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   فصل دوم

             
بـعـد از تـرک لشکـر انـدس بـه سفـرم جـانب شمال بـه قصد الهـور ادامه دادم. در مسیـر راه بـا چنـد 

های کـوچک با سران محلی مـواجه شـدم. هـمچنـان دو تن فـراری  پـیـشامـد خـورد و ریزه ماننـد جنگ

کاروان ما پـیـوسـتـنـد. تصمـیـم گـرفـتم از شهـر احمـد پـور بـا شش شتـِر حامل ملزومات انـگـلـیـس بـه 

هـمچنـان  1خود بـا عجله بیـرون شوم. دوازه تن سپـاهی، یک فـراری اردوی انـگـلـیـس بنـام جـان بـرون

حاال  کـردم. خـوشبختـانه سه تن افغان را کـه بـه فارسی و پـښـتـو فصیح صحبت مـیکـردنـد بـه دقت انتخـاب

فـراری دیگـر از اردوی انـگـلـیـس چارلس ۀ را نـیـز مجدداً بـدسـت آورده ام کـه بـوسیـلـ 4اسپم فلـورا 

                                                           

1 - John Brown 
4 - Flaura 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کـه از کمپ ما یک هفـته قـبـل فـرار کـرده بـود، بمن بـازگشـتـانـده شـد. بـعـد از دلخـوری فـراوان،  3مـیسن

ط و طفـره و تعـویـق مـردم بـومـی، سـرانجـام بـه الهـور مـرکز ء تفاهـم، تصورغلسـردردی، سو

امـپـراتـوری سیکـهـ رسـیـدیـم. مـیـدانسـتم کـه امـپـراتـور رنـجـیـت سیـنگهـ شخص نـیـرومـنـد و مؤفقی 

 غربت قادر به پا نهادن بر اورنگ سلطنت شده بود، وی درۀ بـود، رنـجـیـت سیـنگهـِ برخاسته از خاکروبـ

سنین هفده سالگی اقـوام جنگجوی سیکـهـ را تحت لـوای ملت واحـد َدوِر هـم جمع و در بـیـسـت و یک 

 سالگی بـه سلطان بـالمنـازع پـنـجـاب مبـدل گـشـته بود.  
 

َـقه بـدرسـتی مـیـدانسـت کـه بـدون ۀ مـهـاراجـا رنـجـیـت سیـنگهـ بـه مـثـابـ ـنطـ یک رهـبـِر هـوشمـنـِد ِم

ر، زو -دیـپلـوماسی ۀ داشـتـن اردوی مـدرن نـمـیـتـوانـد احتـرام برتانیا را بـدسـت آرد و فی الواقع در سایـ

م سه 1۲44سـیـاسـت مسـتعمـراتی بـرایـش چانـس بقـاء مـیسـر نـیـسـت. مـهـاراجا در سال مد و جزر و 

، مـرد ایتـالـوی ای بنـام 2نفـر را اسـتخدام کـرد: یک نـیـمه اشراف فـرانسوی بنـام جیـن فـرانسوا االرډ 

                                                           

3 - Charles Masson 

 2- François Allard-Jean  م. فـوت کـرده اسـت. مـوصـوف در لشکـر نـاپـیـلـیـون 1۲3۱م. و در سـال 17۲۱: مـتـولـد سـال

خـدمـت کـرده و دو بار زخمـی شـده اسـت. بـعـد از جنگ واتـرلـو بـه فـارس آمـد و با سـلـطـان عباس مـیـرزا مـالقـات کـرد 

لـی بخـشـیـد ولـی هـیـچگـاهی اعـزازی ډگـرواۀ و حـیـن مـالقـات پـیـشنهـاد خـدمـت بـه فـارس را نمـود. فـارس بـه وی رتبـ

جـیـت م. در رکـاب خـدمـت رنـ1۲44م. بـه پـنجـاب رفـت و در سـال 1۲46عسـاکـر را در اختـیـارش نـدادنـد. در سـال 

 سـیـنـگـهـ قرار گـرفـت. بـه وی وظیفه داده شـد تـا سـپـاه سـواره و نـیـزه دار را آمـوزش دهـد. بـعـد از تکـمـیـل آمـوزش،

