیش ا  رسیدن به کابل  داانۀ توپ بسته و پارحه 

کرده نامناسا بوده  م می اای که او ا  وضع  حی بینی استنبای کردم که پیش فرار کردن من حنان  
 ندیدمشن  شدنم  دانم کجا رفت و تا جوراستن نمی 

اایی که به  اا و شهرک باستانی و دایدهپییر و مغارهاای غول ا  وادی بامیان و ا  برابر مجسمه 
کردمن  من به راستی احسان بهبودی می اندا گبشتیمن جایی بسیار  یبا بود و  شیل مدرن ح ار شده 

و لوبیا بودا علف و دریا و درختن سربا ان در پایان وادیا در پشت ضحاک مراانا    اای گندم کشت 
بود و  دای وامناک   جایی که دره تنگ است من ل  ده بودندن در منجا خرگاه شتران ام به پا شده 

اای یأن دو خیان  شدن ینین من به مانند ناله اا منعین می اایشان ا   خره اا و غالغال بانگ شیهه 
گیرم بودن در منجا بود که ییی  ا دست کم در گوش منن معلوم بود که انو  ضعف بیماری دامن بود 

دانم میا ناتل ا  دار  ا  سربا ان گارد محافم امیر با سربا ی دیگر ن اا کرد و او را کشتن نمی 
یدن  کشگ را دیدم که با ریسمانی شتری را به دنبال می رنای مویخته شد یا نهن سگی کوحط و نهوه 

حیث حیوان  اا گهگاه ا  من ِمن دانم که میا به راستی سگ حیوانی ینجنم است یا نها ولی افغان نمی 
ای  دارندن کبط پرندهحیث حیوان خانگی نگه می اا معموالً کبط را نی  ِمن کنندن من خانگی استفاده می 

ام  کنندن اغلا دیده بیه می اا او را برای جنگیدن تر غریا و شلپ شلپین افغان دار با  دای  است خال
 میدن می کنان به دنبال  احبش روان استا حی ی که خیلی عجیا به نمر لمکه کبیی لم 

رودن حند گام فراترا شتری  می  ای گبشتیم که ما مبشاراایش در تونلی در بیخ  خره فرو ا  تنگه 
تنگنا سقوی کردن حوحه    واشی به لبۀ راه تیله شد و امراه با بارش به نعردر ا دحام سواران و م

گبشتا تونف کرد تا محل  شتر به دنبالش خی   دن امیر که ندری دیرتر با نگهبانانش ا  منجا می 
مرد   رفتن  عقا  به  پرتگاه  لبۀ  ا   و  بود  ترسیده  محافمان  ا   ییی  اسِپ  کندن  بررسی  را  حادثه 

تن حیوان به پیش جهید  رحمانه بر اسپ نواخای و خشن افغانی را بی ورشته شد و شالق د  خشمگین 
 شدن  رفت و ا  نمر غایا  و امراه با سوارش به پرتگاه فرو 
ای  گبشتن اوا بارانی و بسیار خنط بودن مجبور بودم گهگاه جرعه ا  اینجا راه ما ا  اشت کوه می 

مآا با رسیدن به ییی ا  منا لا  راام ادامه دامن جاللت برندی ا  بخایر دوایی بنوشم تا بتوانم به  
اش را به من فرستاد و  ام تونف کرد تا جویای حالم شودن رو  بعدی کجاوه شفقانه در برابر خیمه م

رفتمن متأسفانه حندان سنگین نبودم و منان با  اای حهار افغان تنومند سواره می پن ا  من بر شانه 
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رفتند  فرو می   اااا فرا  ممده و به حقوری اا به تپه  خره و ناامواری   حنان شتابی ا  ورای سنگ و 
 بودن  مورکه برایم در من حال  ارا داشت 

ای ا  مردان  در گردن دیوال من ل کردیمن این امان فر تی بود که نبالً اشاره کردم که برای دسته 
ده بودن باید یادموری شود  نانِل تخت روانا ضیافتی ترتیا کرده بودم و م رف ار نفر شش پنن ش

 شودن  مآا برسد و او ناراحت ترسیدند گپ به گوش جاللت نیردندن می که مردان اول مهمانی را نبول  
شنان نیستما ولی تا جایی  مآا برایم حند نمونه  غال سنگ برای م مایش فرستادن من  مین جاللت 

اا بیشتر سنگ بود تا  غالن پن  ونه توانما نماای نادنیق خود داوری کرده می که به کمط م مایش 
بار کسان را به احوالپرسی من فرستادن در ییی ا   مآا حندین دم و جاللت شدت ناجور شا  من به 

اا ارمنی را احضار کرد و برایش دستوراایی در مورد رژیم غبایی ال م به من دادن امهار  رو  
بهتر شوما حون می  امیدواری کرده پای  خواست ام بود که در مرف سه رو   کابل  به  او  رکاا 

 شودن می  ایم مفید نیستا حون باعث تورم جگرگفت برندی بربگبارمن می 
انجنیر دیگر   پاین و دو  رو  بعد به نلعۀ ناضی رسیدیم که در حند مایلی کابل وانع استن مستر 

ن ا  دیدنشان  مآا شتافتندن پن ا  من به خیمۀ من ممدند انگلیسیا سواره ا  شهر به پیشوا  جاللت 
ا  یط سال نبل کپتن گریسباخ م ار را ترک کرده  بسیار خوشونت شدمن پن ا  منیه حی ی بیشتر  
کردندا ولی انرژی سرشارشان ا  حو لۀ  گویی میبودا دیگر کدام انگلیسی را ندیده بودمن بسیار ببله 

امن  حرا روی  مین نشسته ای ضعیف و ماردنی مانند من بیرون بودن یادم است که پاین پرسید بیحاره 
حوکی  گفتم  حوکبرایش  و  شیسته  ا الح  ام  را  سرم  موی  حرا  پرسید  امحنان  ندارمن  دیگری  ی 

ایمن پن ا   ونیم ماه را در راه بودهامن در پاسخ گفتم که کدام دالکی نداشتیم و اف ون بر من یط نیرده
 برگشتندن  نان شام امراه با دستۀ محافم به کابل

لبان پوشیدم و سوار  مآا  بح ونت دربار کردن ساعت پنج  بح برخاستم و  جاللت   فردای من رو 
بیرون ا  خرگاه  مآا شدمن جاللت بر اسپ راای محل انامت جاللت  بودن  مآا در خرگاه خوابیده 

اش حند تا حوکی نرار داشت با دو سه می  کوحط  وسفید برافراشته بودن در سایه سایبانی ب رگ سرخ 
در منجا نشسته بودند و من ام  میوه و گل حیده بودندن حندین نفر ا  افسران و درباریان  که رویش را  

اندن مرا به درون خرگاه فرستادندن  مآا بیدار شدهاا پیوستمن پن ا  لحماتی خبر دادند که جاللت به من 
بیسیوییت و پیالۀ حاین  مآا بر دیوانی نشسته بودن در کنارش می ی نرار داشت با میوه و  جاللت 

اایی در رابیه با رژیم غبایین اگر  د کرد با تو یه بسیار  میمانه ا  حالم پرسید و حند دارو پیشنها
شدن ولی گفت باید با تخت روان  گرفت حون خبر نمی شدم ایرادی نمی سوار بر اسپ به کابل داخل می 

دیگر ام گفت و   منتقل شومن خیلی حی اای  میمانۀ  داد حون  به شهر  خ تم  باالخره مرا یرا
 بودمن  بیمار 

اای گندما درختان میوه و تا گی و سب ی  ااا کشت رکت ماندمن باغحه ام برگشتم و منتمر حبه خیمه 
خشط  من  ا   پن  و  انداخت  انگلستان  یاد  به  مرا  کابلا  حومۀ  م ار  سراسری  غبارملود   اراای 

ای افتاد که خلق  پن ا  یی اندکی راها حشمم به تپهکردن باالخره رو به کابل نهادیم و  نوا ی می حشم 
شدا تماشاحیان  ف کشیده بودندن  ای که به تپه منجر می دن در ار دو یرِف جاده بر من گرد ممده بودن

ای مرام  شدن تنها امیدم این بود که به گوشه ا  نرار معلوم پبیرایی ا لی در درون شهر برگ ار نمی
ی به  کنمن  استراحت  و  نخ بروم  و  کهنه  یخنم  و  است  ناتراشیده  ریشم  که  رسید  امه  ادم  لباسم  نمان 

فشرند شویان افغان لبان را برای شستن روی تخته سنگی درام می سوراخ بودا حون رخت خ سورا
اا پیراانی نو داشتم که برای حنین رو ی نگهداشته بودما ولی  کنندن در میان من و با نشاسته ماار می 

 بودن  ن کوچ و بارم ا  بخت بد در میا 
اند؟م  کارهشناسدن دیگر مردان حه و را می مآا تارمنی گفت: ی احاا شما نه پریشان باشدن جاللت 

ای نبود و ما ام به نلۀ تپه رسیدیمن در منجا  یر سایبانی ب رگا جمعی ا  مردان شرنی با عبا  حاره
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یت کابل بودندن در یط یرف حلقه  وار بر  مین نشسته بودندن ب رگان و مالیان والو دستارا حلقه 
هللا و شه اده ن رهللان ا  تخت  ته بودندا شه اده حبیا اا نشسمآا بر حوکی دو پسر ب رگ جاللت 

اا مؤدبانه  روان پیاده شدم و با ناتوانی ندم به میان حلقه گباشتم و در برابر شه ادگان تعمیم کردمن من 
ه ارمنی کرد و به فارسی پرسید: یبسیار مریض معلوم  هللا رو بجویای حالم شدند و شه اده حبیا 

 میشها حه شده؟م 
ای در من ن دییی ببرندن میابق به دستور به    من دستور داد مرا به یباغ باالم در فرا  تپه پن ا

مآا پبیرایی شودن پاویلیونی مونتی اعمار کرده  منجا منتقل شدمن این جایی بود که نرار بود ا  جاللت 
ااا َکوچا  لین اای ب رگ گل مراسته شده و با ناوسفید و دسته رنگ سرخ اای خوش با پرده بودند که  

 بودن  می  و حوکی مجه  
ای  یبا متشیل ا  یط مبشار م نوعیا  اش منمره یط نسمت من سه پله بلندتر نرار داشت و ا  اارسی 

وادی در بیرون ا  شهر  خوردن این  انگی  باغ شاه به حشم می حوض ماا درختان و نی  وادی دل 
اای مسمایی ا  من جدا شده استن حند نفری  کوه کابل و در شمال در  حهارباغ نرار دارد و به وسیلۀ  

شناختم و ندری  یط ا  حاضرین را نمیای موردن ایچ در پاویلیون جمع بودندن ارمنی برایم حوکی 
می  بیگانگی  ملطا غالم احسان  باالخره  امیر  کردمن  دردانۀ  احترامش  بحۀ  به  امگی  و  شد  داخل 

دم رفتار  ست ن دیط من ممد و احوالم را پرسیدن امان راکن توجه نیرد و یط پاخاستندن او به ایچ به 
مندی امیر نرار گیردا  حاضرین در برابرم دگرگونه شدن ارگاه کدام اروپایی در کابل مورد عالنه 

مآا  مندی جاللت وغن استن حون عالنه میند و دیگر نانش در رامگی در برابرش به  انو در می 
 نیستن  یگر رو گار اروپایی ام حنان درخشان که من دیده بودما د کاستی گیردا یوری 

کم  دای  به تدریج انبوای ا  مردم بر تپۀ باغ باال جمع شدند و بعضی به درون پاویلیون ممدندن کم 
موا  مغشوش  امهمۀ  و  شد  بلند  فضا  دال  شادمانی  گرفتن  اوج  فر ت به اا  در  مانند  مشابه  اای 

 یدن رس  انگلستان نبودن باالخره امیر سوار بر اسپ 
وجوش افتاد و ناگهان دو شه اده در بیرون ا  پاویلیون ماار شدندن اکنون امیر به  جماعت به جنا 

نلۀ تپه رسیده بود و ا  اسپ پیاده شدن جماعت راه گشودند و دو شه اده به پیش شتافتند و در برابر  
اایشان را بوسیدن  پیشانیمآا  انو  دند و بر پااایش بوسه  دندن او اردو را ا  جا بلند کرد و  لت جال

پن ا  من امیر داخل پاویلیون شدن ع ایی در دست داشتن من کاله مفتابی را ا  سر برداشتم و  
تن ارمنی  اا به نسمت باالیی سالون رفمآا ا  یریق پله ام مان با دیگران تعمیم کردم و جاللت 

 برویدنم  مآا بیخ گوشم گفت: یپشت جاللت 
اای سرخ  اارسی ب رگ جلون کردن در برابرش می ی کوحط با گل   امیر روی َکوحی در ن دیط

مآا  اش ایستاده بودیمن نگاه جاللت رتبه و من در ن دییی داشتن درباریانا مأموران عالی  و  یبا نرار
ای در دست راستش بگبارندا ن دیط به کوچ  دستور داد برایم حوکی به من افتاد و ا  روی مهربانی  

ی که خود نشسته بودن پن ا  من حند توپ به نشان پبیرایی غرید و اات ا   و اندکی در عقا جای 
اواا پاویلون را لر اندن مونتاً به اتانی دیگر رفتیمن حون برگشتیم مستر پاین و دو انجنیر دیگر ام  

شیط اروپایی به تن داشتا کارتی بلند و با گلی بر سر جیبشن دو مرد انگلین  رسیدندن پاین لبان  
اای ساق بلندن امیر دست  اای مناسا پوشیده بودندا دریشی مخملی سوارکاران با مو ه لبان   دیگر ام 

 گباشتندن  مستر پاین را فشرد و لحماتی با او  حبت کردن پن ا  من برایشان در ن دیط من حوکی 
کردم و حند نفر ام رخ ت گرفته بودندن من گشتی  العاده احسان ماندگی می مهرا فوق اای  ن دیط 

خوااد برودن گفت شه اده دستور داده است معیل بمانیم  دم و ا  مستر پاین پرسیدم که میا او ام می  
افتادن  تا راه انتمار کشیدمن باالخره سرم به حرخ  اندکی بیشتر  بنابراین من ام  به  اا فارغ شود و 

 رومنمارمنی گفتم: یمن می 
 ننم شما  بر باشید تا اینیهن _ یشه اده  احا گفتها کمی
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 توانمنم _ ینمی 
 ا  جای برخاستم و سوی امیر رفتم و تعمیم کردمن به فارسی پرسید: یرخ ت؟م 

 گفتم: یبلی  احانم 
 _ یبسیار خوان به امان خدانم

پاویلیون بر تخت روان نشستم و مرا به اتاق مستر پاین در  تعمیم کردم و برگشتمن در بیرون ا   
بودن اندکی پن ا  من رخ ت گرفته و ا  راه دیگر حهارنعل    کارخانه انتقال دادندن او ام در منجا 

امن  رسیده سوی کابل تاخته و پیش ا  من رسیده بودن برایم گفت در دربار بسیار مریض به نمر می 
 کشیدمن  با یط نفن سر ای ا  شراا پر کرد و پیاله 

خانه  تا  بردم  سر  به  او  با  رو   فوق حهارده  شدن  مماده  مهمان ام  حسن نوالعاده  ا   بودن  و  ا   نیت 
اای رنگارنگ  اای اندک بیجایشا مرا به نوشیدن ویسیی و مبجو و شراا و خوردن میوه مهربانی 

حرخاند  اا می مرا در کارخانه   رو کوشید تا مرا خوش نگهداردن ا  این کردن میو نامناسا وادار می 
اا و  دادن شبانه برایم داستان م می اایی را که ا   مان رفتنم ا  کابل حا ل شده بودا نشان و پیشرفت 

گفتن ییی دوبار برایم خیلی  یاد شد و سرم به حرخ افتادن گرحه بسیار شفقت  شمار می اای بی لییفه 
م و درا  بیشم خیلی خوشحال شدمن به کمط رژیم غبایی  ام بروام ونتی توانستم به خانه  کردا با می

 کشیدن  اا یول کامل ماه یابی و دارو به سمت بهبودی رفتم و تا  حت 
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واشتم جوالیا جشن عید مسلمانان مغا  شد  رسیدن ما به کابلا یعنی رو  بیست حهار رو  پن ا   

ماندمن در  انهم بار دادن امراه ارمنی به دربار رفتمن بهتر بود در بستر می خمآا در یسالم و جاللت 
کردمن باالخره  دای دال که  اا  حبت می سالون ب رگ منتمر ماندیم و من با ییی ا  سرمنشی 

افین شدن ولی حنان نشد و امیر به درون نیامدن تعجا کردم که کجا  مدن امیر بود ینین نمایانگر م
ای ممد و با ارمنی  حبت کردن پن ا  من مرا امراه با ارمنی و منشی  بحه ان دم غالم باید باشدن ام 

 شدن  خانه در یبقۀ باال که نبالً شرح دادمشا رانمون به مهمان 
با ودار جلون کرده و در اتاق تقریباً تنها بودن پن ا  من که تعمیم کردما  ای  مآا در حوکی جاللت 
مآا ندری  گباشتند تا بتواند به راحتی با من  حبت کندن جاللت   ای برای من در مقابل امیرحوکی 

بود که مستر پاین رسیدن امیر خیاا به ما دو نفر لحماتی به  حبت ادامه دادن به    حبت کرده
دادن رعیت  ای برای ممو ش ه ما دو نفر کرده بودیم اشاره کرد و گفت که کار ما وسیله اایی کفعالیت 
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دمت به او مریض شده بودم یاد کرد و نول داد در  مستان برایم حند ماه  اوستن ا  این که در خ
رخ ت داد تا بتوانم در وینم به تندرستی دست یابمن باالخره نان حاشت حیده شدن فرمود برایم  

اا دیدن کردن  شودن سه رو  بعد امیر ا  کارگاه بیاورندن این شوربایی است که با برنج غلیم می شوله  
کرد رفتم تا ا  دو یا سه نفر  خانه دیدن می امرااانش ملحق نشدم و حینی که او ا  ماشین من به او و  

 کنمن  ا  بیماران عیادت 
سانده و در سایۀ درخت نشسته بودن می ی  مآا تفتیش را به پایان راا برگشتما جاللت ونتی به دکان 

شه اد  ب رگ پشت می     شدهن در دست راستش دودر برابرش نرار داشت با میوه و شیرینی حیده 
یور مستر پاین  خان جای گرفته بودن امین مآا کاکایش سردار یوسفنشسته بودندن در برابر جاللت 

ای در دست  کردم و او فرمود برایم حوکی   مآا تعمیم و دبیرالمالط یا سرمنشین در برابر جاللت 
اش را ا  پیشرفت  العادهمآا رضایت فوق حپش بگبارندن ندری میوه و شیرینی خوردیم و جاللت 

این جمله ورد  بانش شده کارگاه  ابرا  کردن  باعث   اا  بود یپول من و کار شما و خواست خداا 
اایی که به  اا و اره بود و حیش  شده اایی ن ا  شود منحه ضرورت دارم تولید شودنم ماشین می

 بودن  مان    بوا سا ی و ماشین ضرا سیه و کور کردندن ماشین کارتون نیروی بخار حرکت می 
اای ب رگا  اا دست افغان و اندوستانی  یر ادایت مستر پاین و دستیارانش سرگرم تولید تفنگ  د 

ماشین تفنگ  و  اای  شمع  حرمیا  ابونا  اسباا  شمشیرا  حال  دارا  تا  ونت  من  ا   بودندن  سیه 
مورد در میبوعات  اا اف وده شده استا ولی در این اواخر در این  اای دیگری نی  به کارخانه ماشین 

 بپردا من   حبت شده است و نیا ی نیست به ج ئیات 
مآا ونتی  حبتش را به پایان رساندا دست مستر پاین را فشرد و به سالم و احترام دیگران  جاللت 
اا گباشته بودا سربا ی  ای که امیر پا به ییی ا  کارگاه گفت و رفتن شنیدم که درست در لحمه پاسخ  
 بودن  ای ایجاد کند دستگیر شدهش جای داده بودها ولی پیش ا  منیه بتواند خرابی ای به تفنگگلوله 

 ر ایندکی  ااا مهمان دو شه اد  ب رگ در نمآا حهار رو  پن ا  دیدار ملوکانه ا  کارخانه جاللت 
[Endekki ]  داردن تقریباً ساعت دو   شدن این ن ر در شش مایلی شهر کابل در در  حهارده نرار

دعوت شدهنامه   بعدا مهر انجنیر  دو  ا   ییی  پاینا من و  ا  مستر  من  در  که  با   ای رسید  تا  بود 
اای پیرامون  ن راه اسبی برای ما فرستاده بودند ای کوحط و یط مآا در منجا دیدار کنیمن کالسیه جاللت 

 دارندن  مآا و شه ادگان حند کالسیه اند و جاللت کابل خوا 
وانع استن ا  دور حون یط عبادتگاه یونانی که دورادورش    ای کوحطن ر ایندکی بر فرا  تپه 

رود و به  اای سنگی باال می رسدن مدم پن ا  رسیدن به بلندیا ا  پله اا برپایند به نمر می ستون 
یابدن کتلۀ ا لی ساختمان ن ر ا  مرک  این تران سر برمورده استن پن ا  حند پلۀ  تران راه می 

به  که  است  وانع  دالی ی  می   دیگر  منجر  درا   سالون  ا   یط  ردیفی  بر  سالون  این  سقف  شودن 
شود که سالون را روشن  اای مرک ی استوار استن در اریرف من سه اارسی ب رگ دیده می ستون 

 داردن می  نگه
ردترا ولی مشابه به سالم مرف اتاق نسبتاً گران فرش و  خانه  بها و به سبط اروپایی استن ارحند خا

ار در کابل استن به  ودی پن ا  رسیدن ما نان حاشت حاضر شد و ما سه نفر  یا سالون ب رگ درب
مآا پن ا   ام در یط می  نشستیمن سرمشپ  اندوستانی در خدمت ایستاده بودن جاللت  انگلیسی با 

شد دعوت  نان حاشت ما را به اتاق کوحیی که رو به سالون یویل در انتهای مقابل دالی  با  می 
رد  شیل بود و در من سه کلیین ب رگ تعبیه  العاده  یبا بودن یط یرفش منحنی و فوق کردن اتانی خا

نشیمن انگلیسی بودا  اای  خوردن مبلمان من به مانند اتاق بود که ا  منا منمر  دره به حشم می  شده
تواندن مستر  مآا پرسید میا کسی ا  ما پیانو نواخته می حتی پیانوی یکوالرد و کوالردم منن جاللت 

در داخل افغانستان و در میان مسلمانان    ”Abide with Me“ این نشست و حند نغمه نواختن مانگ  پ
 داشتن  ینینی غریا 
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ای بود و نه ام  ی کردن در منجا نه ویسییلحماتی پن ا  منا مستر پاین احسان ضعف و مریض
تر است به کارش در  برندی تا برایش بدایمن امیر شامپاین پیشنهاد کردا ولی مستر پاین فیر کرد به

اش فرستادندن اکنون  اا رخ ت خواستن ارمنی را برای بدرنه کارخانه برگرددن ا  امیر و شه اده
 بودن  ترا  ارمنی خیلی مؤدبانه کردن رفتارش یط اندوستانی برایم ترجمه می 

اای  مآا و شه ادگان را به باغ ن ر مشایعت کردیمن برای ما بر تران حوکی شام من رو  جاللت 
تاریط شدنا باغ و  مین  به مجرد  اای کوحط و رنگین  اای پای تپه با حراغ با ودار گباشتندن 

اایمان تییه داده  ما بر پشتی حوکی کردند و  اا را به مسمان فیر می روشن شدن ا  میان دره فشفشه 
 بردیمن می  بودیم و لبت 

ر مایدلتون انجنیر ا  من پرسید  دیرتر نان شام را در فضای با  باغ  رف کردیمن پن ا  من مست
کارش حاضر باشدن من ام به اندوستانی گفتم   خواست  بح ونت سر که میا بهتر نیست برویمن می

خوااد تا ما شا را در اندییی  مآا می فت میمئن است که جاللت تا مسئله را جویا شودن در پاسخ گ 
ای ماندن ما وجود نداشتن ولی اندوستانی  به سر بریمن در این مورد بسیار شط داشتیمن کدام دلیلی بر

ویژه ونتی که اندوستانی تلویحاً به ما فهماند  رسید که ما ام نبول کردیما به حنان میمئن به نمر می 
رنجیده خوااد شدن وانعیت امان لت که اگر ا  جال بپرسیم احتماالً  یور بود که ما حدن  ده  مآا 

 ندن بما خواسته شا رابودیمن مترجم خودش می 
اای مت ل به ن ر داده شد که در بغل تپه  برای ما اتانی کوحط و راحت در ییی ا  ساختمان 

ما گماشته شدندن  بح رو   اعمار شده بودن حهارپایی و سگرت تهیه شد و خدمتیاران در خدمت  
بعد بالفا له پن ا   رف  بحانه ن ر را ترک کردیم و سوار بر کالسیه برگشتیمن پاین کامالً  

کردن شا در ن را اندکی  اا بودن انجنیر را به خایر سپری بود و سرگرم کار در کارخانه  ر شده جو
 فریفتن  سر نش کردن برایش حیایت کردم که حگونه مترجم ما را

ممدن رفتاری بسیار بان اکت و مؤدا  جم پن ا  من به حاپلوسی شروا کردن اغلا به دیدنم می متر
کرد گیی می فارسی درن دادن اینجا و منجا ام دربار  ارمنی تب رهخواست برایم  دادن میبرو  می 

 با تبسمی  د و  رفتم او ام در منجا پرسه میپراندن ارونت به ن ر می ممی  می گیی تواین یا نیته 
ترجمه ت حیح  می گرانه  بدرنه  را  ارمنی  میاای  خشمگینم  رفتار  این  نیا مند  کردن  ساختن 
فهمیدم و منقدر به فارسی مشنا بودم تا  رجمۀ ارمنی را کامالً درست میاایش نبودمن ت کاری ا الح

ت اندوستانی گپ  رساند یا نهن ا  یرف دیگر ارون بدانم میا معنای کلمات امیر را امینانه به من می 
برد  ای پریمیراق و مملو ا  عبارات عربی را به کار می کردا حنان فارسی مرا به امیر ترجمه می 

کشیدما حون این ییی  توانستم رشتۀ کالمش را پیگیری کنمن انتمار دردسری را می می که به مشیل 
 کنندن می  اایی بود که موضوا را حی ی کامالً دگر ترجمها  نماش مدم 

اایی که حین انامت در ترکستان ا  وین خواسته بودم  این ونت بود که  ندوِق مملو ا  تحفه   در
مآا اا را به ندوم جاللت ونت افتخار من را خواام یافت تا تحفه رسیدن کسی را فرستادم بپرسد حه  

  بگبارمن رو  معین فرارسید و من پن ا  بریدن پای یط مریض که ا  نبل نرار بود در من رو  
 رفتمن  اجرا شودا به ن ر ارگ 

اشت جاللت  سالون  در  پبیرفتن  مهربانی  نهایت  با  مرا  من عینمآا  در  که  پارلمان  ضلعی  اای 
مآا کشیده بودم بر دیوار موی ان  ین مویخته بودا جلون فرموده بودن نی  تمثالی که ا  جاللت انگل

ودندن امیر روی من را شیشه گرفته  کردن و جالکاری به اندوستان فرستاده ب بودن من را برای ناا 
 اشندن بتر ای ب رگ بخرند و نشر نقره را ا  پشت من بود تا مینه  بودن به این منمور دستور داده

منجا رسیدم عالوه  به  تا  مآاا شه اده حبیا بر جاللت   ونتی  ا  منشیان و حند  نفر  دو  یا  هللاا یط 
دم شه اده ن رهللا داخل شدن حون ا   مان بحه ام حضور داشتندن بر کوحی راحت نشستمن اغالم 

من جواا نداد و  دانم متوجه شد یا نها حون به تعمیم  خاستم و تعمیم کردمن نمی  پا  برابرم گبشت به 
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مآا حی ی بیخ گوش شه اده گفت که من نشنیدمن  مآا رفت و سالم دادن جاللت راست ن د جاللت یط 
به خایر احوال شدن ا  جاللت   معیلی ن دم ممد و جویای حالمولی شه اده بی  پرسی  مآا شه اده 

ی نرار گرفتن حی اایی  اا مورد بررستشیر کردما بی منیه دوباره ا  جایم بلند شومن پن ا  من تحفه 
ای ا  کاغب  ندر که ا  وسعم بودن فیر کرده بودم که جعبۀ رنگ و نلم و دسته گرانبها نبودا ولی امان 

ای فرمایش داده  رو جعبه م( شاید مورد پسند امیر نرار گیردن ا  این  )انگلستانا مجه  با نشان شاای  
با یرح ا یل فل کاری م ین کندن حی اای    بودم و خواسته بودم تا ییی ا  دوستان انرمندم من را

مآا امه را بررسی کردن برای شه اده محمدعمر کوحط  رنگارنگ و متعدد دیگر ام بود که جاللت 
با ی دستۀ غالم حندین  بودمن  مورده  با ی بحه حۀ میانییی  اسباا  که  امیر  در عقا  معاینه  اا  اا را 

اا  بحه کردن غالم  د و غوغو میام بود که خی  می کرد جمع شده بودندن در من میان سگی میانییی  می
که پسر  محو تماشا شده بودندن ییی ا  پسران را امیر با خی اندن سگ به سویش ترساندا یوری 

ناه د  به  امه  به سرعت عقا کشیدن  را  با  ستش  نوح رسید  به کشتی  نوبت  من  ا   پن  ناه خندیدندن 
ای ام  را روی می  ایستاد کردن در من میان تحفه   اای دنیق شماری ا  حیوانات که امیر امهمدل

تا سنجاق  بود که شامل حند  پیه برای سلیانه  د رو  می سینه و  ما من ونت مورد  اای  در  شد ولی 
دل یط ماشین بخار مورد عالنۀ شدید نرار گرفتا امین ب اای  یور مدمط ررسی نرار نگرفتن ما

با ی را  کردندن شمشیر و تفنگ اسباا کت میشان به سرعت حراای حلبی حلبی که با  نبرغلتط 
جنبان ام بود که باعث  تر شودن حند عروسط حینی کله امیر به یط کنار گباشت تا شه اده ب رگ 

 گشتن  خایر امیر انبسای 
مآا باید دست کم سه ساعت سرگرم معاینۀ تحایف بوده باشدا  یرا ساعت یط  خال ه اینیه جاللت 

اای ناشی ا  حضور در دربار و  رف  پنج عا م خانه شدمن ایجان به ن ر رفته بودم و ساعت  
خوار بالین شده بودمن  فارید و تمام ماه اگست را که در کابل ماه بدی استا  نان شام در منجا برایم نمی 

مآا نجاری را ن دم فرستاد تا ا  من دستورات ال م را برای ساختن  در امین ونت بود که جاللت 
خواست تا تمثال ندنمای او را رسم کنمن متأسفانه باید بگویم  نقاشی دریافت کندن می حوکاتی برای پرد   

 نشدن که این تمثال ارگ  رسم
خواام با او به سواری برومن حون این کار نامقدور بودا  و پرسید میا می مستر پاین دو یا سه بار ممد  

ه دربار رفته بودن حون با گشت  کردن رو ی ارمنی بنشست و برایم حند ن ۀ خوشم ه حیایت می می
ام پرسیده استن سفارش داده بود بیش ا  این سوپ گوشت  مآا در مورد رژیم غبایی گفت جاللت 

نوشیدما پن حرا  ی و برندی ننوشمن گفته بود در م ار حنان حی اایی را نمیگاو نخورم و نی  ویسی
 بخورمن  بود تا فقی برنج و کحالو باید در کابل بنوشمن تو یه کرده

خوردن کحالوی جوشانده در  بح و برنج جوشانده در ما برای شاما م یبت استا به خ وص  
نمط و رو  دیگر بانمط تهیه شودن تا من  بی   ونتی یگانه تغییر مجا  در رژیم من باشد که یط رو 

دیدم و یورکشایر  رو  ارگ  گرسنگی وانعی را تجربه نیرده بودمن شا و رو  کباا خواا می
دینگ و گوشت مرغابی و نخودسب ن ولی عاج  در بستر افتاده بودم و ناگ یر با برنج و کحالو  پو

شدما ارحند ام اگر خونسردانه بنگریم این  ساختم و حالم بهتر شدن پن ا  منا ا  این دو متنفر  
  شدن ناسپاسی استن رو ی مردی را به اتاق خوابم موردند که حالش ا  حال من ام بدتر معلوم می 

اش رمق به حافم داروسا  گفتم: ینسخه نگاای به او انداختم و پن ا  یط یا دو پرسش با موا ی بی 
ف  ودتر ا  من جور شدا حون به حنان رژیمی  داده و استراحت استنم حریبرنج و کحالوی جوش 

 داشتن  عادت 
رف دستخوش تا  مآا ن دم موردندن ا  شش ماه به این ی ساله را به فرمایش جاللت دخترکی یا ده

 بودن  بودن تنها حی ی که ال م داشت کینین
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بودن  حبتی   رفته  بیرون  ارمنی  ممدن  دیدنم  به  م ار  دوران  رفیق  خان  شیرعلی  و  رو ی  جالا 
گرفتیمن امدیگر را به  ورت  یوالنی به  بان فارسی داشتیم و گاای ا  اشار  دست و سر کمط می 

اا  حبت کردیمن حتی به یاد دارم که رسم  یما المان و ا دواجفهمیدیمن راجع به اناتومیا انلکامل می 
ع حند نی بودن شام من  اای شرنی مقایسه کردیمن شیرعلی مدافاای اروپایی را با خانم و رواج خانم 

رو   ل له رخ دادن البته این رویداد ربیی به مباحث ما نداشتن اشخاص  یادی حندبار به دیدن  
 خواستندن می  ودند و نسخهممدندن بعضی خود بیمار ب

مآا معروض حملۀ نقرن شده استن برایش نامه نوشتم و  در مغا  ماه سپتامبر شنیدم که جاللت 
ت به عیادتش بروم؟ پاسخ رسید که باید رو  بعدی به دیدن برومن بنابراین نوت  پرسیدم میا اجا ه اس

روان شدمن ارمنی برایم  و حواسم را جمع کردم و سوار بر اسا ماسته ماسته سوی ن ر ارگ  
اای یبقۀ باالیی  مآا را در ییی ا  اتاقع ایی مورد تا بتوانم در میان باغ ن ر گام بردارمن جاللت 

کرد و مجبور بودم دم گرفته برومن در دالی  حندین افسر  اا نفسم کوتاای می االرفتن ا  پله یافتمن در ب
مآا بر َکوحی افتاده استن  روا ه دیدم که جاللت و منشی روی  مین نشسته بودندن ا  یریق د نمامی  

گباشته  ای برایم ن دیط به سر بستر تعمیم کردم و او مرا به درون خواندن اتاق کوحط بودن حوکی 
مآا عوارضش را شرح  ای با نالا نقره حای موردندن پن ا  من جاللت بودندن برایم در پیالۀ شیشه 

ش را فراگرفته بودن امۀ مفا لش درد داشتا نی  ع ا  دادن التهاا نقرسیا پای و  انوی راست
ام  دهو لر  بودن برایش تداوی ال م راا در  ورتی که تداوی مرض به عه  سیاتیطن دستخوش تا 

 دادمن  باشدا شرح 
اای  اند و مف ل اش را بر عهده داشتندا او را حجامت کردهمآا گفت که حییمانی که تداوی جاللت 

اندن گفتم امیدوارم تداوی وضعش را در مینده بدتر نیندن پن ا  لحماتی  کردهملتها را  الودرمانی  
کندن درد  خیلی احسان بهتری می مآا رفتمن گفت رخ ت خواستمن رو  بعدی با  به عیادت جاللت 

ناپدید شده بودن گفت که روغن گل سورنجان را تهیه کرده و با مالیمت بر مفا ل ملتها   تقریباً 
داد و جناا را یماساژم می بحه در اتاق حاضر بودندن ییی پای درددید  عالی غالم   مالیده استن دو

مگن دست  به  پیه  می دیگری  را  خیلرماندن جاللت اا  یط مآا  من حرف  دن  با  بار  ی  میمانه 
پرسش  بی  این  کردن  خواام  ا دواج  بروما  انگلستان  به  رخ تی  برای  ونتی  میا  که  پرسید  مقدمه 

مآا وعد  تحفۀ بسیار گرانبهای عروسی  اا لبخند  دندن جاللت بحه گیرانه بودن غالم غیرمنتمره و غافل
م اتاق  ا   نوشیدن حای  دای غلغل حلم  ا   پن  دادن  دست  را  به  دست  به گوش رسید که  جاور 

 دن مماده کردمن ناگهان به بانم  گشتن به  ورت میانییی سیگاری ا  جیا کشیدم و برای متش می
نجا اتاق خواا پادشاه استن خجل شدما حون به کشیدن سیگار دعوت نشده بودمن  خیور کرد که م 

حگی پرسیدم که میا دود کردن سگرت  کشیدِن سیگار را دیده بودن با دستپا جیا  مآاا ا ولی جاللت 
ام را دید برای رفع تشویشم گفت برایش  برایش م احمت استن گفت یا الً نیمن ولی حون دو دلی 

 کردن  معیلی ییی را گرفت و دود و بی  سیگار بیاورند 
امسایگان  ام را متش گرفتن خوشبختانه به مونع متوجه شدیمن کسی ا   رو  بعدی  بح ونتا خانه

گباری مجا ات نشدن شا من رو   ل لۀ اولناک بیدارم کردن باال و پایین رفتن کف  به خایر متش 
گرفتن ا  بستر جهیدم  ا ار دم شدت می ااای سقف و نرچ و نورچ اارسیاتاقا ترق و تارق دستط 

تابان کشیدم  و کوشیدم شمعی را روشن کنمن اول نویی گوگرد را نیافتمن ونتی یافتما گوگردی که ش
را گرفتم و ام مان فیر کردم شاید  کشیدمن سومی  بار دام من را می شیستن گوگرد دوم را گرفتمن این 

ونیم بودن  درگرفت و شمع را روشن کردمن ساعت یط بهتر باشد به بیرون بگری من باالخره گوگرد  
شودن پن ا   اا کم می ق کردم که ترق و ترا دستا ایستاده ماندم و ت ور می در ای شمع برای لحمه 

برابر  ل له  بانم رسید که خانه در  به  این من  مانده است و شاید  استوار  بتواند  اای متعدد  بار ام 
اا کم شد و باالخره  وال کردن  ماندمن به راستی که رعشه   ای دیگر ام معیل مقاومت کندن لحمه 
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رد اتاق را گشتم تا ببینم میا دیواراا  بودن بعداً شمع به دست گرداگ اا حندین دنیقه یول کشیدهتیان 
گرفت یافتمن فیر کردم که حی ی خیرناک  اندن فقی یط در  گشاد که دستم در من جا میدر  برداشته 

غلتیدن  جهت دیگر سیر داشتند و در بدترین  ورت احتماالً فقی یط دیوار می   نباشدا حون تیراا به 
 برگشتمن  به بستر 

شفاخانه مغا  کردمن به  ورت منمم در ساعت معین  بح به کار    پن ا  من دوباره به کار در
که در  یافتا تقریباً دو د نفر در رو ا یوری رو  ف ونی می کردمن شمار بیماران رو به شروا می 

کننده بود حون مجبور بودم با  حند رو  در  پایان افته دستخوش تا و گلودردی شدمن وضع ناراحت 
مآا گمان کند که با گماشتن یبیبی که به  ورت عموم مریض  بادا جاللت خانه بمانمن نگران بودم م 

د یافتم و  ارحال به  ودی بهبواستن به  موری کردهکندا معاملۀ  یان است یا به خود حنان تلقین می
 برسانمن  شنبه بعدی به ن ر رفتم تا گ ارشم را به حضور امیریط 

تامم امه   معاینه کنمن یبرندیما یویسییم و یاالد   مآا ا  من خواسته بود تا کیفیت عرق راجاللت 
مآا را در یبقۀ پایین ن ر ارگ در اتانی کوحط یافتم  مح والت کارخانۀ تقییر کابل بودن جاللت 

اا تییه  شدن بر کوحی پوشیده با پوست افتاده بود و بر بالش ضلعی با  می لون اشت که رو به سا
دا ارحند ام انو   انوی راستش گرفتار درد نقرن بودن  رسیداشتن ا  بار پیش بهتر به نمر می 
رد ولی بسیار  یبا بودن مینه  نمایاندن در من  تر می اا اتاق را ب رگ شده بر دیوار اای ن ا اتاق خا

شدا سایبانی ب رگ به رنگ نرم  و سفید برافراشته بودن در  ی اارسی فراخ که رو به باغ با  می سو
 دیدندن می  باید امیر را د که به خایر مسائل رسمی   یر من مأمورانی جمع بودن 

اای گل سرخ در گلدانیا اوای اتاق را مکنده ا   من درون اتاق و ن دیط کوچ امیر نشستمن دسته 
مآا برایم ا  مشیلی که با پای  بحه ام حاضر بودندن جاللت کرده بودن حندنفر غالم عیری شیرین  

اا داشت حیایت کردن برایم ج ئیات بیشتری دربار  تداوی نقرن   ینه اش در پایین رفتن ا    دهنقرن 
د  بود و بر مفا لش  الو گباشته بودن درپی حجامت شدهکار بسته بود گفتن اینیه حگونه پی که او به 

 دادن  شده پایش را در یخ ما غویهیافتها مجبور میو اینیه ارگاه درد ش ت پایش شدت می 
فرمود که با در نمر داشت وضع  حی من حای سب  مضر خوااد بودن  مآا  حای موردندن جاللت 

ای حند پاوندی برایم اعیا کردن پن ا  من گ ارشم را  دستور داد برایم حای سیاه بیاورند و تحفه
شده و به شیو  مناسا تقییر شده بودن گفتم   ر  شراا ارائه کردمن ا  تخمیر کشمش ساختهدربا 

اای محلی معیر  نامیدند فقی عرق خام بود که با گیاهتامم می  و یاالد منحه که یبرندیما یویسییم  
شان برای انسان مناسا نیست و کسی که بنوشد مریض خوااد شدن در یطشده بودن م رف ایچ 

نت خبر ممدن مستر پاین رسیدن او ام در مورد عرق امهار عقیده کرد و گفت که کیفیت  امان و
شودن گپش را اندوستانی  که حنان حی ی در پشاور فروخته می  من خوا نیستن در عین  مان گفت 

مآا  توانستم رشتۀ کلمات فارسی را تعقیا کنما ولی جاللت دانم حه گفتن نمیکردن نمیترجمه می
اندا او من  اش عرق را نپسندیدهرسیدن گفت ا  منجایی که دو خدمتیار اروپایینمر می  متعجا به

 فرستادن  وااد را برای م مایش به کلیته خ
شراا را مردی اندو ساخته بودن تا جایی که من فهمیدم کسی بود که مترجم اندوستانی به افغانستان  

د اندو و مترجم اندوستانی به گ ارش منا این  وارد کرده بودن به یاد دارم که ییی ا  ایراداای مر
تامم است   ه یجینم بلیه یالد تامما یجینم گفته بودم و گفتند که نوشابه ن  بود که من به عوض یالد 

)در این مورد حق به جانا بودند(ن به جواا این ایراد حی ی نگفتمن معلوم بود که بحث بر این نیته  
ادامهبی  تولید عرق  نرارشد  االد   معناستن  و  برندی  ولی ساختن ویسییا  به   یابد  دستیابی  تا  را  تام 

 سا ندن  معلومات بیشتر متونف 
دربارا نیمه شا  دایی عجیا و مرمو  ا  خواا بیدارم کردن به مانند سوت  حندرو ی پن ا   

تر به گوش رسید و  مین به معنای وانعی کلمه  تر و شفاف بودن حند ثانیه پن ا  منا  دایی کوتاه 
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تا من ونت  ل له به من شدت ندیده بودمن نمی   به  افتادن ارگ   افتادن  لر ه  اتفانی خوااد  دانستم حه 
 دندن سرو دا امه را بیدار  بودند و مردان فریاد می  اا شیهه سردادهکردند؛ اسا عو می اا عو سگ
 بودن  کرده

فتمن  بح بعدی را  من  اا را تی  کرده بودیما ولی دیگر موا ی بلند نشدن پن به بستر رامه گوش 
خانه ا   سا ی کابل را متش گرفته بودن کاربا ی و فشفشه دای مرمو  گشوده شدن کارخانۀ متش 