جـیـت سـیـنـگـهـ شنـاخته ـی در رکـاب رنـئجـنـرالـی بـرایـش داده شـد و منـبـعـد رهـبـر گـروه جنگجـویـان افسـران اروپـاۀ رتبـ

ري را در الهـور فـراگـرفـت و حتی ادعا مـیـکـرد کـه اسـتـعـداد شـعـر گـفـتـن دری را در خود احسـاس مـیـکنـد.  شـد. زبان َد

ً مـاهـر نـیـز بـود و تـا دم مـرگ تـا سـال االرد یـک سک جـیـت سـیـنـگـهـ باقـیـمـانـد. م. در خـدمـت رنـ1۲3۱نه شنـاس نسبتـا

 مـتـرجم -
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 7تر 3 له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـپـتـِسـت ویـنـتـورا ِ وحشی صفت دیگـری بنـام ۀ نـو مـرد دیـوا «0اومز»، یک هسپـانـوی بنـام 5جـیـن بــ

یـتـبل کـه بـعـد حیـن تجـاوز انگلیس بـر افغانسـتـان بـه اردوی انـدس پـیـوسـت. بـرای رسـیـدن  7پـاولـو دی اَو

                                                           

 5- Baptiste Ventura-Jean  م. در مجاورت شهـر 17۱۱: نـام مکمل وی گـیـوانی بـپـتـیسـتـا روبـن اسـت کـه در سـال

م. فـوت کـرده اسـت. نـامبـرده یـک سـرباز ایتـالـوی، جنگجـوی اجیـر و مـاجـرا 1۲۸۲در سـال  مـدونـای اتیـالـیـا تـولـد و

جـیـت سـیـنـگـهـ مـی پـیـونـدد. نـامبـرده یـک یهـودی االصل ایتـالـوی بـود کـه در سن جـو بـود کـه سـر انجام بـه لشکـر رنـ

ۀ ـو درینجاسـت کـه بـه رتب دپـیـونـدد، بـعـد با اردوی نـاپـیـلـیـون مـی پـیـونـدهـفـده سـالگی بـه اردوی سلطنتی ایتـالـیـا مـی 

ډگـروالـی نیـروی پیـاده ارتقـاء مـی کنـد. بـعـد از جنگ واتـرلـو و افـول نـاپـیـلـیـون بـه مـأمن خـود بـرمـیگـردد ولـی بعلت 

قـامـات محلـی وی را باالجبار وادار بـه تـرک وطن مـی کنـد. اول بـه  داشـتـن دیـدگـاه انقالبی و طرفداری از نـاپـیـلـیـون م

رفـتـه و بـه کـار معامـالت کشتی هـای تجارتی آغاز مـی کنـد. بـه مجـرد  کنسـتـاتـوپـلشهر تـریسـت مـیـرود و بـعـد بـه 

ه خـود را بـه فـارس مـیـرسـانـد و منحیث ـی اسـت بالوقفئرسیـدن این اطالع کـه فـارس در صدد اسـتخـدام سـربازان اروپـا

گـروالـی ډۀ ـی تـربیت نمـایـد. درینجا رتبـئمـربي و تـرینر سـربازان شـاه مقرر مـیـشود تـا سـربازان را بـه مـیتـود جنگی اروپـا

مـت خـویـشرا بـه جاه م. شـاه فـارس مـی مـیـرد و مـوصـوف پـیـشنهـاد تمـدیـد خـد1۲44بـرایـش اعطاء مـیـشود. در سـال 

نشین وی شـاه عباس مـیـرزا مـیـکنـد. در فـارس با دشنمـی افسـران اجیـر انگلـیسی مـواجه مـیـشود. از اینکـه افسـران انگلـیس 

ـیـون ـلبر اینکـه در زیـر لـوای نـاپـی چـیـننـد مبنیـه مـی ئبا فـرانسـویهـا دشمنی آشکـار و خصمـانه داشـتـنـد بـرای وی تـوطـ

ـه نـامبـرده بـرطرف مـیـشود. ونتـورا رو بـه طرف شرق نهاده و در سـال ئخـدمـت کـرده اسـت و بـر مبـنـای همـین تـوطـ

سـال یکجـیـت سـیـنـگـهـ قرار مـیگیـرنـد. . با  فـرانسـوا االرډ در الهـور مـی پـیـونـدنـد و هـر دو در رکـاب خـدمـت رنـم1۲44