کرده ا  بسترش به بیرون پرتاا شده  اا حندان دور نبود و پاین برایم گفت که خیال می ورکشاپ 
رسید که کسی حندان  به نمر می   اندا ولیباشدن دربار  تلفات جانی پرسیدمن گفتند حند نفری کشته شده

انفجار شنیدمن علت من بدون  مند تحقیق در این مسئله نباشدن نه ام دیگر حی ی در مورد سبا  عالنه 
 استن  شط ینسمتم بوده 

حهرک در کابل برو  کرد بود و دستیار اندوستانی شفاخانها  کلهبه خایر دارم که در من ونت اپیدیمی  
 ساختن  ا به شدت مبتالالخمر باونار رامان دائم 

نِی پن ا  محفل  مآا سلیانه دریافت کردمن خواسته بود در مهمادر اوایل اکتبر دعوتی ا  جاللت 
شاه که در کرانۀ   وانع جشنی بود و در باغ بابر عروسی شه اده ن رهللا شرکت کنمن مهمانی در

دعوت ساعت افت  بح بودا  ونیم مایلی شهر وانع است برگ ار شدن ونت  دریای کابل و تقریباً یط 
ند رو اای اگست انگلستان  مانونیم به راه افتادمن رو ی روشن و مفتابی و به ولی من تقریباً ساعت نه 

اا  رکابم بودن نوکران حنان که رسم کشور بود در جلو و پهلوی اسا رفتم و ارمنی ام بودن سواره می 
بود   مآا اعیا کردهبودم و مدالی را که جاللت  اای شیط خود را پوشیدهپیاده در حرکت بودندن لبان 

اد و روشنا باغ را مبین بسته بودن انبوه  اای ش به سینه  ده بودمن حندین خیمه و سایبان به رنگ 
ااا سرخی و مبی غبارگرفتۀ  اای پلوخوری جمع ممده بودندن سب ی درختان و حمن شرنیان با لبان 

انگی   ای دلاای شاد و روشن درممیخته و منمره رنگ   ااا سیح درخشان و مواج دریاا امه با کوه 
 بودن  به وجود مورده 

رتبه و منشیان جمع  ای ب رگ که سپهساالر و مأموران عالی من به خیمه شه اده انو  نیامده بود و  
مآا شه اده مرا احضار  بودندا رفتم و تا رسیدن شه اده سرگرم  حبت بودیمن لحماتی بعد جاللت 

انی ب رگ نشسته بود و درباریان گرداگردش ایستاده بودندن حندین نفر در برابرش  کردن  یر سایب 
ای را ایجاد کرده بودندن من در بیرون ا  حلقه متونف شدما  دایرهسته و نیم حهار انو بر  مین نش

مآا  روی جاللت ای درست در میان حلقه و روبه کاله را ا  سر برداشتم و تعمیم کردمن برایم حوکی 
تقدیم کردم و شه اده با مهربانی ا   حتم پرسیدن  گبا شتندن اشاره کرد تا بنشینمن تهنیات خود را 

رد   کلماتی را  برای   و  تعارفی  ام  منشیان  و  مأموران  و  سپهساالر  من  ا   پن  اندکی  کردیمن  بدل 
 رفتندن  دای ممدند؛ تعمیم کردند و سالم 

ند که برایم مماده شده بودن مهمان سلیانه بودم  ای در کنار دریا رانمایی کرد پن ا  من مرا به خیمه 
مجرد رسیدن به باغ به سلیانه سالم فرستاده   و او دستور داده بود برایم سگرت و حای بیاورندن به

بودن   ا لی  باغ  ا   جدا  گرفتها  دیوار  و  کوحط  باغی  در  حرم  و  نان  عرون  امراه  او  بودمن 
ای ا  درد حمالت نقرن رنجور بودن به تدریج  ا همآا امیر حضور نداشتن انو  ام تا اند جاللت 

 ممدندن  ن به خیمۀ من شاسر و کلۀ مستر پاین و انجنیران ام پیدا شدن امه 
حاشت سلیانه دستور داد برای ما در خیمه سفره بحینندن غبای محلی بود و متشیل ا  پلو و حندین  

ی عرض احترام ن د شه اده رفت  خورش رنگارنگن پن ا  نان حاشت پاین امراه با انجنیراا برا 
 بمانندن  بیشتر و مماد  برگشت به خانه شدن ولی سلیانه پیام فرستاد وخوااش کرد ندری 

روی خیمه  اا روبه ارمنی پرسید میا مایل استیم موسیقی بشنویم؟ و به دنبال گروه نهقهه فرستادن من 
نواختندن در  اای اسیاتلندی و افغانی می غمه دمیدند و نشان می اای انبان رفتند و بر نیپایین می  و  باال 

اایی با مالت موسیقی  خانه و دسته اای باجه گرداگرد باغ حندین دستۀ دیگر نی  وجود داشتن دسته
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با یگران و دختران  نواختندن مارگیران بودند و بحه و یا محلی می   اای ر میتاری محلی که نغمه 
می  اجرا  ناچ  رنص  که  اعیان اندی  خیمه  کردندن  می در  نان  رف  واا  حمن   کردند  بر  اا  عوام 

اا پلو و نان خشط تهیه شده بودن حوالی ساعت دو سلیانه مجمری ب رگ  نیط داشتندن برای من پیط 
پایان رسید و سربا ان در   و جان کردیمن ساعت دو پر ا  شیرینی فرستاد و ما نوش  به  نیم جشن 

 بودندن  یرده اا و شه اده انو  محفل را ترک ناا  ف کشیدندا حون سلیانه و خانم جاده
پار به گوش  اای دان حندین رو  پیش و پن ا  جشن عروسیا ار حندگاه رگباری ا  متش تفنگ 

 بودندن  اای موسیقی تقریباً تمام رو  در نواختن رسید و دسته می
رد بودها  ای دربار  شه اده و عرون شنیدم که گفتنی استن ونتی شه اده بدر من رو اا ن ه  سیار خا
با او عروسی خوااد کردن  ا در حرم دوست داشته و می دختری اشرافی ر گفته حون ب رگ شود 
شودن  اا نمر شه اده دگرگون می تر ا  شه اده بوده و با گبشت سال مالحمه مسن دختر به اندا   نابل

اش بایستدن  باید بر گپ   مآا امیر به این عقیده بوده که پسرش شه اده است و نول داده است و جاللت 
 بودن  که در ونت معین به عهدش وفا کرده بودن نتیجه امان عروسی امان شد 

 دم  کار شفاخانه خیلی سنگین شده بودن انو  به نوت نیامده بودما ولی ارگاه به شفاخانه سر می 
می  دیدار  مریضان  امۀ  ا   باید  یط ناگ یر  مریض  دیدن  با  یط کردمن  یا  و  ام  ی  دوس دوبیستم 

به سراغم   به شفاخانه نمی می درداای شدید کمر  اگر  من ا دحام  ممدندن  به دروا    رفتما مریضان 
مید؟ ا  برای خدا بگویید بیایدنم حاره حه بود؟  پرسیدند: یداکتر کی می کردند و یینواخت می می

ام  اا بهبودی کاری بردمن ولی اضافه داشتم ا  کارم لبت می اش را می مجبور بودم برومن اگر توانایی 
خواست تسلیم شوم و کابل را  گیرم شده بودن گاه دلم می انداختن افسردگی گریبان تعویق می را به  

مآا انو  جور نیست و اضافه بر من گردموری شواادی برای  دانستم که جاللت ترک کنمن ولی می 
  اای سنگین پولیستن جریمهاش ساخته ارتبها برمشفته اثبات تقلا و تویئۀ شماری ا  مأموران عالی 

خواستم با  مآا دستخوش تغییرات جدی شده بودن نمی بود و شرایی دیدار با جاللت  را وضع کرده
اای امیر بیف ایمن ولی تا  نده باشم خستگی من دوران و رو اای بالفا له پن  استعفایم بر پریشانی 

 کردن ا  من را فراموش نخواام 
شهر کابل راندیم و ا  باالح ارا جایی  رمنی بیرون رفتمن به شرق  یط رو  جمعه برای سواری با ا

 اری را که در ناف وادی کابل نرار  که مقر کوانیاری بوده استا عبور کردیم و برکۀ وسیع و دلدل
 ار کشت اران  اا و دلدلاا بودند و میان کوه م( دور  دیمن گرداگرد ما کوه  خانا  دارد )کول حشمت 

اای ح ارشد  روستایین  اای میوها درختان و خانه وشیده ا  موند  جوارا باغ اای پ شبدرا کورت 
کم  دیگر  جااای  در  و  عمیق  بسیار  نقای  بعضی  در  نی ار برکه  استن  و  عامق  پشت  پرا بسیار  اای 

عامق منا پنااگاه شمار  یادی ا  مرغابیان وحشی است که در خ ان و  مستان به کابل  اای کم کرانه 
مآا استن ا   پیرامون کول متعلق به خواار جاللت   اای دن بخشی ب رگ ا   مین شونسرا یر می 
اش که سرایی روستایی و ح ارشده است عبور کردیمن نی  نبر پدر امیر را دیدیمن در  برابر خانه 

دلدل بینی نهایت شرنی  داید   به  ن دیط  کوه   ارا  پای  در  و  داشت  اندکی سرباالیی  راه  ح ارا 
 یافتنمی  ادامه

ماشای منمره لبت برمن پیش روی ما در کنار نی ارا درختی ند برافراشته  لحماتی تونف کردم تا ا  ت
رنگش کرده بودن درختان پیرامونش انو  سب  بودندن در پشت درختان  بود که پایی ا  رد و یالیی 

ام   دند که باشای رنگ بود و برکهن دورترا در کنار  مقابل دریاحه درختانی دیده می نی اراای نهوه 
اا بنفش غبارگرفتۀ  ساختندن پن ا  منا در دوردست ای و  رد را می اای سب ا نهوه رنگ ای با  کتله 
گونن بر فرا  من مبی مسمان بود که اینجا و  اا سرکشیده بودا سلسله پشت سلسلها کمرنگ و سایه کوه 

ارمنی ایچ شونی  ه بودما ولی در  اای سفید ابر خالیوبی شده بودن من شیفتۀ من تماشا شد منجا با تیه 
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بار  توانستمن به مانند بسیاری ا  شرنیان سواری بعدا مهر را کاری بیهوده و مشقت را برانگیخته نمی 
 برومن  پنداشتن با من ام حاضر نبود بگبارد تنهامی

دو    رفتندن عامق برکه می اای کم اا در خ ان و  مستان برای شیار مرغابی به نسمت امیر و شه اده
شنان در این نواحی به  ای که اکنون نوشتما امراه با مستر کالینن  مین ن ا  دوره یا سه سال پ

گردش رفته بودیمن به مجرد گبشتن ا  انحنای سرک پشاور که مستقیماً در برابر باالح ار نرار  
ا  ار امان ن دییی دانستیم که امیر باید د اا را کشیدیمن می داردا  دای گام گام دال را شنیدیمن افسار 

امان  منا  باشدن  ا   پن  شدن  پیدا  باالح ار  مقابل  در  امیر  بارک ایی  سواران  گارد  سروکلۀ  دم 
مآا سوار بودند ماار شدندن با ن دیط شدن امیر ا  اسپ  نوا ان که بالفا له پیشاپیش جاللت داال

 رفتندن می  پیاده شدیمن بر تخت روان نشسته بود و حماالن به سرعت 
ت روان سوار استا ع ایی در دست دارد و اگر سرعت کافی نباشد حمال  مآا ونتی بر تخجاللت 

مآا با دیدن ما کجاوه را متونف ساخت و ا  حال ما   ندن جاللت دم دست را با نوک من خله می 
گان  بحه ای  یبا بودن غالم استن منمره  پرسیدن گفت که به نی ار باالح ار به شیار مرغابی رفته بوده 

جنبیدندن گارد نگهبان با سرعتی  شده سوار بر اسبان در گراگردش می م یالکاری جوان با یونیفور 
اای رنگینا ییی حلم در دستا دیگری با منقلی  راند و انبوه نوکران با دستار و حپن یینواخت می 

باام با    ای برای امیرننن در عقا روان بودندن امه با حوکی   با سماور حای و حهارمی  غالا سومی  
 بودن  ای شگفت به وجود موردهمنمر منا منمره ار در پن باالح 

می  به سر  گروگان  امیر  دربار  در  برادرش  که  نوم  ب رگ  امان  اکتبرا  ماه  اخیر  برای  در  بردا 
مآا به کابل ممدن برادرش که در ترکستان با او مشنا شده بودم یط رو   بح به  دای جاللت سالم 

ه به دیدنم بیایدا ولی دستخوش تا شده استن ا  من خوااش  ر ب رگ میل داشتسراغم ممد و گفت براد 
ای که ب رگ نوم  کرد تا ا  او دیدار کنم و دارویی تجوی  کنمن بنابراین با رفیقم امراه شدم و به خانه

برخوردی   من ل کرده با من  بودندن  ممده  کابل  به  او  با  نوکران و مال مان  ا   انبوای  رفتیمن  بود 
 ده استراحت داشت  می  کرد و مرا به اتانی در یبقۀ باالا جایی که خان بیمار و تا مالعاده احترام فوق 

اای پهن و نامتی به بلندای تقریباً پنج فوت و افت اینچ بود و به  رانمون شدندن مردی تنومند با شانه 
پر ا   گمان من ن دیط به سی  اتاق تقریباً  نبودن  تنها  کنم  نفر بودن فیر می وپنج سال عمر داشتن 

کوتاه افغان  نیستندن  متنفر  تنهایی  مانند  به  دیگری  حی   ایچ  ا   برایشان  اا  ام  تنهایی  ترین 
 شودن می  کنخسته 

شرق وانع استن در این ونت در کابل گرحه  والیت این خان اوای بسیار گرمی دارد و در جنوا 
یور که ال م است لبان  افرادش من ان و  و یدن البته خمفتاا انو  ام داغ بودا ولی بادی سرد می 

گرم نپوشیده بودندن حای و سیگار و شیرینی مورده شد و پن ا  معاینۀ خان نشستیم و با او و برادرش  
اایش عیاسی بودن ا  روی تفنن به  ندری  حبت کردیمن مردی تی اوش بودن ییی ا  سرگرمی

به من داغی در پشت دستش نشان د کیمیا ام می  انفجاری بود که در انگام    اد کهپرداختن  پیامد 
علمی  م مایش  نفرشان  اای  اشت  کردمن  معاینه  نی   را  خادمان  ا   بعضی  دیرتر  بودن  داده  رخ 

 داشتندن  تا 
نگریستندا یا با کدام  این ب رگ را افراد نوم بسیار دوست داشتندن یا با تحسین و اعجاا به او می 

ای بود که  مآا بته ن جای داردن ولی ا  نمر جاللت افغا  حسی دیگرا حی ی ا  این دست که در سینۀ
انداختن شنیدم که  اای دیگر سایه می شدا بر بته خیلی ند کشیده بود و اگر جلو رشدش گرفته نمی 

پرداخته استن ولی اکنون وضع  ای به مبلغ یط لط روپیه می حیومت افغانستان برایش ساالنه یارانه 
بود تا حاکم والیتش شودن   کابلا یوالیم دیگری فرستاده شده  او دردگرگونه شده بودن حین انامت  

اا نسبت به والی نو احسان دوستی و یا ارحی ی که  برای نوم او این مسئله ناخوشایند بودا حون من 
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رو والی نو را کشتندن والی دیگری فرستاده  کردندا  یرا برایشان بیگانه بودن ا  این من حن است نمی 
 یارانهن  دن باالخره به کالن نوم اجا   برگشت به والیتش داده شدا ارحند ام بدونکشتن  شدن او را ام

 
 
 

 فصل بیست و سوم 
 بیماری امی  

حیث ای ِمنهایی در ساحۀ کیمیا. صبحانۀ سحرگاهی در قصر. درباریبیماری امیر. صحت امیر و مرهم. پرسش
. بیماری معاون سپهساالر. بیماری پسرکاکای امیر. دیدار شهزادهپیشخدمت. احضار نزد شهزاده عزیزهللا. بیماری 

آبادی و قولش.  از شهزاده محمدعمر. کالسکۀ ملکه. کاکای محترم ملکه. پذیرایی. نان چاشت. تحفه. مأمور جالل
  فرما بر صرف نان شام با مستر پاین. مرگ شهزاده عزیزهللا. بیماری دوبارۀ بزرگ قوم. آب و هوا. سکوت حکم

های اش. تداویاحضار در روز دوم دسامبر. شهر کابل در شب. بیماری امیر. خواهش امیر و وضع جسمیقصر.  
قبلی. عبادت امیر. تداوی طبی. صبح روز بعد. اخبار. فراخوانی نزد سلطانه. حرمسرا. بیماری سلطانه و وضعش.  

حیث گران. امیر و سلطانه ِمن وسیقیحفه. میک ُدز زهرآگین. بهبودی امیر و سلطانه. توطئه و خیانت مترجم. ت
ها. سرزنش امیر. در بچه. تبصرهبیمار. شوک خوردن و تعبیر ارمنی. نامۀ سلطانه و جواب آن. گزارش ملک غالم 

 امیر. های ارمنی. منزل کردن در اتاق شهزاده. برگشت بیماریحرمسرا. تبصره
 
 

 
مآا بر َکوچ و یا دیوانی پوشیده  رسیدما جاللت ونتی    اوایل نوامبر بود که مرا به ن ر ارگ خواستندن

رنگ نشسته بودن عبای مخملی سب  و یالکاری شده به تن داشت و  با پارحۀ مخلملی نرم  و یالیی 
ضلعی و ا  یرف دیگر  دستاری سفید بر سرن اتاق کوحیی بود که ا  یط یرف رو به سالون اشت 

 کند و اگر برایش مرامی  انو و پای حپش درد می   ه انو مآا فرمود کشدن جاللت رو به باغ با  می 
بفرستم که درد را تسیین بخشد تا بتواند سواری کندا خوشحال خوااد شدن پن ا  من نمرم را در  

اایی را با من و برنج اجرا کردیمن  اای یبیعی جویا شد و باام م مایش مورد اثرات بعضی ا  تی اا 
 کردن  اای مسی کارتون را پاک  مند بود تا بشود با من نایی نیمت نیاار ان مآا به تی ابی جاللت 

بحۀ داردانۀ امیر بیرون ممد و  را با خود گرفتم و روانۀ ن ر شدمن ملطا غالم   رو  بعدی مرامی 
خواام مرام را به داخل  کشمن ن دم ممد و پرسید میا می مرا دید که در میان منشیان در باغ انتمار می 

تا به درون  و خبر رسیدنم ربرده   ا بدادن به  ودی دوباره بیرون ممد و ا  من و ارمنی خواست 
رد یا شاه برویمن در ییی ا  اتاق  مآا اا به انتمار نشستیمن ونتی پا به درون گباشتم جاللت نشین اای خا

اق به سوی  بردا ولی اکنون دروا   اتخوردن در امان اتانی بود که رو  نبل به سر می به حشم نمی 
گان ن دم ممدند و پرسیدند حه ونت  بحه ن اشت ضلعی پرده گرفته شده بودن دو یا سه تا ا  غالم سالو

مآا ام یاد کرده استن به  ودی جاللت شومن به فیرم رسید که امیر احتماالً ا  رخ تی عا م لندن می 
میم کردیمن  پا خاستیم و تعرفتن امه به اویدا شدن لبان میمل بر تن داشت و ع ا به دست راه می 

ای گباشتندن با من در مورد  حتش  حبت کرد و ا   در اتانی که ما بودیم برایش می  و حوکی 
ای  بوی استن باالخره ی بحانۀ اولیم امیر را بر پتنوسی نقره خواص مرام پرسیدن گفت خوش 

داغ و    وشید و نی  شیر ای در نالا نقره نشیشهموردندن  بحانه متشیل ا  حای بود که ا  جامی  
روی امیر جای داشتمن دیگران  ندری کیط و کلحهن برای من ام می ی گباشتند و حای موردندن روبه 

می  حای  برایشان  و خادمان  بودند  نشسته  ا   دادندن جاللت بر  مین  ییی  به  و  نخورد  حی ی  مآا 
 بگباردن  درباریانا نعیم خانا گفت پتنون را مقابل من 

میا ننمی  این دانم  نها ولی  عیم خان ا   یا  بود  این شیو  استثنایی خدمتیار باشد ناراحت  به  باری  یه 
وشش ساله و امیشه دوست من  معیلی ایاعت کردن ا  یرف دیگر جوان خوبی بودن تقریباً بیست بی 
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کنم که به این مسئله اامیت داده باشدن خیلی شیط لبان پوشیده بودن پوستینی  بودن بنابراین فیر نمی 
خاکی با رنابریشمی   تقریباً  رنگ و کاله پوست سمورن امیر ا  من خواست ا   گ مبی ضعیف و 

 کنمن  خان معاون سپهساالر که بیمار بود دیدن  پروانه
مآا دوباره به دنبالم فرستادن ا  من خواست تا پسر  به شفاخانه برگشتمن ولی پیشیِن من رو  جاللت 

یمان برایش گفته بودند ا  مرض گوش در  تداوی کنمن حی  کوحیشا شه اده ع ی هللا را معاینه و 
معیلی به اتاق انتمار موردندن مردی پیر او  درنگ راای حرمسرا شدمن کودک را بیرنج استن بی 

رتبۀ حرمسران  اای پایین کردن یفل تقریباً دو ساله بود و پسر ییی ا  خانم را روی دست حمل می 
رد و نشنگ بود با حشمانی   موردنا  جلدی روشنن در امان لحمۀ داخلب رگ و سیاه و  پسرکی خا

کردندن به خود  اش با ار نفن حرکت میاای بینی اایش توجهم را جلا کردن پره کبودی پیرامون لا 
اش اایش نباشدنم گوشم را بر نفن سینه ای! افغان باشم اگر مشیل ا  شاشگفتم: یحه یط گوش دردی 
شود منقدر  اای التهابی بلند می ت عبور ا  برانش یور که وناواا من فش  گباشتمن  دای غلغل و فش 

توانستند بشنوندن پرسیدم حند رو  به من حال استن گفتند بیست رو !  بلند بود که حتی حییمان ام می 
 بودن  اش حی ی عادی بغل ناشی ا  سرخیان بودن گوش دردی دستخوش سینه 

 اردن د  ن دیدم سنگ گردهکشد حییم گفت پروانه خان ا  نلنج درد می 
خان   هللا رسیدن ا  من خواسته بود تا به دیدن سردار رسولای ا  شه اده حبیا در امان رو  نامه 

محمد خان  خان و این ییی پسر امیر دوست  پسرکاکای امیر برومن رسول خان پسر سردار یوسف 
 می ان شیار مرغابی  خبودن یط دسِت سردار رسول خان ا  با و نیع شده بودن حندی نبل در جری

 بودن  شده
نبودمن شاید ام   تسیین بخشیده استن ولی میمئن  امیر را فوراً  گفتند که مرام من درد  برایم 

مآا را ندیدما حون  محض ادا شرنی او را وادار به حنان ادعایی کرده بودن حند رو ی جاللت 
  شه اده  و اجا ه خواستم ا  مهمان دبیرالملط بودن ییی یا دو رو  بعد به سلیانه نامه نوشته

ام ندیده بودمشا دیدار کنمن شه اده ن د سلیانه در ن ری  محمدعمر کوحط که ا  ونت مریضی 
بردن این خانۀ روستایی متعلق به احمدشاه منشی  به فا لۀ تقریباً ده مایلی بیرون کابل به سر می 

جاللت  خدمت  در  که  بود  امیر  بوباشی  شده  داده  نرار  سلیانه  روی  مآا  ا   سلیانه  لیف  دن 
 فرستادن اش را با دو سوار برای بدرنه به دنبالم کالسیه 

راه خوا بود و من که سوار بر کالسیۀ ملیه به سرعت در حرکت بودما خود را بسیار مهم احسان  
رنگ رانمایی  ای مبی کردمن به انامتگاه شه اده رسیدیمن جای او ا  سلیانه جدا بودن ما را به خیمه می
بردندا حای و سیگار و  اای مرا به شه اده و خبر رسیدنم را به سلیانه می دندن حینی که سالم کر

نیم مایل را به   شیرینی موردندن پن ا  ساعتی تونف در منجاا دوباره سوار کالسیه شدم و تقریباً 
بریشمی   یست راندیمن در اینجا کاکای سلیانه ا  من در خیمۀ اای که سلیانه در من می سوی نلعه 

 کردن درنگ پبیرایی ب رگ و حن
ام در  در خیمه و در  شودن حوکی این مرد محترم سید است و روحانیا و با لقا یپیرم خیاا می 

رنگ نرار داشتن دیگران به شمول ارمنی در دو یرف  کنار حوکی پیر جنتلمنا روی فرشی یالیی 
 بودندن  خیمه و با فا لۀ اندک ا  ما بر  مینا ردیف نشسته

اای مؤدبانه رد و بدل شد و  کندن سخن سلیقگی اجرا می انه کاراا را با خوش متوجه شدم که سلی
جاللت پیام  ا   پتنون اای  میمانه  رسیدن  خوردنیمآا  که  شد  مورده  شیرینی  و  اای  محلی  اای 

شیرینیا مسیه  ام تمایلی شدید به اا را برای خوردن باال  دمن ا  ونت مریضی خوشم ه بودن مستین 
کند یافته بودمن پن ا  من حای رسید و سیگار و بعد ا  ونفه نوبت به میوه  ق می و ارمنحه که حا

اای دیگرن پن ا  من نان حاشت به سبط  رسیدن سیا بود و ناک و انگور و بهی و خرب ه و میوه 
 شدن  گرفته اا ا  سر العاده عالین با  سیگار بود و میوهن  حبت محلی و به عقید  من فوق 
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اا نتوانستم شه اد  کوحط را ببینما حون اوا برای بیرون بردنش ا  خانه  پ نمر ا  امۀ گ رف
مآا سلیانه برایم یط اسپ کوحط  سرد بودن اجا   رخ ت خواستما ولی پیش ا  رفتنم جاللت 

سوار کالسیه  نیغنی و بسیار  یبا تحفه دادن برایم گفتند که اسپ را خودش انتخاا کرده استن دوباره  
حرکت کردیمن ساعت پنج بعدا مهر به خانه رسیدمن پن ا  من به حرمسرا رفتم    شدیم و سوی کابل 

 بودن  اش بسیار کمگط ع ی هللا عیادت کنما ولی حانن شفایابی تا ا  شه اده
کنون  مباد بود و ارتبۀ جاللهللا خان که ییی ا  مأموران عالی پن ا  من ا  جنتلمن پیری به نام سیف 

یدار کردمن گرفتار تا بودن او مردی پیر و بسیار باونار بودن پرسید میا برایم  برد د در کابل به سر می 
تواند برایم ندری عسل روان کندا  یرا در  تواندن گفتم اگر میل دارد میمباد کرده میخدمتی در جالل 
دایده  ا   جالل ییی  به  ن دیط  م اای  یافت  خوشم ه  خیلی  عسل  یط  کرد  یمباد  وعده  شودن 

 ن نفرستاد  ولی
شام را من رو  با مسترپاین خوردمن برایم نانی عالی تهیه کرده بودن ا  سفر اخیرش به اندوستان  

ااا مارحوبها نخودسب ا پنیرا کاکائو و  ای کالن ا  مواد غبایی کنسروشده مورده بودن شیرینی بخیره
ا سفر کندن  ا داشت که ار سال در ف ل سرم شیر سوئیسی برایم حی اای نو بودن او این انبال ر

 رفتنمی اای بیشتر به انگلستانعمدتاً برای خریداری ماشین 
بودند که شه اده به رغم سرخی گونه فیر کرده  باشدن ولی  بهبودیافته  اندکی  اایشا  گط ع ی هللا 

و خیرناک  بود که برای کودکان نشانی شوم   اش من رنگ خاکستری را اختیار کرده اای بینی پره 
فرستادم که پسرک در معرض خیری ب رگ نرار داردن  بح رو  بعدیا    استن به مادرش پیام 

 ماردن  یعنی پنج رو  پن ا  دیدار نخستین من 
پوشیدن  بود و خودش را گرم نمی  ام را نشنیدهب رگ نوم که دستخوش تا بود جور شدن ولی تو یه

پیغام فرستاد تا ا  مریض    التهاا روده شدن امیر برایم  رو و یا شاید ام به علتی دیگر دستخوشا  این 
 برگشتن  دیدار کنمن باالخره جور شد و به والیتش 

باران   مسمان را پوشانده بود و یینواخت  ابراای سیاها  نامناسان  بسیار  بود و اوا  نوامبر  اواخر 
کلی ماردار استن باران  باریدن حنین اوایی در انگلستان ام به اندا   کافی بد است و در کابل به  می

ری یم شده بودن پای مدم در  کندن در کابل فقی حند جاد  معدود یریگ اا را ویران میاا و خانه جاده
اای مردم نادار را که به سادگی ا  گل  اا راا به ویژه خانه لغ یدن خانه رفت و می والی فرومی گل

 بردنمی  معنای وانعی کلمه ما اای حوبی استوار استا بعضاً به ساخته و بر پایه 
اای جراحی  دیدم و در  ورت ضرورت عمل اا را می ام در کابل ادامه داشتن مریض رو انه   کار

خواندمن غافل ا  من  ام را بار بار می اای کهنه کشیدم و کتاا اا سگرت میکردم و شا را اجرا می
  ر ن ر در بستر افتاده استن اخبار بودم که امیر دستخوش حمالت جدید نقرن شده و به حالی  ار د 

اان ولی منحه اشخاص بیرونی در بار  منحه  بحهکردا عمدتاً توسی غالم ا  ن ر به بیرون رخنه می
 بودن می  دانستند اندک گبشت می در ن ر می 

که تا ه به خانه برگشته بودما  دای کوبیدن بر دروا ه  رو  دوم دسامبر ساعت نه شاا انگامی  
ا شدن  محافمان بلند  گارد  سربا ان  ا   ییی  یبخی !  دم  گفت:  فارسی  به  و  ممد  اتانم  به  شتابان  م 

اا را به پا کشیدم و پوستینی بر شانه انداختم و در مرف حند ثانیه   احا کارت دارهنم مو ه  امیر
ا   به داالن رسیدمن به امان شتابی که من به کار بسته بودما اسپ نی   ین و لگام شده بودن به تی ی  

شدا گاه پیدا می اایی که گاهدمن راه مریوا و لغ ان بود و نور حراغ راناای تاریط و خالی میکوحه 
تاختن پن ا  من  رو و سربا ی ا  عقبم می یافتن سربا ی پیش اای پار ما با تاا می ا  حغوری 

ا سربا ی به  اای دیگری بلند شدن حون به عقا نگریستم ارمنی را دیدم که امراه ب دای سام اسپ 
شناختم و ارمنی امیشه  کننده را نمی بخش بودا حون سربا ان بدرنه برایم مرام   راندن دیدنشسرعت می 

 دم که امیر مریض است و اکنون باید  مان من فرارسیده باشد  برایم حون محافمی بودن حدن می 
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اا را دم  دیم و اسپ که حاضر شود  یر تداوی یبی اروپایی نرار گیردن باالخره به ن ر ارگ رسی
 ردیمن ک دروا ه راا 

اا به سوی پاویلیون امیر شتافتیمن پن ا  دخول  درنگ به ما اجا   ورود دادن ا  میان باغ پاسبان بی 
روی دخولیا امیر را دیدم که روی  ضلعی گبشتیمن در اتاق کوحط روبه به عمارتا ا  سالون اشت 

نالیدن  دت درد می جنباند و ا  ش سرش را به راست و حپ می اا به پشت افتاده استن  َکوچ بر بالشت 
مالیدن دو پسر ارشد امیرا شه اده مآا را میبحه روی َکوچ  انو  ده بود و  انوی جاللت ملط غالم 

خانا دبیرالمالطا میر   محمد خانا جان  یور پروانههللا در منجا بودندن امین ن رهللا و شه اده حبیا 
کابل حضور داشتندا امه دورادور    وانع امۀ ارکان ا لی سلینت که در من  مان در دراحمدشاه و  

 نگ بودن عیان بود که امیر به شدت  به بودندن سیمایشان مضیرا و متشنج و گوش  اتاق  انو  ده
اند  یر تداوی من نرار  مآا مایل مریض استن به ارمنی به انگلیسی گفتم: یمعلوم کن میا جاللت 

رد و گفت: یبلیا مایلمنم من دستار را  مآا سرش را دور داده به من نگاه کاشند؟م جاللت داشته ب
 کنمن  مآا را معاینهاا را با  کردم و نشستم تا جاللت ا  سر برداشتم؛ بنداای مو ه

اای تیرمانند  مف ل شانۀ راستا مرنجا بند دست و  انویش مبتال به التهاا حاد نقرن بود و درد 
رسیدن سرفه  به گوش می وخشی خشن  در ساق پای حپ داشتن روی ریۀ حپش خش   نئورولوژیط 

شدن  کردن نلبش ندری ب رگ شده بودن التهاا گلو و تخریش مثانه داشتن ملبومین یوری )ضایع می
درجۀ فارنهایت بودن نبضش ضعیف بودن برایم گفتند    102م( داشت و حرارت بدن   پروتین با ادارارن 

توانم کردن اوضاا  که حه می ای برجای نشستم تا غور کنم نخوابیده استن لحمه حندین شا است که 
منا به  ورت   ا   پیشتر  ا  نهم سپتامبرا شاید ام  داشتم  تا جایی که من ایالا  بودا  یرا  وخیم 

 استن متناوا جور و ناجور بوده
اندن او را  وده و حتی خیرناک ب  اای یبی حییمان برای رفع اعراضا ا  نمر من غیرعلمی تداوی 

اای نوی  بودند و اغلباً جالا   بار  الو گباشته گ  ده بودندن حندین باراا تقریباً تا سرحد بیهوشی ر
نقرن  پای  بودندن  یخ  دهخورانده  در  بودند  اش را  کاراا کرده  دیگر حه  اینیه  بودندن  فروبرده  ما 

ی به شفاخانه که کنار باغ ن ر وانع  معیلندر ام کافی بودن حراغی موردند و بی دانما ولی امین نمی 
بدرنهاست شتافتم   داکتر روحانی اندوستانی  داروی مورد ضرورت را گرفتمن  کردا ام می و حند 

که نبالً گفتم  یر امر من  امان کسی که متهم به کشتن افسر مافونش در اندوستان بوده و یوری 
اای مناسا  ن مورد اعتماد سپرده شدن دا گابحه اا به ییی ا  غالم نبودن به ن ر برگشتیم و دارو

مآا مآا دادمن نه جاللت ای به جاللت اندا ه و و ن کردم و پن ا  من محلول من را در پیاله   دارو را
خواست که من دوا را پیش ا  او بحشم و نه ام من من حنان کردمن پیاله را گرفت و  یرلبی گفت:  

دما  اای ملتها را با ما داغ تر کرا را نوشیدن مف ل یبه نام خداوند بخشند  و مهربانم و محتو
با پنبه و پارحۀ بنداژ بستمن در فر تی مناسا  نرمی  اای مناسا به کاربردم و در پایان به مرام 

مآا بتواند بخوابدا به یط اتاق مجاور رفتمن برای  خوااش کردم رخ ت شوم و به امید اینیه جاللت 
بیشتر به اثرات    مور تجوی  کرده بودما بلیه امیدمکدام داروی خواا مآا نه تریاک و نه ام  جاللت 

 بودن  دارواای تجوی  شده 
اش دستور داد تا برایم غبا و جای خواا  مآا با امان تمیین امیشگیباید یادموری کنم که جاللت 

شاه  یا  اتاق  در  جاللت مناسا  ساعت  نیم  در مرف  شودن  تهیه  مجاور  ربودن  نشین  خواا  را  مآا 
 کردندن  رک شه ادگان تقریباً دو ساعت بعد خاموشانه اتاق را ت

اای یالیی برایم مماده بودا درا  نیشیدمن  و گلدو ی   باید گفت که ارحند ام َکوحی با پوش ابریشمی 
ام  بار به درون خ یدم تا نگاای به بیمارملوکانه حاپ موردن در یول شا حندین نان شام را سرمشپ  حاپ 

بخش داروااا  ط اثر تسیین ثر خستگی ناشی ا  درد و ضرورت به استراحت و به کمبیندا من در ا
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مآا بیدار شدن گفت که تقریباً  برای سه یا حهار ساعت به خوابی عمیق فرورفتن سحرگااان جاللت 
 بودن  ایچ دردی ندارد و ا  من بسیار ممنون 

مآا را تعیین کردمن به  بایی جاللت اا را دوباره تجوی  کردم و مفا ل را تربند کردم و رژیم غدوا
بحها بسیار مهم شده بودمن ا  من خواسته بودند تا رو انه گ ارش   اده گرفته تا غالم حشم امها ا  شه

 بفرستمن  هللامآا سلیانه و به شه اده حبیا کتبی در مورد وضع امیر به جاللت 
امیر دستور داده بود تا به تداوی  رو  بعدی مرا به حرمسرا خواستندا حون سلیانه ناجور شده بودن  

مآا ترک کردم و به امراه داکتر  رو پاویلیون امیر را به فرمایش جاللت ا  این   سلیانه بپردا من 
سفید گشود و درون روانی  اای ب رگ را مردی پیر و ریش روحانی روانۀ حرمسرا شدیمن دروا ه 

ای وسیع  و پن ا  برگشتا ما را به حویلی ای ما را تنها گباشت  سرپوشیده شدیمن پیرمرد برای لحمه 
 خوردن نمی کسی به حشماای بلند و سفید رانمایی کردن ایچ و محای با ساختمان و سنگفرش 

ا  حویلی خاموش عبور کردیم و در سمت شمال با پیمودن حند پله به درون ساختمانی شدیمن در  
شدن  راروی خالی بود؛   درا  با  می اا نرار داشتا دری به یط رارویِ دالی ی که در انتهای پله 

ای دیگر نرار داشت که برای  مویخته بودن در مخِر رارویا دروا ه بود  و پرده رش شدهففقی  نالین 
ای دیگر باال رفتیمن اکنون در اتانی فراخ در کنج راست راروی نرار داشتیمن  گبشتن ا  منا ا  پله 

تافت و در سر دیگر من یط پرد   ا  من به درون می   ای نرار داشت که نوردر یط سر اتاق پنجره 
رنگا تقریباً سراسر دیوار را پوشانده داشتن فرش و مرف اتاق خیلی شبیه  و سرخ   نا ک ابریشمی 

 دهن بر دیواراا عین  اایش پرده پوش بود و کلیین اای نشیمن انگلیسی بودن کف من نالین به اتاق 
وف منقوش  اا و شمعدانی و مردیوار نرار داشت که روی من گلدانی موی ان بودن حندین می  در کنار  

ای بسیار م ین و ب رگا  حراغ شیشه حینی حیده شده بودن بر کف اتاق و تقریباً در مرک ا یط حهل 
اای تقریباً ده یا نها سال در اتاق  بحه به سن با ندی تقریباً شش فوت نرار داشتن سه یا حهار غالم 

ممدید ی سالم و خوش دن ما به اتاقا  دایی ا  پشت پرده برخاست که به فارس بودندن با داخل ش
ینینی داشتن من تعمیم کردم و گام  کردن این موا  سلیانه بودن  دای بم و خوش معمولی را بیان می 

برایم در ن دیط پرده حوکی گباشتندن حای و سگرت ام موردندن پن ا  من که   به پیش گباشتمن 
نل کردم و  دای نل   توانم سگرت بیشمن سگرتی روشنمآا گفت می شیدما جاللت ای حای نوجرعه 

حلم ام ا  پشت پرده بلند شدن سلیانه به شرح عوارض مغا  کرد ولی  بان انگلیسِی یبیا روحانی  
بیاورندن برای ارمنی پیام فرستاده شد و او بالفا له  و اندوستانی نانص بود و او خواست تا مترجمی  

 ایستادن ن دیط من   به  دای بلند گفت: یسالم علییمم وممد و با تعمیمی   به درون 
سلیانه پرده را ندری باال  د و دستش را درا  کرد تا بتوانم نبضش را معاینه کنمن خیلی ضعیف  

می  سرعت  به  و  َکوحی    133 دا  بود  روی  که  کردم  برداشت  حنان  من  دنیقه!  در  ضرا 
شرح  ن دستش سفید بودن برایش یریق کاربرد ترمامتر یبی را  است و  نی جوان است  کشیده درا 

درجۀ فارنهایت را نشان    10۵دادم و ا   یر پرده به دستش دادمن حون ترمامتر را پن دادا دیدم  
دادن ا  سرفه شیایت داشتن با  حمتی اندک توانستم خوااش کنم به پای ایستد تا بتوانم ا  ورای  می

کردمن  استفاده می راست  ا بشنومن برای این کار ا  استیتسیوپ حوبی و یط پرده موا اای نفسۀ سینه ر
مآا حقدر استا ن دیط بود در تقالیم برای یافتن مونعیت نفسۀ  دانستم ند جاللت ا  منجایی که نمی 

سینها به رویش ب نمن جیغ  د و با دیدن مشیل من به خنده افتادن مبتال به برانشیت بودن  دااای  
 بودن  بودن دستخوش تا مالریایی  نلبی نرمال

کشد و برای منیه بتواند  و عادات مریضا و شنیدم که رو انه باراا حلم می ا  تاریخ مرض پرسیدم  
کند! تو یه کردم مونتاً تنباکو دود  بار ش ت تابلیت کلورال اایدریت م رف می  شا بخوابدا ار 

 خندیدن  نیندن 
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ای برای کینین نوشتم و ترکیبی برای سرفهن  تمن نسخهپن ا  تقریباً یط ساعت رخ ت گرفتم و برگش
مورش به من رسید تا امان دا  معمول کلورال اایدریت را مماده  لی شا من رو ا خوااش وحشت و

ام را  دمن خواا بر  پنبه بستم و بر من ماهر شخ ی کنمن دارو را به شیشه ریختم و دانش را با حوا 
بعد در  گفت که سلیانه را  بح  بردن اگر کسی به دروغ می نمی   کرد ولی خوابماایم سنگینی می پلط 

 کردمن می  اندا باور بسترش مرده یافته 
بود و بدون   در من میان وضع امیر در من رو  به وضوح بهتر شده بودن تخریشات مثانه ناپدید شده

وضع سلیانه  توانست ببلعدن درد مفا ل ام کمتر و حرارت بدن نرمال شده بودن  بح بعد  مشیل می 
و ف استن بهتر است برای تو یف   این خبر غیرنابل  شدنم ا  شنیدن ام ندری بهتر بودن خایرجمع

اای مرا عملی  من تالش نینمن در جریان دیدارم ا  سلیانه در امان رو  با  تأکید کردم تا تو یه 
شنو  ی دن ولی گپ خوااد ا  حنگ سرفه راایی یابدا برای مدتی ا  دود تنباکو بپراکند و اگر می 

ای را یرح کرد که به کمط من سلیانه را بفریبد  دم و او نقشه نبودن این مشیل را به امیر توضیح دا
کشی شودن شام من رو  ا  مقدار معمول کلورال اندکی کاستمن در یول رو  ار  شدن حلم و باعث کم 

کشیدا ارحند  درد می   انو  ام کمی کردمن  اش میکردم و معاینه دو تا سه ساعت ا  امیر دیدار می 
فه ام کااش یافته بودن ساعت دو شا ن د سلیانه احضار شدمن او امۀ  ام خیلی کمتر ا  نبلن سر

شد برایم  کردن م رف تنباکو می ای را که بایست او را فریفته و باعث کم باورانه ج ئیات پالن خوش 
به این نتیجه رسیدم که در دربار امیر کسی  شرح داد و خندیده گفت که فریفتنش حنان مسان نیستن  

رسید که سلیانه  رساندن به نمر میداد با تمام ج ئیات به حرمسرا می در منجا رخ میبود که منحه را  
 داندن  اای کشمیری و پوست تحفه خشمگین نیستا حون دستور داد برایم شال

اثر کرد و شام من رو  کامالً    دست و پای امیر در من رو  دستخوش دردی سو ان بودا ولی تداوی
ر ا  ته دل خندیدن به دنبال خنیاگران و دختران رنا ه فرستادند و  بابود و حندین  خلق شدهخوش 

ممدندن جاللت مأموران عالی  به ن ر  به مالنات  در  رتبه  بعدیا  نخوابیدن رو   مآا من شا خوا 
کرد و درد و سرفه بسیار کم  ی می پنجمین رو ی که امیر  یر تداوی من نرار داشتا احسان بهبود 

نست خوا بخوابد و پیشین من رو  با   انودردی پدیدار شدن در من میان  تواشده بودن انو  ام نمی 
ام   حال شده بودمن امیر با وجود اینیه پادشاای شرنی بودا با  من ا  بیدارخوابی و اضیراا بی 

بودم  کرده  تجوی   که  را  غبایی  و  دارو  بودن  می   مریض خوبی  نبودم  م رف  نادر  من  ولی  کرد 
 کنمن  اا را تنمیماا و سا نده کنندگان و یا موردن رنا ه ت حی اایی مانند تعداد عیاد 

داد و  اایم گوش نمی ا  یرف دیگر سلیانه ار خوبی داشتا ولی مریض خوبی نبودن به تو یه 
امها مترجم اندوستانی    این اایی بدام که به گمان خودش خوا بودن اف ون بر  خواست برایش دارو می

نبسیار ابیت و م احمت می به او بی کردن  اعتماد بودمن امیشه در دربار بود و ییسره گپ  سبت 
کردن ییی  کرد و اشتباااتش را جایی که ضرور نبود ا الح می ارمنی را در حضور امیر نیع می 

به اتانم خواستم و با  دایی    دوبار به فارسی برایش گفتم یحاپما ولی کافی نبودن شا پنجم او را 
ب گفتم  لحنی خشن برایش  و  گفتم مترجم من  کاری ه مداخالت و ا الحپخش  نیستمن  نیا مند  اایش 

 کندن  ارمنی است و تا کسی ا  اندوستانی نخواسته باشدا نباید دانش را با  
استفاده نخوااد    اای اروپایی مآا نامرام بود و  بح ییشنبه گفت که دیگر ا  دارو شا من رو  جاللت 

بودمن او که وضعش بسیار بهتر شده بودا پن ا  حه  کردن داانم ا  حیرت با  ماندن مات مانده  
اایی که در این حند رو   وحرا به اتانم رفتم و با لبان حون رنجیده بود؟ ولی حنان خسته بودم که بی 

بشته بود که با  بیدار شدمن  عوض نشده بودا بر بستر افتادم و به خوابی عمیق فرو رفتمن دیری نگ
مور بیدار شده و مرا احضار کرده بودن ارمنی برایش  شربت خواا   شدن تأثیر سلیانه به مجرد رفع 
که جاللت  بود  سلیانه شگفت گفته  استن  ساخته  متونف  را  اروپایی  داروی  ا   استفاده  و  مآا   ده 

برایم خواندن در من ا  امیر پرسیده بود  ای به امیر نوشت و نامه را  درنگ نامه وارخیا شده بودن بی 
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گوید داکتر انگلیسی خردمند و دانشمند است و رو  دیگر  ا یفل؟ یط رو  می که میا پادشاه است ی
خوااد با  به حییمان مراجعه کند؟ حییمانی که پدر و پدرکالنش را  کندن میا میدوایش را نیع می 

مآا نوشته  رسیدن سلیانه من را برایم خواندن جاللت اندن مسئله ا  حه نرار است؟ جواا امیر  کشته 
نه یفلا بلیه پادشاه استن اف وده بود که میان دو مترجم اختالف وجود دارد و او نگران   بود که او 

است که اشتباای در ترجمه  ورت بگیرد و در نتیجه برایش مشیل خلق شودن به این دلیل ترجیح  
رواای اروپایی را متونف کندن نوشته بود که نسبت به داکتر  داده است که در حال حاضر کاربرد دا

اش را دیده است و حون ونت مناسا فرارسیدا  گلیسی خشمگین نبودهن برخالفا تأثیرات مفید تداوی ان
 کردن  دوباره ا  دارواایش استفاده خوااد 

این افسانه را   بحه ن دم ممدن گفت که  بح ونت اندوستانی به ن د امیر خ یده و من شاا ملط غالم 
تا برای امیر داروی خوا بدام ولی من  به گوشش نجوا کرده است که  او ا  من خواسته   بوده 

ممی م و این الیل است که  ام او را با لگد ب نمن گفته بود من امۀ دوااا را با الیل درمی خواسته می
تسیین می  مونتیا یوری درداایش را  تسیین  ام  من  درد دادا  مینکه  در  بدتر می اا  ادعا  ده  شودن 

مآا اثرگبار  ای نیست و حی ی که بر جاللت ام حاره فته بود که به گوش خود شنیده که من گ  کرده
ن ار   و  اا درد کشیدن او را  ار شودا ندارما غیر ا  امین الیل! در دل ا  امیر م رده نبودما حون ماه 

من روشن  ساخته  و  تبینیبود  به  بود  ا  مشخ اتش  که  این  ای را  به ار ورتا  بودن  برده  حلیل 
با  و مرمو   بااامیتا سرنوشت مدم در دست یط اندوستانی دسیسه ای حنان  وانعیت که در مسئله 

باشدا اعتمادم را حنان مت ل ل ساخت که پن ا  من در تمام  مانی که در خدمت بودم دیگر به حال  
ر بیماری امیر یا سلیانه در ونتی که  یر  نیامدمن امین یط تجربه برای تمام عمر کافی بودا  یرا اگ

 بودن  االک انجامیده بودا دیگر سرنوشت من به شیلی داشتناک رنم خورده تداوی من بودند به 
مآا عیادت کنما ارحند ام که اکنون  یر مرانبت حییمان  اکنون میلف شده بودم رو انه ا  جاللت 

مهربانانه بودن مانند رو اای گبشته او را معاینه    ایسابقه بودن حاال رفتارش در برابر من به شیل بی 
تداوی   کردم و می برایم  تأثیر  کردند شرح می اایی را که حییمان اجرا میاو  با  دارویی  دادن کدام 

شدن رو ی  کردند که باعث اسهاالت شدید و پیاپی می ای را تجوی  می خاص و معین نداشتندن ادویه
روی  ترسم این تداوی حییمان  یاده مآا می مرداشت ضعف جاللت ا  روی پریشانی گفتم که با در ن

اا  کنم که من مآا مرا سر نش کرد و گفت: یونتی  یر تداوی حییمان باشم حنان می اشدن جاللت ب
 کنمنم گویند و ارگاه  یر تداوی تو باشم به تو یۀ تو عمل می می

بود و نسبت به من بسیار مهربان بودن   دادمن وضعش خیلی بهتر شدهبه مرانبت ا  سلیانه ادامه می 
یور  غا  به ممو اندن فارسی کرده بودن شبی به  بان فارسی به من گفت یاین خواند و مبرایم شعر می 

اش به  ورت میخانییی  ملود بودمن ا  پی شا بود و من خواا بگو!م و کدام جمله را تیرار کردن نیمه 
اای پشت پرده به نهقهه خندیدندن ونت  بحهدختران و غالم بار یور بگو!م یط کردم: یاین تیرار می 
ا  ارمنی که در حرمسرا تمام ونت پریشان نشسته بود پرسیدم: یحرا امشا لا و لانج تو    برگشتا

 کشال است؟م 
_ ی احاا شما اروپایی! شاید مسیا نیست شما ران ولی امیر  احا مرا به توپ بست اگر سلیانه  

 خندید ونت حضور مننم 
 خوردمن  ه شدت ییه ب

ایین مورده و ا  من پان ده حبه کاسته بودمن ولی ا   در من میان م رف کلورال اایدریت سلیانه را پ
مآا دستور  کشیدن حلم پیشگیری نتوانسته بودمن دیگر نیا ی به انامتم در پاویلیون امیر نبود و جاللت 

که در ونت ضرورت به  ه سا ندا یوری داد تا برایم جایی در خانۀ شه اده که در ن دییی بود مماد 
ه و پرده مویخته بودن حوا سوخت ام تهیه شده بودن نوکرانم به  شد  ودی حاضر شومن اتاق فرش
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این  مآا را برایم فرستادند و می ی و شمعدانی اای با ودار جاللت مال مت ممدندن ییی ا  حوکی 
 ممدندنمی  وارگان ساعت بحه ممدن غالم رفیقم شیرعلی اغلا به دیدار می 
بود   کشیده کرد بر امان َکوحی که درا من دعوت می رفتمن گاای ا   رو انه دوبار به عیادت امیر می 

مآا حند رو ی را  گفتن جاللت اایی دلحسا ا  ماجرااایش در روسیه می بنشینم و برایم داستان 
اسید  اای لیتیط حه کریستال شدن البومین ا  یریق ادرار کم شده بودا گریور ادامه دادن ضایع امین 

 شدنمی  اای گرده نی  انو  در ادرار دیدهلوله  دیدگی شبیۀگونه عالئم مسیا و امین 
کند  مآا عودت کردن به دیدنش رفتمن گفت که احسان می اای جاللت یط یا دو رو  پن ا  من درد 

اندن یط  فت افرای کرده ای که نبالً بکرش رتر شده باشد و اعتراف کرد که حییمان در تداوی ضعیف 
تر شده بودن شا را نخوابیده بود و برایم گ ارش داد که  اا شدید رو  بعدا انو  ام بدتر شدن درد 

یوری دوباره برو  کردن ماچ پای حپ مغا  به  ولر  بوده استن رو  بعد ا  من البومین دستخوش تا 
بیرون اوا بسیار سرد بودن برف باریدن   دن تا داشتن در پندیدن کردن نبضش سریع و ضعیف می 

 بودن  گرفته بود و یخبندان سختی 
 
 

 فصل بیست و چهارم
 بیمار ملوکانه
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بر ام می به اندوستانی فیر می  دندان  بودند و  کردم و  ساییدما حون حییمان بسیار خرابی کرده 

کرده  مغا   که  را  کاری  که  بودم  می میمئن  خود  به  رساندن  خوااند  پایان  به  یبدجنسی اند    گفتم 
خو  تنگ  اروپایی  دو  من  و  جان  بیندا دن  به خیر  را  امیر  جان  تا  ساخته  وادارش  ایچ!م  نمرانه 
بودا   پاین خوشبختانه توانسته بود در من ونت رخ ت گیرد و به سمت اندوستان حرکت کرده مستر

ای به مغ م خیور کرد که به کمط من  اای بیشترن مسود  نقشه با دستوری برای خریداری ماشین 
ارگ   شد این مگن اندوستانی را نابود سا من گفتم یمسودهما حون شط دارم که من نقشه  ید می شا
مدم کشتن برای کسی که مدت می انسان اا در نجات توانست عملی شودن  اا تمرین کرده  دادن جان 

اا  باشدا کاری مسان نیستن به گمانم نقشه را با  دای بلند فیر کرده بودما  یرا ارمنی گفت: ی اح
مالطن نیشید دو  این را نیشیدن شما مدم کالنا او بسیار کوحطن مر و کنید سپهساالر کشتن یا دبیرال

 کشدنمپیسه اندوستانی بحۀ سگ ران مرد کوحط دیگری برای شما بگیرد و می 
رو  العمل مناسا داشتما سا گار نبودن ا  این البته گماشتن کسی به نتل اوا با ت وری که من ا  عین

ون بلند  من شدم تا منتمر سیر حوادث بمانمن پن ا  من برای مدتی کوتاه ارگاه سرو دایی ا  بیر بر  
گفتم: یتمام شدا امیر به پدر و پدرکالنش پیوستن این مخرین شبش استنم با   شدا در دل می می

می  غور  موضوا  تفنگحه روی  کنیم  فرض  داشت؟  فایده  حه  جنگیدن  را  کردمن  نفر  شش  جان  ام 
با  کردن میا  ندگی من برابر  فتن حه فایده داشت کشتن شش نفر؟ حیات خودم را که حفم نمی گرمی

  ندگی شش نفر دیگر ار ش داشت؟
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کارخانه  به  گباشتمن  سواره  میان  در  مایدلتون  انجنیر  و  استوارت  انجنیر  با  را  رفتم و موضوا  اا 
مسئله ار ش جنگیدن را دارد و اینیه  اایی نیط بودندن با درنگ کردن من موافقت نیردندن گفتند  مدم

اا دست  ارحالا مدعی بودند که من اردن به اا بیشتر ا  شش افغان ار ش د شان خیلی جان اریط 
کارد   با  نرگاو  گلوی یط جوره  مانند  به  گلویشان را  بیاید و  تا کسی  نشست  نخوااند  روی دست 

مور انتمار کشیدن و به نتل رسیدن را  ان گونه خیاالتم برانگیخته شدن جای احسان خفقبشیافدن به این 
ت میم گرفتم دیگر به این پرسش نپردا م که میا    ایجان و وجد ناشی ا  مبار ه برای بقا گرفتن

 ندگی من برابر با شش  ندگی دیگر ار ش دارد یا نهن بر من شدم تا پن ا  من روی مسئلۀ فرار  
می  خیلی کوحط  فرار  امیان  ام  کنیما ارحند  فیر  بود بحث  نلا  یا  به مغ   گلوله  فروبردن  به  ن 

کشد و  دن ولی ضربه با برحها که به  ودی نمی شکردما حون فقی دردی  ودگبر را باعث می نمی 
 بودن می  شقی در گلو که باراا دیده بودم و برایم امیشه ان جارمور بودا بهتر 

میوه خوش دارمن ا  من به    مآا پرسید میا شد و رو ی جاللت ار شا نانی اروپایی برایم مورده می 
اای شیرینا انگورا  ا ه مانند نارنج اای ت مورندا ییی پر ا  میوه شا دو پتنون ب رگ می  بعد ار 

انار و سیا و دیگری میو  خشط و خسته و پستها خیلی بیشتر ا  منحه یط نفر بتواند بخوردن  
 بودن  بنابراین شیم نوکرانم حرا 

اای  اایش را نشان داد؛ سنگین بودند و ا  یال با یرح دادمن برایم تاج به مرانبت ا  سلیانه ادامه می
اای م نوعی که  بود و دیگری با گل  ن مخملی بودن ییی با پر شترمارغ ت ئین شدهپیحیدهن مسترشا 

مآا  اند و جاللت اا برای تاج نامناسا در گرداگرد نوک تاج ن ا شده بودندن گفتم به عقید  من من گل 
دن دااایش را تیر کرده به دستم می اا و عرنحین یور ا   یر پردها کاله یرون کشیدن امین اا را ب من

د رفته بودندن گفتم این حی اا مناسا مونف یط ملیه نیستن گفت امیر خوش   اکثراً انگلیسی و ا  ما
ر ت ئین  کنم ا  پوست خ  بود که با دام سمواا فیر میاا را بر سر گباردن ییی ا  کاله دارد او من 

که گل در تابستان  اای پالستییی ن ا شده بودن گفتم  شده بودن بسیار  یبا بودا ولی به من ام گل 
مآا  گل  یباتر معلوم شودن جاللت پوشندن شاید این کاله بی شیفد و کاله پوستی در  مستان می می
دود بودن در من میان  اا را کندن برایم ملبوم عیسی را نشان داد که حاوی حند عین معمعیلی گلبی 

ای بسیار نشنگ داشت و  دن حهرهداای بود که ملیه کاترینای روسیه را نشان می ای ا  نقاشی کاپی 
اا را برای خودم  توانم ییی ا  عین مآا گفت که می کردن جاللت سلیانه با تمجید ا  ملیه یاد می

ان بودن گفتم حون عیسی ا   انتخاا کنمن در دیوار اتاقا عیسی ا  امیر در حوکات حوبی موی 
 گرفتن کن شودا خوااممآا ا  این عین دلام ندارما اگر جاللت نعمت ملوکانه ولی 

اای  گان به دستم دادن سلیانه پرسید که میا نام بحه دم عین ا  دیوار برداشته شد و ییی ا  غالم امان 
دانم؟ ت ور کرده بودم برای  را می اا را یاد کردم گفت میا نام خودش  پسران امیر را بلدمن ونتی نام 

مآا گفتم که او  شایسته نیستن بنابراین به جاللت   ااکسی که مربوی به خانواده نباشد دانستن نام خانم 
درنگ گفت نامش حلیمه استن نیا ی به  شودن ولی او بی در برابر من به نام یعلیاحضرتم یاد می 

مآا امیر به او داده بودن  مانی  شمشیری را نشان داد که جاللت ام نبودن برایم ستاره و  روی یفره 
رخ داده بودهن سلیانۀ جوان بدون معیلی حجاا پوشیدها  یامی  امیر به جنگ رفته بود و در کابل ن

 بودن  ا  حرمسرا بیرون ممدها فرماندای نوا را در دست گرفته و مشوا را سرکوا کرده
فرستادا پسری بود به نام سردارن برایم گفتند که این پسر  م می مآا سلیانه به ن د نا دی که جاللت 

تنبان و باالت گباشتن خودش را مرد  پوشید و دستار بر سر می می نۀ نمامی  نها بلیه دختر استن 
شا به اتانم ممد تا به دیدار  بار نیمه کردندن ونتی برای اولین که دیگران می کردا حنان محسوا می 

پوشیدم او خونسردانه روی  رسیدن حینی که من لبان می ندری غریا به نمر می   سلیانه بروما برایم 
خوابی  کرد و ا  کم یط جوره کمربند دادمن شا و رو  را نوکریوالی می  َکوچ نشسته بودن برایش

دادم بلند  رسیدن تهدیدم کرد که اگر دا  کلورال ایدراتی را که به سلیانه می ن ار به نمر می  و   ار
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را سیلی خوااد  دن دا  دوا را به حهل حبه کااش داده بودمن گفتم که ا  باالبردن دا  من  نبرما م
اای  حون یط  ار مهلط است و اینیه استفاد  درا مدتا و من ام با دا اای بلند باعث مسیا ترسم  می

 شودن می  جدی
ا  من بودا کسا    سلیانه که ا  خیرات دوا نامگاه بودا عادات مرانا یبیا اندوستانی را که پیش

گفت او یط    کرده بودن من مدم پن ا  انباشتن ثروتی انگفت توانسته بود ا  کشور بگری دن امیر
کالابردار ناا بوده استا حی ی که ا  امیان به دور نیستن سلیانه اغلا به مجرد بیدارشدن به  

بیشتر ا  حهار یا پنج    فرستادا حوالی ساعت یط یا دوی شاا  یرا تأثیر کلورال اایدریت دنبالم می 
ش داده بودما با  کشدن شبی پن ا  منیه یور معمول ترمامتر یبی را به دستساعت به درا ا نمی 

مآا خوااش کردم بگبارد  درنگ ا  جاللت دادن بیدرجۀ فارنهایت را نشان می   10۶وحشت دیدم که  
نبض به  ورت منمم    نبضش را معاینه کنمن دستش را ا   یر پرده تیر کردن دستش سرد بود و 

به ارمنی انداختمن   دن با حنان نبضی ممین نبود تبی در میان باشدن نگاای  افتاد ضرا در دنیقه می 
ای خفه ا  ورای پرده بلند شد و حقیقت  او خاموشانه به پیالۀ حای در کنارم اشاره کردن  دای خنده

درجۀ   10۶رو  بود و ا  این  شده ورای در حای داغ غویه در خایرم برق  دن ترمامتر برای لحمه 
 دادنمی  فارنهایت نشان 

 دا ولی نا دش سردار  گاه خودش با من گپ نمی ایچ   مآا سلیانه در ارتبای با شربت خواا جاللت 
برد و نسبت به  مآا را خواا نمیگفت جاللت کرد و می بار بر ضرورت باالبردن دا  تأکید می  بار

بیمن خشمگین می  اف ایش  دا  کلورال اایدریت سر با   دمن می شودن ا   کوشیدم در عوض  شتر 
مآا پن ا  تقریباً دو افته ا  پبیرفتن  من شد که جاللت   مور دیگری تجوی  کنمن نتیجه دارواای خواا 

کردم باری سنگین  ام در این موردا احسان می نمر ا  نگرانی داروی اروپایی امتناا کردن  رف 
 نبودن  استا حون مسئله خالی ا  خیر شده برداشته ام  ا  شانه 

و ا  مستر استوارت و مستر  یط افته بعدا رو  کریستمن فرارسیدن به مشپ باشی فرمایش غبا دادم  
العاده مایدلتون دعوت کردم نان شام را در اتاق من در ن ر  رف کنندن اوا  اف و مفتابیا فوق 

شان کارد  ساعت شش شام سوار بر اسپ رسیدندن خدمتیاران   اایم تقریباً سرد و یخبندان بودن مهمان 
ندن من حی ی مانند ویسیی نداشتما  و حنگال و پشقاا و سیگار و شیشۀ ویسیی به امراه مورده بود 

بودم و ا    ولی با غرور شیشۀ یط لیتری شامپاین را بر می  گباشتمن من را در بخیر  داروخانه یافته 
ام که بر  حراغ برنجی گرفته بودمن برای  رف شام دور می  نشستیمن حهل اش را امیر اجا   استفاده 

ساخته و متش فرو ان در بخاری حوبیا سراسر   اش سه شمع افروخته بودا ب م را روشن ار شاخه 
دادن  ور ساخته بودن دیواراای سفید اتاقا نور حراغ را با تاا می اتاق را در گرمایی میبوا غویه 

شد که افغانستان را تقریباً فراموش کنیم  ای نرم  مویخته ا  در و کلیینا باعث میااتاق گرم با پرده
گیر ما بودا ارحند ام فقی برای حند لحمهن سوپ  ی را که گریبان اگونها احسان ناامنی و به امان 

مالی کنسرو شدها نان تاستا پودینگ شلیر و میوهن پن  خوردیم و کباا کبط و گوسفندا ماای ن ل 
با ایجانی غرورممی  ولی مهارشدها سیم من را نیع کردیم و منتمر  ا  م ن نوبت شامپاین رسیدن 

پنبه را اندکی ساست کرده و نفن در  وا بپردن نپرید! با فشاِر انگشتا حوا اش به ا پنبه ماندیم تا حوا 
خ ندادن بوتل را به نرمی   ت تیان دادیم  جنباندیم و پن ا  من به شد سینه نید کردیمن با  ام حی ی را

لبخند نان کنار می  ایستاده بودن بی  و با  انتمار کشیدیمن ارمنی  بوتل ام  با کن  خیال گفتم: یلیفاً 
 پنبه سخت شده استنمشود حوا که معلوم می بیارن یوری 

پنبه به  پنبه فروبردمن بلیا حوا با کنی را پیش کرد و من محتایانه من را در حوا ناباورانه بوتل 
اید که ایچ  پنبه نبودا ا  خود شامپاین بود! ارگ  شامپاینی را حشیده رون ممدن عیا ا  حوا مسانی بی

یور  حشید پرسیدم: یحرا این اش را می مور استن ا  ارمنی که م ه ی ی تهوا کف باال نیاورد؟ حنین ح
 است؟م
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 _ ییور نیست  احا! یا ده سال در شفاخانه بود  ورش رفتنم 
توانند شامپاینی  ای مانند تو مینارنجی من به ارمنی گفتم که فقی اشرافیان نا ک شامپاین را یردم کردی 

م ه نیستن خوا شربت استن به من م ه استنم ولی پن  بی   بائقه بنوشندن گفت: ینی  احاابی 
 نوشیدن نمی ا  انامت در انگلستانا دیگر شامپاینی که یا ده سال را در شفاخانه مانده باشدا

انگلیسی را سردادن  و  دای بم و شیرین حندتا خواندن ندیمی    شام مایدلتون با گرمی پن ا  نان  
ران    ”The Anchor ’s Weighed“و    ”The Thorn“ اای  مانگ  کریستمن  مانگ  یط  و 

العاده لبت بردمن پن ا  مدتی درا ا شنیدن موسیقی  شدن فوق موا  می ای ام استیوارت ام برای لحمه 
اایم بودن خودم نخواندما حون شماری ا  نوکرانم افغان بودند و در اتاق  ش حنان نوا شی برای گو

اا  اا به یر  دید افغان ساختمن ولی مهمان وحط میحاضرن اگر خوانده بودم به نمرشان خود را ک 
ای ا  سربا ان به اتانشان در  شا سوار بر اسپ و به امراای دسته اامیتی نائل نبودندن حوالی نیمه 

 رگشتندن ب کارخانه 
مآا دستخوش حملۀ بیهوشی شدن دست کم خودش برایم حنین حی ی را  دو رو  پن ا  منا جاللت 

کرده که ضرورت افتاده برایش شراا بداند تا به اوش  سان ناجوری می شرح دادن گفت حنان اح 
ای  شه موردنش مناسا استن شیحالبیایدن ا  من خوااش کرد شراا را حشیده و معلوم کنم میا برای به 

به دستم دادند و ا  من ندری در جام ریختمن مایعی شفاف با رنگ کهربایی بودن پنداشتم حپلین باشدن  
نوشم که امیر به فارسی گفت یخبردار!م یعنی اشدارا نوی استن به من پیشنهاد کرد  خواستم ب می

مسلمان نیستمنم  ممی د؟ نیا من خو  با شربت مخلوی کنمن در دل گفتم: یحپلین را کی با شربت می 
کردم و حشمانم  کنان در حلق ریختمن شربت نبودا بال بود! متش مباا بودن در فرودادنش تقال میتبسم 

 بودن  اشط پار شده  ا 
بود که به سرعت ییی   ام به میدان برو  احساسات و عوایف رنگارنگ تبدیل شدهکنم حهره فیر می

به خود می اایش تییه پاشتی شدندا حون امیر بر  ا  پی دیگری ماار می  به  داده و ا  خنده  پیحیدن 
ست و ا الً مناسا حال  اا گفتم که شراا بدی امجردی که نفسم اندکی راست شدا در میان سرفه 

کنم ودکا بوده باشد و یا کدام عرق مشابه روسین در ادامه گفتم که برای  مآا نیستن فیر می جاللت 
شرابی مضر استا حه کم و حه  یادن ولی اگر حمالت ضعف او را  مآا ار نوا  اعراض جاللت 

دانستم که پاین  تن میای مرغوا و کهنه اسکندا پن بهترین حی  امانا ویسیی  به نوشیدن ناگ یر
ای ا  ویسیی به کابل مورده بود و انگام رخ تی رفتنا بقیه را برای استوارت و مایدلن  بخیره

کارخانه شتافتم و بوتلی یلا کردمن به ن ر برگشتم و من را مقابل    گباشته بودن بنابراین به سوی
ویسیی مخلوی با دو جرعه  مآا گباشتم و برایش یریق نوشیدن را توضیح دادم: یط جرعه  جاللت 

شودن  مآا خوااش کرد نشان دام حگونه نوشیده می ما و یا در موارد ضروری یط در یطن جاللت 
ویسیی را در    ozد که امیر ا  من خواست پیش ا  او بحشمن یط  این نخستین و یگانه یداروم بو

نگبشته بود که سرم  جام ریختم و دو برابر ما اضافه کردم و سرکشیدمن پن ا  من نشستمن منی  
حرخیدن گرفتن نه اینیه ناخوشایند بوده باشدا برعین! به خود گفتم حه خوا خوااد شد اگر یط  

بود برای امیر بیان کنمن ولی در عین  مان   مغ م خیور کرده داستان لییف را که امان لحمه به  
با د  اش را می فی مغ  مترجم م هداند و لییفه احتماالً با عبور ا   ابه یادم ممد که امیر انگلیسی نمی 

 دِن اثر ودکا یا ارحی ی که من  ارمار  شودن با  به فیرم رسید که نمحین و یا حدانل کمرنگ می 
مآا گفتم که حون به  ویسیی با معد  خالی شایستۀ یط یبیا نیستن به جاللت روسی بودا توسی  

ترسم افیارم را  روا کرده است و میای که نوشیدم اکنون به تأثیر شیشراام عادت ندارما پیاله
کنمنم  مآا فرمود: یپریشان نباشا من حاره می داد؟ جاللت مشفته سا د و میا برایم اجا   رفتن می 

ای لیمو موردند و ادایت داد تا یط نفن بنوشمن به راستی که  ای حای تیره با پارحه یاله دستور داد پ
 رفتمن  ای با ودار به خواا باالخره به اتانم رفتم و بر حوکی ای جانانها سرم را به جایش موردن  به شیوه 
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سه  ندوق  درنگ به مستر پاین بنویسم تا  امیر ویسیی را م مایش کرده بودن ا  من خواست تا بی 
کننده  ا  من فرمایش دادن ویسیی به ونت رسیدن ییی دو رو  بعد امیر دستخوش یط عرض نگران 

ان را برایم شرح دادن نوعی مورا بود که ا  پااا به یرف سر  شدن حون به دیدنش رفتما این احس
الیم سیتۀ  شدن ترسیدم که مبادا عفش گوش و درد و سنگینی شدید سر می یافت؛ باعث فش انتشار می 

مغ ی یا حملۀ ع بی باشدن خوشبختانه اعراضش به تدریج رنگ باخت و دو رو  پن ا  منا درد  
 کردن  به پااا رجعت 
بود و ناگ یر   ام انبار شده وباره به کار در شفاخانه مغا  کرده بودمن ونایع شدید سر در من میان د 

سرکی بود که خیلی مورد عالنۀ  بودم حندین عمل جراحی را اجرا کنمن ییی عمل سنگ در ن د پ
هللا نرار داشتن پسرک به سرعت بهبود یافت و من او را با ییی ا  ونایع ت ادمات  شه اده حبیا 

 بردمن  بود  خانه دربار کردهبودا با خود به ن د شه اده که در سالم  که او ام شفایاا شده کارخانه 
داری را به دوش گرفته بودن  بار حیومت   هللا بخشی  یاد ا در جریان مریضی امیرا شه اده حبیا 

د  ترین ناضی شهر را داشتن موارکردن پاست عالی داد و دعوا  اف می رو انه حندین ساعت بار می
رد و کوحط را به یکوتوالم یا رئین پلین نمامی  لییا  کابل راجع می   خا کردندن اضافه بر دادگاه ما

خانم است؛   رئین روحانیون یا یخان مال  محیمۀ شرعی ام وجود دارد که ریاست من بر دوش 
افعه  ممو ندن البته حق مراجعه به محیمۀ نهایی برای مررا می  یرا روحانیون سیستم نضای اسالمی  

خان  ا   نضایی  مسائل  ا   شماری  در  ام  امیر  شخص  که  بودم  شنیده  و  دارد  وجود  مال   ام 
 گیردنمی  مشوره

اا  فاتر حیومتی و کار انبوه کاتبان و منشیان یا میر ا ومیفۀ شه اده ن رهللا نمارت بر مدیریت د 
کار بودند و مدم من  تاا سو نده و حه در سر  اا را در ار اواییا حه در  یر مفبودن اردو شه اده پرا

باران سیل باد  یا  یر  و  ند برف  در میان یط  ا   گونا می اای گ ندها حه  بر اسپ  دید که سوار 
شتابندن کار نمارِت  سوی سالون دربار و یا دفاتر میر ایان در ن ر ارگ می اایشان در شهر به  خانه 

شد و خود به مثابۀ  سلینت می   رتبۀ اا باعث خجالت بسیاری ا  مأموران عالی منمم و رو انۀ من 
افغان  برای  رو انه  و  مردمی  درسی  نده  بودندا  معمولی  امیشگیاای  شعار  یا  که  یفردا  شان 

 استن فردامپن 
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کرکتر من مغا  کرده بودن ولی ا  منجایی که  اا به پخش افوااات دربار   دادا در با اردرن می 
این مسئله اامیت نمی  منیه رو ی  خودم کاری نیرده بودم که ا  من در تشویش باشما به  تا  دادم 

اا  یافته و مسلمانا با من تمان گرفت و ا  ماایت موا ه العاده تعلیم نمایند  بریتانویا امان مرد فوق 
که حنان حی اای  شت گفته بودن فقی مغ  گندید  این جانور  گفتن اکنون حسابی خشمگین شده بودم  

ا اینجا و منجا  اای کثیفپچ کردن نادر بود مرا در غیاا و من ام نه به  ورت واضحا بلیه با پچ 
 کندن  تواین

نامعین که مانند  ار   بهم و  اتهاماتی ما برابر  دفاا در  بود؟ تالش برای  حه کاری ا  دستم ساخته 
بود که خودم به  بردا مانند این می ورت نامرئی و در کنج و کناراای متعفن به سر می تیفون به  

تواند برایم کاری کند تا ماایت دروغین  ا می خود اتهام وارد کنمن منشِی نمایندگی دوستانه پرسید که می
تی دیگر  ترین حی  من بود که به ایچ نیم دادا مهم افوااات ثابت شود؟ تا جایی که عقل من کار می 

ای در میان باشدن  توجه به اینیه حه مسئلهنگبارم من مرد در کارم مداخله و یا برایم ترجمانی کندا بی 
و او برایم تو یه کرد که امان لحمه ت میم خود را به امیر بنویسمن  این را به منشی نمایندگی گفتم  

مشخص متهم  ند که او را به جرمی  مآا نوشتم که به من مرد اعتماد ندارما ارح بنابراین برای جاللت 
توانمن نامه را با این جمله به پایان رساندم که اگر این مرد بیش ا  من در حضور امیر برایم  کرده نمی 

مآا خواام خواست تا مرا ا  خدماتش رخ ت دادن برای اینیه امیر گمان  ی کندا ا  جاللت ترجمان 
مآا  شی نمایندگی خواستم من را برایم ترجمه کندن جاللت اما ا  مننبرد نامه را به تحریط ارمنی نوشته 

نبودن    کردا دیگر اندوستانی منجاام را به شیل کتبی جواا ندادا ولی ارونت مرا احضار می نامه 
داد که امیر نضیه را دعوایی میان دو مترجم می اای سال رخداد  برایم نشان  پنداشته و  اای بعدی 

ای  ونت ا  ناراحتی و فشار روانی ندا ی بر راه امدیگرن او ایچ اتالشی ا  اردو یرف برای سنگ 
 نبودن  گیر من بود مگاهکه گریبان 

افته   دانما ولی حند کرد نمی اینیه حگونه عمل می اندوستانی پن ا  من راای دیگر را پیش گرفتن 
مرانبتش    بود دوباره به  مآا سلیانه به من رسید که ضمن من خوااش کردهای ا  جاللت بعد نامه 

ای به سلیانه نوشتم  درنگ نامه بپردا من البته خواسته بود که اندوستانی را برای ترجمه بیاورمن بی 
مآا امیر  اا مشنا ساختمن جاللت به امیر نوشتم و او را با فیت   ای ام و خواستش را رد کردمن نامه

م امیر را به ایالا سلیانه  دیگر انتخاا کنمن ت می   توانم مترجمی پاسخ داد که اگر میل دارم می 
رفت مرا دوباره نخواستا کاری که ا  تشویش  که انتمارش می رساندمن ولی سلیانه  ن بود و یوری 

 کاستن  من
به امان منوال بودن ییی دو رو  خوا بود و با  خراان پیاپی به    آا امیر حند افته موضع جاللت 
ن ولی کسی شماری ا  دارواایی را که من  کردمرفتما ارحند ام دارویی تجوی  نمی عیادتش می 

 خواستن  شمردم ا  بمبئیبرایش مناسا می 
دای ن د پدرش ممدن امیر  م در ییی ا  رو اا که در حضور بودما شه اد  کوحط محمدعمر به سال

بردن شه اده بر پسران کوحیی که  ا  رفتار ممرانۀ شه اده که انو  دوساله نشده بود خیلی لبت می 
راند و ییی را حنان ترساند که به گریه افتادن امیر را خنده  برش گرد ممده بودند فرمان می  و  دور

 ک شااانه داردنم گرفت؛ نارنجی به شه اده داد و گفت: یاین بحۀ کوحط سلو 
می  کرده  توسل  گمان  و  حدن  به  فقی  مینده  مورد  در  ونتی  مدم  که  است  داده  نشان  گبشته  تواندن 

من  دوست  دارمحمدا  ب رگ  می  امیر  وداا  را  جوان فانی  را  گفتا  شیرعلی  یعنی  پسرش  ترین 
بیبه  و  گ ید  جانشینی  به  داشت  شاای  ریشۀ  و  پدر رگ  و  مادر  ا   که  پسخایری  ا   ران  توجه 

اای شیرعلی در رنابت با برادرانش  اا و شیست اا را ناخرسند ساختن کامیابی تر گبشت و من ب رگ 
 استن  داستانی کهن 
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گاه مر ویش را مبنی بر اینیه حه کسی جانشینش شود  دانما امیر عبدالرحمان ایچ یی که من می تا جا
ابرا  نیرده بودن ولی شواادی متعدد وجود دارد که مدم   دارد که اگر را به این فرض وامی علناً 

شدن در حال  سالی دیگر حیومت کرده بودا شه اده محمدعمر وارث تخت شمرده می مآا دهجاللت 
حاضر در کابل دو جناحِ م مم و مخالف ام وجود داردن ییی جناح سلیانه است به خایر پسرش  

اا کشانده شود و یا متعلق به ییی  ه خواستم پایم به تویئهللان ارحند نمی و دیگری جناح شه اده حبیا 
لق به جناح  دانم که با  ام مرا متعا  دو گروه شمرده شوما  یرا این مسائل ربیی به من نداشتا می

دیدندا عمدتاً به خایر ان جارم ا  یپشۀم اندوستانی که وابسته به دستۀ رنیا محسوا  سلیانه می 
 بودن  اغلباً بسیار مؤدا و مهربان  هللا نسبت به من شدن با من ام شه اده حبیا می

او   با  که  کسانی  برابر  در  و  است  امیر  یدلخواهم  امسر  او  داردن  نیرومندی  پیروان  در  سلیانه 
شباات به او  خون امیر است و در نایعیت و نوت کرکتر بی دست و م ادمنشن ام اندا گشادهتمان 

اای  ؛ ولی مادرش کنیِ  ییی ا  ملیه هللا مردی باکفایتا مهربان و دارای نبوغ است نیستن حبیا 
برو ن د  بدخشان( استن ملیه خود بحه نداشته و به شوارش گفته بود ی امیر عبدالرحمان )دختر میر

تواند  هللا انو  در حضور این ملیه نمی کنی  منا باشد که ا  یریق او  احا بحه شومنم حبیا 
دانم که حیومت اند  یار اامیت داردن من نمی اجا ه بنشیندا وانعیتی که ن د مردم افغانستان بس بی 

سا   ۀ سرنوشت بریتانوی حه سیاستی را اتخاب خوااد کردا ولی احتمال من  یاد است که ونتی لحم
 شدن  اا به کابلا فی له خوااد فرارسیدا موضوا پیش ا  رسیدن بریتانوی 

ن جناح در مرف حند رو   کنم که سران این یا م ارگاه بر گبشته بنگریم و داوری کنیما ت ور می 
ای دیگر ا  میدان رانده خوااند شدن اگر امیر تا رسیدن شه اد  کوحط  شوند و یا به گونه ندانی می 
ب رگ  برموردهبه  است  برانگیخته  کودکی  در  که  را  انتماراتی  و شه اده  بماند  سا دا   سالی  نده 

داشتن این شه اده ا  جنن پدرش استن  وتاج را نگه خوااد  توانم مجسم کنم که او به تنهایی تخت می
سرو دا  انگلیسی که بی کنم بتواند با پشتیبانی معنوی یط نمایند   هللا ام فیر میا  یرف دیگر حبیا 

ای نیا مند دبدبه  باشدا عانالنه فرمانروایی کندن به عقید  من حنان نماینده در پشت پرده نرار داشته 
اا اکنون  اا باید رفیق پادشاه باشد نه رنیبش؛ و افغان به ن اکت   وفش نخوااد بودا حون مرِد مگاهو کش 

 نداردن   نم که ربیی به من لبته من ا  مسائلی گپ می اندن ااا در میانشان خوی گرفته به حضور فرنگی 
خانه به  ن ر  ا   کوحیدن  برای  جنوری  ماه  اخیر  من  مان  در  در  خواستمن  اجا ه  شهرا  در  ام 

انگلیسی اس بیشتر میانجنیراای  این نفنتیوارت و مایدلتون را  کشیدِن دوباره در فضایی دیدم و 
ایده ا   مقامملو  در  انگلیسی  گوارای  گند  اای  ا   مکنده  اوای  و  دربار شرنی  یط  فضای  با  یسه 

ای به تنهایی در اختیار داشتم و مجبور  بخشیدن اکنون خانهالعاده میاشا بر روانم تا گی فوقتویئه
و م احمت غالم  نبودم شا  ا  بحهرو   بعضی  بودم  ناگ یر  ولی  کنمن  تحمل  را  و مال مان  گان 

که عمدتاً ناشی ا  سردی شدید بودا بپبیرمن با درنمرداشت  اا را  و نداشتن سهولت   مشیالت جسمی
سو  م اد شد که ا  حنگ سرمای استخوانشمار خانها یط اتاق ام پیدا نمیاای بیدراا و اارسی

ام فقی یط پشتۀ کوحط ای م بودم و اکنون در خانه شروا  مستان به ن ر احضار شدهباشدن در 
موردنش دشوارا  یرا اول  دست حوا سوخت کمیاا بود و بهداشتمن من ام به  ودی م رف شد و  

نشستن در کف   شدنا امانا ک کردهشدندن بنابراین یگانه راِه گرماای سلینتی مستحق من میکارخانه
سپیدن به  ندلی  غالی و کشیدن لحاف تا  نخدان و در عین  مان در تن داشتن پوستین  اتاق و ح 

شودن برای در دست گرفتن و خواندن  کن میساعت این حالت خسته  و حپن و کاله بودن پن ا  حندین
 اای ضخیم و پشمی کتابی و یا برای استفاده ا  کارد و حنگال در ونت نانا مجبور بودم دستیش

دیدم رسید و میدر ییی ا  رو اای فبروی سردی اوا اندکی کمتر ا  معمول به نمر می  بپوشمن
م( باال  گرداتا به بیست درجۀ فارنهایت )منفی افت درجۀ سانتیکه درجۀ حرارت در داخل اتانم  

توانست من را بسنجدن ولی  مانی که به راستی  رفته استن این سردی منقدر شدید نبود و ترمامتر می
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توانستم بفهمم سردی به حند درجه رسیده استا حون سیماا در شیم ترمامتر  شدا نمینط میخ
اند در شاما نان خشط را نیع کند یا بشیندا دیگر وضع نامناسا است  شدن ونتی مدم نتومنجمد می

رد میو ونتی مجبور باشد ما نوشیدنی   ام که میان شودن شنیدهاش را با حیش بیوبد دیگر اع اا خا
یخ گوشت  عمیمی  مقدار  نیو لند  و  خرید انگلستان  می و  ده  گوشت فروش  انگلستان  در  و  شود 

بودا با لبت خورده بودمن ولی در کابل حنین نبودن   ده نگهداری شدهدیر یخگوسفندی را که خیلی  
اتاق  دست گوسفند را که دود ا  من برمی تابه روی  غال به داخل  خی د ا  متش برداشته و در 

مورندا ولی مغ  من ن دیط به استخوانا خام و مانند یخ استن حنین حی ی  شت استن خیاراای  یم
به درد یخ رکاا یخ ده ام  در مورد ما این ادعا  نیست و  نامهبسته ام  دق میبخور  اایم را  کندن 

ش را  رفتا علتنوشتمن اینیه حرا مربای ملو ا  مرحلۀ ل جی برودت فراتر نمیناگ یر با پنسل می
اای  شدن این امه مرا مشفته ساخته بودن امه حی  به نمرم حون پدیدهگاه سخت نمینفهمیدمن ایچ

ممدن خوش ندارم  بحانه پیالۀ کیاوم را با یط نفن سرکشما ا  ترن اینیه مبادا  می  غیریبیعی
 بنددن یخ

حه پشیمان شومن ولی  بحی ی نمانده بود که ا  ترک اتانم در ن ر و من فضای پر ا  تویئه و غالم 
مراسمی خود  ا   بستر  به  رفتن  کردمن  غلبه  ساستی  این  لبا  بر  دنت  به  منمور  این  به  و  ن  داشت 

ای ا  پوست گوسفندن دو جوره جوراا  تنه پوشیدم و نیم ام باالپوشی می پوشیدمن روی لبان پشمیمی
روی کف گلین اتاق پهن  ام  داشتما یط عبای حماما یط جوره دستیش و کالهن نالین پشمی پشمی  