جـیـت سـیـنـگـهـ ، قومـانـده نیـرو هـای سیـکـهـ را در جنگ نـوشهـره بـر علـیه نیـروی افغان ـی رنـئافسـر اروپـابـعـد هـر دو 

جـیـت سـیـنـگـهـ مـی افـتد. با اسـتفـاده بـدسـت مـیگیـرنـد، در نـتـیـجـه نیـروی افغان منهزم و پـیـشـاور بـدسـت نیـرو هـای رنـ

جـیـت سـیـنـگـهـ را تـوسعه دهـد. ونتـورا فغانسـتـان ونتـورا تـوانسـت حدود ارضی سلطنت الهـوری رنـاز وقوع اغتشـاش در ا

ـی مـاننـد جـنـرال االرد، پـاولـو دی ابتیـل و کالود اوگـوسـت کورت ئبـه همـراهی افسـران جیـره خـوار و اجیـر دیگـر اروپـا

را بـنـام فـوج خاص بمـیـان آوردنـد کـه  شده ایکـار شـدنـد و نیـروی تـربیت در تحرک و بسیج نیـرو هـای سیـکـهـ دسـت ب

تـربیت نمـایـد کـه مـتشکل از ۀ آن بـدسـت ونتـورا افـتـاد. بـعـد هـا ونتـورا تـوانسـت نیـروهـای جنگی پیـاده آمـادۀ قومـانـد

جـیـت سـیـنـگـهـ قرار ـورا پـیـوسـته مـورد تـفـقـد و مهـربانی رنـگـورکـه هـا، پټهـانهـا، اوریـایي هـا و بیهـاریسهـا بـود. ونت

جـنـرالـی اعطاء نمـود. نـامبـرده در الهـور با یـک زن ارمني االصل ازدواج مـی کنـد. بیشترین ۀ مـی گـرفـت و بـرایـش رتبـ

 مـتـرجم.  -نـیـز اختصاص داده است.  مسکوکـات گـریـکو باکتـریـک و کوشـانیۀ وقت خـویـشرا در پـیـشـاور به مطالعـ
0- Oms 

 7- Paolo di Avitable  م.، سـرباز اتیـالـوی، جنگجـوی اجیـر و مـاجـراجـو 1۲۸6م. و مـتـوفی سـال 17۱1: مـتـولـد سـال

ا پیوسـتن به سیکهـ هبـود. پدرش دهقـان بـود. در لشکـر نـاپـیـلـیـون و در جنگهـای نـاپـیـلـیـون شرکت کـرده اسـت. قبل از 

اردوی فـارس بـه صفـت افسـر اجیـر کـار مـیـکـرد. نـامبـرده در جـیـت سـیـنـگـهـ ، دربـه صفـت افسـر اجیـر در نیـروی رنـ

یـک جاسـوس بـه دربار فـتح علـیـشـاه راه یـافـت، زیـرا فـارس در آنزمـان در صدد اسـتخـدام سـربازان و ۀ فـارس بـوسیلـ

ـی تـربیت نمـاینـد. تـا شش سـال در اردوی ئان اروپـایی بـود تـا نیـرو هـای جنگی فـارس را بـه مـیتـود سـربازان اروپـاافسـر

فـارس خـدمـت کـرد کـه بـرایـش لقب اعزازی خان و رتبـه اعزازی ډگـروالـی اعطا گـردیـد. در همـینجا با کالود اوگـوسـت 

جـیـت سـیـنـگـهـ رفـت. نـامبـرده عالـیتـرین لقب شجاعت فـارس را کـه بـه معیت وی بـدربار رنـکورت آشنـا شـد. و بـعـد هـا 

مهـاراج ۀ . بـود کـه بـه الهـور رسیـد و بـوسیلـم1۲47مـتـشکل از دو شیـر و یـک نشـان آفـتـاب اسـت تصاحب نمـود. سـال 

ملکی ۀ جـیـت سـیـنـگـهـ بـه وی وظیفـپـنجـاب بـه کـار گمـاشته شـد. رنـۀ جـیـت سـیـنـگـهـ اسـتخـدام و در نیـروی تـوپخانـرنـ

سپـرد و بـه صفـت گـورنر وزیـر آباد مقررش کـرد و تـا هفـت سـال بـه همـین مقـام باقی مـانـد. نـامبـرده شهـر وزیـر آباد را 