وست  تر بودن یط گلیم پوست گاو و یط روجایی پتر ولی سخت بودن اینجا ا  روی حهارپایی گرم 
رساندن ونتی در  یر لحاف خ یده بودما باید ییی  روباه و یط پارحه لحافا تدابیر را به اکمال می 

مردندا ولی شماری  ا  سرما می  دانم حه تعدادی کاشتن نمی ممد و شمع را می ا  سربا ان نگهبان می 
 کشتن می  یاد ا  فقیران را سردی

دیدم که عریان بر برف افتاده و  ساله را می ریباً حهاردهای تقدر راام به سوی شفاخانها اغلا گدابحه 
نالید: یا  برای خدا یط تیه نان بده!م شنیده بودم تمام عمر را لاخت گشته  با  دای یینواخت می 

 ده و مرده باشد؛ ولی نها ییی یا دو سال بعد  ا  رو اا ندیدمشن فیر کردم که یخ استن در ییی  
باد و معروض به شعاا روشن  کشیدا ولی امیشه جااای پناه را  می دوباره دیدمن گرحه بر برف د 

 کردنمی  مفتاا را انتخاا 
 روی دریای کابل را  العاده سنگین افتادن امیر دستور داد تا پال کهنه و خشتیِ در من سال برفی فوق 

تنگۀ کوه  شد که دو د سال کهنه استن در  یر  بردارندن پل ساختاری مستحیم داشت و گفته می 
اای عمیم  کرد که ونتی برف ما شودا کتله مآا فیر میاان جاللت داشت و در ن دییی کارخانه  نرار

 یر ما خوااد شدن ونایع  اا و بخشی ا  شهر  ما سیح دریا را در مقابل پال باال برده و ورکشاپ 
 کردن  بینی امیر را ثابت مینده دنت پیش 

شد و  اای بخار مشیل داشتندن حوا خشط پیدا نمی ن ماشین اا انجنیراا در روشن کرد در کارخانه 
لوله تر نمی با حوا   داشتن  متش را روشن نگه  به دیگ ماشین می شد  به  اایی که ما را  رسانند 

 شدن  اای بخار پَرَحو باالخره کار ماشین  ورت مداوم یخ بسته بود و  
میمانه بودن ار رو  اعراضش را برایم  العاده  اایم ا  امیر ادامه داشتن رفتارش با من فوق عیادت 

داد و خیلی  گفت دوباره  یر تداوی من خوااد ممدن برایم وعد  رخ تی می داد و باربار می شرح می 
اش کاندسیر بودن   دند و شفایابیان او را پیاپی رگ می گفتن البته حییماای گوارای دیگر می حی  

رن را شرح دادم و تو یه کردم دوباره نگبارد  دن در ونایع نقمآا مضر بودن رگ برای جاللت 
اای اندیا  رگ ب نندن ا  این تو یه ناراحت شد؛ ولی حند رو  بعد به ایالا من رساند که رو نامه 

 دن ابرا   اش تب ره کرده بودندا نمراتی در مورد رگ حی انگلیسی و روسی که در مورد وضع  
  دندن ونت با  ام حندین بار او را رگ   مانگ استن ا  من اند که با عقاید من ام کرده
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در اواخر فبروی سردی اوا شیستن در جریان  مستان اسییت روی یخ را ندیدم و ا  منجایی که  
 نیستن  اا مرسوم ه این ور ش در میان افغان توان نتیجه گرفت ککابل پایتخت کشور استا می

انگلستان با خود کفش اسییت نیاورده    خبر بودما ا  حون پیش ا  ممدن به کابل ا  شدت سردی من بی 
 توانمن نمی  را به حیرت انداخته بودما ارحند ام اسییت کردهبودمن در غیر من بدون شط مردم بومی  

ییی ا  نیعات شیعه را منحل کردن این باعث ایااویی  رو  اول مارچا امیر که خود سانی استا  
اا  نشین استا ارحند که اکثر افغان شودا شیعه می در کابل شدا  یرا بخشی ا  شهر که حنداول نامیده  

اندن دو رو  پن ا  من شنیدم که سرو دایی در ن ر رخ داده استن تمام ج ئیات نضیه را  سانی 
کندن  م خبراای ن ر به تدریج و به  ورت نانص به بیرون رخنه می دانما  یرا حنان که نبالً گفتنمی 

یوالنی و م من افسرده شده بودا حون پسرانش را احضار کردها  اای  به باور من امیر ا  بیماری 
هللا و نه ام کدام  برایشان گفته بود که او شاید ده سالی بیشتر  نده نباشد و به احتمال  یاد نه حبیا 

یرف و  م( ا  یط  خانا اند جانشین او شودن ا  یرف دیگر ایوا )پسر شیرعلی توپسر دیگرش می 
ام متفق باشندن گفته بود اگر مدم حند   ای سلینت دارند و باید پسرانش با اسحاق ا  یرف دیگر دعو 

دسته  ببنددا  ام  به  را  حوا  می تا  وجود  به  محیم  حوا ای  اگر  ولی  ییهمید  را  داد  اا  فشار  ییه 
 شینندن می  امه

شدن دیگر نیا ی به متش و  ندلی نبودن  تابید و برف به سرعت ما می اکنون مفتاا پر  ورتر می 
کردا کافی بود لحماتی پیتَو کندن رو  دام مارچ اوا نسبتاً گرم بودن رو   ر مدم احسان سردی می اگ

ام بود  مآا م روف  رف شا  مهر به مالنات امیر به ن ر رفتمن جاللت سالگرد تولدم بودن پن  
مآا جاللت اای مجاور منتمر ماندمن پن ا  نان شام با  و برایم ندری انگور فرستادن در ییی ا  اتاق 
تواند ندری راه برودن مانند حندی نبل الغر نبودن پن   حبت کردمن گفت وضعش بهتر است و می 

ای و  نهوه ا  اینیه ندری با من  حبت کردا دستور داد تا اسپ کوحط و  یبای نیغنی به رنگ  
 بپبیرمن  اای سیاه را ا  یویله بیاورندن ا  من خوااش کرد من رالیه

رجمان جالا اندوستانیا پشها کوشیده بود تا انجنیراای انگلیسیا استوارت و  کمی پن ا  منا ت
خان کاکای امیر که رسماً نامر کار   مآا بد جلوه دادن به سردار یوسف مایدلتون را در حشم جاللت 

اند رو اای جمعه کار  ا بود گ ارش داده بود که من دو مرد انگلیسی با وجودی که مسیحی اورکشاپ 
انجنیر   کنندن نمی  مترجم  یگانه  خانه او  به  شام  منان یط رو   بودن  مگاه  اا  ا  مسئله  مرا  و  ممدند  ام 

شنبه  یط اا رو  مآا نامه بنویسد و توضیح داد که انجنیرساختندن به ارمنی فرمایش دادم به جاللت 
یحی جمعۀ  اندن میا امیر بر اینیه اکنون به جای جمعۀ مس را که جمعۀشان است به خدمت امیر گباشته 

کنند اعتراضی دارد؟ امیر در پاسخ گفت که ایچ نوا ایرادی نداردن نی  به  محمدی را تعییل می 
بود و در    سردار نوشت که تونع افت رو  کار در افته احمقانه استن سردار پیرمردی درباری

نه  کرد و اا امواره کشمیش جریان داشتن سردار نه سرشت کارگر انگلیسی را درک می ورکشاپ 
کنم که سر سلتر که در من ونت مستر پاین نام  اای دیگر مگاه بودن فیر می ام ا  ف یالوجی یا دانش 

داشت و عقایدی م ممان پاین وجوه شخ یتی نوی  بودن  هن ولی  داشتا ام برای سردار معمایی 
ام در  را داشته باشدا من کرد این دومی سردار  احا نه من را داشت و نه این راا گرحه فیر می 

 بودن  مسائلی که معلوماتش نانص 
اای دوران  درپی بییاری اای پی کاری شدن یخبندان شروا شدا انجنیران کوشیدند با شا ونتی ما 

شد تا بتوان در برابر  ید کاراایی  یاد اجرا می سرما را جبران کنندن تا جشن سال نو مسلمانانا با 
 کردن  ارائهامیر نمایش جالبی ا  سالح و مهمات 

دوانی و ور شی  اا شروا شدن مسابقات اسپ مخرین رو  سال کهنها جمعه بود و پن ا  من رخ تی 
برگ ار می  مسمایی  کوه  پای  دسته در  کنار سرک شدن  تماشاحیان  کوه اای  و  بودند    اا  ف کشیده 

دیل شده  رنگ و سنگِی مسمایی لبان پلوخوری پوشیده بود و به ستیژی ب رگ تبکهنسالا خاکستری 
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ا ار در پرتو   اای شادرنگ به تنا ا اردیدی که جامهاا را می بودن ا  پای تا کمر کوها افغان 
نشسته خیره  و  ایستاده  منجا  و  اینجا  مفتاا  ارکنند   در  ثروتمندان  و  شه ادگان  برای  که  اندن  جایی 
افراشته سنگ  خیمه  بودا  اموار  اندکی  متشی  والخ  من  ن دیط  در  نوکران  و  حوا    بودند  ا  

نادارا دستفروش بودند و حای و شیرینی و کلحه می  افروخته  برای مردمان  گرد اای دوره حیدندن 
رساندند و کسی که  اا با مشط ما و مروف حوبین ما می فروختند و یسقابیم شیرینی و کلحه می 

پیاله  داشت  را  می توانش  شربت  یخ ای  که  گالخرید  یا  نارنج  یا  لیمو  با  است  شیرین  ان  مبی 
بیرق با یحه  ار ان فروشان  ع ااای  و  اشپاالق  کاغبیا  جمعیتی  اای  انبوه  به  را  اندی  نیمت 

 بودندن  کرده اا را به سوی کوه پار فروختند که جاده می
 د یاردا که سواران سر به خود اندکی کم و  باً پنج دوانی در مسیری به درا ای تقری مسابقۀ اسپ 
گرفت و تقریباً کارییاتور من حی ی بود که به نام   ورت می   کردند و روی سرکی پخته یادش می 

نراوالن معلوم بودندن ارکسی میل  بود و نه ام پیش  شناسیمن نه کدام جای ه تعیین شده دوانی می اسپ 
اا میل تاختن داشتند و  حارنعل به باال و پایین بتا دن حون خیلی   توانست در مسیری دلخواهداشت می

دیدی  کردندا ت ادمات فراوان بودن گاای می مالحمگی میمیان نبود و سواران بی   درایچ نوا نممی  
گفتم  دانم حقدر دست و پا شیستن ن دیط نرفتمن به خود می حرخندن نمی که سوار و اسپ گرد خود می

دادن  میندن یط ت ادم شدید درست در روبه اد خودشان به سراغم می اگر جراحتی رخ د  رویم رخ 
دم به حال  ارکار ممدند و او و اسپ را ا  جای بلند کردند؛ به رویش ما سرد  دند و امان رفیقاِن سو

 رفتن  ممدن اسپ ام لنگیده به دور 
ورفته در  مینا کاله کدام  شدا ولی به جای میخ حوبی فر پِگینگ ام اجرا می ای شبیه به تِنت با ی 

دادندن  احا عرنحین  نی ه ادف نرار می گباشتند و سربا ان سواره من را با  بحه را روی  مین می 
گرفتندا فقی  پریشان نبودن کالاش میمئن بودا حون با وجود اینیه سواران خیلی ماارانه نشان می 

شدن  ممی  تماشاگران بلند می امهمۀ تحسین ییی یا دو نفر توانستند نی ه را در کاله فروبرندن من ونت 
مور بودن ار لحمه انتمار فرورفتن نی ه به  حشت ممدن پسران کوحط برای دیدن ور ش ون دیط 

 دنم   کشیدما ولی حنان حی ی در کتاا تقدیر درج نشده بودن مسابقۀ یلیمو سینۀ کدام کودک را می 
گباشتند و سربا ان  د به  مین فرورفته بود می افتادن لیمویی را بر سر حوبی که عموام به راه می 

موردندن بسیار  حرخاندندا ایااوکنان اجوم می دور سر می  که شمشیر راییی پن ا  دیگری درحالی
کردن گاای ام یگان  رسیدندا ولی به ندرت ضربه بر لیمو ا ابت می مور به نمر میوحشی و ترن 

ا شمشیر و حه با نی ها اغلا ماارتر ا  سربا ان  اا حه بگباشتن این شخص مهم پا به میدان می
کردن داشتندن رفیق دوران ترکستانا میر ا عبدالرشید ام  مشق بودندن احتماالً ونت بیشتری برای  

خانا پسر   با ی بد نبودن در فر تی دیگر سردار عبدالقدونسواره به میدان ممدن مهارتش در نی ه 
پِگینط  انداختند و تِنت کنان تیر به نشان می رباری را که حهارنعلخان د  کاکای امیر را دیدم و نعیم بحه 

العاده ماار بودندن رفیق کوحیما محمدعمر پسر معاون سپهساالر بر اسپ  اردو فوق   کردندنبا ی می 
بود حون در امان نخستین دورا کاله   عربی کوحط و سفیدرنگی سوار بودن حتماً بسیار تمرین کرده

ن برداشتن پسر خاردی که شه اده ن رهللا را در من سال در دیدار ا  انگلستان  را با نی ه ا   می
ردتر محمدعمر بودن او حنان ند کشیده بود که با رسیدن شه اده در  امراا ی کرده بودا برادر خا

 دادن ایستگاه نیار وییتوریاا در نمر اول نشناختمشا تا منیه ن د من ممد و مرا مخایا نرار
  داشتن لگام و حهارنعل تاختن و یا در شد؛ ایستادن بر  ین و نگه رکاران ام اجرا می اای سوانمایش 

حال تاختن دستمالی را ا   مین برداشتنن امان حی اایی بود که در انگلستان دیده بودما جایی که با  
ان  اا سواران مادر ادیا شمشیربا کردم که افغان شودن تا من ونت ت ور می مهارتی بیشتر اجرا می 

ام  دق کندا  نشین  مورندن ولی اگر این حی اا در مورد مردمان کوه تی دست و تیراندا ان االک
 نیستندن  سربا ان افغان ولی میمئناً که حنان 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

مآا امیر البته نادر نبود با حضور خود به ور شیاران  شه ادگان ام به یتماشام ممده بودند و جاللت 
کندن نتیجه  شرکت می  این اواخر وانعاً به ندرت در حنین مراسمی   افتخار بخشدن برایم گفتند که او در

 بودن  اا کاسته شدهبار ور ش من بود که ا  اعت
پبیردن  مآا مرا ساعت سه بعدا مهر به حضور می رو  بعد نورو  بودن برایم خبر رسید که جاللت 

ۀ تابستانی باغ انامت داشتن  دای به سلیانه که در خانشاه رفتما برای سالم   بح من رو  به باغ بابر 
نی ه  با محمدعمر برخوردم و مهارتش در  تبریط گفتمن او جوانی خوش در راه  خوی و  کاری را 

اش بسیار فاخر  بردن در لبان مخملین و یالکاری شدهشدن بسیار لبت می کوحط است و ا  تحسین 
ای ا  سواران در  یش نیعه ممد و در مقام اعالی سپهساالر شه اده محمدعمر در پیشاپبه نمر می 

اایم را به  که شادباش سگرت موردندا درحالی  حرکت بودن در باغ در خیمه نشستیمن برای ما حای و 
مآا را ندیدما بلیه او تبرییات سال نو را توسی  اندرونا به حضور سلیانه بردندن البته خود جاللت 

 فرستادن  پوش به منیسردارم دختر پسرانه 
م  رسیدیما ساعت سه بعدا مهر بود و من روانۀ ن ر شدمن با رسیدن به منجا دید   ونتی پن به کابل 

ااا  اا و کارتون رودا جایی که برایش به منمور معاینها تفنگخانه می امیر سوار تخت روان به سالم 
سیه  شمشیرااا  بودن  خنجرااا  شده  گباشته  نمایش  به  کارخانه  مح والت  دیگر  و  روپیه  اای 

ام  یور که من  مهربانی تونف کرد و جویای حالم شدن مااراً به خایر داشتا امان مآا با  جاللت 
ام؛  یرا پرسید میا  به یاد داشتما که من در مخرین مراسم پبیرایی ا  این نواا به شدت مریض بوده 

استما خرسند شدم و گفتم مر وی   توانستم بگویم جورام دوباره عود کرده است؟ ا  اینیه می بیماری 
 خان نمایند   مآاا کلنل عیاءهللا رگم این است که او به سالمتی دست یابدن ونت  حبت جاللت ب 

کردم؛ بریتانوی نی  رسید و پهلویم ایستادن خودم را در کنار مردی حنان تنومندا جوانیی احسان می 
 رسدنمی  مشیل به شش فوت پاا ندم به  به  حون مو ه

خانه  اش روان بودندا به سالم که شه ادگان و درباریان ا  پی مآا پن ا  تفتیش اسلحها درحالی جاللت 
ی َکوچا در  در اتاق جای گرفتن  میمانه به من اجا   نشستن دادا گرحه دیگران  داخل شد و رو 

ای داد تا به دست من داد و ا  من  بحه امه ایستاده بودندن حندتا سیگار ا  جعبه کشید و به غالم 
خواستند تحایف سال نو  اا و تاجران و کسان دیگری که می خره به مِلط دعوت به کشیدن کردن باال 

اا در حوکات دروا ه و در انتهای پایینِی اتاق ایستاده بودندن  یم کنند اجا   دخول داده شدن من را تقد 
و ایلن  اای پارحۀ ابریشمی  گباشتندن لوله گرفتند و پیش پای امیر میاا را میمال مان دربار تحفه 

بود و جعبه بود  الماری اای موسیقی و مو ه ؛ حراغ  نبات  اای روسی؛  جاپانی؛  و  اای  و شیرینی 
کش   ای شلوارجوره   برامی  اای جیبی و گلن در میان من امه درامبها؛ حانو اای کاغب و مداد کم جعبه 

توجهم را جلا می  تحفه کردن جاللت ام  به  نمی مآا  نشان   اده  دادا ارحند ام شهاا حندان عالنه 
 کردن می  داشت و معاینه گاه حی ی را برمیهللا گاه حبیا 
دانم حرا  اا نی  نشستندن نمی اا حوکی موردند و من پیشیش ادایا به پایان رسیدا برای شه اده ونتی  

داده بودا درحالی  باشد که گاه که شه اده به من اجا   نشستن  ایستاده بودندن شاید حنان بوده  گاه  اا 
هللا امیشه  بیا انگاریم حفم کندن شه اده حمهم  خواست منان را ا  خیر یخود امیر می کردمن  فیرمی

 باشدن  ترکردم در مقایسه با شه اده ن رهللا با تمیین مؤدا بود و فیر می 
مآا منایان استوارت و مایدلتون را به حضور پبیرفتن برایشان حوکی  ساعت پنج بعدا مهر جاللت 

  مآا ا  استوارت پرسید حند ساله استن ن ا  رد و بدل تعارفاتا جاللت گباشتند و حای موردندن پ 
بدون  سؤال  کرده این  خیور  امیر  مغ   به  خایری  به  استیوارت   شط  ریش  و  سر  که  بود 

 بودن  رنگ شدهخاکستری 
یا سرخ  اا به استثنای مالاایشانا ونتی مویشان ماش افغان  امیشه من را سیاه  تقریباً  برنجی شودا 

ی پن ا  من  بودا ول رنگ شدهمآا در جریان بیماری خاکستری نندن سر و ریش جاللت کرنگ می 
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اای رنگی که در انبار دیده بودم  سیاه براق بود و من به ناگ یر این پدیده را با تعداد  یاد نویی 
 ده شدن خندید و  مآا ا  شنیدن اینیه اسیتوارت فقی حهل سال داشت شگفت دانستمن جاللت مرتبی می 

 باشدن  ساله  کرده  د فت فیر می گ
یافتیم و سوی خانه راندیمن در جریان پبیرایی ارمنی ترجمه  پن ا  نوشیدن حای اجا   مرخ ی  

هللا پرسید  بود و منتمر بود خوانده شودن گرحه شه اده حبیا  کردن اندوستانی در بیرون ایستادهمی
 ندادن  کجاستا کسی جواا 
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اای نورو  یط افته دوام یافتن مسابقات ور شی در پای کوه مسمایی ادامه داشت و در  رخ تی 

اا و لبان  مستانی را فقی تا نورو   دا پوستین شدن اوا ارگونه باشبا ی برپا می اا متش شهرا شام 
پوشند و بنن ولی اوا در افغانستان اکثراً سا گار با ف ول سال است و در مقایسه با انگلستان  می

ای ا  پشم شتر گرفت و کمربندی حرمین سر  کندن جای لبان  مستانی مرا ام باالتنه کمتر نوسان می 
تر را یط  اای پشم شوخم و سنگینا شایان ت ویر بودن لبان چ پی  ام در حفام دستاری پارو پیشانی 

گ ار که انگشت پای پسرش را نیع کرده بودم به من بخشیده بودا امراه با دو کاسۀ  افغان سپان 
کاسه  این  من اای خارق اا خا یت انتیط حینایین  در  کدام غبای  ارمگین  داشتندن ارگاه  اا  العاده 

که برایم گفته بودندن  شدندن دست کم این حی ی بود  یده و ا ار پارحه می خود ترکشدا خودبه ریخته می 
شان را به نمایش بگبارندا حون فیر  اا شوم تا ندرت تشخیص البته من نخواستم باعث  حمت کاسه 

اایشان را با خود به  یور که بودند بگبارما نه اینیه پارحه اا را امان کردم بهتر خوااد بود من می
 ببرمن  خانه 

شد که حی ی نو نخوانده  اندن حون حندین ماه می ورده اا کتابی به دست مدر این  مان شنیدم که انجنیر
اای وحشتناک و کهن بود  یر عنوان ینیمۀ  ای ا  داستان بودما کتاا را به عاریه گرفتمن مجموعه 

داستان  من شبیه  ماانامۀ یریویو مف ریویوم  تاریط یبیعتمن حیایات  که  بود   یر عنوان  اایی 
مور استا من ام ونتی در  دادن کتابی وحشت جویان می حقیقت اای وانعی ارواحم به خورد  ین ه
شا بودن  کشان نیمه  ده و در شهری خوانده شود که پر ا  خایرات نتل و مدم ای جن ای ا  خانه گوشه 

به گوش  مواوم  موا اای  شبانگاایا  مرگبار  در سیوت  که  وحشت جایی  کردا می    ده رخنه اای 
ام جن داردا  یرا برایم حنان گفته شده بودن  دانستم که خانهمی شد ا  خواندنش لبت برد؟  حیور می 

اا با  شد و  اا غرق خواندن بودمن  دای لر ش پنجره بلند شدن ییی ا  دروا هدر ییی ا  شا 
ید و موا ی  غلتید به گوشم رسسنگین که به سرعت می   ناگهان درست ا  باالی سرم  دای جسمی 
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ام )البته این ادعا ا  دیدگاه اناتومی  انگی  ا  انگشتان فلج شده م مور اوا را شیافتن کتاا واترن 
حرکت نشسته بودمن  بودن بی  شده  د و  بانم ا  وحشت خشط نادرست است( لغ یدن نلبم به شدت می 
 دای یینواخت پاا به    فرما شدن پن ا  من  دایی به مانند برای دنایقی بسیار درا ا سیوت حیم 

اایم گام بگباردن دروا ه  موردن مانند اینیه کسی به راستی باالی پرد  گوش  اای متشنجم اجوم گوش 
 حرخیدن  اش به مرامیبر لَولَوک خشییده 

کسی  دا  د: یکیست؟م  دای خودم بود! خفه و ناشنانن جیغ بودن به تفنگحۀ پار حنگ انداختم و  
 کشیدمن  ماشه را 

 ا من دیدننم اا مردهننن در باغ دفن شدهن امه استخوان ر_ ی اح
موردن پن علت من تماارات غیریبیعی این مسئله  ام بود که این خبر را برایم می مشپ  اندوستانی 

شان  اای جرم داشتناک بودن شط نداشتم که این خانه میدان یط نتل فجیع بوده است و جانیان نشانه 
ب دفن کرده  باغ  در  نمیرا شتابان  پنهان  نتل  ولی  نامراودندن  خانه  ماند و روح  در  اکنون  مقتول  م 

مان سرگردان بودن من کسی بودم که یا عدلی تح یل  اای جنایی خوانده بودن ومیفۀ خود  کرده و را
 بسپارمن  دانستم که نضیه را روشن سا م و ناتل را معلوم کنم و به محیمه می

اش سوراخ و  اویه شناسم؛ ار  اای انسان را می یار!م استخوان اا را اینجا ب به فارسی گفتم: یاستخوان 
استخوان  ا   شا را؛  حه  سینهن  استخوان  به  تا  گرفته  پا  انگشت  میالعۀ  اای  که  رف  را  اایی 

 دندا یا دست کم من حنان ت ور  اا در مسمان حشمط می که ستاره اا نیرده بودم؛ درحالی استخوان 
ردهاردن نوکر برگشتن حهر  سیاه داشتمن ولی این مسئله اامیت ند  ترن و ان جار درام کشیده  اش ا   حا

 گباشتن  بودن استخوانی کوحط را بر روی می م شده
 اای دیگر کجایند؟ مردکه! جمجمها کله کجا شد؟م پرسیدم: یپن استخوان 
 اای دیگر را من ندیدننم _ ی احاا استخوان 

ریاکارا نلبت  گویا حرامیا  یدم: یاحمق یاوه با نگاای عقاا مانند سوراخش کردمن اول کردن غر
 اای مدم را بیار!م تر استن این استخوان انسان نیستن استخوان ا  جلد رویت سیاه 

 یافتمنم _ ی احاا دیگر نمی 
 _ یفوراً پیدا کن!م 

رد و بی  گونه با ی کند؟ من مماد  حل  ار ش بودم که کسی با من به این ا  اتاق گریختن میا حنان خا
نوکر اندیا    معما اکنون یط  به من حنان بییط نوکر سیاه بودم و  کرد! اعتنایی می رنگ اندی 

نها می  ماسته  گفتم  دارمن  نیا   به حی ی  میا  بپرسد  تا  ممد  اتاق  به  دیرتر  مرام شدمن  به  ماسته  تواند 
 رودن  بستر 

بی  مفتابیا  و  بودا روشن  اپریل اوا خوشگوار  مسان در  با  باشدن  داغ  خیلی  دن سفرا شمار  شمنیه 
دیدمن  سی مریض را می  و  د کننده به شفاخانه ام ف ونی یافتن رو انه تقریباً یط بیماران مراجعه 

 کافرستانن  اای درا ی را پشت سر داشتند؛ ترکستانا ننداارا ارات و حوالی اا راه بعضی 
م دیدم تنهاستن  مآا پیام فرستاد و خواستار دیدنم شدن حون به ن ر رسید رو  پنجم اپریلا جاللت 

ممدن لبان  تر به نمر می اا اکنون بهتر و نوی اا حاضر بودندن پن ا  مدت بحه غالم   فقی یط منشی و 
عرق  دورادور  در  سفید  و  کوحط  دستاری  رنگها  و  ابریشمین  حپن  داشت؛  تن  به  حینی  محلی 

ایستادم و تعمیم    شده پیحانده بود و تنبان گشاد شرنی به پا داشتن اندکی دورتر ا  َکوچ یالکاری 
ای در ن دییش بنشینم و احوالپرسی کردن پن ا  من به خواندن  مآا اشاره کرد بر حوکی کردمن جاللت 

 بودن  ای شروا کرد که امان لحمه توسی منشی نوشته شدهنامه 
اای نرگنا سنبل  شده بود؛ گل اای تا ه حیدهبرایم سگرت مورده شدن اوای ن ر مملو ا  عیر گل 

مآا ناگهان سر بلند کرد و پرسید  حالی سگرت دودکردنن جاللت  ردن حیف بود در حنان    بوی و شا 
حه ونت میل حرکت به سوی انگلستان دارمن فرمود اوا به  ودی داغ و برای سفر به اندوستان  
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خوااد  بحر  نامناسا  توفان  انتمار  به  ودی  و  می شد  دستور  اا  منتمر  که  گفتم  پاسخ  در  رفتن 
گبارما خواامن حون گفتم که این را کامالً در اختیار او می ی تمن پرسید حقدر رخ تی م مآا اس جاللت 

مآا اضافه فرمود که او پیش ا  با گشت به ایالا من  پرسید میا شش ماه کافی خوااد بودن جاللت 
  خوااد رساند که در کدام نقیۀ کشور است؛ در اراتا ننداارا ترکستان و یا کابلا تا من بتوانم به 

ای را که مایلم در من  ندگی کنم بیشم و او من را برایم  است که یرح خانه او ملحق شومن ا  من خو
مند ممدن با من باشد و اگر  شد اگر امسرم پن ا  عروسی عالنه  خوااد ساختن گفت خرسند خوااد 

خواست    انلیم با او سا گار نبودا میمئن باشم که اجا   برگشت امسرم را خوااد دادن اگر امسرم
 شودن  سال برایم مرخ ی داده بماندا امیر تضمین خوااد کرد که ار دوکه در انگلستان  

مآا نیات جالا دیگر ام گفتا ا  جمله اینیه حرا افغانستان فقر ده و ضعیف استن برایم  جاللت 
اای انیشاف منابع کشور را شرح داد و گفت اگر مردمش درک کافی برای پیروی ا  ادایات  شیوه 

پی و داشته ا تواند اعتماد کندن  ای محدود میشرفت خوااد کردن گفت ولی فقی به عده باشندا کشور 
تواند ایمینان داشته باشد که امین منشِی حاضرا نادر به درست نوشتن یط نامه باشدن  فرمود نمی 

ا مهر شاای  اند و عالوه بر اینادامه داد که این مرد و برادرش حتی در ن د امیر شیرعلی منشی بوده
استن حیور ممین است کشور ضعیفا فقیر و در سرحد ویرانی نباشد ونتی مردانی  ادر ن د من 

اایش این است که یط جیالوژیست انگلیسی را دوباره  ا  این نبیل بر ندرت باشندن گفت ییی ا  یرح 
 کندن  دن را مغا  اا کشیده و استخراج معااای گرانبها کشف شدا سرکمقرر کند و ارگاه معادن منرال

کنم و با تییه بر شناخت ا   که من می مآا حییمانه بودن ولی با نگاه به عقاا حنان جاللت سخنان  
شنان اروپایِی  شان برای یط  مین اا با من سرشت شرنیگبشتها بسیار جای شط است که افغان 

به موفقیت بینجامدن  اایش  گماشته در خدمت امیرا امیان و حانن من فانه بانی بگبارند تا تالش 
نیاتش ا  امان اول کار مورد سوءمن نرار خوااد گرفتن ا  کپتن گریسباخ شنیده بودم که    حسن 

اند؛ ساخته دو دستش بسته بوده است؛ حیور اجرای ار کار مفید را برایش غیرممین می  حیور ار
می نجوا  شنیدمن  ام  که خودم  حی اایی  استا  بوده  او  گرد  در  دفترحۀ  اند  گفته اایی  امواره  او  که 

بلیه به حیومت بریتانیا  یا نه به امیرا  با خود دارد و ارگاه کدام سنگ نیمتی یافت شود  دداشتی 
اش من جر شده و ترک خدمت  اایش و به ادر رفتن انرژی شدن تالش دادن کپتن ا  خنثی گ ارش می 

ۀ  رممدن او را و ارت داخلکرده بودن مستر مرتور کالینن جیالوژیست دوم بود که به خدمت امیر د 
ا    گاردی  بودن  گریسباخ  تجارا  مانند  ام  او  تجارا  بودن  کرده  تو یه  امیر  نمایند   به  انگلین 

گرفتها ییی ا  افسران نادان  ای می اند و ارجا که نمونه کردهنگهبانانا او را سختگیرانه مرانبت می 
را مورد امتحان  من بوده که جیالوژیست    داشتهن این کار به مانند جا حی ی مشابه برمی ام ا  امان 

 داندن  نرار
برداری  کار بودها ا  بعضی تشیالت جالا جیالوژییی عین پن ا  حند ماای مستر کالینن که تا ه 

بی می میکندن  گ ارش  که  مین درنگ  کشور  داند  را اای  در  و  بوده  سیاسی  اجنت  جدید  شنان 
داشتند تا او ام  اا بییار نگه برای ماه ند کپتن گریسباخ کندن او را به کابل خواسته و مانجاسوسی می 

بد شد و میدان را راا کردن ارگاه در مینده با  کدام مرد توانا به خدمت گماشته شودا تالش در  دل
برابر حنان موانع ارحند کوحط و نامرئی ولی وانعی راا حی ی غیر ا  ضیاا ونت نخوااد پنداشتن  

اای خودشان  کسی بخوااد با شرنیان با امان شیوه   ار دا مگر اینیه کار در منجا به  حمتش نمی
اا سهیم شود و دشمنان را ییی پن  کاری مقابله کند؛ رشوه داد و یا  بانشان را فراگیرد و در دسیسه 

سبق  ار شخص  که  ندارم  نیستا حون شط  دشوار  با ی  این  براندن  میدان  ا   دیگری  خواند   ا  
  یط افغان یا اندوستانی برمید؛ به شریی که حاضر  تواند ا  عهد می   انگلیسیا با اوشی متوسی 

باشد مغ ش را م روف حنان کاراای ناپاک کندن ولی میدان با ی به معنای وانعی کلمه ناپاک  
 شودن می اش ام نیست خوااد بود و کسی که ملوده ا  حنان میدانی بیرون رودا پیرو ی 
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کار توسی دستیاران اندوستانی در  مان    را که برای ادامۀمآا ا  من خواست تا تدابیری  جاللت 
دانما اتخاب کنم و پن ا  من او را میلع سا من بعد ا  من باید عا م سفر به وین  غیبت من ال م می 

شناسدن اضافه کرد که  حیث کسی معتمد می شومن خیلی حی اای دوستانه گفتا ا  جمله اینیه مرا ِمن 
که ت اجرایش در لندن را در دست من بگباردن حنان خوااد  الحیه می اای معینی دارد کفرمایش 

و ایلن و لبان و نی   اای ابریشمی  معلوم شد این مسائل مربوی به فرستادن کاال بود مانند پارحه 
وجه تاجر نبودم و حنان شد که این  ایچ  یورات رنگارنگن ولی من یا تح یل کرده بودم و به 

کردن خوااش ارمنی تا او را امراام به لندن ببرمن او  ی ام مورد برای عمل مسئله فر تی مناسا فرا
رو حند رو  دیرتر به امیر نامه نوشتم و خوااش  توانست به این مسائل بپردا دن ا  این بهتر ا  من می 

مآا به خوااشم لبیط گفت و  کردم که به ارمنی اجا ه داد تا مرا در انگلستان امراای کندن جاللت 
 بپردا دن  دستی مبلغ دوا ار روپیه به ارمنی داد تا م ارف راه راگشادهنت سفر رسیدا با حون و
مآا با  خوااش  یور که انتمار داشتم نشد و نتوانستیم به  ودی حرکت کنیما حون جاللت البته من 

دریافتم   ا  معاینه  به ن ر رفتمن ولی پن  بعد  بنابراین حند رو   بیشمن  او  ا   تمثالی  که  کرد که 
اای نشستن در برابر نقاش را  نیافته است تا بتواند خستگی   ورت کافی نوتش را با  مآا به  جاللت 

رفت که این امر باعث تأخیر نامعینی در سفرم شودن باالخره به فیرم رسید  تحمل کندن احتمال من می 
نیه  مبه کار شدما بی که حرا نباید ا  روی عیسی که سلیانه برایم داده بود تمثالی را رسم کنمن دست  

 بگویمن  مآا حی یبه جاللت 
اندن حنان به  در جریان کار تمثالا دیدم ابراای عجیا و مرتعش به ارتفاا تاج درختان در حرکت 

به  ودی فهمیدم که حیستندن ملخ نمر می  باشندن  ا  ا اران پرند  کوحط  اا  ممد که گویا متشیل 
دس فرا ترکستان  در  نبل  سال  بودندن  ا   ته رسیده  بودمن  اایی  دیده  را  کوحط  و  سیاه  پرندگان  این 
کن این   بود که ار  کندن امیر دستور  ادر کردهای است که ا  ملخ تغبیه می گفتند یگانه پرنده می

این مرغان اف ون بر ملخ توت ام می  منجایی که  خورندا  پرنده را بیشدا مجا ات شودن ولی ا  
که در حومۀ شهر گاای  اا به کابل نیامدندا درحالی خ یا اینیه مل کردندن عجاا را شیار می بسیاری من 

مباد  ممدند و در یول رااشان در جالل اا ا  حوالی پشاور می خوردن ملخ برگ برمیمدم به درختانی بی 
 بودندن  و جااای دیگر خرابی کرده

داخل باغ  بارمن ونتی  در اواخر اپریل تمثال به پایان رسیدن به ن ر رفتم تا من را پیش پای امیر بگ
رفتن در احایۀ گاردش  ن ر شدم شه اد  کوحط محمدعمر را دیدم که سوار بر اسپ بیرون می 

رفتن الال حی ی نجوا کرد و شه اده به جواا تعمیم  اش در کنار اسپ پیاده می بود و الال یا مربی 
 من دستی بر کالاش بردن یط سال و اشت ماه عمرش بود! 

رسیدما  ن ر  به  باغ بحه غالم مآا  جاللت   حون  ا   ییی  به  مرا  تا  فرستاد  را  کندن  ای  رانمایی  اا 
بحه گفت که امیر به  ودی به منجا خوااد ممدن ا  راروی  یر دیوار نلعه گبشتیم؛ ا  جوی ما  غالم 

اای وانع پهلوی حپ ن ر دور  دیمن حندین خیمه افراشته شده بودن  عبور کردیم و به یرف باغ 
ایا روی یط پارحه  مین مدور  اای نرم  و سفید و دروا   شیشه پارحهیر م ین با  خیمۀ فاخر ام 

ای م نوعی کشیده شده بودن در لا جویحه علف پمپان روییده  نرار داشت که دور و برش جویحه 
ممدن حهار  بود می  ای مشابه که به  ورت مستقیم ا  یرف راست کشیده شده بودن ما من ا  جویحه 

اای برف  اای پغمان با نله ااا کوه درختان و در غرا در دوردست ی گل بود و  اایرفا باغحه 
 شدنمی  پوشیده دیده

ن ر در عقا ما نرار داشتن در برابر خیمۀ امیر سایبانی ب رگ برپا شده بودن در  یر من افسران  
اا پیوستمن  کردندن ا  پل کوحط روی جوی گبشتم و به من رتبۀ لشیر نشسته بودند و اختالی می عالی 

رنگ و ایلن  بود که با مخمل مبی  ای با ودار گباشته شدهبرایم حوکی موردندن برای امیر حوکی 
یالیی پوشیده شده بودن در برابرش فرشی ا  پوست پلنگ اموار بودن در بیرون ا  سایبانا در  
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من افسران   د نفر سربا  حاضر بودندن دربار عسیری بودن اندکی پن ا   میان باغا دو د تا سه 
شودن سوار بر تخت روان ممدن گاردی    جا پریدند و به سربا ان ملحق شدندن دیدم امیر ن دیط می ا

گان که اریط تفنگی کوحط بر شانه  بحهای ا  غالم ا  سربا ان امرااش بود و در پیشاپیشا دسته 
 کردنمی  داشتا مارش

رنگ  اای یالیین کاله پوست خاکی لدو ی رنگ به تن داشتا با گخاکی   مآا یونیفورم نمامی جاللت 
با دانۀ المان بر سر داشتن بسیار جباا به نمر می  پریده بودن حون  ممدا ولی اندکی رنگم ین 

تر ممد ا  جا برخاستم و دستار را ا  سر برداشتمن برداشتن دستار مسان استن مدم ا  نوک  ن دیط 
کشدن ارمنی که در کنارم  یرد و باال می گا می کاله مخرویی که دستار دورش نایم پیحانده شده است 

مآا سر بلند کردا تعمیم کردمن ا  حالم پرسید و پن ا  من  بود گفت یسالم علییمم و حون جاللت 
رود خوش شدمن رو ی  اش گام گباشتن ا  دیدن اینیه دوباره راه می ا  تخت پیاده شد و سوی حوکی 

ا سرم را بپوشما مبادا سرما بخورمن پن ا  من  واست ت ابری و بادی بود و امیر رو به من کرد و خ
دادن به امیر موردند و در برابرش گباشتندن خوشش  تمثال را که تا ه به پایان رسانده بودم برای نشان 

دل نشستن اوا توانسته  ام نقش کنمن گفت تمثال محتاج شماری ا   ممدن تعجا کرد که حگونه بدون ما
 ن رنگ  مت تغییرات است به خ وص در نس

ام انتقال داند تا ا  روی  دستور داد تا تمثالی را که در ترکستان کشیده بودم ا  ن ر گرفته و به خانه 
من تمثال نو را ا الح کنمن گفت: ی یرا من ییی شباات دنیق داردنم تقریباً سه ساعت در بار ماندمن  

غ حندین نیعه ا  سربا ان  ا  با   مآا به من حی اایی شنیدنی گفتا ا  جمله این را: در بیرون جاللت 
 د نفرن گفت مر ومند است که ا  من  ااا در حدود شاید سه احضار شده بودندا مردان جوان و بحه 

 اده و دارای  اندا پدر و پدرکالنشان خان  ادهاا امه خان گفت: یاین میان بیست نفر افسر شوندن می 
اا ام خواندن و نوشتن بلد  یط نفر ا  من   است کهاندن ولی نادانی رعیت من حنان  مقامات بلند بوده 

اا ساخته است؟ ایچ! فقی دعوا و جنگیدن بلدندن  فهمندن حه کاری ا  دست این نیستن ایچ حی  را نمی 
اا را ممو ش داند تا دست کم نامه را  اندنم گفت دستور داده است تا من فقی به امین ساخته شده

سربا ان پسر ام داشت: ینیعۀ مسلمانمن دستور داده بود  ای ا   خوانده و نوشته بتوانندن او نیعه
 گیرندن  اا نی  خواندن و نوشتن یاد که این 

در من رو  اتفانی افتاد که شاید خواندنی باشدن ییی ا  سربا ان گاردا مرد جبابی که در م ار  یر  
ونیف کرده استن  ی را ت ام بود و امیشه خنده بر لا داشتا ن د امیر ممد و گ ارش داد که کستداوی 

به خیمه ن دیط شده و او مجبور بوده  کردها م احمی  مآا پاسداری می گفت حینی که ا  خیمۀ جاللت 
است برایش اشدار دادن حون جوابی نشنیده بودا کوشیده بود او را وادار به دور شدن کندن گفته بود:  

کنمنم ولی م احم با  دا عبر می نیایی   احا استا خیمۀ پادشاه کالنن اینجا  ای خیمۀ امیر  ی احاا
امان  تحقیرممی ش  پیش می سیوت  کندن  یور  متقاعد  را  او  بود  کوشیده  دیگر  بار  استن یط  ممده 

تر نیاییدن  فروتنانه دستارش را ا  سر برداشته و  اری کرده بود: ی احاا ا  برای خداا ن دیط 
اثر استا  اای نبلی بی ند خوااش ام ماناین خیمۀ امیر  احا استنم حون دیده بود که این خوااش  

ای  خوااد باشدن تفنگش را به گوشه بود دست به خشونت  ندا حریف ارکن که می  ت میم گرفته 
یوری  بنددا امان اندا د و روی  مین حهارمیخ میکندن او را ا  پا می انداخته و به حریف حمله می

افغانستان می که اسپ  تفنگ را  که    بندندن اکنون اای سرکش را در  مسئولیتش را اجرا کرده بودا 
 دن پرداخته بودن ولی حه خاکی بر سر بپاشد؟ به مجردی  برداشته و ا  سر در برابر خیمه به گام 

یور که روی  مین بسته بوده به نتل  اا اسیر را امان تا ا  باغبان  که رویش را دور داده بود دو 
ای بعد با جسد  ا بیاوریدنم سربا  رفت و لحمهسد ررسانده بودندن حشمان امیر برق  ده گفت: یج

اش با گشتن موشیی مرده بودن امیر ییی دو ثانیه به سربا  خیره نگاه کرد و نهقهه سردادن  نربانی 
اا را احضار کردندن حهل نفر بودندن   دا شدندا به استثنای دو نفر باغبانن باغبان امۀ حاضران ام 
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اا به باغا برایشان جریمه ام تعیین شدن باید ساالنه  دادن موشراه کردنشان به خایر  پن ا  سر نش 
 بگیرندن  شماری معین موش 