. بـه حیث گـورنر پشـاور مقرر م1۲3۱نمـود. در سـال زور و شمشیـر دسپیلـین و اداره ۀ با وحشت و دهشت بیـدریغ تحت سـایـ

جـیـت سـیـنـگـهـ پشـاور را از افغانهـا گـرفـته بـود. در پشـاور هم مـاننـد وزیـر آباد شـدیـد تـرین شـد، یـکسـال قبل از این رنـ

یع تـرین سیـاسـت دهشت را پیـاده را عملـی سـاخت. در پشـاور وحشی تـرین و سب "دار، قین و فـانه "ووحشی تـرین سیـاسـت 
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 ۀبـه دربـار رنـجـیـت سیـنگهـ بـه فکـر یـافـتـن رابط افـتـیـدم. متوجه شدم که جـنـرال االرد رهـبـر دسـتـ

فـرانسه را بـه دسـت آورده  «۲لژن دونـور»در دربـار بـود. االرد بلنـد تـریـن مـدال  ـیئجـنـرالهای اروپـا

مـوصوف  در جنـگهـای نـاپـیـلیـون مقرر و دو بـار زخمـی شـده بـود. «۱هسار هفـتم »که بـه صفـت  کپـیتـان 

 بـعـد از شکسـت در جنگ واتـرلـو بـه هنـدوسـتـان مـهـاجرت کـرد. 
     

ـیـان عالیتـریـن ئجـنـرال االرد مـرد خـیـلی آگـاه و بـرخـودار از فـرهنگ عالی بـود کـه در بـرابـر اروپـا

ـیـالقی خـود ۀ ئنـوع مهـمان نـوازی را از خـود متبـارز مـیساخت. وی مـرا در مـدخل ویـال یـا خـانـ

بود که در وسط بـازار شرقی  16نه های ورسای منقش و مـیـنـاتـوری شـده شـبـیه خـاۀ پـذیـرفـت. ایـن خـانـ

 ۀمـوقعیت داشت. طرز فـرانسوی گفـتـن من جـنـرال را تحت تأثیـر خـود در آورد. لبـاس ابـریـشمـی او شبـیـ

چـپـن بـود کـه رنگ سـرخ الکی داشت و از گـریـوان تـا بـه بجلک های پـاهایـش مـیـرسـیـد. ریـش دراِز 

قسمت سیـنه اش آویزان بـود کـه بـا مـو های بـا شکـوه سفیـد بـرف ماننـدش تـنـاسب  دو شاخه اش تـا بـه

آوردنـد. طی  «11کـرمپت»مـوزون داشت. مسـتخدمـیـن بـه همان رسم انـگـلـیـسی بـرایـما چای عصریـه بـا 

بتـواننـد مـرا بـه  صحبت مختصر پـیـرامـون هـوای بی اعتدال حاره ای از جنـابعالی تقـاضا کـردم تـا اگـر

حضور اعلیحضرت امـپـراتـور رنـجـیـت سیـنگهـ بـرسانند و مـوقع شرفیـابی را بـرایـم مساعد سازنـد. 

دیـدن  "شهـر پـاریس برایـم بی مـیـالنه جواب داد :ۀ پـیـچـیـدۀ مـوصوف بـا فـرانسوی مختص بـا لهجـ

ادامه  خـودۀ بـعـد در مـیـان تبسم محیـالنـ "اسـت. اعلیحضرت بنـابـر تـراکم مصروفیـات شخصی شان مشکل

به آگاهی تان باید برسانم که کسب مقام و منصب با یکبار دیدن آسان است ولی کنار رفتن از کار "داد : 

                                                           

 «ابـو طـبـیـله»ـی بـود کـه مـردم محل او را بـنـام ئکـرد. قتل هـای دسـته جمعی عام شـد. بـنـابـر همـین سعـبـیت و درنـده خـو

یـتـبل است مسمـی سـاختنـد که در واقع مفغن نامش یعنی شت دا ۀخـدام شد. گفـته مـیـشود کـه نـامبـرده افـراد خاص اسـتدی اَو

ـین مـی انـداخت تـا جان مـیـدادنـد. وحشت و سبعیت وی تا اکنـون در ئمسجد مهـابت خان په پـاۀ کـه مـردم را از مـردم منـار

داسـتهـانهـای فـولکلـوریـک پشـاور زنـده اسـت و مـردم محل اطفـال مـتمـرد و یـاغی را بـنـام ابـو طبیله یـاد مـی کننـد. 