رو  بعد پن ا  رسیدِن تمثالی که در ترکستان کشیده شده بودا نشستم تا تمثال نو را ا الح کنمن  
ودن در  ده بمآا اجا ه داای دیگر کاپی کردمن جاللت پن ا  پایان این کارا تمثال اولی را روی پرده 

مآا در دفتر اا را به ن ر بردمن با شنیدن اینیه جاللت دو کار خالص شد و من  شروا ماه مای ار 
نیستا مماد  برگشتن شدمن ولی او مرا خواستن ا  اردو تمثال بسیار راضی بودن سگرتی ا  نیی  

دو شه اد     اای کشید و بر نی گباشت و به من داد تا دود کنمن نی  گفت اگر پیش ا  سفرم تمثال
تر برایم نیستن ولی دیرتر حون به  ب رگ را رسم کنم خیلی خوش خوااد شدن گفتم افتخاری ب رگ 

گیری مسلمانانن  بینانه نیستن ماه رمضان بودا ماه رو هام حندان وانع مسئله فیر کردما دیدم که وعده
دل بنشیندن دین برایش اجا   خوشه اده نمی  داد و  در یول رو  را نمی ردن توانست دان به رو ه ما

 ممدنبرنمی  کردن در شا را نداشتم و بنابراین کاری ا  دست ما من امیانات نقاشی 
دل  اش دعوت کردن در ییی ا   نشستن  ن دیگری گرفت و مرا به عروسی ولی شه اده به عوض ما

 امن نوشته  اای نخست این گ ارش در مورد مهمانِی پن ا  عروسی بخش 
ی به پایان رسید و رو  دام مای عید بودن رو ی روشن و مفتابی بود که پن ا   م ما رمضان در نه
بخش بودن رو  نبل حند دانه ژاله را برای  اای غیرعادی ژاله و بارانا خیلی مسرت من امه توفان 

 بودن  بررسی برداشته بودمن اریط به اندا   ش ت دست 
رعت و شدت باال رفت که خیری ب رگ  به ساا حنان شدن برف شا ما دریا ا  سبا باران و ما 

نیعه  بودن  شده  برداشته  نبالً  پال  خوشبختانه  بودن  شهر  ا   بخشی  برای  برای  سربا ان  ا   ای 
اا کار  ساختن کرانۀ دریا فرستاده شدن شا مهتابی نبود و سربا ان تمام شا در نور مشعل مستحیم 

می می ما  حنداول  یر  من  در غیر  خانه کردندن  و  می ا  ارفت  سیل  با سرعتی  را  دریا  بردا حون 
 خروشیدن می مور و نیرویی عمیم سرسام 

اای سفید و ستره به تن  اایش را پوشیده بودن نوکران دستاراا و لبان عید بود و ارکن بهترین لبان
اا را به نان دعوت کردمن  داشتندن میابق به رسوم کشور به خدمتیاران و نگهبانانم تحفه دادم و من 

ام  کوشم که مشنایی دربار رفتم تا به امیر سالم دامن برایش گفتم ارگاه به انگلستان رسیدم می  به بعد  
نامه داشتم و نه  با  بان فارسی را به کمال برسانمن در کابل این کار مشیل بودا حون نه کدام لغت 

دیدارخواای  ن  کنمن تو  ن خواای گرفت؛ ا  دوستا مآا خندید و گفت: یفیر نمی دستور بانن جاللت 
 بودن  جانا به کرد؛ ولی درن فارسی نخواای خواندنم کامالً حق 

دل نشستن ونتی به ن ر  هللا برای نخستین بار ن د من در سالم رو  پن ا  من شه اده حبیا  خانه ما
اای ب رگ تعبیه شده  رسیدم او در مهمانخانه وانع در یبقۀ باال بودا جایی که گرداگردش اارسی 

 بودن  میدا نقاشی در منجا ناممینا  حهاریرف به درون می  وراستن حون ن 
ای در  یر ابرو یا  نخ ایجاد کنمن حون شه اده انار  نمایاندن ت ویرا سایه توانستم برای برجسته نمی 

اای پایین رفتیمن در  درنگ به ییی ا  اتاق بردن بیعیاسی را فراگرفته بودا به دشوارِی کارم پی 
اا و موی ان کردن پرده در برابر بخش  یرین کلیین دیگرا روشنایی    اارسی ا  منجا با بستن ییی

اتاق خیلی مناسا شدن ا  م احبان شه اده حند نفر در اتاق حاضر بودندن پن ا  منیه با  غال  
خیوی ابتدایی را بر پرده کشیدما شاه مناسی شه اده گفت: یالحول وال! به حه رنگی عین شه اده  

 ر  احا خو سیاه نیست!م داکشد؟ سررا می 
نامۀ یگرافیطم  اای شه اده در افتهاایی ا  روی این تمثال فهمیدم که با رسیدنم به لندن عین اگر می 

اایم  اای حوبی در بسیاری ا  مجالت م ور لندنا احتماالً رخ تی کاری اای کندهخواام دید و عین 
 کردمن می  بیشتر کار  ااانداختم و روی این نقاشی را برای مدتی به تعویق می 
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هللا را در مرف حهار جلسه رسم کرده بودم و شه اده ن رهللا را در سه نشستن نقش  شه اده حبیا 
تر شباات بیشتر داشتن تمثال شه اده ن رهللا را پن ا  منیه نامش را بر من نقش  شه اد  ب رگ 

به شدت خراشیده شدن    ادمی ت ام به ن ر انتقال دادند و در یول راه در اثر  کرده بودم ا  خانه 
شد تا ترمیم کنمن پن ا  ترمیم به نمرم رسید که بخشی ا  من درست   بنابراین دوباره به من فرستاده

دل بر من کار کردمن حون خشط شدا دوباره به ن ر فرستادمن   رسم نشده استا بنابراین اندکی بدون ما
ته بود: یببینیدا اکنون ا  حی ی که نبالً بوده  گف شه اده تغییرات من را پسندید و با  به من فرستادن  

 شودنم تر است و اگر برای بار دوم بفرستیم انو  ام  یباتر می جباا 
اا به پایان رسیدا مستر پاین ام ا  اندوستان به کابل برگشتن امرااش یط خیای  ونتی کار تمثال 

ر ورکشاپ جشنی به پا کردندن من  د اا  انگلیسی را مورده بودن رو ی که مستر پاین رسیدا انگلیسی 
 خوردیمن  ام  اا پیوستم و نان شام را با ام به من 
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م که تمام کاراای ال م را پیش ا  رفتن به انجام  د رو  مخر ماه مای به دربار رفتما حون میمئن بو

مآا بسیار  میمانه ا  من پبیرایی کردن برایش گفتم در  ندگی ومایف دیگری را  امن جاللت رسانده
مانند بوده استن او فرمود: یحرا نباید با  مآا نسبت به من بی اما ولی مهربانی جاللت نی  اجرا کرده 

گویمن حون حقیقت  ممد تو نمی ا نلباً دوست دارمن این را به خایر خوش رتو برخورد  میمانه کنم؟ تو  
کنما  یرا من  بخشد عمیقاً احسان میگویمنم در پاسخ گفتما این افتخاری را که به من می است می 

ام؛ مردان بلندمرتبه  شمار دیدهمآا گفت: یمن در عمرم مردان بی خدمتیارم و او پادشاه استن جاللت 
وریشۀ نامعلومن ولی تا کردار کن را ندیده باشما   اده یا با رگ یا ثروتمند و فقیرا نجیا لو یا معمو
داما بلیه  اایش مورد نضاوت نرار نمی گویم که نلباً دوستش دارمن کسی را بر اسان گپ ارگ  نمی 

 ام استینم گویم که تو رفیق دل و جانی نمرداشت اعمالشن و با ام می  با در 
اد کرد که اشت ماه رخ ت بگیرمن نرار شد تنخواام در مدت رخ تی نی  پرداخت  همآا پیشنجاللت 

حیث تحفۀ  اش در اند بریتانوی دستور نوشت تا مبلغ انگفتی پول ِمن شودن اف ون بر من به نماینده
اایی  عروسی به من بپردا دن ارمنی که نرار بود مرا امراای کندا دستوراایی کتبی دربار  خریداری 

ر مر و داشت در لندن اجرا شود دریافت کردن گفت که در مدت غیااا معاش او به  نش در  یکه ام
 شودن می  کابل پرداخته 

اای بارکشا خیمه و گارد نگهبان  ادر شد  اایی در مورد اسپ رو  بعدی بار سفر بسته شدن فرمان 
هللا  شه اده حبیا   مالنات یور به  مآا امیر رفتمن امین ن د جاللت   گیری رسمیو من برای رخ ت 

ام رفتم که نسبت به من بسیار شفقت نشان دادن پن ا  ساعتی  حبت ا  او رخ ت گرفتمن پن ا   
مآا سلیانه وداا  مباد که در حند مایلی بیرون ا  کابل وانع است رفتم تا ا  جاللت من سواره به علی 
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مآا یبق ب رگی  تمن جاللت ا بفرساایم را به او و شه اده محمدعمر کوحط به حرمسرکنم و سالم 
 فرستادن  شده برایم اای کشمیری  یبا و گلدو ی پر ا  شیرینی و تیه 

رو  حهارم جون پن ا  خداحافمی با مستر پاین و انگلیسیان دیگرا سفر به سوی وین را مغا   
   محض ا  خواام العاده داغ بود و مییط شرح دامن اوا فوق به خواام ج ئیات راه را یط کردمن نمی 

  [ Borikab]کاا  پیمایی بسیار دشوار بودن در بوری یط یا دو رخداد یاد کنمن در ییی ا  رو اا راه
اا را  مرغ کوحط و ندری حاین کوچ و بار و خیمه بودیمن سحرگاه  بحانه خورده بودما سه تا تخم 

م با خوشحالیا  من گفتپیش ا  ما حرکت داده بودند و حون مفتاا سر کشیدا با خوشحالی به راه افتادی
گبشتیم و  اا می رفتیمن ا  کوه و درهخبرن ولی شما خوااید دیدن خرامان می حون کودن بودم و بی 

داشتیما تا منیه حوالی مهر به جگدلط رسیدیمن ا  اسپ فرود ممدم  روی سنگ و سنگالخ گام برمی 
تشیل ا  یط دانه  ی من مو در سایۀ خنط درختان تنومند دره نشستیم و نان حاشت خوردیمن غبا

ای نان خشط و حاین فیر  داده بود که ا  کیسۀ کمربندم بیرون کشیده بودم با پارحه مرغ جوش تخم 
کردم مارش من رو ه به پایان رسیده باشد و راحت در سایۀ درخت درا  کشیدمن حیور ممین  می

 باور باشد؟ ارمنی پن ا  ساعتی گفت: است مدم حنان خوش 
 برخی یدن حرکت شودن راه درا  امرو  رفتننم  اً شما _ ی احاا لیف

رویمن امرو  یط ندم دیگر ام نخواای رفتن  ااست راه می _ یحرکت کنیم؟ دیوانه شدی؟ ساعت 
 خایرت جمع!م 

تر  کم گرم پور این ماه بسیار سخت گرم است و کم _ ی احاا مجبور عجله کردنن بین دکه و لعل 
 ن به خایری که شما اروپایی استننم بگبریمشودن بهتر است  ود ا  منجا  می

اای داغ ترکستان بگبارمن ا  جا پریده و گفتم: یبرویما  خواام با  پا در دشت لعنت بر شییان! نمی 
 کنیمنمامین لحمه حرکت می 
گبشتیمن ماِه جون بود و اندکی ا  مهر گبشته بود و خورشید  ای باریط می حرکت کردیمن ا  تنگه 

پختا دست کم  اای ما به جوش مورده بودن تفت من مغ  را میخون را در رگ   پاشاندن بر ما متش می 
رفتیما  ای باریط و پیحان باال می کردندن ا  تنگه جان حه حن می اای سخت دانم افغان مغ  مران نمی 

ن راه  خنط بر ما و یدن گرفتن حند نفن عمیق کشیدیم و با  به راه افتادیم تا منیه در نلۀ کوه نسیمی  
اا  اا به  ورت عمود سرکشیده بودن ساعت وخم و تندشیا بودن در دو یرف راها  خرهرا ا پرپیچ د 

 داشتیمن برمی  ییی پن ا  دیگری در گبر بود و تقالکنان گام
ام  وال کردن ناگفته نماند که این امان راای بود که داکتر برایدن یی کرده  باالخره نیروی جسمی 

تمن ا  بیماری سال گبشته انو  کامالً به حال نیامده بودمن ناه سنگ و پنج  توانس ی بودن بیشتر رفته نم
ار   به  بودن  بوا شده  بودن عضالتم  کم  بسیار  ندم  نمرداشت  در  با  که  حی ی  داشتما  و ن  پاوند 

مانند و دو یست که نادر به  ندگی   ورتا کسی که ا  جنن سمندر مبرین )امان جانور حلپاسه 
اای سو ان تونف کندن یط وجا سایه ام  تواند به راحتی روی  خرهنمی نباشدا  در متش است(  

اای فرو انن بنابراین ا  اسا فرود ممدم  شدن یط درخت ام نبودن فقی سنگ بود و  خرهپیدا نمی 
ام  کرد که گرما دیوانه و پیاده به راه افتادمن به این امر وانف بودم که گارد محافمان افغان فیر می 

ای نوی اختیار  کوشیدم نیافهنگرندن بنابراین می ای دیگر به من می گونه دیدم که به می ه استن  ساخت
شتافتمن تغییر حرکتا خستگی عضالت را  کنمن با سرعت تقریباً پنج مایل در ساعت رو به پایین می

  ن ا  من اای نامو ون ا  دنبالم روان بودندن پکم ساخت و محافمان سوار بر اسپ با عجله و گام 
ای رسید و دوباره اوای تا ه گرفتم و عرق ریختمن ولی پن ا  بیست دنیقه سواریا دیدم  سربلندی 

رودن حنان   خواام در حجاا فراموشی فرو ام شدت یافته استن بقیۀ راه را میکه خستگی درونی 
 گنجدن نمی  وحشتناک بود که در گفتار 
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فراشته شدن میان من و خیمه جویی جریان  باغی ا  ام درشام من رو  به گندمط رسیدیمن دیدم خیمه 
شدن ا  اسپ فرود ممده بودمن اسپم را دور بردندن انو  بر پا ایستاده بودما  داشت و دیواری دیده می 

کنندن دیوار در برابرم  وفایی می دیدم که ونت سختی بی ولی دیگر به پااایم اعتماد نداشتما حون می 
تن ا  جوی که ایچ گله نیستن به راستیا جوی امه فقی یط  نگریسمی ند برافراشته و خیره به من  

 بودندن  اایی غیرنابل عبور اا برایم سد دار بودن با من ام این فوت بر داشت و دیوار ام رخنه 
فقی دو راه داشتمن ییی اینیه در امان جایی که بودم بر  مین بنشینم تا کسی بیاید و کمط کند تا ا   

حه بادابادا خودم بیوشم اریور شده بگبرمن امگی م روف باروبسته و  اینیه ارموانع بگبرم؛ یا  
کن متوجه حالت من در دوراای نبودن حون سرشت  رسیدا ایچ که به نمر می اا بودند و حنان خیمه 

لحمه  و  برگ یدم  را  دوم  راه  دارما  می م ممی  حگونه  که  کردم  غور  مهم  ای  من  عهد   ا   توانم 
 میمن  برون

ام را رو به پیش راا کردم تا دو دستم به دیوار گیر کردن  جویحه گام برداشتمن تنه به سوی   جسورانه 
ای بعد بر شیاف  حسپیده به لبۀ دیوارا دندان بر ام فشردها با مخرین نوا یط پا را بلند کردم و لحمه 

  وی دیوار تیغ دیوار سوار بودمن نیرویم را برای یط تقالی دیگر جمع کردم و پای دیگر را ا  ر
دار شودن مست  منیه در جوی بیفتم و ونارم لیهایا بی تاا دادمن پیرو  شده بودما من ام حه پیرو ی 

کامیابیا تلوتلوخوران خود را به خیمه کشاندم و روی فرش فرونشستمن عبارت یفرونشستنم شاید  
می  منحه  بیان  به  ا   انونادر  پااایم  که  مجردی  به  حون  نباشدن  بگویم  شدا    خواام  شتابی  خم  با 

ام  غیرمنتمره کون بر  مین  دمن پن ا  من مقدار  یادی ما و حای و شربت نوشیدمن حون حهارپایی 
خبر ا  دنیا غرق خواا شومن ولی بیهوده  را موردندا خود را بر من انداختم به امید اینیه بتوانم بی 

را بیابمن در مرف سه ساعت    منیه من یلبیدما بی غلتیدم و خواا می بودن ا  این پهلو به من پهلو می 
مرغی سرکش را گرفتند و کشتند و پختندن گوشت سخت و حرا را  رف کردم و اکنون دیگر به  

 شومن  منیه مجبور باشم دست به دامن خدای خواا مسانی خوابم بردا بی 
منمر     اوا  رمیمباد به رغم گاای پیرامون جالل اا را دیدیمن دایده در ادامۀ سفر پیامد فعالیت ملخ 

اای  اای تقریباً رسیده ا  شاخه اای ن را نارنج برگ بودندن در باغ  مستانی داشتن درختان امه بی 
 بودن  عریان موی ان 
مباد رسیدیما پیشین در مهمانخانۀ ن ر حای خوردیمن پن ا  من سواره راندیم و در  حون به جالل 

ن خوردیم و پن ا  من درون خیمه رفتم تا   یر مسمامباد من ل  دیمن نان شام را در  حند مایلی جالل 
ستی بیرون پریدمن ملخ  بودند و درون خیمه و روی حهارپایی   اا اجوم موردهاستراحت کنمن ولی به حا

اای گالبین ولی تماشای من امه رنگا  ای دلنشین با سایه لولیدندن سراسر خیمه سب  بودا سب ی می
ق کنمن  توانستم درا  بیشم بی بودن نمی خوشایند نبود؛ حون برو  من بیجا   منیه مهمانان ناخوانده را پاحا

خوااد روی اجساد ِله شد  مهمانان استراحت کندا ارحند ام که مهمان ناخوانده  ولی ایچ می بانی نمی 
عمق حفر  ای کم باشندن دیده بودیم که داقانی دوراندیش در  یر یط درخت  یبای توتا حغوری 

نمر کرده بودندا حون ممین بود ا   ناحار ا  من درخت  رفاا به ودن ملخ ر کرده ب کرده و ا  ما پا 
توانندن ولی شریرانه ار برگی را که ا  ساحۀ  کرده نمی  که شنا شاخه پایین افتند و من ام درحالی

به  ندمیبرکه  حند  در  بنابراین  بودندن  حوریده  بود  برکه   دور  سختا  کم بر  مینی  برای  ای  عمق 
توانستیما بر من شدیم تا خیمه را ا   اا را ا  خیمه برون رانده نمی نده شد و حون ملخ ام کحهارپایی 

حنگشان برون مریمن ولی با تأمل بیشتر این احتمال به نمر رسید و ارمنی ام بر این نیته به شدت  
فرتأکید می  احتماالً  بخوابما  ما  برکۀ  در  را روی حارپایی  تمام شا  اگر  که  یا کرد  تا  با    دایش 

 شودنمی  روماتی م یا کدام ناراحتی دیگری بیدار خواام شد و این مانع ادامۀ سفر
ای در من  ای با  رفتیم که نه کدام سب ه بنابراین پن برکه را ترک کردیم و به جایی دورترا میدانی 

  بخشا نی راحتی کردم و با حن ایمینا پا  بود و نه ام کدام برگی در ن دییشن در اینجا خیمه را به
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ام نشستم و ا  اوای تا   شام لبت بردمن احساِن خ یدِن حی ی بر پشت گردن باعث  بر حهارپایی 
بردار نبودندن به نمر  اا دست شد تا دست را باال برم و ملخی کالن را ا  گردنم بروبمن مخا جانور 

اای  ر کابلا ملخ ب و  اای دور ه میندا ولی حنان نبودن در کوخود ا  ایچ به وجود می رسید که خودبه می
وخی   اای گرم جست شمار را دیده بودیما اریط به اندا   یط مورحۀ سیاه که در ریگ جوان و بی 

توان به  اا را می میندن  ندگینامۀ جالا ملخ اا بود که ا  تخم بیرون میداشتندن منجا محل تولد ملخ 
نگ و در ب رگسالی سب رنگن  رانی کالً بی اند؛ در جواا میالعه کردن در کودکی سیاه کمط رنگ 

اند و بالن ملخ موجودی  شودا حون امه پای رسدا ولی درا تر معلوم میندشان به دو و نیم اینچ می 
 ندارمن  رو نبولش خ دا ا  این است که می 

خ یدندا  داند؟ با  ام به درون می ام ا  ملخ پاک شدن ولی ملخ کجا ن اکت می کمط خواستمن خیمه 
 نندن شبی پر ا  تالش و  اای افغان که خوانده و یا ناخوانده به مدم سر می بحه غالم  نند بسیاری ا ما

روبیدمن باالخره ا  ناحاری پارحه  گردنم ملخ می  و مور را سپری کردمن تا گال  بح ا  سر حندش 
 اندنمورده  ا ارپایان بر من اجوم اا و  دیدم که خیل گژدم ای بر سر انداختم و خوابیدمن خواا می تیه 

لعل و  دکه  میان  گرم  بسیار  منیقۀ  به  می حون  نوی  بادی  و  بود  ابری  مسمان  و یدن  پور رسیدیما 
 بودن  خیرترکردا ولی ا  تابش مفتاا کم خاک م احمت می  و گرد 

شدم که  ا  تنگۀ خیبر در ییی ا  رو اایی که بر روی مسافران بسته بودا عبور کردیمن دیرتر مگاه  
اای در  خیبر رفیق پدر ارمنی بود و به نگهبانان دستور  ده استن ب رگ پتان این کار غیرنانونی بو

کشیدیمن در جمرود که در  داده بود به ما اجا   عبور بداندن در غیر من باید دو یا سه رو  انتمار می 
شنیدم که اگر در خدمت  پایان تنگه وانع است به دستور افسر  وبۀ سرحد بریتانوی متونف شدیمن  

شدمن  بودما به جرم عبور ا  تنگه در رو ی که گبشتن ا  من مجا  نیستا  ندانی می می حیومت  
 دایمن  ولی اجا ه دادند به سفر ادامه

مان روانۀ  ای دادم و سوار بر خی پولی اایم را راا کردم؛ به محافمان افغان حای در پشاور اسپ 
لسلینه برسانمن پیام کدام محتوای سیاسی  امآا نایا امیر را به جاللت مآا  شیمال شدم تا نامۀ جاللت 

ای ا  من را برایم داد نداشتا بلیه دربار  شخص من بودن منشی امور خارجه لیف کرد و ترجمه 
 که ا  این نرار است: 

 »دفتر امورخارجی، هندوستان
لطنه، السآن عنوانی عالیجناب نایب مآب امیر افغانستان و قلمرو وابسته به  ای از جاللتترجمۀ نامه 

بیست  شوال  مورخ  جون    ۱۳۰۸وچهارم  دوم  به  برابر  قمری  تعارفات  ۱۸۹۱هجری  از  پس   »
جناب برسانم که داکتر جان گری از من خواهش چند ماه  معمولی: »افتخار دارم به اطالع عالی

ند و پس از حل امور  اش را برگزار ک رخصتی را کرده است، تا به انگلستان رفته و جشن عروسی 
ام و با او قرار گذاشته  رو برایش هشت ماه رخصتی داده دوباره نزد من برگردد. از این   خانوادگی

نویسم تا  جناب می شد که پس از آن به وقت معینه به کابل برگردد. این را فقط برای معلومات عالی 
ند در  لبته او هرچه را که الزم بدایابی داکتر گری آگاه باشند. اجناب از علل و شرایط رخصت عالی

شدن، با رسیدن  اش در جریان رخصتی اجرا خواهد کرد و پس از خاطرجمع مورد مسائل خانوادگی 
 وقت معینه با سالمتی و عافیت به کابل برخواهد گشت.« 

خان نمایند    احمد بخش در شیمال نیستن کلنل ولیدر اینجا نیا ی به بکر امۀ ج ئیات انامت مسرت 
ای تابستانی که حیومت  ویا ا  امیر دستور یافته بود تا مرا به خانه میر در ن د حیومت اند بریتانا

ام در  بریتانوی به دسترن او گباشته بودا دعوت کندن بنابراین امراه با ارمنی و مشپ  اندوستانی 
شام را  رف کردم و در  جناا نان  السلینه داشتمن با عالی با نایا منجا انامت گ یدمن مالناتی رسمی  

نایا حندین محف لوژ  در  نوماندان  ل رنص  و  بِِرسفالد  ویلیام  لارد  رابرتنا  لارد  با  نشستمن  السلینتی 
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اای  گبرانیلوژستیط و دیگر اشخاص معتبر مشنا شدمن به حندین ضیافت شبانه رفتم و پن ا  خوش 
 افتادمن  و به سوی لندن به راه  ایا عا م بمبئی شدم و امراه با ارمنی سوار کشتی شدمدو افته 

کشیدن در لندن به نمرم  اا توجهم را به خود می مالحمۀ پوست انگلیسی  در اندوستان سفیدی نابل 
شناسمن ولی به  ودی به این نتیجه رسیدم که این  دیدم ییی را می ممد که گویا ا  ار دو نفر که می می

 بودن  اای انگلیسیا بلیه تیپ رسیدند نه افراد بودند که برایم مشنا به نمر می 
لندن رانند  تیسی   پن در  دیدن ی احبانم که  به  منیه  پایین  ا   باال و  باروبستۀ مسافر را  و  اند 
عجیا    نممی کردا بی گیرند عادت کردما حی ی دیگر توجهم را جلا می کنند و حای پولی می می

فا  رسیدندن برخالحنان به نمر نمی  گاهاای انگلیسی ایچ خیوی سیمای مردان انگلیسین البته خانم 
 بودن  سیمایشان مو ون بود و در این امر ارمنی ام با من موافق

اش در شرایی  بینی در مورد کردار احتمالی کنم میالعۀ کرکتر و رفتار شخصا برای پیشفیر می
مورد    ای در دست داشتمن درکننده باشدن اکنون فر تی برای حنان میالعه مختلفا پژواشی افسون 

دانستم حگونه رفتار خوااد کرد و  رده و به نتایجی دست یافته بودمن می ارمنی حند سال میالعاتی ک 
کنمن حاال  اکنون می  انگلستان مشااده  در  دگرگونۀ  ندگی  در وضعیت  توانستم رشد کرکترش را 

 کردن  انگی ا گسترش افق دیدش را مشاادهکردنش با تجارا شگفت شد به کمط تغبیه می
بودم کد  پنداشته  دیدنی ر اندوستان نخست  و  با تجارا  او را کمتر  تا جای ممین  بهتر است  اا  ه 

رسید مانا خایرش را مشفته نسا دن ولی دیرتر به نمر می اای خی رو سا م تا ترافیط و شلوغی روبه 
  من  گونه نیستن او بین میتبی خرید و به شانه مویختن پول را اکه نیا ی به مالحماتی ا  این 

پرداختن مواما باروبسته  گرفت و بِل ااتل را می اشتن برایم تیت می د می  گرفته بود و ن دش نگه 
کوشیدند جا  بود و نوکران دیگر را اگر می  بودن در واگن نیار برایم بهترین جای را انتخاا کرده

مأموران خدمات ملیی  راندن حتی شنیدم که ییی ا   را برای منایان خود اشغال کنندا ا  میدان می 
اش شخ اً به این نیار سوار شده  حنان است که گویا امیر با تمام شیوه و دبدبه   گفت: یبه خیال من

کرد که گویا امۀ این حی اا را بلد باشدن اکنون در دل گفتم:  باشدنم خال ه اینیه حنان رفتار می 
ا  دیما داانت ا  تعجا با   ی برکنا خواای دیدن ونتی سوار بر من ااتل ب رگ و شناور به م

 دنم خوااد مان
نمی را  حالتی  حنان  من  ولی  بودا  شده  حیرت  ده  معمولی  شاید  امری  کاراا حون  امۀ  به  دیدمن 

حتی  می باشدن  بوده  دیده  استیا  ا   دیگر  مرحلۀ  یط  در  نبالً  را  حی اا  این  امه  گویا  پرداختن 
با من   ا ارا  در به لندن برسیمن لندِن ا ار  دستخوش بیماری دریایی ام نشدن با  در دل گفتم: یباش

 ده خوااد شد!م  اای پرایااو مبهوتش خوااد ساختن ا  دیدن عجایا لندن وام عممتا با من مشغله 
توانست بگوید کدام خی بَن را باید  بیش ا  دو افته ا  رسیدن ما به لندن نگبشته بود و ارمنی می 

یم خیوی  ا درمورد یحلقۀ درونیم و یحلقۀ بیرونگرفت و بهای تیت من حند استن امه حی  ر
توانست در مورد م ایا  دانمن دیری نگبشته بود و می دانستا بیش ا  منحه که من می ترانسپورتی می 

اای این ابرشهر ابرا  عقیده کندن این  اای موسیقی و تیاتر مالحمه ا  اال اای شماری نابل و تفاوت 
اون  نه  بودما  شده  گیج  که  بودم  می   من  خود  مدمی  ا   حه  یاین  حی ی  اسپرسیدم:  ایچ  میا  ت؟ 

اش نخوااد ساخت؟م برایش ا  حیومت اجا   دیدار ا  بخایر مهمات جنگیا استحیامات   دهشگفت 
اای مشابه در افغانستان مقایسه کرده و تأسیسات انگلیسی  و جااای دیگر را گرفتمن امه را با نهاد 

فتم: یاین ام یط داکان  الین برده و با لحنی ضمنی گگاه وایت را به دست کم  د! او را به فروش
ای را که کارمندان فروشگاه برای  رفتنا دعوتنامه انگلیسی!م سری جنباند و بنن ولی ونِت بیرون 

کردندا گرفتن این امه کم بود که ونت نان شام به پا ایستاد و  نان شام در ااتل متروپول تو یع می 
پا کرده بودن به پان من محفلا به    ام انگامه به یراد کردن در جشن عروسی ای ف یحانه اسخنرانی 

لبان محلی افغانی ماار شده و به اندا   عرون در محراق توجه نرار گرفتن من تبدیل به یط  
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غیرنابل  ولی  ضروری  شده ضمیمۀ  او   توجه  به  امه  دختران  و  فرعی  بودم  حی ی  بودمن 
 بودندن  باخته دل

گفت فارسی  نامش را به فارسی نوشتن می حیث شااد  به درون دعاخانه ممد و ِمن پن ا  مراسم عقد  
خیش را با این ادعا توضیح داد: یمرد جنگجو خو کاتا  داندن عجیا بودن دست استا ولی خدا می 

 نیست!م 
مورما احسان غرور  ولی باالخره نوبت ایبت و اعجاا ام رسید و حون من رو  را به خایر می 

ناامیدانه پرسیدم:  برده بودمن بی   با یرا به کریستل پلن به تماشای متش کنمن او  می رمق و تقریباً 
یحیور استا جالا بود؟م پاسخ داد: یبلی!م گفت وانعاً جالا بوده و حتی پدرش ام حنان حی ی  

 بودن  را ندیده
نشسته بودم و  یور که  یافتن امان رفت و افق دیدم گسترش می این دانش من بود که رو به اکمال می 

اش با  ام  الشأن با امۀ ب رگی گفتم شاید این لندن عمیم کردما به خود می ی من مرد شرنی را تماشا م
 یناف دنیام نباشدن سردرگم شده بودمن پن من مرک  کائنات کجا بود؟ کابل بود؟ 

بمبئی برافراشتیمن  اا را به ن د  ام به پایان رسیدا به امسر کوحیم بدرود گفتم و بادبان حون مرخ ی 
ن ار معلوم   و  ود که حرکت کنیما حون ونتی پا به عرشۀ کشتی گباشتیم  اربرای ارمنی ام بهتر ب

 استن  را برایش گفتمن در توضیح حالتش گفت که تحمل انلیم انگلین برایش بسیار سخت   شدن این می
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ا امراه با فرمایشی مبنی به گرفتن شماری  مآا دریافت کردمممی  ا  جاللت ای محبت امه در پشاور ن

لندی  سرای  در  محافمان  بود  نرار  اسپانن  ا   سفر  دلخواه  ج ئیات  بکر  ا   بپیوندندن  من  به  کوتل 
  داد حگونه جادوی نام امیر ار د و نشان می کردن میگبریما به استثنای یط رویداد که به روایت می
گلیسی با خود داشتم؛ حند تا تفنگ تیراندا  و یط تفنگ  مفرینی کندن ندری اسلحۀ انتواند معج ه می

خواستم برای امیر تحفه بدامن ونتی به دکه رسیدیما  اا جای داده بودمن می پار بود که در  ندوق دان 
تفنگ  م ونیت  بابت  ا   پتان ارمنی  گفت  بودن  پریشان  خیلی  دور اا  د د  و  اای  فوق بر  العاده انی 

اا  اای پتان نگلیسین شام من رو  برایم حندین حیایت شنیدنی ا  شیوه اای ااند و عاشق تفنگ  رنگ 
 بودن  مورشان خنده برای دستیابی به اسلحۀ انگلیسی در پشاور روایت کردن  رنگی 

مند  االمیان ا  نسیم خنط بهره اا را بر لبۀ مرتفع دریا و رو به ما برپا کرده بودندا تا حتی خیمه 
میان یط جوی خشط و ساحل دریا بود و خیمۀ من در پهلوی منن    شویمن خیمۀ ارمنی در  اویۀ

جوی شاید دوا ده فوت عمق داشت و ساحل ن دیط به بیست فوت ا  سیح ما باالتر بودن حوالی  
ط ساعت دوا ده شا ناگهان  ام رفتم و به خوابی عمیق فرورفتما تا منیه ن دیساعت ده شا به خیمه 

اندن پتویی بر  اایم ممدهاا به سراغ تفنگ یر کردم که شینواری دای کشمیش بیدارم کردن فوراً ف
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با من که بسیار تاریط بودا با   شد که  ام دیده می  شانه انداختم و به بیرون ا  خیمه گام گباشتمن 
کنندن  دای  وپنجه نرم می ا ام دست دیدم که ب دوخوردی داغ در جریان استن شبح مردان را می 

 شنیدمن می  غرید رمنی را که ا  خشم می ضربات و موا  پرینین ا
تنا  بهشدن اکنون به بانم رسید که پیش ا  پا گباشتن به جنگ تن نشانی ا  کاربرد سالح گرم دیده نمی 

مرا رو  پیش ارمنی با  ای با خود داشته باشمن تفنگحۀ سنگین  عانالنه خوااد بود که احتیایاً تفنگحه 
بردا حنان برداشت کردم که باید در  م که من را به کار نمی دید کرد و حون اکنون می خود حمل می 

اش روان شدمن لبۀ  اش باشدن با شتااا مانند من که نگران باشم شوله سرد شودا به سوی خیمه خیمه 
اای  پال کردم و ریسمان رو دست این مرتفع دریا و جریان خروشان مِا  یر من را به خایر داشتمن ا   

جوی خشط را فراموش کرده بودمن امان بود که به پایین لغ یدمن به    پشت خیمه را لمن کردمن
اای خیمه حنگ انداختمن حوا ا  تیان ناگهانی ترق کرد و شیاف   ورت غری ی به ییی ا میخ 

 گرفتن  ره پایم بر نوک سنگی مرام ای ا  لبۀ جوی موی ان ماندمن باالخکه برای لحمه برداشتا یوری 
بایل   و  ا  عایل  که  و فیر می حینی  بودم  و  ماندنم خشمگین  مبرو  توانست  کردم حگونه خواام 

جیغ می که  را  ارمنی  موا   و  شنیدم  را  دویدن کسی  کنما  دای  حفم  را   د: ی احاا  اعتبارم 
شف کرد و مرا باال کشیدن   احاا کجایید؟م جواا دادمن گویی در  مین فرورفته بودمن جایم را ک

 گبارمن ب جاناگ یر بودم ونارم را امان 
اای سگن  اا را حاره کنمن بحه ارمنی گفت: ی احاا شما پن رفتنن شما تشویش نباشیدن من حرامی 

 شدیدنم ترسیدم شما  خمی   کمی
لانل فرمانده  خواستم بدانم مسئله ا  حه نرار استن حراغی موردندن اکنون کا البته به خیمه نرفتمن می 
ای را  اا برایم حارپایه دیدمن ا  ییی ا  خیمه  ده را میوبیش ایجان اای کم نگهبانان و جمعی ا  مدم 

خوردن امه ام مان  دانم حران در جریان حای بیرون کشیدند تا بر من بنشینمن حای ام موردندا نمی 
فارسی می  به  کالانل  کردندن  و  به شرح نضیه شروا  انگلیسی گفت  به  ارمنی  و  پشتوا  ای  سربا ان 

دویدندن  درپی میان حرف ییی دیگر می  دند و پی می  ا  دای بلند گپ فهمن کالانل و سربا ان بسخت 
خواست بیان کندا مجسم  توانستم حی ی را که ارمنی می ناپیدمن نمی ای را می فقی اینجا و منجا کلمه 

بود به میدان موردندن ارمنی و کلنل ا  افتادنم در   شده تهکنمن دیرتر مردی را که دستانش ا  پشت بس
شدن  ام نمی بسته حی ی حالی رسیدندا ولی ا  توضیحات مرد دست لی ناراحت به نمر می حغوری خی

 بودن  ندر فهمیدم که او برای د دی تفنگم نیامده امین 
دندا نضیه را شنیدمن به  به بستر برگشتمن فردا  بح پن ا   بحانها بعد ا  منیه امه مرام شده بو

بودها تا منیه ارمنی پیش    کرده بودن برای لحماتی مرامی جا  رسید که کلنل نگهبانان را جابه نمر می
داران  ده بودن دیده بود که ییی ا  نقای به درستی محافمت نشده   ا  رفتن به خیمها سری به پهره 

ییر دادن سربا  سرکشی کرده و به  است و به ییی ا  سربا ان دستور داده بود موضعش را تغ
کر گستاخی  و  داده  دشنام  پشتو  شده  بان  ارمنی  حریف  سربا   البته  کاری  حنان  در  بودن  ده 

جواا مانده بودا کوشیده بود برحه  تر شنیده و بیبود سخت  توانستن سربا  حون ا  منحه گفتهنمی
اثر نماندن اکنون به  دیده بودا بی را به شیم ارمنی فروکندن یتعلیماتیم که ارمنی در انگلستان  

به خنجر بردا با مشت بر فرق سربا  کوبیده بودن تأثیرات  دست  عوض منیه مانند مردم بومی  
نیل و  بود  کشانده  میدان  به  نی   را  دیگران  یجنگم  تنمغناییسی  جنگ  بیدار  به ونال  مرا  تن 

 بودن  کرده
کرد تا ج ایی  م موردند و کالانل تضرا میبسته ن د بخت را دست پن ا  این توضیحاتا مرد نگون 

 اتی را که من وضع کنم اجرا خوااد کردا حه جریمۀ پولیا حه  ندان  گفت ار مجا تعیین کنمن می 
اش را برایم عرضه کرد تا خود ا  لبت عالِی کشتن برخوردار شومن گفت اگر  و حه مرگن تفنگحه 

حریف  کار  است  حاضر  خودش  نباشما  موافق  کار  این  این    با  تمام  کندن  فی له  گلوله  یط  با  را 
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رتبها در  ای عالی حیث خارجیگرفت که من ِمن انعیت سرحشمه می اای غلوممی ا ا  این وتعارف 
گونه  برابر کلنل ابرا  م ردگی کرده بودم که حرا ا  منیقۀ  یر نمرش بدون معروض شدن با من 

اش راضی  کند امیر  احا ا  شیو  ادارهفیر میتوانستمن ا  او پرسیدم میا  اا عبور نمی سردردی
 است؟

مآا به شدت پریشان شدن به من گفت که او را سگ خود بشمارمن گفتم به  لت کلنل با شنیدن نام جال
مید و در منحه مربوی به داوری در مورد من مرد  سگ نیا مند نیستم و ا  حنان کلماتی خوشم نمی 

پوشیده  توانستم نضاوت کنم؟ با پیشانی عرق ر نبودم؛ حگونه میشدا باید گفت که من ناضی من کشومی
 ندامن  کرد تا ا  روی رحم به فقراا مسئله را گ ارشخشییده التمان می  کام  و  بانی در 

  بار بکر شدا مدمی به تدریج مالیم شدم و حین ا  جبین و گره ا  ابرو گشودما  یرا حنان که بار 
مینرم  که  کلنل  استمن  می دید  خوی  تمام  نفعش  به  و  نضیه  بیاورند  حای  فوراً  داد  دستور  شودا 

ایستادن توفان به تدریج مرام گرفت و کلنل با شادمانی حندین مایل ما را بدرنه کردن ماجرا  سینه  بهدست 
وجانی  اای دل خنداندن اکنون ما دو نفر باام رفیق گفت و ما را می اای جالِا فراوان می و داستان 

 ن بودم در رو  سختیا ونتی جگرش خون و دلش ما شده بودا او را تنها نگباشتهبودیما  یرا 
رفتیم به ییی ا  ینا دان دوانم برخوردیمن مردی کواستانیا بلندنامت و  یور که سواره می امان 

و مهارشد  پاستا  منیه یط مثقال حربی در تن داشته باشدن این مردان با کیسۀ حرمی  تسمه بودا بی 
ای خشن در  به شان در کلداندن اریط دوند و بعد کیسه را به نفر بعدی تحویل می ل را می حندین مای

ای درا  ا  نیا با نوک پوالدین با خود دارندن در  اا نی ه کنار راه نشسته است تا نوبتش برسدن من 
ابل  ای موی ان استن پاست به جهت اندوستان در رو اای شنبه و حهارشنبه ک یر تیغ نی ه  نگوله 

 رسدنمی  شنبه به کابلشنبه و پنج کند و ا  اندوستان رو اای یط را ترک می 
مآا به من رسید که یی من دستور فرموده بود برای یط  ای ا  جاللت یط من ل پیش ا  کابلا نامه

 شومن  حضورای که نبالً انامت داشتم بمانم و رو  بعدی در اندییی شرفیاا رو ا در کابل در خانه 
دستاِر    شنبه به کابل رسیدیمن برای ارمنی که اکنون به عوض  بح یط رو  یط   1۸۹2در مارچ  

تاختا رو ی غرورممی  بودن  خشر  محلیا کاله ح یری بر سر داشت و ا  میان با ار سواره می 
د سر  دست بر کمر گباشته بود و مرنجش رو به بیرونا سرش را بلند گرفته بودن گویی خواسته باش

اایی که  بلی اای کا بینی نبودا بر حهره ممی ش را که خالی ا  کوحط اا بیوبدن نگاه ترحم بر ستاره 
نبود که من دریای عمیم را در نوردیده و تا نلا  دوختن مگر جهانگردی نامی  دادند میسالم می 

 نلمرو فرنگیان به پیش رانده بود؟ 
 ا  ارمنی پرسید: یحیور بودا ا  لندن خوشت ممد؟م مستر والتر خیایا سواره به پیشوا  ممد و 

ا است به مردم داران خیلی بد است به نادارانن  _ ی احاا فیر شما حیست؟ لندن ملط بسیار خو
 کابل به نادران خوا استنم

 _ یدر لندن حه کاراا کردید؟م 
 م اا فشردمناین سرک و من سرک رفتمن حشم خود را باالی خانم _ یاوها  احا! کمی  

بر  اا حشمط  ده بودن این دیگر برایم نو بودن نگاای تند  فیر کردم منمورش این بوده که به  ن 
 وی انداختمن حه کشفیات دیگری در انتمارم بود! 

اند و جایشان را دو  ا  مستر والتر شنیدم که انجنیر استوارت و انجنیر مایدلتون کابل را ترک کرده 
بود و انو  برنگشته بودن نرار   این برای رخ تی به انگلستان رفته اندن مستر پ نفر اسیاتلندی گرفته 

اا را  ی را با خود بیاوردن ارمنی دستور داد خانه را جارو کنند و نالین بود حندین مرد دیگر انگلیس
دیدار ما ممدندا شماری ا  خویشاوندان   به  بتیانندا امه را در ونتی کوتاهن بعدا مهر حندین نفر 

داروسا افغان ارمنیا  ا   ا   اایی که می   و بعضی  ییی  انتمارم بودن  در  نامه  بسته  شناختمن یط 
حیث  مرا خرسند ساخت؛ ییی ا  یط خانم مسیونرمقیم اندوستان که مایل بود ِمن امسرم بود که  
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پرستار یبی حرمسرا در خدمت امیر درمیدن در پشاور با  نی دیگر ام مالنات کرده بودم که با  
 د  اای فارسیا پشتو و اندوستانی حرف می ستان در من شهر در رابیه بود و به  بان نمایندگی افغان

اا یا سوداگران   koffla ش یبی دیده بودن به من گفته بود ن د دارد لبان مبدل پوشیده با  و ندری ممو
 کندن  به کابل سفر 

شود  ش عارض می اای افغان برای جوان بود و من کوشیدم خیراایی را که احتماالً ا  سوی لاحط 
برمی  دستم  ا   منحه  کنمن  اندامیترسیم  ا   را  او  تا  کردم  مخایره   ممدا  بر محنان  دارمن   می   حبر 

شدن به خدمت را  ممدا ولی فیر کردم اگر خیلی مر وی شاملممی  به نمر می اایش برایم جنون یرح
ن ولی من نشنیدم که به  مآا خوااد بود کردن ا  جاللت داردا بهترین راه امان نوشتن و درخواست 

تر بود و من نامه را به ونتش  امیر نوشته باشدن خانم دیگر مسیونر که نامه فرستاده بودا خیلی مسن 
دیدا به ونتش شرح  کردمن اینیه امیر درخواست کار را حگونه می  مآا پیشکردم و به جاللت  ترجمه 
 دادن  خواام

ه امیر سالم دامن در سالون ب رگا بسیاری ا   رو  پن ا  رسیدن ماا به ن ر اندییی رفتم تا ب
مآا به مجردی که بیدار شدا مرا به اتاق درونی  جاللت ام اختالی کردیمن   درباریان مشنا را دیدم و با 

فراخواندن بر َکوحی با رنگ نرم  و یالیی جلون فرموده بودن لبان سیاه  بح به تن داشت با  
شد و دستانش که م ین با حند انگشتری  ار اروپایی معلوم می دارن بسیپیراان معمولی انگلیسی و یقه 

بودمش به خوبی و ن   رسیدن ا  ماه جون که برای مخرین بار دیده  العاده سفید به نمر یبا بود فوق 
واوای خلوتگاه  نانه  ممدن اتاق حال العاده سالم به نمر می بود و دیگر حنان الغر نبود و فوق  گرفته

 غیرهن  شدها پیانو و اای گلدو ی اای گلا پارحه اا و دسته گلدانی را داشتن 
مآا تبسم کرد و اشاره فرمود جلو برومن برای دنایقی  ن جاللت حون پا به درون گباشتما تعمیم کردم

اعضای  دست  دیگر  و  امسر  حال  جویای  پرسیدن  ا   حتم  و  میمانه  گرفت  دست  در  را  اایم 
گ ارد که به سالمت  العاده مسرور است و خدا را شیر می ام فوق وباره ام شدن گفت ا  دیدن د خانواده
ام پرسید و با شنیدن این که فقی سه  ن اعیا کردن ا  تاریخ عروسی امن پن ا  من اجا   نشست برگشته 

بوده ام  با  بی ماه  و  بسیار غمگین!م  باشدا  بسیار غمگین  باید  گفت: یامسرت  اف ود:  ایم  معیلی 
 کنم که به  ودی دوباره رخ ت دامن تو باید  مستان دوباره به وینت بروینم یبرایت ضمانت می 

اای ال م اتخاب خوااد  برای پبیرایی ا  میسی  گری در کابلا تمام ممادگی با محبت  یاد نول داد که  
شد و گفت مر ومند است که امسرم را دو خانم خدمتیار انگلیسی امراای کنند و او معاششان را  

خو دوش  ار ااد به  و  می  گرفت  داشتا  انگلستان  به  برگشت  میل  اگر  ونت  نم  و  برگردد  تواند 
 دادن اای کم مرخ ی خوااد ه کابل برگرددا برایم به فا لهنخواست دوباره امراام ب

در مورد انتقال تنخواه گفت دستور خوااد داد تا ار اندا ه ا  معاشم را که بخوااما یا در لندن و یا  
سنگ و ام بخایر مان در کشور  ام در بمبئی بپردا ندن فرمود که ام معادن  غال در حساا بانیی 

خودش ا  انگلستان دیدار کندن ا  مرگ پرنن البرت وییتور یاد کرد    است و ن د دارد  کشف شده
کردن ندری ا    ای ا   ندگی پرنن برایم حیایت و ا  او با احترام نام بردن به خایر دارم که خایره 

 موردندن  ر ام گفت و پن ا  من حای و سگرت مسایل دیگ
گان کسی دیگر در اتاق  بحه غالم مآاا غیر ا  من و ارمنی و ییی ا   در جریان  حبت با جاللت 

مآا بودما اجا   رخ ت خواستم و به  نبودن پن ا  من که حهار یا پنج ساعت در حضور جاللت 
 شدن  ار خوشحالبحه رفتم که مریض بودن ا  دیدنم بسیمالنات ملط غالم 

ا ادیه  مآخواستم برای جاللت اایی را که می بودن تفنگ شنبه و رو  دربار نمامی  رو  بعدی سه 
اایی را که در ندومش گباشتم  کنما گرفتم و دوباره به مالناتش رفتمن مرا با مهربانی پبیرفت و تحفه 

اایی که افسران در اندوستان  د کاله هللا کالای پَرنشان مورده بودما مانننبول کردن برای شه اده حبیا 
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بررسی کالها لیف کرد و    مآا پن ا  گبارندن شه اده در دربار حضور داشت و جاللت بر سر می 
 کنمن  برایم اجا ه داد تا من را به شه اده اادا

اا نشسته بودند و  شماری  یاد ا  افسران ارتش افغانستان حاضر بودندن در امتداد دیوار بر َحوکی 
م کلنل  در  نبلی  نمایند   داشتن  حضور  خان  محمدافضل  سردار  بریتانویا  جدید  نمایند   یانشان 

 بودن  مدتی درا  در دربار امیر بودا ا  میدان برون رفتهخان که  عیاءهللا 
نان حاشت حیده شد و ساعت پنج منجا را ترک کردمن رو  بعد ماه رمضان مغا  شد و من برای 

مآا سلیانه مقیم بود ای روستایی که جاللت  ی پن ا  من به خانهکار به شفاخانه رفتمن حند رو
و حی اای دیگری را که برای او و شه اده محمدعمر تحفه   اای ابریشمیناا و تیهراندم و سالم 

 میمانه برایم رسید و پن ا  حای و سگرت و مورده بودم به درون فرستادمن در پاسخ پیامی  
با شه اده ای مرسوما سواره به کابل برگشتمن ییی یا دو رو  پن ا  من دیداری رسمی  شیرینی

خانهحبیا  در  داشتمن  تابستانیهللا  با   ای  بود  بسیار  یبا  باغی  داشتن  من ل  بابر  باغ  در  وانع 
اای بیرون کابل وانع بودا در میان یط فرورفتگی اا که در دامنۀ کوهاا و درخت ااا گلحوض

 اانتپه یبیعی میان
ن  اایی  یاد دربار  لندن پرسید شه اده با شفقت ا  من پبیرایی کرد و مدتی با من  حبت کردن سؤال

کرد که تمثالی دیگر ا  او رسم کنم؛ حی ی که ارگ  فر تش میسر نشدن در افتۀ  نی  خوااش  
بعدیا پیشیِن ییی ا  رو ااا نامۀ خانم مسیوناری را که خوااان خدمت به امیر شده بود با خود  

دیدار جاللت  به  امیر رفتمن درحالی گرفتم و  دود  مآا  بودم و سگرت  که در سالون ب رگ منتمر 
خان ممد و با من سرگرم  حبت شدن گفت ا  دوباره دیدنم   ام جنرال نا رندیمی کردما رفیق  می

 استن  بسیار خوشحال 
دانم که میا او ام مانند  گل خان ام ممد و با ام حرف  دیمن نمی یط دوست دیگرا بریدجنرال حاجی 

م در کابل  انا در خانه خان ا  دیدنم خوش بود یا نها حون در  مان انامت من در لند  جنرال نا ر
 کردن  ارحالا او ام ابرا  خوشی بود و با برگشت من مجبور بود خانه را تخلیه کندن به  به سر برده 

ومیش شده بودن به  ناونِت پیشین بود که به ن ر رسیدم و ونتی امیر مرا ن دش خواندا اوا گرگ
شد ا  پنجره دیده می   یبای غروا کهمآا توجه مرا به منمر  بسیار  شدن به اتاقا جاللت مجرد داخل

اا فرورفته  اا در مغوش سایه جلا کردن اشعۀ درخشان نور ا  میان ابراای مسمان اویدا بودن کوه 
اا نرار داشت  اای ن ر و حوض ااا باغ منمر کوه شدند و در پیش بودندا ولی به وضاحت دیده می 

 بودن  شان ساخته که نور ن ر روشن 
نار را خواند و گفت کشور در حال حاضر بسیار نامرام است و  مۀ خانم مسیومآا ترجمۀ ناجاللت 

ای مناسا برای کار یط خانم داکتر انگلیسی باشدن ولی ارگاه میسی  گری امراام  تواند ساحه نمی 
 شودن  تواند با او امسفر به کابل بیایدا من خانم ام می

خواام با او دیدار کنما حاجت  مینده ارگاه می مآا دنایقی با من  حبت کرد و فرمود که در  جاللت 
 پبیرفتن  به فرستادن نامه و اخب وعده نیست و ارونت بخوااما حه شا و حه رو ا مرا خوااد 

توانستما  ای به خانم مسیونار نوشتم و تا جایی که می ساعت ناه شا من رو  به خانه رسیدم و نامه 
ای گفته  گری  میسی   کردمن  با گو  را  امیر  نچ اای  کابل  به  می گاه  فیر  مسیونار  رفتن  خانم  کنم 
 یورن امین  ام 
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حهار رو  پن ا  منا در پان دام اپریل که جمعۀ نبل ا  عید پاک بودا سه وانعۀ کولرا در شهر  

العاده کشند و شا فوق برو  کردن ماه رمضان بودا ونتی که مسلمانان مؤمن تمام رو  را گرسنگی می 
ال حها  ی  وضع اسفناک حفم شناختم و ناا را میپروایی مسیایی خورندن ا  منجایی که بی  یاد می 
رفت که مرض با سرعتی مرگبار انتشار  اا و ناپاکی ما مشامیدنی شهر کابل راا انتمار می نارسایی 

اای مقیم کابل وخامت اوضاا را به مسانی دریافته  یابدن این گمان کامالً به وانعیت پیوستن اروپایی 
سا وادار کردا مانند پرای  ا  خوردن میوه و  به اتخاب تدابیر منا  شد به سهولت بودندن منان را می 

ارگونه  ترکاری  ا   خودداری  و  کردنا  فلتر  و  جوشاندن  ا   پن  فقی  ما  نوشیدن  ناپختها  اای 
 نوشیدنن  روی در خوردن و  یاده

تا تدابیر مشابه تبلیغ ش به در و دیوار با ار لوحه برای مگاای مردم بومیا   ودن  اایی ن ا کردم 
شد ما را پن  لتر ساده متشیل ا  ریگ و  غال حوا را شرح داده بودم که می اف ون بر من یط ف

شدن مفتشی  ا  جوشاندن با من  اف کردن ریگ و  غال حی ی بود که به مسانی در با ار یافت می 
ی شهر را  ای ا  سربا ان به شهر فرستادم تا کار مأموران  فایام( را با دسته )مأمور پولین برمایی 

اای پودر  دستور داد امۀ کثافات نابل دسترسی را ا  شهر به بیرون ببرندن تمام بشیه   بررسی کند و 
ضدعفونی را که متأسفانه ناکافی بود ا  شفاخانه بیرون کشیدم و دستور دادم در جااای ممنون به  

 شودن   ورت م ادانه به کار برده 
اا را ا  دیگران  کوشیدم من  ارش داده شد و من می نخست برایم ا  برو  ونایع میان سربا ان گ

رو به بیماران  شمار  شدا  یرا  ناممین  کار  این  خیلی  ود  ولی  سا من  به  ورت  مج ا  رو  
بینی  یور که ویژ  کولراستا در شهر غیرنابل پیش شدن حمالت مرضا امان مور  یاد می وحشت 

امن ولی این کوششی  مجرد برو  من راا سروسامان د دای ونایع مرض به  بودن تالش کردم تا گ ارش 
مردندن دو رو  پن ا   شدنشان مگاه شوم می دسته پیش ا  منیه ا  مریض  بیهوده بود و مردم دسته

برو  مرض در شهرا یعنی در افدام اپریل گ ارش داده شد که ا  ساعت شش  بح تا شش شام  
تدفین ا  شهر بیرون برده   1۸۵ به جاللت گفتند که رو انه شمار نربانی اندن  جسد را برای  مآا ان 

 بودن  ترشودن ولی ا  نمر من تعداد ونایع جدید رو انه مهم گ ارش داده می 
حییمان  رفبه ا   بیماران  دسته ودی  دوستانشان  و  کردند  خانه نمر  به  مراجعه  دسته  ام 

دادم تا به  یر سارا میاای حاوی تریاک و شکردند تا ادویۀ اروپایی بگیرندن برایشان نرص می 
کردند و برای رفع تشنگی  معین سه دانه را ببلعندن ا  خوردن و نوشیدن باید خودداری می   فا لۀ

کردم و  اای شدید شیما حاشنی خردل تو یه می حوشیدندن برای درد ای یخ می شدید باید پارحه
ود که البته در موارد  دادن ران این شیل عام تداوی ببرای تشنجات دردموِر دست و پاا مالش

 شدن می  ض و با پدیدممدن اختالیات تغییر دادهخاص مر 
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رفتن نلا امۀ مردم مملو ا  وحشتی بیمارکننده  شهر رو  به رو  بیشتر در سایۀ سنگین کولرا فرومی 
اای  ورکی  شدند؛ یا با خنده توانست نربانی بعدی باشدن مردان گرد ام جمع می بودا حون ارکسی می 

 ده در انتمار مرگ نشسته بودندن ا  ار  اای وحشت با حهره   کردند و یا مال بنگ الهله می و استع
اای  منیه به دسته را سواره یی کندا بی  ممد و ناممین بود مدم حند ندمی خانه  دای ناله و شیون می

 کردندنمی  ع اداران برخوَرد که نربانیان تا ه را به گورستان حمل
د مردم با جنده و سا  به سوی مساجد روند و برای  باردنم امیر دستور دامسمان می گفتند یوبا ا   می

کنند  ینسمتم و  شود حنین حی ی را باور کرد؟ ولی حنان بود تأثیر فلج نجات دعا بخوانندن میا می 
راندند و پیش ا  منیه  ترور حاکم بر شهرا جایی که سربا ان مردم را با حوا به درون مسجداا می 

کوبیدندن با در نمرداشت سرشت جبرگرای منانا امیدی به  ش می بتواند ا  جایش بجنبدا بر فرن  کسی
که نبالً بکر  کاربرد تدابیر پیشگیری ا  سرایت مرض وجود نداشتا ارحند ام که این تدابیر یوری 

 بودن  شدا معمولی و ساده
ً اا را در دریای کابل میجنا ه  ساد  شدن اجا  امین دریا گرفته می   شستند و ما مشامیدنی شهرا عمدتا

 سپردندن می را ا  تنگۀ کنار دریا انتقال داده و در ن دیط جادها در پای کوه مسمایی به خاک 
اای مبیارِی ملوده با کثافات  نوشید؛ ا  جوی رسید میکسی که تشنه بود ا  ار مبی که به دستش می 

 یجاتا ا  من  شهر به جای پرای  ا  میوه و سبشد  حاه و ما دریای کابلن مردم  راها ا  ما ناپاک 
و  به مقداری  یاد می  امیر  نوکران مبتال شدندا  و  افتادند  پای  ا   دربار  در  خوردندن ونتی مردان 

تپه به سوی  به ریشخور و سپن  اندییی  ا   ن د  درباریان  پغمان کوحیدندن حون حضور من  اای 
 نبردن  ن مآا مرا ا  شهر بیرو بیماران ضروری بودا جاللت 

کردم و کولرا به  ودی بر  اای پیرامون مرامگاه تیمور  ندگی می ول و باغ من در فا لۀ میان حندا
برم متروک شده بود و ییی ا  نوکران در باغحۀ خانه افتاده   و اای دور افین شدن خانه ما نی  سایه 

دید من وانعاً  ادقن    یبع و ا  و در حال مردن بودن این یط افغان کواستانی بود؛ مردی نیطا خوش 
اش کسی مرا مگاه نساختا حون او گفته بود: یحرا داکتر  احا ا  خایر من  مریضی در مغا   

اا  اا و نلنج پریشان شود؟ او به اندا   کافی با مریضان دیگر در جنجال استنم رو  بعدی ونتی درد 
ه سراغش رفتما ولی دیر شده  در او پدیدار شدا ییی ا  نوکران مرا ا  نضیه خبردار ساختن فوراً ب 

کشیده و کبودرنگن جلد بدنش سرد شده  ای تیغ ن در حال ضعف بودا با حشمان فرورفته و بینی بود 
وحروک برداشته بودن رو به نوکران دیگر کردم و پرسیدم حرا مرا نبالً میلع  اایش حین بود و دست 

 ماردن  رسیدن امان شا گ ار به نمر می کسی پاسخ ندادن بیمار ا  عیادت من سپان نساخته بودندن ایچ 
بودن  اا دیدار کردمن اگر در حنان  مانی منتمر دستور امیر مانده بودما کاری پوچ می ا  خیلی خانه 

دانستم که به تنهایی  رفتما حون منقدر فارسی می بردم و گاه ییه می گاای ارمنی را به ترجمانی می 
یا دو نفر سربا  بود  ما گارد محافم که متشیل ا  یط  رفتحل مشیل کنمن ونتی به درون خانه می 

ماندن گارد محافم وانعاً اضافی بودا حون احتمال منیه کسی به من مسیا ب ند  در بیرون منتمر می 
 بودن  رفتم ندمم روی حشمان مردمکم بودن برخالفا ارجا می

افتاد؛ ارحند تعداد کسانی  مؤثر می بردما در شماری  یاد ا  ونایع  ای که من به کار می رژیم تداوی 
العاده اندک بودن البته  داا نفر را که ادویه را  شدند در تناسا با شمار مردگان فوق ه شفایاا می ک

بستند و بعضی دستورالعمل استفاد   ام را به کار می اای کتبی گرفتند ارگ  ندیدمن بعضی رانمایی 
اایم را به  تو یه  رست نبودن مرانبت ا  بیمارانی را که گرفتند و این کار د دوا را ا  دوستانشان می 

 ساختمن  بستند متونفکار نمی 
اای پغمان شدن در پغمان  وییم اپریلا کولرا به ریشخور رسید و باعث فرار دربار به کوه رو  بیست 

رفتن ییی ا  رو اا  اا پایین می ما پاک بود و ا  یریق تعدادی  یاد ا  مبشاراای کوحط ا  کوه 
امیر با شنیدن این خبر کسی را فرستاد تا جویای حالم شودن    بدی و استفراغ شدمن من ام دستخوش دل
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خوشبختانه تا رسیدن نا د حالت من بهتر شده بودن به  ودی جاد  میان پغمان و شهِر َوبا ده مسدود  
 شدندن  اا گماشتهشد و برای نیع کردن امۀ خیوی ارتباییا پاسبان 

افتادند و کاراا متونف شده بودا حون  اا می سا ی بر روی درا حوکیکارخانۀ اسلحهکارگران بومی  
داران کارخانه خواندندا که  نقشبندا ییی ا  تحویل شدن مرا به دیدن غالم مردی برای کار پیدا نمی 

ا  من پیروی  دستخوش کولرا شده بودن در مورد او خوشبین بودم و دو رو  پن ا  من بهتر شدن پن  
به تو یۀ حییمان و دوستان سپرده بودن دیدم که سرگرم  اایم را متونف ساخته و گوش ا  رانمایی 

العاده دوباره  نوشیدن ما و مقداراای  یاد دوغ استن او را به حالش گباشتمن استفراغ با شدت فوق 
ی امیر خریده بودم و در  به سراغش ممدن ماردن پیش ا  مردن تفنگی را به دستم داد که در لندن برا

 بودن  ال شدهمر  ضبی شده و پن ا  من ارس
کم اگر به روغن  گشتن مفتش مااری نبودا ولی دست ارمنی برای تفتیش مواد غبایی در با ار می 

شدن در من  مان  خوردا متوجه می شده و گوشت گندیده و یا ترکاری پوسیده برمی فاسدا شیر ترش 
اا که موجوادتی  اا ام دوباره به کابل اجوم موردندن ولی ملخ د و ملخ اا دست به شورش  دنا اره
 کردندن  اندا در منجا نماندند و گبرعانل 

اش رفتمن دیدن  هللا را تداوی کنمن به خانه اای شه اده حبیا سامان برایم دستور رسید تا ییی ا  خانه 
شناسدا وحشتی است که گلو  می   ای در حنگ کولرا  شت استا ولی دیدن کسی که مدم او را بیگانه 
شناختمن برای  رنگا فقی سایۀ من مردی بود که من می رفته و خاکستری فشاردن حهر  فرورا می 
رفتم و خدمتیارانش را وادار  اش سخت تقال کردمن ار حند ساعت به دیدارش می دادن  ندگی نجات 

کند داد و احسان می برایت سالم می کردم که دستوراایم را عملی کنندن نگاه حشمان مردی که  می
وحشت  حنبر   مر که  ساست  ای  حال  در  گرمی گ  و  است  با می   شدن  او  به  حی ی  حیات  گرددا 

 ناشدنین فراموش  است 
مآا برخوردار بودا  امیرا مردی که به گمان من ا  بیشترین اعتماد جاللت   دبیرالملط یا سرمنشی 

 مردن  بت ا  او داده نشدا خیلی تأسف خوردمن او امام مبتال شدن ا  اینیه برایم دستور مران
یط مریض نشدا به استثنای من  ر مرد انگلیسی که در  مان برو  مرض در کابل بودندا ایچ ا  حها

 شدن  ای خفیف عاید حالم که حمله 
شدن   اای پیرامون شایع در پایان افتۀ ششم ا  شدت کولرا در شهر کاسته شد و مرض بیشتر در روستا 

 بودن  ومیر بسیار باالبار بار به شهر برگشتن می ان مرگ ولی  
یافتم که برای جاللت  ا ار نفر در کابل و نواحی   مآا ا  االکت یا ده در مغا  ماه جون ایالا 

اای  یادی شنیدما ا  من میان اینیه مردی در بیرون ا   مجاور من گ ارش داده شده استن داستان 
مردی  دادن کسی جسد را ندیده بودن فقی رو  بعدی فتد و جان می اشهر و در ن دییی اعدامگاها می

 اندن کشمیش  ای ا  سگان ولگرد روی حی ی دربیند دسته گبرد و می سواره می 
مور است و شاید جالا باشدا این است که مردی به جمعی در  اا که کمتر حندش ییی دیگر ا  ن ه 

م به این مرض مبتال شده استنم کسی ا  جمع  گوید: یییی ا  خویشاوندان کوحه ن دیط شده و می 
 دادنم اً به داکتر انگلیسی مراجعه کنن او برایت دوا می گوید: یفورمی

 _ ینها حیومت انگلین او را فرستاده است تا بتواند ما مردم را مسموم کندنم 
 ستنم گوید: یخیرا برای  نم که گرفتار این مرض بود دوا داد و او حاال جور امینفر سومی  

اایش دوستی ما  ا فرستاده است تا با تداوی او ر  انگریز  _ سرکار شطا ولی  گوید: یبی می حهارمی  
خوااند تا مردم و مملیت را ا  امیر  احا دور کنند و خودشان  اا می را جلا کندن  یرا انگلین 

 بیایند و حیومت کنندنم 
کابل رسیدن با خود ا  انگلستان دو یا سه  در من میان یط مرد انگلیسی دیگرا مستر کلِمننا به  

گیری امیر را تقویه کندن برایش ادایت  اای نسل ا سواری مورده بود تا اسا اسا ا یل و حند اس نر
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مباد رانمایی شده  داده شده بود که رااش را کج بیندا د و ا  ممدن به کابل بپرای دن او به سوی فیض 
اای دیگر دیدار    من به سوی کابل رانده بود تا با انگلیسیو در منجا من ل کرده بودن اندکی پن ا

 بودن  انگی  را برگ یده ن برای دیدار ا  شهری بیگانها  مانی رنت کند 
اای سنگین رخ دادا حی ی که برای من ف ل سال  اای شدید ژاله و بارندگی تقریباً اواسی جون توفان 

رسید که کولرا  در اپریل بودن اکنون به نمر میتر ا  منحه  غیرعادی بودن اوا خنط شدا بسیار خنط 
گر  د و مردان به نفن راحت کشیدن شروا کرده و به تدریج ا  تهدید سرکوا رخت برکشیده باش

 ممدندنمی  مرض بیرون
مآا فرستادم و جویای حالش شدمن در پاسخ نوشت که خوا است و مرا دعوت  ای به جاللت نامه 

یباستن  رفتن بسیار  مایلی و برای سواره ومن راای است تقریباً پان دهکرد که به پغمان به دیدارش بر
ااا  اای بیخ کوه اان پن ا  من سربلندی اا و باغ اای غله و بیشه نخست در  حهاردای است با کارت 

در  پغمان و در مخرین مرحله باال رفتن به انامتگاه شااین اوای پغمان بسیار سرد بودن درخت بود  
 بودن  بودن انو  سب شارا ولی غله به جای پاخته و گال و مب

مآا در من نشسته بود رانمایی شدمن با مهربانی  ن را مستقیماً به اتانی که جاللت  پن ا  رسیدن به 
 یاد ا  من استقبال کردن ا  کولرا یاد کرد و به یادم داد که در مخرین  حبت برایش گفته بودم تعداد 

برای اجرا دارندن حای و سگرت موردند و    و حییمانا کار کمی مریضان اندک است و داکتران  
ای که برای خودش  بحانه مورده بودند برای  اا دستور داد ا  کیط و کلحه بحهمآا به غالم لت جال
 بیاورندن  من

مآا توجهم را به منان جلا   نجیرکشیده را به درون ن ر موردندن جاللت دیرتر حند نفر سرباِ  به 
نوماندانشان تویئه ساخته   اا در برابرشان حیایت کردن داستان کامالً بلندی بودن من رایم کرد و ا  ج

اای منان غور  مآا مف الً بر ناروایی اای دیگر متهم کرده بودندن جاللت و او را به ملم و  شتی 
ن و  انداختند  به خاک  را  بیند؟م امه خود  باید  با حنین کسانی حه  گفت: یمدم  باالخره  و  اله  کرد 

 دادند: یتوبها توبهنم  سر
استن شما در برابر مالا اعتراف کردید که اتهام شما در برابر   امیر فرمود: ینها ونت توبه گبشته 

فرمانده شما دروغ استنم ییی ا  مردان شروا کرد به نالیدن و گفت ینوکر امیر  احام 
ست؛ این ییی و این )اشاره استن امیر غرید: یاین حه گپ است؟ نوکر من؟ این جنرال نوکر من ا 

اا نوکر من استندن ولی تو سگ نوکر من استی!م حون ندار و معاون سپهساالر(ا ای به خ انه
کار کنم!م بعد اف ود: یشما را به اتاق سربا ان لر یده برخاستندا گفت: یبگویید که با شما حه

مییدنم باشد و فردا دوباره پیش من میجا میان ام فی له کنید که ج ایتان حه  برندن اماندیگری می
شان حه بوده استا ولی فر ت من را تطدانم که انتخاا تطنمیمردان به عجله بیرون رفتندن  

اای بعضی ا  منان مشنا شومن حند رو ی پن ا  من در جریان دیدار ا  شفاخانۀ یافتم تا به گ ینه
رمق به من سالم دادند و بیشان با تبسمی طشیرپور حهار یا پنج نفر ا  من مردان را دیدمن اری

 بودن اایشان ا  بند بریده شدهدست  دست حپ را بلند کردندن 
من جاللت  ا   نمونه پن  داد  دستور  دادن  ادامه  کولرا  اسباا  مورد  در  را  ما  مآا  حبتش  ا   ای 

بیاورندن حینی که سرگرم معاینۀ ما بودا کلیین  به لر یدن شروا نوشیدنی پغمان  کرد و فیر   اا 
اا امه  بحه سر بلند کردم و دیدم که غالم   کردم شاید ناگهان باد و یدن گرفته باشدن با شنیدن غوغا 

مآا دوباره  ای پن ا  منا جاللت درنگ ا  جا پریدمن لحمه پاخاسته استن بی دوند و امیر ام به می
 بنشینمن  بر جای نشست و به من ام اشاره کرد 

 نفهمیدی؟م پرسید: یعلت سرو دا را 
 _ ینه  احاا فیر کردم باد بودنم 

 تر باشی و ا  خانه بیرون بشتابینم دن بار مینده باید حاالک خندید و گفت: ی ل له بو
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اای  مین در ونت  ل له در ار نقیه که باشد عمودی است و نه افقین اگر این حرکات  گفت تیان می
اای سقف خانه که  یر و ن بام  ه بر دستط ری ند؛ حون فشار وارد اا ام فرومیافقی باشندا کوه 

رو  اا تاا نیاورندن ا  این رود که دستط ا اگر شدت یابد احتمال می نرار دارند جهت عمودی دارد 
 بگری یمن  بهتر است در شروا  ل له به فضای م اد 

کاغب    ای را بر پارحۀ کاغب نوشت و ارمنی را به خود خواند و مآا حند کلمه دنایقی پن ا  من جاللت 
مالحمه  معاشم را به  ورت نابل گوشی برایم گفت که امیر  را برایش دادن حون ارمنی برگشت بیخ 

مآا شروا کردمن ولی او تبسم کرد و با باالکردن دست  استن به تشیرگویی ا  جاللت  باال برده 
 ساختن  ساکتم 

یگانه خ و یت جالبش  حوالی ساعت حهار نان شام را موردندن برای من غبای اروپایی مماده شد و  
خواام شا را در  مآا پرسید که میا مین جاللت من بود که ماای پیش ا  سوپ مورده شدن پن ا  نا 

رومن حون شش اسپ با خود داشتما ت میم گرفتم برگردمن پیش  پغمان بگبرانم و یا پن به کابل می 
باشیم که بیمار شده بودا دیدار کنمن این امان شخص  مآا ا  من خواست تا ا  یفراشا  من جاللت 

مید  یور که ا  ماارش می بودم که یمن  دم و متوجه شدهبو بود که نخست در ترکستان دیدهمحترمی  
اش در پغمانا که ندری دورتر در پای تپه وانع بود دیدن  بدجنن نیستنم بنابراین ا  او در خانه 

اای ال م را کردم و گفتم  اش فلج استن برایش تو یه تنه  نیم کردمن دیدم دحار سیتۀ مغ ی شده و  
 میمن می  دیدنش به پغمانکه دو یا سه رو  بعد دوباره به 

ماند  را پیاده برویمن در این  در میان راه بودیم که شا فرارسید و مجبور شدیم دو یا سه مایل بانی 
ی کابل در راه بودن دو رو  پن ا   بود و به سو  اش را به پایان رسانده مان مستر پاین مرخ ی 

مرتور   مستر  امرااش  رسیدن  کابل  شهر  به  پغمانا  در  ِمن مالناتم  که  بود  مورده  را  حیث  کالینن 
اای خوبی سوار بودندن دو من ل را در یط رو  پیمودند و  شنان شامل خدمت شده بودن اسپ  مین 

ی پیش ا  کوچ و بارشان رسیدند و ا   حوالی شام به کابل رسیدندن حون به شتاا رانده بودندا خیل
 نداشتندن   بحِ من رو  حی ی برای خوردن 

شام  نان  فرستادمن حندین مرد    به  ودی  لحاف  و حنگال و  کارد  پشقااا  برایشان  و من  مماده شد 
بار رسیدندن اکنون دو نفر معاون   و بودند و رو  بعدی با کوچ انگلیسی دیگر ام شامل خدمت شده

معا  یط  معدن انجنیرا  اضافه  ون  گوارشنان  نفر  یط  و  باغبان  یط  کالیننا  مستر  برای  شناسی 
ا  عهد  کاراای معمولی  شد که  رگران بومی  یلی دیر نماندا حون دیده می بودندن این ییی خ  شده

من برممده می  و  داشت  را  مر ویش  امیر  که  کاراای تخ  یا حنان  برای  و  که من  توانند  یور 
 بودن  مخ وص نیا  اای فهمیدما به ماشین 

سا ا و  دیگری حرم   تقریباً یط ماه پن ا  منا دو نفر انگلیسی دیگر ام رسیدندن ییی دباغ بود و 
 بردندن می  گونه در من ونت پوره حهارده نفر انگلیسی در کابل به سردو اال یورک شایرن به این  ار

باشی دیدار کنمن مستر والتر  راش رو  پن ا  رسیدن انگلیسیانا دوباره سواره به پغمان رفتم تا ا  ف
کردن حال  ودا مرا امراای می خیای که مشغول دوختن باالپوشی برای شه اد  کوحط محمدعمر ب 

مریض من بدتر نشده بود و پن ا  خوردن نان حاشت و ملوی خوشم   پغمانا روانۀ ن ر شدم تا  
 کنمن  ادا  مآا عرض ن د جاللت 

اای شدید که در جوانی کشیده بود حندتایی را  مآا ا  بیماری جاللت پن ا  سالم و حای و سگرتا 
ده است و باری حنان مریض بوده که او را افتاده بر حارپایی  حیایت کردن در لشیر پدرش جنرال بو

یا پشت بامی  اندن یا بر شانه بردهبه میدان جنگ می  تا بتواند  ای مییا فرا  تپه اای مردانا  نشسته 
را نمارت کندن حییمان برایش گفته بودند که مرضش پیامد موجودیت کدام کرم یا حشره    میدان پییار 

نتیجهن مقدار  دارواای رنگارنگ راا ییی پن ا  دیگری به کار بسته بودندا بی اش استن  در معده
اا  ااثر ماندن امۀ تداوی ما نوشیده بود تا حیوان خنط خورده و به بیرون رانده شودن با بی  یادی یخ 
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فیری به بان امیر رسیده بودن برای حندین ساعت ا  خوردن غبا خودداری کرده و پن ا  من  
بود تا شاما نانی بسیار خوشم ه و خوشگوار مماده سا ندن نان را در برابرش گباشته و    دستور داده

احسان کرده  ممی  بوده استن  یور نشسته بودن این کار موفقیت برای منیه کرم را وسوسه کندا امان 
ه و  خ دن منتمر مانده بودن پن ا  من ا  کلۀ کرم را گرفتبوده که کدام حی ی ا  گلویش به باال می 

 بودن  بیرونش کشیده 
اایش را  گونه توانستم ا  شر جانوِر شوما راا َشَومنم و میابق به کلمات دست اضافه کرد: یبه این 

کشدن حون موضواِ جدی و بسیار  بیرون می  یوری حرکت داد که گویا دارد ریسمانی را ا  دانش 
رفتما  مور حیایت می نبۀ خندهجالِا یط بیماری ملوکانه و تداوی من میرح بودا اگر  یر تأثیر ج 

فوق  بی رفتاری  میالعاده  شمه جا  پدیدارشدن  ا   نتوانستم  ولی  کنمن  بودن  جلوگیری  لبخند  ا   ای 
بر من دوخت و گفت: یاین ن ه را برای    مآا متوجه واکنش من شد و نگااش را خیره جاللت 

خواام که او  کشدن می می ممو ش برایت گفتمن ییی ا  نفراایم در اینجاست و ا  امان مرض رنج  
مید تجوی  کنن ندر داستانی را که من ا  درد و  را معاینه کنین ار دارویی که به نمرت مناسا می 

اد یافتنم مریض ا  دردی در رنج بود که  عالج خود گفتم بدانن در من  ورت میمئناً شفا خوا 
ودن متأسفانه باید بگویم که موفقیت  مآا جالا نباشدن مبتال به سریان معده ب مانند مرض جاللت شاید به 

 بودن  مآا در تداوی خودش تر ا  کامیابی جاللت من در تداوی من مردا ناگ یر کوحط 
رسید  باشی راندمن به نمر می نۀ فراش مآاا رخ ت گرفتم و سوی خاپن ا  ندری  حبت با جاللت 

نۀ مریض خیمه و نان شام مماده  مآا پن ا  دیدار مخری ماا دستور داده بود تا برایم در خا که جاللت 
بار  ونیم ساعت پن ا  مرخ ی ا  امیرا این حی اا مماده شده بودن پن این سا ندا حون تقریباً یط 

میان باغ ملو برافراشته بودندن َکوحی پوشیده با پارحۀ  اا در  در پغمان ماندیمن خیمه را روی سب ه 
شامابریشمی   نان  و  موردند  را ا  ن ر  بنفش  و  پشقاا    رد  نمر جاللت رسیدن  ا   مآا اای غبا 

بودن پدنون را با دستمالی سفید پوشانده و پیش حشمش ماهر کرده بودندن برایم ا  رسیدن   شده گبرانده
برابرم شیستانده شد و مروف غبا را روی متشی که در بیرون ا  خیمه    نان ایالا دادندن ماهر من در 

را  رف کردم و پن ا  ملوخوردن دوباره و دودکردن    بود گرم کردندن نان روی سب ه افروخته
 بودمن  سگرت به َکوچ پارشیوام برگشتمن ا  خود و دیگران راضی

اای پغمان به حابیی  ا  دامنۀ تپه که   بح بعدی پن ا   بحانه سواره به کابل برگشتمن درحالی
دیدم ارمنی با اسپش به    راندما ناگهان فریادی به گوشم رسید و حون به عقا نگاه کردمیورتمه می 

اای من سوار بود و پای حیوان جایی گیر ممده بودن سربا ی را  دا  دم  کله رفتن بر ییی ا  اسپ 
شده است یا نها حون اسا روی    نم میا ارمنی  خمی و لگام را به دستش دادم و خود پایین پریدم تا ببی 

گی داشتا ولی  ودن پوست پایش خراشید پای او لغ یده بودن ضرا کاری خورده و درام فشرده شده ب 
ای کنار راه نشستیم تا به حال  شدن لحمهحی ی نشیسته بودن بر سرش یط پندیدگی جانانه دیده می 

 کردیمن  بقیۀ راه را ماسته یی ممدن پن ا  من سوار اسپی دیگر شدیم و  
بار سیا ران در عقا  دیدم و درخت پار ای در برابر اارسی لم دادمن مسمان را میشام بر درا حوکی 

اای  ااا نلهاای انگور بود و درختان شفتالو و بادامن بر فرا  تاج درختان و در دوردست من تاک 
جیط گنجشیان ران  شنیدم و جیط غاریدن کفتران را می شدن  دای  گرفته و بنفش کوای دیده می سایه 

 ااداادن  نالیدااادااد می 
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مآا دای جاللت ر رو  حهارم جوالیا جشن عید بود و  بح ونت با ارمنی برای سالم یط افته دیرت

ً اای دیگر ام در یول رو  به سالم سوی پغمان راندیمن انگلیسی  ساعت یا ده نبل  دای رفتندن تقریبا
  مآا معاینۀ نوا و نما  عید را به پایان رسانده بود و لحماتی نبل در سالون ا  مهر رسیدیمن جاللت 

معیلی اجا   شرفیابی داده شدن تعمیم کردم و ا  یریق ارمنی  دربار جلون فرموده بودن برایم بی 
برامآا مر وی شادی می گفتم که برای جاللت  داده شد  بگبارندن  یم حوکی کنمن دستور  تاق  ای در 

ارمنی  دم  مآا نبودن ا  این مسئله متعجا شدمن امان بار خالف معمول جایم ن دیط به جاللت این 
 ااستنم گوشی برایم گفت که یدربار سران و مِلط بیخ 

دستور  داد کسی میان من و او جای گیردن حتی  مآا اجا ه نمی شدا ولی جاللت سالون به تدریج پار می 
یرف گباشته شود تا بتواند مرا بهتر  داد گلدان گالی که در برابرش روی می  نرار داشت به یط 

اا  ااا ا ارهشدند؛ ترکمن سران نوم ا  سراسر مملیت بودند که شرفیاا می ببیندن این افسران لشیر و  
دیدار من نامناسا بوده  خواست در منجا حضور نداشته باشمن نگران بودم که مبادا  اان دلم می و افغان 

ای با  نشسته بودن در بیرون گارد  ای با ودار کنار اارسی مآا در  در اتاق در حوکی باشدن جاللت 
هللا نشسته  ان بود و ا دحام حند د نفرین در دست حپ امیر و با اندکی فا له شه اده حبیا محافم

مه بر  مین نشسته بودندن در دست  بودن او یونیفورم مخملی و کاله پوستی به سر داشتن دیگران ا
ن  مآا شه اده ن رهللاا سردار یوسف کاکای امیر و نمایند  بریتانوی نشسته بودندن پراست جاللت 

اان با دیدن نمایند  بریتانیا  رتبۀ اردو بودند و در گرداگرد اتاق سران نوم و مِلط ا  من افسران عالی 
 استن مالنات من کدام فضولی نبوده راحت شدم و احسان ایمینان کردم که باالخره

ده اجا    حیث مهمان ناخوانبرانگی  بودن پن ا  منیه برای من ِمن مآا برایم تحسین اای جاللت ن اکت 
ای ام برای نشستن  را داده بودا با مالحمۀ احسان ونار اروپاییان حوکی   شرکت در دربار رسمی 

نداشته  دادا یوری می او جای  و  در نمرداشت غرور  که کسی میان من  با  دیگر  باشدن ا  یرف 
مآا لحماتی  نشاندن پن ا  من جاللت اا مرا در تاق اارسی یعنی خارج ا  حلقه می ممی  افغان حسادت 

 راندن  حضار را مخایا نرار داد و عمدتاً به  بان پشتو و ندری ام فارسی سخن
یی که نشسته بودم ا  یریق  حون مسائل ربیی به من نداشتا توجهم به من معیوف نبودن ا  جا 

می  تماشا  را  بیرون  جاللت اارسی  محافمان  ا   ییی  برحه کردمن  تفنگ  با  که  دیدم  را  به  مآا  پط 
ایستاده استن حون نگاه ما با ام تالنی کردا سالم داد و لبخند  دن نخست نشناختمشن پن    پاسداری 
ام  دویرفه سخت بیمار و  یر تداوی   بغلای به یاد موردم که در ترکستان به خایر یط سینه ا  لحمه 

با نگاه    بوده استن شفا یافته بودن ا  من ونت تا من رو  ندیده بودمشن اکنون حنان فربه شده بود که 
 نیاوردمن  اول به جا
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مآا پشقابی ا  می ش را برایم فرستادن در بیرون  اا شیرینی موردند و جاللت پن ا  ختم سخنرانی 
نواخت  خانه می نواختند و بعداً باجهبار دستۀ محلی نی و دال می تندن یط نواخ اای موسیقی می دسته

دادندن در من سر سالون بحه با یگران بودند  میاای اسیاتلندی سرنوا ان نغمه انبان و پن ا  من نی 
اا در جریان نان حاشت که حوالی ساعت سه حیده شدا سا  را ادامه  و موا خوانان و نوا ندگانن این 

نوموری کوحیی بودن جاللت  برایم  این  پیش رویم سفره دادندن  بر می  کوحِط  داد  ای مآا دستور 
فهمیدندا حون او تأکید بر  خواست نمی یور که امیر می من   اموار کنندن مال مان شیو  اموارکردن را

انویم را  اا باشد و سر دیگر من ا  می  مویخته شود و  من داشت که یط سر پارحه باید  یر پشقاا 
دانم استفاده کنما عمدتاً به وسایت ارمنی  یور که ال م می بپوشاندن باالخره به من اجا ه داده شد تا من 

 بودن  ی اا بخشی ا  تعلیمات او در انگلستان که ممو ش حنان ح 
پن ا  نان شام میوه ممد؛ توت و ملو و باالخره سگرت و حاین پن ا  من اجا   رخ ت گرفتم و  

 رفتمن  بیرون 
ای نوشته بودم  در ماه اگوست کولرا دوباره به کابل برگشت و ابعاد جدی به خود گرفتن با دنت مقاله