کـه مـوصـوف گـورنر پشـاور بـود و تـنگی خـیـبـر را در اختیـار داشت، تـوجه اردوی بـریتـانـوی را در جـریـان اولـین زمـانیـ

م. بخـود  معطوف نمـود و خـدمـات حیـاتی بـرای اردوی مهـاجم انگلـیس 1۲۱4تـا  1۲3۱افغان در سـالهـای  -جنگ انگلـیس 

لشکـر الفنسـتن نـامبـرده در صدد انتقـام مـی بـرآیـد و هـر آنچه در تـوانش بـود بـه لشکـر انگلـیس  نمـود. بـعـد از شکسـت

کمپنی ۀ اهـداء مـی کنـد. نـامبـرده پول کـافی در اختیـار اردوی انگلـیس قرار مـیـدهـد. همچنـان مقدار زیـاد پول را بـه خـزانـ

پیه گفـته شـده اسـت. همچنـان مقدار معتـنـابـه پول و زیورات را بـه اروپـا با خـود هنـد شرقی داد که مقداراین پول ده لک رو

 مـتـرجم  -انتقـال مـیـدهـد. 
۲-Legion d’honneur  م. گذاشت 1۲46باال تـرین نشـان افـتخاری دولت فـرانسه است کـه اسـاس آنرا نـاپـیـلـیـون در سـال
نسـوی اعطا مـیگـردد کـه در سـاحات علمـی، فـرهنگی ، نظامـی و اجتمـاعی بـه فـرانسه و این نشـان بـه آن اتباع غیـر فـرا -

 مـتـرجم  -جهـان کمک نمـوده باشنـد. 
 ۱- Seventh Hussars هسـار هفتم خطاب بـه سـواره نظام خفیف بـود کـه اسـاس آن در قرن پـانزدهم در هنگـری گذاشته :

ـی ئدارای لباس خاص نظامـی بـود کـه بـعـد هـا همـین نـام در لشکـر اردو هـای مختلف اروپـا شـد. ابـن نیـروی سـواره نظام

 مـتـرجم  -پذیـرفـته شـد. هسـار یـا هـوسـر در لغت بـه معنی سـرباز سـواره نظام اسـت. 

 16 - Versailles یـکی از شهـر هـای فـرانسه اسـت کـه با داشـتـن قصر هـای فـراوان خیلـی شهـرت دارد کـه از سـال :
م.  بـرای یـک قرن پـایتخت فـرانسه بـود. این شهـرک در هفده کیلـومـتـری پـاریس قرار دارد و 17۲۱م. تـا سـال 1۸۲4

 مـتـرجم -اسـت.  ـی فـرانسهئاداری و قضاۀ  تـاکنـون یـکی از مـراکز عمـد
 11 - crumpets خمـیـرمـایه، بـوره، نمک تهیه کننـد و در اکثریت سـت کـه از تـرکیب آرد، آب، شیـر: یـک نـوع کیـک ا ،

 کشور هـای کـامنـولت خـورده مـیـشود. مـتـرجم 
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  "مشکلتر از بدست آوردن کار است.

   

جـنـرال بـا مهـربـانی طبیعی که داشت در قصر مجلل خـویـش بـرایـم محل اقـامت تهیه و بـعـد از سـپـری 

. مـهـاراجـا کـه در عنـفـوان جوانی "برایت بـا امـپـراتـوِر سیکـهـ وقت مـالقـات دارم "شـدن یکـروز گفـت : 

ه بـود. دخـول ما بـه دربـار اعلیحضرت بـا را از خـود ساخت «شـیـر الهـور»بـا پلـنگ مـی جنگیـد لقب 

َـهـر گفـته شـد و متعاقب آن وارد دربار شدیم. رنـجـیـت سیـنگهـ خرامانه روی  اعالن شاهیِ دربـار بـه جـ

ـی خویش نشسـته و پـاهایـش را بی باکانه بـاالی هـم انـداخته بـود، پـیـراهن سفیـد، و تـنبـان بـا ئچـوکی طال