شدن ا  ناحاری  که باید برای پیشگیری ا  رجعت مرض به کار بسته میای  در موارد تدابیر احتیایی 
اش  نمور ترجمه در نبضه مجبور شدم مترجم اندوستانیا امان پشه راا بگبارم که مقاله را به م 
 نشنیدمن  درموردن ال م به گفتن نیست که پن ا  من ارگ  حی ی دربار  من مقاله

برای مردان دیگر انگلیسی بود و شمار مترجمان به  ارمنی در من رو اا سخت گرفتار ترجمانی  
ام  ما ولی مشنایی توانستم بدون مترجم کار را پیش براا می مور کم بودن البته من در شفاخانه شیلی رنت 

 بودن  مآا و یا برای ترجمۀ مسائل کتبیا نانص با  بان برای م احبت با جاللت 
اا ماضر بودن  بودا انلیم کابل برای  حت اکثر من   اا گرفتار کولرا نشده یط ا  انگلیسی گرحه ایچ 

غبان اال  اای گوارشین مستر وایلدا با اای شدید بودند؛ بعضی دستخوش مشفتگی بعضی مبتال به تا 
 دگی به بستر   دا مفتاا یورکشایر را که به کار سنگین در  یرمفتاا سرگرم بود و در باغ بیل می 

کارا حی به مرانبت من نرار داشتن کدام مدم ربل و ار انداختن وضعش خیلی خراا بود و  یر  
ه استن ونتی  کرده و مست شراا در اتانش افتاد  شایع کرده بود که مستر وایلد ا  کار شانه خالی 

نامه  رسیدا  برایش  خدمات  ترک  جاللت دستور  به  دادمن  ای  شرح  را  امر  وانعیت  و  نوشتم  مآا 
جردی که وضعش بهتر شدا به پغمان مورده شودن حون او  مآا بالفا له خواست تا وایلد به مجاللت 

کرد تا شفایاا  اا نگهداری  مآا او را بسیار  میمانه در اوای سرد کوه را به پغمان بردندا جاللت 
شودن پن ا  من وایلد بنا بر تو یۀ منا ونت کار در  یر مفتاا به عوض کاله ح یریا دستار  

نست محافمی مناسا در برابر گرمای خورشید باشدن ولی حنان  تواپوشیدن کاله پنبۀ انگلیسی می می
بود  م مر ویی می شد و فرستادن پول به پشاور برای خریدن کدام حی ی ا حی ی در با ار یافت نمی 

 داشتن  شد به تحققش ایمینانکه نمی 
مار  ام ممد و ا  من خواست ا  شه اده ن رهللا دیدار کنمن گفت بیرو ی سربا ی سواره به خانه 

اای پغمان  مآا شه اده در من  مان در خانۀ تابستانی وانع در باغی  یبا در دامنۀ کوه استن جاللت 
راه افتادمن پن ا  پیمودن ناه یا ده مایل به سرای شه اده ن رهللا رسیدیم  درنگ به  کردن بی  ندگی می 
تاق پار ا  مدم بود؛ افسرانا  معیلی به اتانی که شه اده در من نشسته بود رانمایی کردندن او مرا بی 

 اان سامان خانه  گان و بحه حییمانا غالم 
سگرت مورده شدن شه اده لحماتی    ای برایم گباشتند و حای و پرسی معمولیا حوکی پن ا  احوال 

اای تعارفی کرد و من ماسته ماسته به شط افتادم که میا پیام سربا  را که گفته  حند با من  حبت 
ام؟ باالخره شه اده توضیح داد که ا  دردی شدید در رنج  ض است درست فهمیده مآا مریبود جاللت 

دانش را کرم خورده و این باعث درد  کندن گفت که بخشی ا  یط دناستن پرسیدم کجایش درد می
شودن فیر کردم که حنین حی ی باید بسیار درد داشته باشد و پرسیدم میا ممین است دندانش را  می
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مآا بر من  ای با ودار را در جایی مناسا و رو به اارسی نرار دادند و جاللت ی معاینه کنم؟ حوک 
به م بتوانم  تا  دندان کرم جلون فرموده مؤدبانه داان را گشود  خورده را معاینه کنمن پن ا   سانی 

بی  کشیدن شه اده  را  دندان  باید  من  عقید   به  که  گفتم  دنیق  و  معاینۀ  نمود  موافقت  با عمل  درنگ 
 بیاوردن  حهارنعل سوی شفاخانه در کابل شتافت تا  ندوق حاوی وسایل تداوی دندان را سربا ی 

کردمن کم کم به فیر فرورفت و باالخره  دود می   کرد و من سگرت خیال با من  حبت می شه اده بی 
گفت شط دارد که کشیدن دندان عانالنه باشدن شاید تجوی  کدام ادویه درد را تسیین داده و مرض  

ا بخشدن توضیح دادم که درد حاضر را به راستی شاید بتوان با کاربرد دارو رفع کردا ولی  را شف
نان پیشرفته است که اگر دندان بر جایش بماندا ممین  درد احتماالً برخوااد گشت و اینیه مرض ح

مآا لحماتی حند خاموش بودن بعد در مورد امیان  اای مداوم شودن جاللت است سرحشمۀ ناراحتی 
تواندا دندان پوچ و میان خالی  گفت تا جایی که نضاوت کرده می دن دندان امهار تردید کردن می کشی

تر ا  منحه است بر  پارحه شده و مفتی ب رگ د که دندان پارحهاستن میا این احتمال نوی وجود ندار
دور  امیان به بینی کردها ا   اش پیش مآا به برکت فر انگیجای گبارد؟ گفتم البته م یبتی که جاللت 

نیستا ولی امید و دعایم بر این است که حنان اتفانی رخ ندادن در من میان نا د با  ندونحۀ وسایل  
راهدندان ا   سبط   کشی  دنت  با  را  موضوا  با   شه اده  بودن  نفر  رسیده  دو  ا   و  کرد  وسنگین 
نمی حییم  کنندن  نمر  ابرا   تا  خواست  اتاقا  در  حاضر  وباشِی  گفتندا  حه  به  دانم  عانل  بسیار  لی 
 رسیدندن می  نمر

اای فراوان که بدون شرکت من جریان داشتا ناگهان ت میم گرفت که عمل  شه اده پن ا  بحث 
مآا را نایم گرفت و  ای به خوااش من کاله پوستی جاللت بحه دن بر حوکی نشستن غالم شو اجرا

اا را بر  مآا دست هاد کردم جاللت ای ما ران پیشننقره جام    دانی را و سومی دیگری حلمحی یا تاف 
نبالً  با واای  ندلی گباشته و محیم گیردن پن ا  من دان را با  کردن ییی ا  نوکران انبار را که 

را با انبر گرفته اندکی به عقا فشردمن پن ا  من با یط   داغ شده بود به دستم دادن بیخ دندان پوسیده
بندِ  دورانِی  ممد  حرکت  بیرون  دندان  در لحمۀ  ن جاللت دستا  بودا ولی  مرام  مآا در جریان عمل 

 کوبیدن  بحرانی پااایش را بر کف اتاق
العاده ممنون بودا  یرا نه تنها برایم یط دست لبان تحفه داد  بودن عمل فوق کنم ا  موفقانه فیر می

دردمو برایش  عمل  که  گفت  مؤدبانه  بلیه  بود(  تنگ  خیلی  من  اندام  برای  بدبختانه  که  ر  )حی ی 
 استن  نبوده

روی اارسی در دو  با ختم کار سرم را باال کردم و دیدم که سربا ان گارد محافم در میان باغ روبه 
اندن پن ا  من بالفا له حندتایشان  اایی ا  تماشاحیان شیفته را ایجاد کرده و ردیف   اند  ف ایستاده 

ن برای اجا ه خواستن به شه اده  به التمان شروا کردند تا منان را نی  مورد عمل مشابهی نرار دام 
ا  نگاه کردم و او مهربانانه موافقت کردن پن ا  من مردان را بر  مین نشاندم و ییی پن ا  دیگری

شدمن اگر کدام دندانی ایچ نشان ا   خواستند کشیدمن فقی یط استثنائی نائل می اایی را که می دندان
فاند کدام لیه می  و  نداشت  با  میبودا اریور می مریضی  ا  کشیدنش سر  ا   شد  من عده   دمن 

ران را کشیده  رسیدندا حون دندان دیگکشیدما کامالً م رده به نمر می شوربختان که دندانشان را نمی
اا را به جایش گباشته بودمن بنابراین برایشان نول دادم که به مجردی که برایم ثابت کنند که  و ا  من 

 بیشمن  خوردهم است من را دندانشان یکرم 
تقریباً دو افته پن ا  منا رو ی با مستر پاین و مستر کالینن و شماری دیگر ا  انگلیسیان به پغمان  

شان ا   ندگی در  اا  حبت کنیم که ناخرسندی میر دربار  دو تن ا  انگلیسی رفتیم تا در حضور ا
ودن وضعا به نوشیدن  کن ب بود و پن ا  مدتی در اثر خسته   مینا بر رفتارشان تأثیرگبار شدهمشرق

مآا امحون فیاای بودن به ییی ا   بودندن این مسئله برای جاللت  مورده مقدار  یادی الیل روی 
ضورش ضروری نبودا اجا   استعفا داده شدن دیگری نرار شد بماندا حون این ییی  کارگران که ح
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و رو  را در افته کار  مآا گفت اگر د العاده خوا مشنایی داشتن جاللت با تولید وسایل جنگی فوق 
تواند پنج رو  دیگر را یور دلخواه بگبراندن این ت میم اثری مفید بر من مرد وارد کرد و  کندا می 
پن می   او  کار  خوا  من  گبشته  یادها   در  ع بیروی کردن  سیستم  بر  منفی  اا  اثرات  اش 

 ساختن می  وارد 
جریان  حبت  کدر  مستر  افتادا  راه  به  بحث  ا   پن  که  کردن  اایی  یاد  شیرنج  با ی  ا   الینن 

کنندن مستر کالینن  مآا فرمود که خیلی مایل است ببیند انگلیسیان حگونه شیرنج با ی می جاللت 
بار  شد که به  ورت منمم با ی نیرده بودم و مخرین اا می م بدون معیلی مرا به مبار ه یلبیدن سالا

مور بر منا ا  روی ادا گباشته  ستی مبلت که در ترکستان شیرنج  دم حریفم پن ا  واردموردن شی
حاضرم با مستر کالینن  امن گفتم که  با ی ور یده نبوده ونت شیرنج بود تا میدانی را ام من ببرمن ایچ 
مند سا دن امیر با نایعیت گفت که  اایش بهره مآا مرا ا  مشوره با ی کنما به شری منیه جاللت 

مآا روی می  گباشتندن در یط سر  و در برابر جاللت حنان خوااد کردن تختۀ شیرنج را موردند  
توانم و  کالینن شده نمی   می  مستر کالینن نشست و در سِر مقابل منن خیلی  ود دریافتم که حریف 

توانستم ج ئیات با ی را به یاد مورما ولی  ای کاش میتقریباً به  ورت کامل بر امیر تییه داشتمن  
کردمن ما با ی را بردیمن  کرد اجرا می که امیر رانمایی می   من به  ورت مییانییی حرکاتی را 

خ مانور مستر کالینن گفت که جاللت  تواند در  ف دوِم  کند و می جرا می اای جسورانه امآا با را
 باشدن  با ان لندنی جای داشتهشیرنج 

ار امیر ییی  پن ا  من کالینن با ییی ا  درباریان با ی کرد و او را مات ساختن این پیرمرد در کن
رحمانه  یر استه ا گرفت که  مآا باختش را حنان بی رفت و جاللت ا  بهترین با یینان به شمار می 

موی  کندن البته برایش اجا   حنین کاری داده نشدن در  خواست بیرون رفته و خود را حلق پیرمرد می 
 دادن  مآا او را به حالش گرفت و شیست عوض جاللت 

مند شیرنج نبودند حرکت کردندن برای ما که ماندیم نان شام حیده شد  ه عالنهمستر پاین و کسانی ک
من میا در  مماده و ساعت دو شا ن ر را ترک کردیمن  اتاق  ن ارمنی حند رو ی سرگرم  ساختن 

ام شده بودا جایی که رو به جنوا و در پناه باد نرار داشتن برایش   مستانی در جناح غربی خانه 
 برومن  اای مف ل نیستا حون نرار بود در  مستان به رخ تی حنان ممادگیگفتم که نیا ی به 

 سا منم می پاسخ داد: یشایدا شاید ام نهن من خانه را مماده 
یور که امیر گفته بود اجا   رخ تی  حون خ ان ن دیط شدا ا  خود پرسیدم که میا وانعاً برایم من 

مآا در جواا نوشت که با  ه امیر نوشتمن جاللت کردن مسئله ب خوااد شد؟ بنابراین برای روشن  داده
کمین استا امیدوار  یافتنش انو  ام در شهر در  درنمرداشت این وانعیت که کولرا با وجود  وال 

 بودمن  است تا رسیدن بهار در کشور بمانمن اکنون ا  داشتن خانۀ  مستانی خوشبخت 
به پغمان اع ام شدم تا تمثالی ا  شه اده    کار در شفاخانه یبق معمول دوام داشتا تا منیه در نوامبر

 کنمن  محمدعمر رسم
وردن مرض اری یپِل ام با حیحط  اکنون کولرا ا  میان رفته بود و مرض حیحط به کابل اجوم م

رکاا شده بودن در پغمان در خرگاه یا خیمۀ ترکمنی که شرحش رفتا انامت داشتمن منجا کارگاه  ام 
ای ا  کربان سقف خیمه به درون راه  نور ال م با کنار دن پارحه رفتن  شمار می ام نی  به انری 

اای  اایی متشیل ا  شیرینی و پارحه ایم تحفه مآا سلیانه پیش ا  مغا  کاِر تمثالا بر یافتن جاللت می
اایم به اکمال رسیدا شه اد  کوحط به امراه مربی  شد  کشمیری فرستادن حون امۀ ممادگی گلدو ی 
رای اولین نشست به خیمه ممدن ا  من خواست تا پیش ا  شروا به نقاشیا خیوی  گان ببحه و غالم 

رسید کار را کردم و رسم را به دستش دادمن به نمر می اش را روی کاغب رسم کنمن این  کلی حهره 
 خندیدن  که خیلی خوشش ممده باشدا حون سرش را به عقا انداخت و ا  تِه دل
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دکانه ا  پدرش بود یا نها ولی مرا به شدت به یاد امیر انداختن پن  دانم میا این حرکت تقلیدی کونمی 
دل نشستن می  دان بود و من ام توانستم ت ویری وانعاً گویا و  ممدا شاد و خنا  من ارونت برای ما

اای یالیی به تن داشت به یر  افسران سوارهن پتلون و  با گلدو ی شبیه رسم کنمن باالتنۀ نمامی  
اای  ای  مرد که با دانه اش دانه ه پا داشت و کالای ا  پوست سمور بر سرن روی سینه اای بلند بمو ه 

غالف  و  دسته  بودن  محای  حوکی   مروارید  بر  بودن  یالیی  برایش  شمشیرش  خاص  که  بلند  ای 
نشستن حون اوا سرد بودا روی  انویش لحافی  یبا ا  پوست سمور اموار بودن  بود می  شده ساخته 

خان ایستاده بود و در یرف دیگر   یسپهساالرمش محمدعمرا پسر پروانه  در یط یرف حوکیا 
نمیر  یبا بودا ولی  ای بی بحه به اندا ه ر  غالم بودن حه ای که در جنگ اسیر گرفته شدهبحه غالم 

ای بود که شه اده ا  من برخوردار بود؛ و نی  حشمانش من درخشش سرورش  سیمایش فاند تی اوشی 
توانست  یبایی شه اده  ای بود  یباا غمگین و خسته که در من منمر  کلی نمی ه را نداشتن فقی حهر

تحت  نراررا  یسپهساال الشعاا  ولی  می دادن  معلوم  بااوش  که  ارحند  بیرم  بودا  رنگ شدا  خ  ورا
 شدنمی  که با تماشای ت ویرا نگاه بیننده بالفا له به حهر  شه اده کشیده یوری 

به من غالم  می بحه رو ی شه اده  گفت  تعارف کردن  را  میان غالم ای  ا   را  بحه توانم  ییی  اایش 
د کردن تحفۀ ییی ا  اعضای دودمان شاای و یا  کننده بودا حون رانتخاا کنمن این پیشنهاد ناراحت 

ممد؟ درست استا انگی  استن ولی برد  پسر به حه کار می دانده تواین ار فرد افغانا برای تحفه 
و یا به کسی دیگر بدامن ولی حنان کاری با موا ین اخالنی من سا گار نبودن  توانستم بفروشمش  می

استما ولی بر این مسئله  حاضر بسیار م روف رسامی  مآا گفتم که در حال  بنابراین به جاللت 
پسندمن مر و کرده  بحه را می گفت کدام غالم  کنم و در مرف یط یا دو رو  برایش خواامغور می 

 شدن  سئله را فراموش کندا و حنان ام مآا مبودم جاللت 
مرا یفرنگیم خواندن   دا  گان که در مورد من گپ می بحه باری دیگر شه اده شنید که ییی ا  غالم 

خشم و ان جار در حهر  شه اده تماشایی بودا حون خیلی به امیر شباات داشتن پسرک را به خود  
ینده یداکتر  احام بنامدن برای مجا ات  خواند و با لحنی تند  حبت کرد و دستور داد مرا در م

حام خیاا کندن در  اای دیگر تعمیم کند و به منان ی ایط بحه  وادارش ساخت تا در برابر یط 
 من  مان شه اده اندکی بیشتر ا  سه سال عمر داشت! 

کشیدما مدتی در پغمان ماندم و در خوردن پلو و نورمه  حون به جای یط تمثال اکنون سه تا را می 
دون کاربرد ناشق و حنگال مهارت کسا کردما حون سلیانه ا رار کرده بود تا مهمان شه اده  ب

دانست با خود مورده بودم  حافما داروسا  روحانی را که ندری انگلیسی می باشمن اف ون بر گارد م
و فقی ییی ا  نوکران افغان ران تسهیالت بودوباش برای خدمتیاران در پغمان محدود بودن درست  

اش بخوابدا ولی با اندوستانی  تواند به نوکر افغانش اجا ه داد تا روی  مین در خیمه است که مدم می 
 کردن  شود نمی حنان کاری  

ممد؛ روی  مین  ام میاا پن ا  نانا محمدعمر کوحط که یسپهساالرم شه اده بود به خیمه شام 
می می انگور  و  می نشست  گپ  و  درحالیخورد  می  دا  سگرت  من  فارسی که  و  را  کشیدم  ام 
 کردمن می  تا ه

ممدن ونت رسیدنش برف  کار نقاشی به پیش رفته بود که مستر پاین به ن د  حبت با امیر به پغمان  
ممدن بنابراین برایش نشستن در ی ندلیم  لر ید و گرم نمیباریدن دیدم تا داردن نشسته بود و می می

اای فرو ان را به درون موردندن  دمن منقلی پار ا   غال را که تا من ونت تجربه نیرده بودا تو یه کر
اای ب رگا روی فرش نشستیم و لحاف را  داده بر پاشتیمی  حوبی و لحاف ام مماده شد و ما تییه 

ولر  نیستن با من ام  روی  انو کشاندیمن برای منیه مدم بتواند ندر  ندلی را بداندا نیا ی به تا 
ترین اختراعات بشر  اشدا  ندلی در نمرش مانند ییی ا  خردمندانه ارگاه کسی دحار این م یبت ب

کنم که ونتی برای  کردن البته خودم ادعا نمی می کند و مستر پاین در من رو  حنان فیر  جلوه می 
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پاین  گرم  به مستر  دا  ا  کینین  یا دو  شدن تسهیالت دیگری مهیا باشدا  ندلی تو یه شودن یط 
 شدن  رتجوی  کردم و به  ودی جو

ای رسیدیم  درخشیدن به تنگه  بح رو  بعد برای سواری به کوه برممدیمن برف ضخیم نبود و مفتاا می 
 کردیمن  توانستیم داغِی خورشید را حن کنیمن پیاده شدیم و سیگاری دود باد نرار داشت و میناه که در پ 

ومیش   دن شام حون اوا گرگ پرداختما حون بالونفه گپ می ونتی پاین مهمانم بودا کمتر به نقاشی می 
 هللاا محمٌد رسول هللانم کردند: یال اله اال  ام نما  برپا میممدند و در ن دییی خیمه اا می شدا مالمی

مآا سلیانه فرستادمن سلیانه بسیار خرسند  حون تمثال به پایان رسیدا من را برای بررسی به جاللت 
امن بنابراین من را ا الح کردمن ا  من  گالبی کرده  اا را بیش ا  حدا ال م شد ولی گفت که رخسار 

دی تمثال را به ن ر بردمن یگانه مترجم  مآا امیر نشان دامن رو  بعخواست تا تمثال را به جاللت 
بود و   که دیرتر معلوم شدا فر ت را غنیمت شمردهحاضرا امانا یپشهم بود و این جنتلمن یوری 

تا ا  خبر مبنی بر رسید  ن من به امیر پیشگیری کندن حنان شد که من حندین ساعت  کوشیده بود 
دیدم که جاللت خواستم نمعیل ماندمن باالخره بلند شدم و حینی که می  مآا ا    ر را ترک کنما 

مآا ن دیط ممد و تعمیم کردن ا  دیدنم متحیر به  میدن بنابراین تونف کردم تا جاللت اا پایین می  ینه 
کرد نشان دادمن بسیار خرسند  دن برایش ت ویر را که خدمتیارم حمل می نمر ممد و جویای احوالم ش 

العاد  سلیانه شد؛ اینیه  ی اف ود که باعث رضایت فوق وکاست است و حی کم   شد و گفت ت ویر بی 
کشیده ا  خودش  که  است  تمثالی  مانند  دنیقاً  ییی  تمثال شه اد  کوحط  این  که  تفاوت  یگانه  با  ام 

 استن  ترکوحط 
نشسته دارو انتمار  در  ن ر  در  ساعت  حندین  من  که  داد  تبکر  بود  امراام  که  روحانی  امن  سا  

مگین شدن گفت کسی برایش ا  ممدن من ایالا نداده و دلیلی برای در   ده و خشمآا شگفت جاللت 
 استن  انتمار گباشتن من وجود نداشته

لیانه رسانده شده بودن او پیام  درنگ به گوش سمآا در مورد رسم گفته بودا بی البته منحه جاللت 
که او با امیر و شه اد   فرستاد که اگر ییی یا دو رو  در پغمان بمانم خوشحال خوااد شدن گفته بود  

خواست تا من شه اده را امراای کنمن من بایست مسئولیت تمثال را  شوند و میخود راای کابل می 
رو  رسماً به حرمسرا تحویل دامن ا  این گرفتم و ا  من خواست من را  در یول سفر به دوش می 

 ماندمن  منتمر 
ور سلیانه کشته شد و گوشت من میان  کردیما شش یا افت نرگاو به دست  بح رو ی که حرکت می 

گرفت  اا حی ی غریا بودن ن اا با یط دست یط شاخ را می اا تقسیم شدن شیو  کشتن گاو پغمانی 
انداخت و سرش را بر گردن به یط یرف  یوان میاای بینی ح و با دست دیگر انگشت بر سوراخ 

گباشت عقاا  انو بر شاخ حیوان می   افیندن برای خماندن سر بهحرخاند و نربانی را بر  مین می می
است سر   کشید و تماشاگران نعر  یهللا اکبرم که امری حتمی و کارد کوتااش را بر گلوی حیوان می 

کننده به وجود مورده بودن  ای عجیا و ناراحت  د  حنه می دادندن دیدن خون که بر برف فواره  می
دم به جای گاو باشد حه خوااد کردن وضع  کرد که اگر ماین ت ور ناخوشایند به بان خیور می 

شدنم ایستاده بودند اع ابم را بیشتر پریشان کردن ولی این  اا که یدر انتمار کشته مور مخلوق یأن 
کردم بر  حتم اثر گباشته بودا  افغانستان بیشتر ا  منحه فیر می   حالت درسی ام برایم دادن انلیم

انتمارم استن احسان کردم که مجبورم من را   مغلق حشمحون ونتی به کابل برگشتم دیدم دو عمل  
 اندا من  برای یط یا دو رو  به تعویق

پن ا  من    بارید؛حون تمام دربار به یرف کابل در حرکت بودا ترافیط سنگین بودن اول برف می
مه  والی بود و ما سواران ابرف و باران و باالخره بارانن جاده به خندنی تبدیل شده بودن امه گل 

ِگل  پا  تا  فامیل ا  سر  و  بودند  کالسیه  بر  بودیمن خاندان شاای سوار  درباریان بر  کاری شده  اای 
میانشان حهارنعل می گاری  ا   ما  و  بود  در راه روان  دسته  ا   گبشتاان حندین  ییی  در  تمثال  یمن 
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ار بر تخِت  شدن این خدمتیاِر سواای سلیانه و  یر نمر ییی ا  خدمتیاران افغانم حمل می کجاوه 
کرد و یلا اعانه کرد و   بی  احام خیاا روان راا  نی گدا که در کنار سرک ایستاده بود یبی 

 انداختن شدت به خنده او را به 
بابت مسائل پولی نگ بنا بر تو یۀ امیر در اگوست فرمانی  برای حند رو ی ا   ران بودما  یرا 

ام در  امیر در بمبئی گرفته شود و به حساا بانیی   ام ا  نمایند  بومی مااه فرستاده بودم تا معاش شش 
رو  من شهر پرداخته شودن ولی تا حال که دسامبر بود برای یط ماه ام پرداخته نشده بودن ا  این 

بینم و او را ا  مشیل مگاه سا من حون ارمنی مشغول ترجمانی برای  مآا را ب خواستم جاللت می
پشۀ   ج   دیگر  کسی  بودا  دیگر  جاللت اروپاییان  ن د  برایم  تا  نداشتم  را  نرار  اندوستانی  مآا 

 بگباردن مالنات 
خوااد شام  مآا میام ممد و گفت جاللت یط یا دو رو  پن ا  رسیدن ما به کابلا این مرد به خانه 

دانستم که با راستگویی بیگانه استا در  حت ایالعاتش شط کردمن  مرا ببیندن حون میمن رو   
م نرار مالنات نگباشته بودن البته امان بهتر بود که امیر را دیده نتوانستما  جا بودن کداشط من به 

ایند   ای ا  مأمور بانط دریافت کردم که در من تبکر داده بود نمحون ییی یا دو رو  پن ا  من نامه 
  امیر باالخره دست به جیا کرده و منان توانسته بودند پول را به لندن انتقال داندن پن ا  من دیگر 

 نفرستادمن  فرمانی به نماینده
مآا مرا فراخواندن موفق شدم تا به ارمنی دست یابم و او  بالفا له پیش ا  کریستمن بود که جاللت 

معه بود و به استثنای سردار یوسف کاکای امیر و  را با خود بگیرمن به ن ر ارگ رفتیمن رو  ج
ا در  ندلی نشسته بودن لبان  مآمال مان امیشگیا کسی دیگر در ن ر حضور نداشتن جاللت 

اروپایی به تن نداشتن عبای ابریشمن به بر و دستاری کوحط و سفید بر سر داشتن نگران بودم که  
واسته باشدن خوشبختانه حنان نبودن پن ا  منیه  مآا مریض باشد و به این خایر مرا خمبادا جاللت 

خوانند و در  اد ا  کسان نما  می حای نوشیده شدا برایم گفت که ونت نما  در ن را شماری  ی
داند؛ عین پارلمان انگلین و نی  تمثال خودش  اا را نشان می اند که مدم اایی موی ان دیواراا عین 

داد که در دین محمدی خواندن نما  در اتانی که عین    بودمن برایم توضیح  که در ترکستان کشیده
اا در اتانی دیگر ن ا شوند و  این عین   خوااد باشد مجا  نیستن فرمود که می  اا ن ا شدهمدم

اا  اا موی ان کنمن تابلو میل دارد تا من سه تابلو ب رگ ا  منامر یبیعی رسم کنم و به جای عین 
 باشدن  برابر با ساختمان ن ر شد تا دوام من باید روی حرم رسم می 

ه ن د دارد حهار نفر  ا  من خواست تا برای بار دوم تمثال ندنمایش را بیشم و نی  امهار فرمود ک
کشی ممو ش دامن امحنان به ایالعم  اا را در تمثال ا  ماارترین نقاشان کشور را ن دم بفرستد تا من 

دم به  بودا به رخ تی برومن امان مارچ می  وییم رساند که موافق است پیش ا  نورو  که در بیست 
نورو  که پن ا  نورو  ام در کابل  خایرم رسید که با این امه کار که روی دست دارما نه فقی  

 بودن  خواام
نمی امان  بودمن  نشسته  دستاِر روی  انویم  با  که  دانم حهره یور  بود  نمایانگر حه عوایفی شده  ام 

دستارم را بدام تا م مایش کندن یلنگیم مرغوا کشمیری و  مقدمه ا  من خواست  مآا بی جاللت 
مآا  ام بودن جاللت ن تحفۀ ییی ا  بیماران درباری بود  رنگ بود و ار دو کنارش گلدو ی شده شتری 

می  است  خواسته  ا  کشمیر  اواخر  این  در  که  را  بهتر  دستاری  او  که  ا   فرمود  ییی  به  و  پوشد 
بیا غالم  را  من  تا  داد  دستور  با  بحگان  بود  سفید  کشمیر  بودن  بهتر  من  دستار  ا   که  وانعاً  وردن 

پیحاندن  خیال گرداگرد عرنحین رنگین ترکستانی می بی اای مریف ابریشمینن من را امیر  گالدو ی 
 بگبارمن  برانگی  بودن امیر امر فرمود من را بر سر برایم تحسین 

ای مترددم ساختن  مآا لحمه لت  ده شده بودمن ت ور پوشیدن سر در حضور جالغافلگیر و حیرت 
وایف دیگر را به کنار  پوشیدمن امیر فرمود دستار مال من باشدن اکنون احسان غرور و سپانا ع
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راند و یأن در ورای غبار گبشته ناپدید شدن دیگر یمسئلۀ مرخ یم میرح نشدن دیگر ینورو م  
اایی را که حین  شتم؟ شادباشو یا یبعد ا  نورو م حه اامیت داشت؟ مگر دستار شاای بر سر ندا

 کردمن می  نعیت دریافت شدا با وناری سبیباالنه و متناسا با موترک ن ر ا  حهار سوی ابرا  می 
پارحه  بر  داشتمن نقش سری را  اختیار  در  تریشه کربان  دو  تا برای  فقی ییی  ای ا  حرم کشیدم 

انی خود را در من کارن و نی  بر  اای نقاشی بر حرم را بنمایانم؛ دست کم ناتومآا دشواری جاللت 
به حد کافی ب رگ باشد تقریباً    این وانعیت اشاره کردم که یافتن پوستی که برای نقاشی منامر یبیعی

 شدن  ناممین استن بنابراین پرد  نقاشی و رنگ ا  بمبئی خواسته 
کردیم  گی می اای دیگرا من و مستر کالینن را که در شهر  ند رو  کریستمن مستر پاین و انگلیسی 

ف  اا نان شام  رمالنات کردند و پیشین من رو ا پن ا  گردشی سواره امه با ام در کارخانه 
ایستادیم و به سالمتِی ملیۀ بریتانیا نوشیدیمن جماعت انگلیسیان مقیم کابل پیام تبرییی   پا  کردیم و بر 

 فرستادن  کردن به پشاور ام به ملیه نوشت و برای تلگراف
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ام رسیدندن  کشی به خانه اای کشور برای یادگیری تمثالترین نقاش پن ا  کریستمن ور یده   دو رو 

نفرشان بیشتر ا  حد وسی بودن به  ودی دریافتم که نخستین  توانستندن استعداد یط می امه رسامی  
اندا      کردن سر به اندا   یبیعی استن پیش ا  من سر را به اا بیامو انما رسم حی ی که باید به من 

ف بودن تا من ونت فقی  اای مختلکشیدندن گام بعدی ممو اندن کشیدن سر به وضعیت ناخن ش ت می 
اا را  به یط وضع عارفی که به من عادت داشتند رسم کرده بودندن پن ا  من نشان دادم حگونه سایه 

دل  با درنمرداشت ار ش نسبی ار شاندنا ا   نیطا به  ورت نایعانه و واضح رسم کنندن برای ما
اای این انرمندان  یاد ا  رسامیکردمن شماری  خدمتیاران افغان و سربا ان گارد محافمم استفاده می 

انگلستان مورده به  با خود  این را  به  شده و  اای مردان  ادهای جالا ا  یتیپم گونه مجموعه ام و 
 دارمن  رشدیافته در افغانستان را در اختیار

اش ارحند  باین داشتن خیوی رسامی این گروها شبااتی  یاد به مثار اال یط  اای نقاش درجه رسامی 
به سبط م اد را  ن بودا ولی پیش ا  منیه کابل را ترک کنما توانسته بود مهارت رسامی  ندری خش

 کندن  کسا 
در اوایل جنوری سلیانه برایم دستور فرستاد تا تمثالی را که در پغمان ا  شه اد  کوحط محمدعمر  

شه اد  کوحط  بودما رسماً به شه اده تقدیم کنمن امراه ارمنی به ن ر ارگ رفتمن محل انامت  کشیده  
گاه به من راه نیافته بودمن عمارتی بود که اخیراً بر  در بخشی ا  ن ر وانع بود که پیش ا  من ایچ 

ا  من  بودن در پشت ح ارا پاویلیون امیر و در بلندی نرار داشت و   نهایت غربی ن ر اف ون شده
کار ساختمانی این    شد جوی ن ر را دیدن  مانی که سرگرم تداوی امیر بودما متوجه پیشرفت می
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مپارتمان  اای من برای حه کسی در نمر گرفته  عمارت شده بودم و برایم سؤال خلق شده بود که 
 استن  شده

گاه شه اده رانمایی  اای درا  به انامتاا و دالی  اای سنگی  ینۀ پیحان و رارو ما را ا  یریق پله 
 اد  کوحط مرا با رفتاری مونر به  اای ی مستانیم و یتابستانیم وجود داشت و شهکردندن اتاق 

 دادن اا را نشانم اای مختلف رانمون شد و سرشار ا  غرورا منمپارتمان 
در ار  کشیده و گرم بودند و  شده و پردهاا فرشبردن این اای  مستانی به سر می در من ونت در اتاق 

ه دنت ت ئین شده بودا به  کشیدن اتاق تابستانی که بسر اتاقا در روی  مین متشی ا  ای م شعله می 
شد و تقریباً بیست فوت باالتر ا  جوی نرار داشت و ا  منا منمر  جانانۀ در   بالینی سنگی با  می 

دیشاه ن ری  مبادکردن  سرگرِم  منجا  در  خودش  امیر  که  جایی  باالا  باغ  و  به  باغ  بودا  گر 
 خوردن می  حشم

دیده می اای  اای پغمان که شاخه اا کوه در دوردست  شدن حای و شیرینی و  سلسلۀ اندوکش است 
گال  پارحۀ  حند  و  شد  مورده  برای  کاری سگرت  شیرینی  ا   پر  ب رگ  یبقی  نی   و  کشمیری  شد  

یط ا ار روپیه را بپبیرم  ای به مبلغ  خدمتیاران تا با خود ببرندن سلیانه ا  من خوااش کرد تا تحفه 
موری شودا برایم پردا دن ولی من کشور را پیش  نم جمع پردا او وعده کرد به مجردی که ا  یمالیه 

مآا امیر ا  بابت این تأخیر حنان خشمگین شده  ام که جاللت موری این مبلغ ترک کردمن شنیده ا  جمع 
 بودن  وعود محیوم ساخته ای برابر به مبلغ مبود که سلیانه را به پرداخت جریمه 

م ی  و  سرخ  مخملی  باالپوش  من  با  کوحط  دانه شه اد   با  و  ن  سفید  شلوار  المانا  و  اای  مرد 
ممدن محل راایش این مردک در  اای حرم براق و کاله پوست سمورا بسیار شیط به نمر می مو ه 

باشیوه  درن ر خیلی  بودن  تهیه شده  ب رگش  برادران  برای  که  بود  منحه  ا   به    تر  من خردسالی 
شه اده پن ا  من حندبار ا  من و مستر  پبیرفتن  نمایندگی ا  مادرش مهمانان را به حضور می 

اا استقبال کرد  رفتیما در این اتاق مآا سلیانه می ن د جاللت   اای رسمی کالینن که به ن د مالنات 
کرد که بیش  ما کاری می   دادا برای انبسای خایرو پن ا  منیه دستوِر موردِن حای و سگرت را می 

 فرستادن می  اایشبا ی ا  ار حی  دیگری خوش داشتن به دنبال اسباا 
نواخت؛ گربۀ دیگری  اا حی اای میخانییی ساخت لندن و پارین بودند؛ گربۀ سا نده که ویلون می این 

گباشت و  ی جهید و حی اایی ا  این نبیلن میانی م کار اسباا را به نمایش مکه ا  سبد به بیرون می 
بردیمن  بریم؛ و ما مسئوالنه لبت می بت میکرد تا ببیند ا  تماشا لاای ما نگاه می با دنت به حهره 

معیلی  بار دیگر بخندیمن بی داد تا یط رسیدن گهگاه ناگهان به ما دستور می خیلی خوشحال به نمر می 
گفتیم نلم و کاغب  ن بلی میپرسید که میا شیرینی خوش داریمن حوکردیمن پن ا  من می ایاعت می 

فهمیدند  اش را فقی کسانی می دادن البته نوشته پار را فرمایش میدار یط پدنون  خواست و به خ انه می
داد ماسته بخوریم تا مریض  شد به ما ااشدار می می  که فرمایش را شنیده بودندن حون شیرینی مورده 

کرد اش نجواکنان اشاره می ری کندن ولی مربی میل نبود در خوردن با ما امیانشویمن خودش ام بی 
داند؟ مربی گفت  کردن پرسیدم میا پشتو ام میورده استن به فارسی  حبت می که به ندری کافی خ 

 استن  فهمد ولی در حال یادگیری من  بان شه اده در حال حاضر پشتو نمی 
دن حی ی را به نمونه گفتن  کندادن دانش خود بودا گفت نها پشتو  حبت می شه اده که مشتاق نشان 

 باشندن  نیده بودا حون عباراتی نبودند که شایستۀ یط شه ادهمااراً حند کلمه را ا  خدمتیارانش ش 
حون اجا   رخ ت گرفتیما شه اده دست ما را فشرد و مؤدبانه گفت: یخوش ممدیدم و ما تعمیم  

 رفتیمن  کردیم و برون 
و لغ ان ساخته بودا که سوار بر اسپ رفتن خیرناک    ماه جنوری بود و سردیا  مین را حنان سخت 

رفتیمن ییی ا  رو اا که  اای یوالنی می اا پیاده به گردشمستر کالینن بعدا مهر  بودن من و می
اای شهر رسیدیم و شام فرارسیدن بخشی ا  شهر بود  اندکی بیشتر ا  معمول گشته بودیما به حومه 
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اای کابل حنان که  درخشید و سربا ی به امراه داشتیمن کوحه که تا من ونت ندیده بودمن مهتاا می 
اا مشفته است  کشی اساسین ترتیا کلی جادهاند و فاند سنگفرش و حراغوخم اما پار پیچ را کرده  بکرش

ای سفالین استا  شودن این حراغ در وانع کو ه و گاها من ام بسیار به ندرتا با حراغ تیلی روشن می
اای  یادی در راه  کندن مدم رمق پخش می برمورده و پرتوی دودملود و بی  سر من سر  ای که ا با فتیله 

گفت: یداکتر انگلیسیم  بودندن نه کسی به ما توجه داشت و نه ام ما به کسین گهگاه کدام کسی می 
 دستارن  و یا یانگلیسیما ارحند ام که من لبان محلی به تن داشتم با حپن و 

امگاای  پوستین تا امین حند سال پیش گردش ش  یده بود با باالپوش و کالهکالینن لبان اروپایی پوش 
بودن ولی ما اکنون سالحی با خود نداشتیم و نیا ی ام به  اا کاری مهلط می در کابل برای اروپایی 

می  نمر  به  حنان  وانعاً  نبودن  ندم من  که  پن رسید  ا   بعضی  در  کاری  کوحه  دن  لندن  اای 
 باشدن  ترخیرناک 

که شاگردانم به پایان رسانده    حند رسامی اا را با  ایان فبروی نقاشی سه منمره به اتمام رسید و من در پ
مآا در ن ر ارگا در مپارتمانی انامت داشت که در گبشته  بودندا بردم تا به امیر نشان دامن جاللت 

مایی کردندن متشی  هللا بوده استن مرا به اتانی فراخ با مبلمان مرغوا ران حرمسرای شه اده حبیا 
جهیدن اتاق پر بود ا   گیی م نوعی گالا می   فواره سوختن روی می  اا  ای م در کف اتاق می 

بته دسته و  گل  گلدانی اای غرناای  در  گل شده  امیرا  گل اان  و  است  مورد ضرورت  دوست  اای 
 استن  مورندا جایی که اوایش امیشه گرم مباد می ن رش را در  مستان ا  جالل

ارکان  شم ا   بعضی  داشتند؛  حضور  اتاق  در  اشخاص  ا   معدود  ا   اری  حندتایی  و  کشور  مهم 
شد و  یر حشمانش کبود بودن حنان بود  رسیدن الغرتر معلوم می گانن امیر سالم به نمر نمی بحه غالم 

باشندن پرسیدم میا بیمار است؟ در پاسخ گفت که ا  نقرن در رنج بوده استن   که گویا رگش را  ده
جا  ن را برای تداوی خواسته بودا امان ا  شنیدن این خبر تیان خوردم و حون دریافتم که با  حییما 

ام در مواردی مشابه خایرات  درمیمن ا  تجارا گبشته بر من شدم تا در نخستین فر ت ا  خدمت او به 
 کردمن نمی  ترین رغبتی به تیرار من حنای داشتم و دیگر کوحط بسیار  نده 

ود بودن ا  من خواست تا  ا بسیار مهربان و مؤدا برخورد کرد و ا  نقاشِی منامر خشنمآجاللت 
 حرمسران بود و شامل ن ر و تای دیگر ام بیشمن ییی باید نمایانگر پغمان می  دو

پوشیده بود و کشیدن یرح  حیران مانده بودم حه بگویم و ا الً خوش نشدما  یرا پغمان سرتاسر برف 
حال حاضر درختان  مآا گفتم که در  رسیدن به جاللت ن افته ناممین به نمر می نخستین من تا حندی

 اا رسم کنینم اا را بر شاخه توانی برگ اندن به فارسی پاسخ گفت: یخیر استا می برگ بی 
العاده خشنود شدن حون ارمنی در من  شان فوق برایش کاراای شاگردان را نشان دادمن ا  پیشرفت 

گفتم یحون  ناگ یر پشۀ اندوستانی را برای ترجمانی برده بودمن برایش  رو  دستخوش تا بودا  
خوااند  شان بپردا ما احتماالً نمی اند تا به تداوی اند و ا  من نخواستهمآا مریض بوده بینم که جاللت می

اایم دوباره به کشورشان برگردمن ا  ایشان بپرن که میا حنین استنم مترجم  پن ا  پایان رخ تی 
خوااند تا او ونت برگشت  ن  می پرسد میا امیر  احا  مآا گفت: یداکتر می رسی به جاللت به فا

 خود را نی  به افغانستان بیاوردنم 
مآا پاسخ داد: یمیمئناً! نبالً ام گفته بودمنم رو به من کرده  من حنین حی ی نپرسیده بودمن جاللت 

امراه با امسرت به  ورت مداوم در اینجا  بینمن مر ومندم ام می اف ود: یتو را حون عضو خانواده
ای مدتی به انگلستان بروی و با گردینم پن ا  من نولش را تیرار کرد که ا ینۀ   ندگی کنین بر

 ممدندن می سفر را خوااد پرداخت و نی  م ارف دو خدمتیار  ن انگلیسی را که بایست 
نقیه  خانه به  باید  که  ن ای  اشاره کردن  برایم ساخته شود  دربار   ای  ام  بودن ندری  به ن ر  دیط 

پوشی گفت خانم اروپایی در این مورد کامالً مختار  در رابیه با حجاا و روی ساختمان خانه گپ  دن  
خورد؟ پن ا  نخستین  مآا بسیار ب رگوارانه بودا ولی به حه دردم می استن این نول و نرار جاللت 
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 گشت داده بودمن پنداشته بودم و در وانعیت ام  ام به این کشور با گشته بودما حون وعد  بارخ تی 
ام باورمند شده بودا دیگر در رو  بیماری خودا مرا  نین القا شده بود که امیر که به وفاداری برایم ح 

دارد و پیش ا  منیه حییمان ناجورترش سا ندا برای تداوی  حیث نوعی یبیا درجه دوم نگه نمی ِمن 
او    که حنان ن دی نداردن حون مسئله حنان بودا پن خدمت به  شد فراخوااد خواندن ولی دیده می

خدمتی   حنان  ریسط  بودما  کرده  ا دواج  که  حاال  به خ وص  نبودن  میلوا  برایم  من  ا   بیشتر 
 نبودن  کم

کار نقاشی شدمن حون ییی به پایان رسیدا منتمر ماندم تا اوا بهتر شود و بتوانم به  به نشستم و دست 
کردم در کابل ارگ   سرم تمثالی ا  خود به لبان افغانی کشیدما حون گمان می پغمان برومن برای ام

 کنمن  نباید تمثالی دیگر ا  خود رسم
خواستم برایش پیشرفت کار شاگردان مآا داشتمن میدر اواسی ماه مارچ  حبتی دیگر با جاللت 

برد که  رایم به سر میس شده ران در من ونت در یبستاننقاشی را نشان دام و نی  منمر  تا ه نقش
مبادش تا ه  بنگالۀ  یا  داشتن ن ری جدید  نرار  ارگ  دروا   جنوبی ن را  ا   بیرون  در  بودن  ده 

مورد اعتماد در ونت م احبت   شاگردان را به کشیدن تمثالی ا  ارمنی )برای منیه حضور مترجمی
 بودمن شده باشد( و تمثالی ام ا  نوماندان گارد محافمم گماشتهبا امیر تضمین

تادیمن پشۀ اندوستانی ام خود را به جمع ما  دن پن  با این دو نفر و شاگردان به سوی ن ر به راه اف
گان جمع بودندا پا به باغ ن ر گباشتیمن حینی  بحهای که در من سربا ان و غالم ا  عبور ا  حویلی 

حند تن ا  مأموران و    ای نشسته بودمن ساختندا بر حوکی مآا را ا  رسیدن من مگاه می که جاللت 
رد ام ممدندا حفیم   شناختما پیش ممدند منشیان که می  هللا و  و با من دست دادندن باالخره دو شه اد  خا

ایستادندن شه اده  امین  به  حبت  من  با  اردو  پوست روشنن  و  موی  با  بودند  پسراایی  یبا  هللان 
اا را یط عیان سیار اندو که  دادن من تر بودن برایم حند نیعه عین خود را نشان  هللا کالن حفیم 

دای  اا دستم را فشردند و به سالم کابل ممده بودا گرفته بودن بسیار خراا گرفته بودن شه ادهاخیراً به  
کردندن پن ا  حند دنیقه احضار  اا بدرنه می بحهاا و حند نفر ا  غالم اا را مربی مآا رفتندن من جاللت 

 دیدن  راشد باغ احتی نشسته بودا در ایوانی که ا  من می ای رمآا در حوکی شدمن جاللت 
علیط   و  ایوان سه یا حهار پله بلندتر ا  تراسی که رویش ایستاده بودم نرار داشتن پن ا  سالم

مآا بسیار عالنه نشان دادن پن ا  من تمثال خود را نشان دادمن  معمولی منمره را نشان دادمن جاللت 
استن خندهگفت این ییی ا  ارگونه عی ای  اا رسم کرده سبیل  کنان اف ود: یپوستین را به رنگ ا مبرا

 و دستار را به رنگ حشمانتنم
اای شاگردان را موردندا ارمنی و  به امر امیر تمثال را بر دیوار مقابلش ن ا کردندن ونتی رسامی 

نیات را تحسین کرد   مآا بعضی نوماندان به پا ایستادند تا تمثالشان مورد مقایسه نرار گیردن جاللت 
داد و   اا نشان لی رضایت عمیق خود را ا  پیشرفت ممو ش نقاشاایی یافتن وو در بعضی نقص 

 کردن  یط ا  منان بیان  ن دش را مبنی بر دادن جای ه به ار 
ام نبول فرمایندا  مآا تمثالی را که ا  خود کشیدهشدن به مترجم گفتم: یاگر جاللت پیش ا  رخ ت 

داند تا من را برای  نم به لندن بفرستمنم  خوااد بودن در غیر من لیف کنند و برایم اجا ه    برایم افتخار
تر ا  بهترین تمثال توستنم ا   اا برایم با ار ش مآا فرمود: یدیدن روی خودت برای سال جاللت 

من   ممی  بسیار ممنون شدم و در عین  مان به بانم رسید که ایالعاتی دربار  ن د این پاسخ محبت 
 استن  مبنی بر ترک خدمت به گوشش رسیده 

من نمارت    در  یانوت  معدن  در  کار  بر  منجا  در  او  برگشتن  ا  جگدلط  انگلیسی  معدنحی   مان 
ام بودوباش گ یندن او در امان  کردن حون در کارخانه کدام اتانی فارغ نبودا پیشنهاد کردم در خانه می

ای گرفتن ییی یا دو رو  پن ا  من یط سگ  جناح ساختمان که مستر کالینن انامت داشتا ج
ام به  نجیر بستن  یل بولداگ را که در با ار ا  مردی خریده بود با خود مورد و در باغ خانه ا نیمه 
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دادن  کرد و ناله سر می رفت و سگ  دایش را بلند می با ی به کارخانه می شام ار رو  برای نیعه 
ا   پرسیدم اگر    نمر معدنحی حنان نبودن ا  خود می سگ ا  دیدگاه من دردسری  شت بودا ولی ا

 ای گم کندا خودخوااانه خوااد بود؟ مرد بخواام امراه با سگش برود و یا سگ را به گونه 
رود  گیی کرده و گفتم که ارونت او می نمر کردمن اشاره خواست حنان کنما ولی  رف خیلی دلم می 

خوشحالی  خواه را به جا نگباشتن در عوض معدنحی با  نالدن ولی این اشاره تأثیر دلسگ بسیار می 
اای او و ارمنی به امدیگر و  گفتن ای گوشخراش سر دادن نی  پر ه جیغ  د: یبه راستی؟م و نهقهه 

کوحط  مستانی  اتاق  در  بلند  تجربه به  دای  فراموش اما  گرحه  ای  ار ورتا  به  بودن  ناشدنی 
باید ا در جمع    با یاش به نیعهمندی عتراف کنم که عالنه معدنحی در من رو اا مهمان من بودا 

پنداشتمن ولی امان ا  دست سگ!  کارگران انگلیسی در کارخانه را حون نعمتی ویژه بر خود می 
داد و به یط  و   یینواخت  کرد و من را بسی می انو  به یاد دارم با یط یغاوم کوتاه شروا می 

اش شدن  و ه داد که با دو یا سه جیغ کوتاه ختم می می   ای دیگر سرکردن پن ا  من نالهتبدیل می 
که در سیوت شاا اریط ا  دیگری به خوبی متمای  بودن  حاوی حندین تغییر و تناوا بودا یوری 

اا شوم و یادداشتی به  اا کاسۀ  برم لبری  شد و حی ی نمانده بود که تسلیم وسوسه در ییی ا  شا 
منیه متهم  نم بی خواام بخرمش تا بتواهای سگت حند است؟ می کارخانه بفرستم: یمعدنحی ع ی ا ب

انگی ه  شودن لیفاً  ماسته خرد و خمیر می اای شریرانه شوما مسمومش کنمن اع اا من ماسته به 
بودن ا   شط بسیار خودخوااانه می بهانه نیاوریدن با احترامنم ولی ا  دید معدنحی حنین عملی بی 

 نفرستمن  رو ت میم گرفتم نامه رااین 
گی ما سگ فراوان بودن ارمنی ام سگی داشت که گاای ا  یرف  شدا در امساییور که معلوم می من

می  خود  با  می  بح  به  نجیر  رو   یول  تمام  در  و  راه  مورد  به  سرو دا  ام  ییی  این  بستن 
د که  انکردهاا فیر می اا به بانم رسید که شاید سگ دوست نیستمن دیرتر انداختن من خودم سگ می

ام در کدام لحمۀ خودفراموشی در اثر  و    عضالت حهره  برمن ارگاه شان لبت میمن ا  موسیقی 
شیرین تبدیل کنمن به    کوشیدم این تشنج را به تبسمی شدا می بیش ا  معمول گوشخراش متشنج می 

 بودن  اد توانستم ت ور کنم که تماشای حهر  کسی در حنان لحماتی جالا خوامثابۀ یط نامر یبی می 
ام را فراموش کنم و یادداشت را به معدنحی بفرستمن  اای می بانی مسئولیت رو ی حی ی نمانده بود  

را بیشمن رو  پیشتر توموری را ا     در من رو  مجبور بودم عملی جراحی اجرا کنم و حشمی
بودمن   بندی کرده خوار را حوا بودم و نی  بال شیستۀ یط مرغ ماای  پیشانی یط بیمار برداشته 

بود  نده استا برای من فرستاده بود تا مورد   بودن حون دیده هللا شیار کردهپرنده را شه اده حبیا 
تداوی جراحی نرار دامن  بح من رو  مجبور بودم ا  یط پلنگ مریض دیدار کنم و برایش نسخه  

حنان بیمار بود که  است که این مریض ا  ن د پاسداران فرار کرده بودا ولی    بنویسمن نابل یادموری 
 توانستننمی  کردهمسیبی وارد  

بارید و توفان و رعد و برق بود  انو  ام نادر به حرکت به سوی پغمان نشده بودما حون باران می 
بودن شایع شده بود که  اا حتماً بدتر می اا در کابل خراا و به خندق تبدیل شده و بر فرا  تپه و سرک 

گفت که تا  اام کردن شایعۀ دیگر می ام حرکت خومستقیماً سوی خانه  پن ا  اتمام نقش منمر  پغمانا 
شناسی  پایان تابستان حرکت نخواام کردن مغ  مستر کالینن که برای حندین ماه به میالعات  مین 

بودن او یبه شدت تنها گباشته شدهم بود و در نتیجه  ندگی در کابل   بودا مشفته شده فرستاده نشده
اما جایی که  اای نبلی این روایت بیان کرده علت این وضع را در ییی ا  بخش بیمارش ساخته بودن 

 کنمن می  نقای مشترک تجارا او را با تجارا کپتن گریسباخ یاد 
اای کابل دشوار استن ونوف به این امر که یط جاسونا در  خودداری ا  گرفتارشدن در بدبختی 
ونت ری بیندا حون ایچ تواند کاکندن مدم نمی تلخ می  کندا کام مدم را غیابت ارحه دلش بخوااد نجوا می 

داند شرارتی در کار استن  تواندن با من ام می شودن ایچ پاسخی ام داده نمی علنی متهم به حی ی نمی 
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تواند به  ورت دلخواه باور کند یا نیند؛ حون به امان  شودا مدم می منحه مربوی به افوااات می
بودنش استن ولی به  ام احتمال کابا   خبر محتمل استا به امان اندا هداشتِن یط اندا ه که حقیقت 

 استن  اا وجود دارد که تمام ساختمان افوااات بر من استوارای ا  فیت  ورت کلی مایه 
مآا فرمانی  ادر کرد که یی من  در مغا  اپریل دستور یافتم که به سوی پغمان حرکت کنمن جاللت 

مآا  سا د و نی  غبا به بهایی که جاللت ای را مماده  ه بود برایم خانه به حاکم پغمان دستور داده شد 
اای باری مماده شد و من خدمتیاران را با تخت  پرداخت و ار حی  دیگری که من خواستمن اسپ می

اا  وپ  و غیره به شمول حای و شیر و شمع و جو برای اسپ سفریا می ا حوکیا وسایل پخت 
فرستادمن پغمان  به  ح  پیشاپیش  روستااا  در  سالا  ونِت  من  گوشت  در  و  خشط  نان  ج   ی ی 

 شدننمی  یافت 
رو  بعدی پن ا   بحانه به امراای مستر کالینن و گارد محافم روانۀ پغمان شدیمن برف انو   

اا را پوشیده داشتا ولی ا  دره ناپدید شده بودن در خانۀ سردار یوسف خان کاکای امیر من ل  کوه 
بل رفتا خالی بود و  انتمار می   که کردیمن خانه یوری  اایی که من فرستاده بودم  در من حی ی ج  ما

ااا برای یافتن محلی مناسا برای نشستن  اا و درهوگبار در تپه شدن بقیۀ رو  را در گشت دیده نمی 
کشیدن گبشتاندیمن مستر کالینن تفنگی با خود داشت و حندتا پرنده را شیار کردا ا  جمله  و رسم 
 ران  شااینی 

شان متشیل ا  شش گلبرگ به رنگ  له که تا ه روییده بود جلا کردن گل اای وحشی التوجهم را گل 
 وسین  رنگ درخیر  گالبی بود با خیی تیره

شد ا  اایی که حندین مایل به درا ا کشیدا بهترین منمری که می اا و گشتن پن ا  باال رفتن ا  تپه 
اای خمید  کوه است که دره را  اخه ای بر ش پیِر بلندن این تپه  من ن ر و حرمسرا را دیدا یافتیما نلۀ 

 استن  ا  شمال محدود کرده
ونتی به خانه برگشتیما ییی ا  خدمتیاران افغان برایم گفت که ییی ا  گماشتگان پشۀ اندوستانی  

ا    بودیما کوشیده بود داخل خانه شودن پن   ده است و ونتی ما رفتهدر این حهار یرفه پو پو  می 
 دیم که حشمم به مردی که ا  او یاد شده بود افتادن  الینن در باغ ندم می نان شام امراه با مستر ک

اش فهمیدم که خبرحین استن واضح بود که نگهبانان را یمالیمم کرده بودا حون در  فوراً ا  حهره 
کرد تا  تر د می گاه ا  ادفش سر در نیاوردمن شاید ام  حال خ یدن ا  دروا ه به درون بودن ایچ 

گ ارش داد ما به حه کاری مشغولیمن من و مستر کالینن ناگاه رااش را نیع کردیم  برای استادش  
خواادن غافلگیر شده بودن گفت کار خا ی نداردن برایش گفتم حون افتخار خدمت  و پرسیدیم حه می 

خواایم باعث  حمتش شده  می خواایم بیش ا  این او را در منجا نگهداریمن نی  نبه او را نداریما نمی 
او را دوباره به اینجا بخواایمن نشود که به دردسر بیفتد یا خدای ناکرده مورد خیر تیراندا ی  و  

 نشدن  اش پیدانرار گیردن دیگر سروکله 
اای اولیه را در مرف حند رو  به پایان رساندم و به کابل برگشتیمن دست به کار نقاشی منامر  یرح

که  شدن حنان رفت و عملیات جراحی ام باید اجرا می ی ن کار شفاخانه ام باید پیش مشدمن در عین  ما
مآا سرایا جایی که جاللت اا را با خود به ن ر بوستان ت اویر در اوایل ماه مای به انجام رسیدا من 

 دامن  انو  مقیم بود بردم تا نشانش
سگرت  بررسی کردن یبق معمول حای و  اا را  مندی امۀ ج ئیات نقاشی بسیار خرسند شد و با عالنه 

مآا ا  می ش برایم شیرینی دادن پن ا  من لحماتی در مورد تاریخ یبیعت و نی   شد و جاللت  مورده
فلسفه  حبت کرد و گفت ن د دارد ن ر دیگری در پغمان مباد کندن پن ا  من برایش حندتا سنگ  

اجا   حرکت    ن بعداً پرسیدم حه ونت برایم مثانه را که با عمل جراحی بیرون کشیده بودم نشان دادم
کردنم اشتباه بودن ولی  مآا حنان برداشت کردم که سؤال دادن ا  سیمای جاللت به سوی انگلستان می 

توانم حرکت کنمن ولی بر یط  مآا فرمود که سر ماه مینده می اش گبرا بود و جاللت من حالت حهره 
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خواست  بود و می  العاده خوشش ممدهاا فوق ا  رسامی  بودن ارحند که  خرج داده نقیه دنت  یاد به 
اا را در امان ن ری که انامت داشت بر دیوار ن ا کندا ولی ابعادشان برای ن ر ارگا جایی  من

اا خیلی بیشتر ا  ندشان بود و  شدندا نامناسا بودن پهنای من که در ا ل باید بر دیوار مویخته می 
ن مسئله جلا کردا دیدم که به راستی حنان استن  تی توجهم را به ای شدن ون باید بر ندشان اف وده می 

بودمن   شده رو بر من شدم تا پیش ا  رفتن سه لوح دیگر نی  بیشمن اما توبه توبه! ا  این کار سیرا  این 
 ببینندن  خواندم تا کاراا را دوباره دست به کار شدمن شاگرداِن نقاشی را به درون می

گاه ا بشناسدا خوا است خودش را مهمی کاری کندن من ایچ اایش رنۀ تواناییبرای اینیه مدم پیما
کندن  حنان خوا نقاشی نیرده بودما ارحند ام که این ادعا در مورد ماایت کار حی ی جدی بیان نمی 

تمام می به مجردی که ییی ا  نقاشی به دیگری می اا  تا شام کار  شدا  پرداختمن اررو  ا   بح 
شفاخمی دستی انه کردمن  به  را  کرده اا  راا  حییمان  و  اندوستانی  مریضان   اران  ا  یرف  و  بودم 

گان را که امیر فرستاده بود و  بحه پریشان بودمن البته ییی دو نفر را  یر تداوی داشتما ییی ا  غالم 
می  نیع  انگشتش  حیوانات جاللت باید  نمایشگاه  نگهبانان  ا   ییی  به شدت  شد؛  پلنگی  که  را  مآا 

 دیگرن  شد و حند کارعمل سنگ مثانه که باید اجرا می کرده بود؛ یط اش  خمی 
مآا دریافت کردمن ا  من خواسته بود به مجردی که مماد   ای ا  جاللت در جریان کار بودم که نامه 

اای بارکشا خیمه و نگهبان  ساختن اسپ شوما او را میلع سا م تا فرمانی برای ممادهحرکت می 
 کندن   ادر
شد که نقاشی ام به اتمام رسیدن فر ت یافتم تا برای شه اده ن رهللا  می  ای به پایان ن دیط ماه م 

مآا رسانده شد و تشیرات  تولد پسری را تبریط بگویمن پن ا  من که ت اویر به حضور جاللت 
مآا را دریافت کردم و خداحافمی کردم و عا م سفر به سوی خانه شدم؛ سفری که باراا به  جاللت 

رااش بودمن مستر کالینن ام ام مان استعفایش را پیش کرد و با  بهخت حشم بود و س یق افتادهتعو 
ای  بحه شدن ییی غالم  کلۀ دو تا مریض پیدا  و من امراه شدن به مجردی که پا در رکاا گباشتما سر 

ولی    بود که انگشتش را نیع کرده بودم و دیگری دخترکی بود که سلیانه ا  حرمسرا فرستاده بودن
 افتادیمن  راستی به راه شان  رف نیردم و باالخره به ای تداوی ونت  یادی بر
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تر  ام که ت ویری وانعی ا  وضع فعلی من کشور و کرکبا شرح تجارا خود در افغانستانا کوشیده 

اای  فرمانروای من به دست دامن ولی این را نباید فراموش کرد که در ارتبای با امیرا ما انگلیسی 
اا بسیاری  کشور در مونف کامالً دگری نرار داشتیمن ما بیگانه شدها در مقایسه با مردم بومی  استخدام 
نه به گونۀ  و    کردیماایی را که به ما ربی داشتا محض به  ورت تجریدی مالحمه می رویداد 

مورن به گونۀ نمونه شرح دادم که امیر  شخ ی؛ رویداداایی جالا که گاه دردمور بود و گاه خنده
دادن به  ترین مقامات سلینت ارتقا می ترین یبقات اجتمااا حتی بردگانا به عالی مردانی را ا  پایین 
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عالی امین  مردان  پست گونه  به  رو   یط  مرف  در  مونف مقام  ن ترین  افسری  میول  اا  کردندن 
شده بر تن و  تا د با جامۀ مخملین و یالکاری اای شهر می رتبه امرو  سوار بر اسپ در جادهعالی 

خ د  در می  در به من  بینی که َحپَنی مندرن بر تنا ا  این اشن فردا او را می انبوه خدمتیاران در پی 
 کندن  ای نان خشط گدایی تا لقمه 

اای  ااا معلول یا علت نامعتمدبودن شدید افغان که میا حنان رخداد   شد برای من این سؤال میرح می
شودا با معاشی متوسین  به من ا رسیده است؟ به گونۀ مثال: مردی والِی ییی ا  والیات مقرر می 

اندن  بیند که لباسی فاخر بر تن دارد و خیل نوکران و اسپان در دنبالش پن ا  حندی امیر او را می
اا را برایش باد مورده باشدن واضح است که  بینیم که ناممین است این ثروت ا ام می اه حتی ما بیگان

کندن پن ا  حند سالی مرد به کابل  بیندا ولی کاری نمی تر ا  ما می امیر این مسئله را بسیار روشن 
دن  توانشود تا ا  بابت مالیات و عایدات حیومت حساا پن دادن این کار را کرده نمی خوانده می 

اایش ضبی و به خ انۀ  اای  ن اا و المان امان است که ثروت نامشروعش امراه با  یوراا و شال
ریخته  حنان می  دولت  خودش  و  می شود  درا   گدایی  به  دست  یا  است  مستحق  به  که  یا  و  کند 

 افتدنمی   ندان
اندن ونتی  اگران سود شده استا امانا داقانان و   دیدگان ا لیا مردانی که شیر  جانشان کشیده رنج 

 کندن می  کنندا پن جای شگفتی نیست که امیر بردگان را به اشرافیان مبدلیاشرافم حنان رفتار می 
کاری خودشانا بلیه  ا  یرف دیگر مواردی فراوان وجود دارد که سقوی مردان نه پیامد تقلا 

به گمان من حنین حی ی در ساحۀ ندرتنتیجۀ دسیسه  اای  ومت حی  سا ی دشمنانشان است و 
دادن حاکم میلق  خودکامها جایی که یط فرد ندرت میلق را در دست داردا به ناگ یر رخ می 

تواند ا  امه حی  مگاای یابدن کافی است یط نفر بر او اثر  ارحند خردمند باشدا با  ام نمی 
دغل فرد  یط  خوا  گبارد؛  را  حاکم  سرشت  و  خوی  و  باشد  داشته  راه  دربار  به  که  با  

تواند ار شخِص  باشدن او در  ورتی که به حد کافی پشتیار به خرج دادا می  ردهک ه میالع
شودن اریط  تر ا  خود راا ا  میدان بیرون راندن گاای ام شخص با دشمنانش امدست می شایسته 

کنندن  دو یرف ا  ترن متقابل سیوت می  داند و ارا  حریفان در مورد جنایات دیگری حی ی می 
نبوده استا بلیه ا  نسلام  تنها در حیومت ااست که حنین استن خودم  یر فعلی وضع حنین 

با ی  حنان  شااد  و  نامر  بودهباراا  یوری اا  با ی امن  این  گفتما  جالاکه  ام  اا  ارحند  اندا 
اا و  بار استن میا این ترنی اندا ولی پایانشان اغلا اندوه اایی محض مورندن گاای ام کمدی یأن 

 اا باید پنداشت یا معلول من؟ علت وضع اخالنی افغان  را اای شتابانتن یل
اگر امید به یط افغانستان با فرانگ داریما پاسخ به این پرسش مهم استن ونتی افغاِن به مقام رسیده  

گوید: یامین حاال ندرت دارما  میمئن باشد که رو ی به حق یا ناحق سقوی خوااد کردا در دل می 
دار خوااد ساختن پن بهتر است تا ونتی  میر را نسبت به من خدشهد اولی دیر یا  ود کسی اعتما 

توانم ا  مردم بستانم و کیف کنمن امید که  که بر ندرت استما بیشترین استفاد  ممین را بینمن تا می 
 نرسدنم رو  بد خیلی  ود فرا

ف دیگرا  یر  بینیم که در شرایی حاضر علت رفتاراا شخص استن ا  حون ا  این  اویه بنگریما می
گویدا د دی  اا به شدت ناامیدکننده استن منمورم این نیست که افغان دروغ می سرشت اخالنی افغان 

ور دن نها این کاراا را امیشه کرده استن منمور این است که این ملت  کند و خیانت می و نتل می 
و  میمانۀ    راست تر اخالنیا عاج  استن ا  سوی دیگر رفتار رک و  ا  ارتقا به مراتا عالی 

نوا یا عشق به م ادی و میهنا وفاداری )گهگاه( نسبت به رفیقی که به دشواری  ااا مهمان افغان 
اند که به رغم  گ اری عمیق در برابر لیفی که در حقشان شده باشد ام حی اایی افتاده باشد و سپان 

اای این نژاد در  انگی ه  ات و امن این امه نشان ا  من دارد که رو گاری روحیا ااا دیدهشیوا خیانت 
توان ت ور کرد که منان توانایی ارتقا  است و می  یط مرتبۀ اخالنی بسا بلندتر ا  امرو  نرار داشته 
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کندا تر ا  حال حاضر را دارندن روشن است که امیر ام حنین ت ور می به شراییی بسیار عالی 
 استن  ردهک  ا  اا مغدادن من به ارتقا   یرا او به وسیلۀ نمام تعلیمی

ایمن ولی کاراایی  اگر بگوییم که عبدالرحمان ا  روی ت ادف بر تخت ننشسته استا ادعایی خام کرده
الیوایف یعنی  شیستن ندرت ملوک  ممدن درام شد که بدون شط تنها ا  عهد  او برمی باید اجرا می 

اای  ید به خ ومت و با کردندا امری اساسی بود  سران ب رگ انوام که روی منافع با ام رنابت می 
شدن نی  ال م بود که کشور  یر انتدار یط نفر متحد شودن باید احترام در  مداومشان پایان داده می 

وپا دن  ممد تا مردم را بتوان ا  دست می  وجود  کرد و امراه با من این امیان به برابر نانون رشد می 
ریباً به کنترل میلق دست یافته استا  ن تقاا راانیدن امیر در این کشور که بر مدر باتالق نادانی 

نباشدا  اای ب رگ مدنی کرده است و انو  ام میکارروایی  مدم کور  اگر  این امها  با  کندن ولی 
اای رسمی؛ حضور  اای خودکامه را نی  ببیندن عدم ثبات تقرر اای معمول در حیومت تواند  شتی می

یجاه  اشارهشوم  من  به  که  م  یلبانم  سرکوا  و  ردم  کردم؛  داقانان  جان  شیر   کشیدن  و  نادار 
سوداگرانا این حی اا برای تباای حیومت کافی استا حون جایی که اعتماد متقابل نباشد ا  توانایی  

استا مگاای ا    ام خبری نیستن برای امیر که مانند ناپلئون نمام پیحید  خبرحینی را تأسین کرده
ه و تهتانی که ستون فقرات ار کشوری را  میانامۀ مفات موجود ناممین استن سرکوا نشراای  

اای  تر ا  امرو  بودن ولی مردم دستخوش مشفتگی اای نبلی بسیار سنگین سا ندا در حیومت می
جنگ  بین یینواخت  مدوام  بوده اای  افغان اند  القومی  تط  تط  بودهو  سربا   رو  اا  این  ا   اندن 

 سا ندن   خودی متمرکشان را بر وضع اسفناک توانستند توجه نمی 
کنم دیگر جای  اا بر افغانستان نمر بیندا یما فیر میارگاه با تییه بر شمار کافی ا  شوااد و فیت 

اایی ب رگ به سوی تمدن برداشته  شط در این ادعا نخوااد ماند که این کشور در ده سال گبشته گام 
ده یعنی امیر عبدالرحمان است  العا  فوق حنین این ادعا که این پیشرفت کالً مدیون من شاا اد استن ام 

ساختن نقش شخ یت  که بر تخت شاای افغانستان نشسته استا احتیاج به ثبوت نداردن برای روشن 
بود که وضعیت امرو ی   ساختن کشور امین بسنده خوااد دوراندیش و نیرومند این مرد در متمدن 

او اکنون یگانه مرجعی است  یسه کنیمن  اای مردم من را با وضع حندسال پیش مقامملیت و گرایش 
موجود نیستن ا     تواند اثراتی پایدار بر مردم بگباردن میبوعاتی برای رانمایی مرای عمومی که می 

خانا ارحند   مال  العلما یعنی خاناستن حتی شخص رئین  شدت کاسته شدهندرت و نفوب مالیان به 
ی بیشتر ا  یط ناضی حیومتی دارد و  ندرت ندرت  مند استا به ممی  امیر بهره که ا  رفتار احترام 

 تواندن می  نه ام بیشتر ا  من توجه مردم را جلا 
اای دستگاه حیومتی استن این  شودا محور امۀ فعالیت اای عام ابرا  می نمرات امیر که در بار

رسد می   گیرند؛ پن ا  من به با اراا اا به گوش می بحه نمرات را منشیانا کارمندان دربار و غالم 
شوندن وای بر حال کسی که بر نمرات ایراد گیردن مردم به  به  ودی امۀ مردم ا  من میلع می و  

پایند و اگر تغییر موضع  پرای ندن امگی رفتار او را می نگرند و ا  ن دییی با او می حپ می  او حپ 
 رانندن می ندادا ا  جماعت بیرونش

کندا این نوم در  ا جایی که حافمه کار میانی استن تکه گفتم امیر سرکرد  نوم نیرومند دریوری 
م ادمنش  افغانستان  دیگر  انوام  با امۀ  پیشرفته مقایسه  و  بوده است و امۀ  مامداران ا یل  تر  تر 

بینیم  انگی  امیر را بررسی کنیما می اندن ارگاه نفوب شخ ی و شگفت افغانستان ا  این نوم برخاسته 
 توان ثابت کرد: استن این ادعا را می لت و تمدن که خوشبختانه متمایل به عدا

نیا ی نیست بسیار دور برویمن وضع افغانستان در  مان فرمانروایی پدرکالن امیر عبدالرحمانا  
خواندند بر حه منوال  کبیرم می  ب رگم یا یامیر  اا او را یامیرمحمد که افغان یعنی امیر دوست 

دل ننداار را اشغال کرده بود و ارات به  برادرش رحم محمد امیر والیات کابل بودن  بود؟ دوست 
  1۸3۵شجاا نرار داشتن این وضع کشور در سال   ورت مستقل  یر حیومت شیرمحمد برادر شاه 
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کردندن تضاد منافع و  باخت می  و  بودن این ب رگان به  ورت یینواخت با روسیه و ایران ساخت 
د که فرنی با انارشی نداشتن جنگ  نامرام کشانده بواای شخ ی منانا کشور را به وضعی  حسودی 

اا سفر ا  یط شهر به  گیری و نتل حنان رواج داشت که برای بسیاری ا  افغان و امراه با من ره 
 بودن  اا ناممینشهری دیگر خیرناک و برای خارجی 

ناخواسته    شد که خیر من وجود داشت که مدم در جریان سفرا ور می اا حنان غافلگیرانه شعلهجنگ 
رفتن ا   اا امری جسورانه بود و گاه برای یفره اا گیر افتدن مغا  سفر برای کاروان ا  من   در ییی

گ یدندن یگانه دلخوشی نبایل وحشی افغانا امانا  اای دور و فرساینده را می میدان جنگا ناگ یر راه
 موردن می  اهاا به امرشان در شااراه با خواست اای بی حانسی بود که سرنت و نتل 

دل را ا  توانست رحم   1۸۵۴به تسخیر ترکستان موفق شد و در    1۸۵0محمد در حوالی سال  دوست 
ننداار براندن در من میان کامران شاه در ارات جانشین پدرش محمود شده بود و پن ا  مرِگ اوا  

رف کردندن  اا ناگهان دست به پیشروی  دند و ارات را ت و یرش یارمحمد به ندرت رسیدن پارن 
جان  اا را ناگ یر به مداخله ساختن سلیان لید گشایش اندوستان است و این رخداداا بریتانوی ارات ک

مرد و حندین نفر مدعی ب رگِی نوم بودند    1۸۶2محمد در ارات بر ندرت بودن او در  برادر دوست 
ات شد و شهر را  محمد با لشیرش عا م اراا  دندن بنابراین دوست و اریط دست به دامان پارن

این مخرین کارروایی م سرایش  اش بودا حون حند رو ی پن ا  من در خیمه حا ره و فتح کردن 
 سپردن  جان 

دوست  حیومت  دشنام در  مان  انگلیسی محمدا  بر  نفرین  و  که  دادن  امیر  بودن  مجا   کابل  در  اا 
ه او  انستند م ادانه بتوداشت و مردم می جنگجویی کامیاا و خشن بودا با رعیتش رفتاری  میمی  

ام   گام  یط  حتی  مردم خود  انت ادی  رفاه  برای رشد  ولی  بودا  محبوا  پادشاای  کنندن  مراجعه 
که    [Bellew]ااا یعنی دکتور بیلیو  ناپبیِر وانعیت برنداشتن در اینجا ا  یط نامر تی بین و خستگی 

 کنیم: شود نقل نول می انو  ام نامش در کابل شنیده می 
المدتش ایچ کاری برای بهترشدن وضع و یا پیشرفت رفاه  یویل  در جریان حیمرانیمحمد یدوست 

کشور به کار نبستن کشورش را حون    مردم خود نیردن حتی یط تدبیر را ام برای منافع عمومی 
الیش با  ماندگی نرون وسیایی گیر مانده بودند و البه داشته بود که در عقا  ای ا  مسلمانان نگه فرنه

ماندگی به مثابۀ یگانه سیاست حفم  یخته بودن او تا پایان عمر به من عقا تع ا مبابِی من دوران مم
دانست حگونه در اتحاد با بریتانیا  استقالل کشورش حسپیده بودن یگانه موفقیت او امان بود که می 

عی برنرار  اش را به  ورت نیمنافعش را حفم کند و ثمر این  رنگی من بود که توانست حیمرانی 
 ای بیش نبودنم مه وحشی کندن با این ا

ا  شباات  امیر عبدالرحمان و دوست بعضی  خان مورد توجه نرار گرفته   محمد اای موجود میان 
کرد که   اش در برابر انجمن انراا به این امر اشارهکر ن در سخنرانی  نن  جناا گن استن عالی 

که حنین است  شط  محمد استن بی ش دوست اای شخ یت نوی پدرکالن امیر دارای بعضی ا  رگه 
یافتگی  ای بلند ا  تعلیم اای نوی با درجه و باید اضافه کرد که در شخ یت امیر عبدالرحمان این رگه 

نابل  ا  معلومات در ساحه و بخیر   دانش عمومیمالحمه  و  درممیخته است؛    اای سایننا انراا 
دست مورده استن او بر  گری در جریان سفراا به  اا و نماره اا و م احبت حی اایی که او ا  کتاا 

محمدا ادا و تمیین را نی  اف وده استن این رفتار  نوا ی  میمانه و رفتار فروتنانۀ دوست مهمان 
با درنمرداشت اینیه او مردی خونگرم است و یینواخت در محا ر  تحسین و تملقا بسیار نابل  

  درد نقرن ام در رنج  کنند و حتی  مانی که ای مالحمه استن رعیت به مسانی به او مراجعه م
داد و در مورد عرایضی که به او پیش  باشدا با شییبایی به درخواسِت فقیرترین افراد گوش می

 کندنمی  اای سریع و عادالنهکنندا نضاوت می
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گام  مورد  در  بتوان ت وری  شاید  من  روایت  متمدن ا   برای  امیر  که  مرفه اایی  و  ساختن  ساختن 
اا و نتل دیگر در کشور مروج نیستن نه ام در  راهت موردن گرفتن شاه ردمش برداشته استا به دسم

اند میان  اا( در شش یا افت سال گبشته توانسته شودن مردان انگلیسی )فرنگی شهر د دی و نتل می 
ه  ترین کوششی برای مسیا و یا م ارشان  ورت نگرفت گاه کوحط کابل و پشاور سفر کنند و ایچ 

کردم و روستاییان بیمارانشان  جا که تونف می  در مورد خود بگویم که در ار   استن به راستی ام باید 
کردما بدون اسلحه و بدون  موردندا م ادانه در میانشان حرکت می را برای معاینه و تداوی ن دم می 

تر باشدا تدابیر   دیطمحافمن اینیه امیر برای انتقال کشور ا  حالت بیماری به حالتی که به سالمتی ن
گمان امری ناگ یر بوده استن اگر مالیمت به خرج داده بودا تدابیر  استا بی  بار به کار بستهونت خش

اای معین  ممدن نبایل وحشی که بر بخش گرفت و سوءتفاام به میان می نمی ا الً مورد احترام نرار
ی امیر یا  مفریدندا توسی نیرواارا می حون یدر  مرگم  موردند و مفاایمی  اا م یبت می شااراه 

 اندنشده  نیست کشته و یا دستگیر و اعدام و یا سربه 
تواند به امیر عرض کند و  ا  یرف دیگر ارگاه کدام کابلی بخوااد تجارتی را به راه اندا دا می 

دادن در گ ارشم توضیح دادم  امیر بدون نفع شخ ی برای حندسال معینا مبلغی کافی نرضه می 
پرداختا بلیه  اش میاا و سربا ان نوجوان لشیر محمدی بحه غالم   گونه امیر نه تنها به ممو شح

درن   کندا  تربیه  ارتش  افسر  که  ن د  این  با  اعیان  پسران  مانند  نی   را  دیگر  افراد  ا   بسیاری 
شد که استن  العاده  یاد بااا فوق اای امیر در کابل باید بر افغان ممو اندن تأثیر ممو شی کارخانه می

اای انگلیسی که ار حندگاه  ند و به وسیلۀ انجنیر اا سرگرم کار ومیان در کارخانه شماری ب رگ ا  ب 
شوند و نی  به وسیلۀ استادکاران اندوستانی که ا  الاور و بنگال  می  میندا تدرینبه خدمت امیر می 

 شوندن می  مورده
در کار استن یط  که  نایع دستی رنگارنگ نی   شودا  اا نه تنها مهمات جنگی تولید می در کارخانه 

به حرم  ا  مردان  انواا مختلف مو ه سا ی م روف دسته  و  کاپی  اند  را  انگلیسی و روسی  اای 
برای نایرن  سا ند و کمربند و یوق گلوله و کیف جیبی و خورجین حرمی  کنند؛  ین و افسار می می

اای  یبا  کاری تا کندها  کار با ماشین اره گرفته  پردا ند؛  گروای دیگر ا  کارگران به کار حوا می 
سا ند و حراغ و  گونه گروای با برنج سر و کار دارند؛ گلدانی میبرای تولید می  و َحوکین امین 

کنند و دیگ و تابه و  سا ی می شمعدانی و دیگر اشیای کاربردی و ت ئینین یط بخش دیگر حلبی 
اا  سا ی اشتغال دارندن من نقره   کارگران کسانی باشند که به   کنندن شاید انرمندتریننویی تولید می 

اای  یباا نی   اایی با نقش سا ند؛ پیالها جام و حاینط برای امیر و یا سلیانه اشیای بسیار نشنگ می 
داد را نشان می اا حندان ا یل نیستن امیر برای منان رسمی  خنجرا شمشیر و غالفن ولی کار این 

نندن امۀ حی اای اروپایی حاال در کابل مروج استن  کاا کاپی می یا یط مدل خوا انگلیسی راا و من 
لبان اروپایی را اکنون به  ورت عموم میکابلی  پوشندا خیلی بیشتر ا   مانی که من داخل  اا 

اای  سرعت شیل لبان دید خیایان او )ارحند به مآا که می این جاللت بودمن بنابر خدمت امیر شده
گیری ماار نیستندا خیای انگلیسی به کشور مورد  ی کار اندا ه اااند( در مرافت اروپایی را یاد گرفته 

اا به راه افتاد و شیو  کار به نمایش  اای ممو ش خیایی در کارخانه تا منان را ممو ش دادن  نف
اای ممو شی شرکت کرده  نتیجه من بود که من شمار ا  خیایان کابلی که در  نف گباشته شدن  

مه خیلی  یبرشم  شیو   در  کسا بودندا  با ار  ارت  در  و  بلند  کردند  بسیار  م داای  اا 
 کردندنمی  دریافت 

نبالً شرح دادم حگونه امیر ا  من خواست تا  نف نقاشی به راه اندا م و انرمندان حه موفقانه  
 گرفتندن  را یاد  رسامی 

  شدا برایم دشوار و حتی ناممین استن اا اجرا میشمردن امۀ کاراای رنگارنگی که در کارخانه 
نمر ا   ااا  رف کنم منحه برشمردم برای بیان این وانعیت بن باشد که تأثیر ورکشاپ ولی فیر می 
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اا  ان در این کارخانه ونیم ا ار ا  مرد العاده  یاد استن در حدود ا ار تا یط مح والتشانا فوق 
اند منحه دیده اای شگفت در مورد  شتابند و با خود داستان اایشان می اندن اینان شا به خانه م روف 
اای رو ا  ترین خواندن داندن به راستی ام ییی ا  محبوا کنند و برای دوستانشان شرح می حمل می 

شودا با     بان مادرش خوانده می اا داردن این خواندن که احیایت ا   ندگی پسری در کارخانه 
 رسدن می استا به پایان  مرگ کارگر که در ماشین گیر افتاده 

شود که تا حال  شدن در میان نژادی اجرا میداشت که این نمام تربیتی برای متمدن باید به خایر  
بسیاری ا  نژاداای  وحشی در مقایسه با  اندن این مردمان نیمه شدهحیث جنگجو و را ن شناخته می ِمن 

 اندن داده شدن به مولادان مفید را برو اندوستانی بسیار کمتر نشانۀ توانایی تبدیل 
اایش و یا  ترین و یا بهترین مح والتی که در کارخانه گویم که امیر برای ا یل تی می باالخره ون

توان  ه مسانی درک می اای باار شا دیگر بدادا من ام جای هشد جای ه می در جااای دیگر تولید می 
 داردن  کرد که پیشرفت ملت در دانش و تمدن حه جایگاای در نلبش

معمولی دارد برای تحلیل کرکتر امیرا ام بیهوده است و ام  کوشِش کسی مانند من که یط اوش  
نهادنن خرد امیر که شاید بیشتر ا  منیه عمیق باشد مریف است و نی  معلومات   پای ا  گلم فراتر

برد و او در  اش که بیشتر سیحی است تا دنیقا مونفش را ا  تمام کسان پیرامونش باالتر می گسترده
درخشدن ماارش اروپایی است و  اندا حون پرتوی فرو ان می ی ضعیف اای میان درباریان که شمع 

ااا  ن افغان مآا افغان است؛ افغانی در میا یافتگین جاللت رفتارش  میمانها با عبایی ا  تمدن و تعلیم 
 استن  ترین نمونۀ نژادشن ولی با من ام شرنی و شاید مریف 

شد و رفتار  شخ یت نوی او خیره می   اای گماشته در خدمت امیرا ا  شیوهحشمان ما انگلیسی 
ؤدبانه و مهربانانۀ جاللت  شد تا نسبت به او پیوندی عمیق و شخ ی حن کنیمن ولی  مآا باعث می ما

کردند که ما حی ی  تر بودندا پن ا  گبشت حند سالی احسان می گرانی تی بین من عده ا  ما که نماره 
کردا اایی که ارگاه با ی ایجاا می ایم؛ مهره ه نبودهاای پیاده بر تختۀ شیرنج من شه اد بیش ا  مهره 

 شدیمن می  پروا با یط حرکت ا  میدان  دودهبی 
یافته  ای تعلیم کند که با مباق انگلیسی می ارحند که  ندگی در دربار شرنی حی اایی  یاد عرضه ن

کوشدا جایی  اش می راستی ارکن در مسیا امسایه سا گار باشد و دربار جایی است که در منا به 
دست به که در من حقیقت و مبرو را اعتباری نیستا جایی که خائن و خیانت در رو  روشن دست 

توانستم  بودم نمی خودخواه مینوی است که اگر مدمی خرامندا با  ام جاببۀ من مرد حنان  گرد شهر می 
 کنمن  گرفتن  ندگی در منجا پایداری سر  در برابر وسوسۀ ا 
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