ـنـگ بـه تن داشت، دور کمـرش را  مـرواریـد های خـیـلی کالن آذیـن مـیـداد کـه در تـار محکم پـاچه های ت

ـوف کـرد زیـوِر یک ال چیـده شـده بـودنـد. آنچه چشمانـم را بـیـشتـر از هـر چـیـز دیـگر بخـود مـعـط

یخی تـأرۀ رد. بـا دانسـتن سابقـمشعشـعی بـود کـه بـه َدور بـازوی راسـت امـپـراتـور برق کنان تاللو میک

بـارگـاه او بـا پـرده  "مادر الماسها، الماِس الماسها، مـیـدانـم از کجـا آمـده ای."نـور بـا خـود گفـتم : ۀ کـو

آرام چـوکیهـای سـرخ مخملـیـن زیـنت یـافـته بـود کـه بـازو های ۀ های رنگـارنگ ابـریـشم کشمـیـری و حلقـ

ـین مـی درخشـیـدنـد. ئـی و نـقـرهئطالۀ اکی زمخت داشـتـنـد. روی دیـوارها چنـد سـپـر و نـیـزـی بـا حـکـئطال

ـی کـه بـا ظرافـت خاص تـراشـیـده شـده بـودنـد  روی مـیـز ئـی و جنـوب شرق آسـیـائیکـتـعـداد عاج چیـنـا

جلل ابـریـشمـی پـارس، بخـارا و های سنگ مـرمـر بشکل ایسـتـاده گـذاشته شده بـودنـد. قـالـیـن های م

ـی بـازدیـد کننـده از دربـار ئکشمـیـر پـاهای ما را سـرد مـیساخت. چنیـن شکـوه شهنشهاهی هـر اروپـا

 ً رنـجـیـت سیـنگهـ را، پـیـرامـون ثـروت وقـدرت وی تحت تأثـیـر قرار مـیـداد؛ بـه بـاور من ایـن دقیقـا

کـوچک داشت، یک ۀ ویـش را در سـر مـی پـرورانـد. مـهـاراجـا جـثـهـمان چـیـزیسـت کـه رنجیت آرز

چشمش کـور بـود و رویـش را لکـه های زخم چیـچـک بـا زمختی خـراشـیـده بـودند. خـواهـِر گورنرجـنـرال 

مـهـاراجـای یک "رنـجـیـت سیـنگهـ با قاطعیت بیرحمانه گفـته بـود :ۀ در بـار 14الرد آکلنـد ایـمـیـلی ایـدن

سـیـاح جرمن  "چشمه، بـا طره های خـاکسـتـری دوِر گونه هایـش درسـت بـه مـوش خـانگی پـیـر مـی مانـد.

 حتی تصویـر زشت و زمخت تـر ازیـن مـیـدهـد.   13بـارون ون هیگل
 

ارزیـابی کـنـد.  ـیـن نگـاه مـیکـرد کـوشش داشت تا مـرائامـپـراتـور که از کنج یک چشمش بمن بـاال و پـا

ـی خـود را در اثـر کـولرا از دسـت داده بـود؛ مـهـاراجـا ئچنـد ماه قـبـل مـهـاراجـا یکی از جـنـرالهای اروپـا

را بـه عهـده بگیـرم.  «12سیـنـور اومز »بـدون شنـاخت مقـدماتی پـیـشنهاد کـرد تـا قـومانـده مکمل لیـوای 

ـی ئدایـمـی نیستم و هـدف نهاۀ من یک طبیب اسـتم، در صدد دریـافـت وظیفـ "در جواب بـه مـهـاراجـا گفـتم 

. بـرایـم تعجب آور بـود کـه رنـجـیـت سیـنگهـ در بـرابـر رد پیـشنهادش "ام بـازگشت بـه کشورم امـریکاسـت

قـیـم خـود را . ولی متعاقب ایـن دیـدار چنـدیـن بـار در دربـار امـپـراتـور اشارات غیـر مسـتـنشدمنزجر 

مبنی بـر آرزوی دریـافـت کار ابـراز کـردم. در جریـان اقـامتم در الهـور تقـاضا بـه خدمات طبی من بیـشتـر 

شـده مـیـرفـت خـاصتـاً بـرای نـدمای دربـار، ولی اکثـرا ً بـه مـداوای عوارض طبی مـهـاراجـا مـی پـرداختم 

                                                           

14 - Emily Eden  
13 - Baron von Hügel  
12  - Señor Oms 
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تبـارز مـی نـمـود.  بـا مصروفیـات طبی خـود خـیـلی آغشته  معجون مضر خـودشۀ کـه نـاشـی از تـهـیـ

شـدم و با گذشت هر روز در بـیـن نـدمای دربـار و اشراِف بـیـروِن دربـار نیاز به خدماتم تـوسعه مـی 

ـوف بـود ولی بـا گذشت زمان احساس مـیکـردم ئیـافـت. هـر چنـد جـنـرال االرد بـرایـم یک مهـمانـدار ر

ـز مـی کنـم. معهذا مـهـاراجـا ئگر بـه مهـمان دایـمـی تبدیل شده و از مهـمان نـوازی وی اسـتفاده نـاجـاکـه دی

غـربی تـا انـدازه ای بـاور داشت کـه بـه ۀ خـوش بـود کـه مـرا پهلـوی خـود داشته بـاشـد زیـرا وی بـه ادویـ

 زد.  غـربی مـرده را در قبـر زنـده مـیساۀ قـول خـودش ادویـ
 

گم شـده بـودم. اگـر رنـجـیـت سیـنگهـ جـنـرال ۀ در دربـار رنگیـن و دنیـای فاسد شـیـر الهـور تـا انـداز

ُعـد دیگـر شخصیت هـم داشت.  تـوانـمـنـد، دیپلـومات متجرب، هـوشـیـار و تـیـز هـوش بـود ولی یک بـ

ُهـر ـود. رنـجـیـت در هـوسـرانی نه تـنها مشتـاق بـه آفـاق بۀ رنـجـیـت سیـنگهـ در فسق و عیـاشـی خـود شـ

زنـان زیـبـا بـود بلکـه بچه های مقبـول را نـیـز مـی پسنـدیـد، معتـاد بـه الکـهـول بـود و نـوشابـه الکـهـولی 

ُـشت. طی انعـقـاد  ساخت خـودش را خـیـلی دوسـت داشت، سـرانجـام هـمـیـن نـوشابـه بـود کـه او را کـ

خـود را تحت تأثیـر مـیآورد و در اعطای سخـاوت نسبت بـه هـر ۀ د های خـاص، مهـمانـان بـرجسـتـرویـدا

 سلطان آسـیـا بخـود مـیـبـالـیـد.
 

آنها از فارس، ۀ از دختـراِن بلنـِد َسرو قـد و خـوش انـدام برایش بـرگزیـده شـده بـودند، هـمـۀ یکدسـتـ

شان از زیـر حجـابـهای ۀ آورده شـده بـودنـد؛ انـدامـهـای برجسته و بـرهنـکشمـیـر و نقـاط مختلف پـنـجـاب 

شان چون جنگجویـان، ۀ رنگیـن ابـریـشمین هر چشم هوسران را بخود جلب میکرد، طی محافل شاهانه هـمـ

دود و عربی با خرام خاص نـمایـان و مجهز بـا سـپـر، کمان و تیـر های زر انـۀ سوار بر اسپـان پـیـراسـتـ

َـِون بـه رنگ نـقـره و طال بـودنـد. مادامیکه زنـاِن اسپ سوار بـه َدوِر خیـمه های مهـمانـان چهار  ـلـ یـا ُم

ایـن یک بخش کـوچک "گفـت:  نعل کنـان مـیآمـدنـد، امـپـراتـور بـا تبسم شـیطنت آمـیـز بـه مهـمانـان مـی

    "بـا آنها چه کنـم.نمی دانم ام و نشده  سپلـیـن شان نه شـدهاردوی من اسـت کـه تـا حال قـادر بـه تأدیب و د

 

ی جائبـعـد از چنـد ماه اقـامت در دربـار الهـور بـه انتهای شمالیتـریـن شهـر هنـد برتانوی، لـودهیـانه رفـتم 

ه خـوار برتانویها جیـر 15شاه مخلـوع و بی تـاج افغانسـتـان، شجـاع، زیـِر چشماِن نـاظِر کپتـان کالود ویـد که 

                                                           

 15 - Captain Claude Wade  نـام مکمل او کـرنیل سـر کلـود مـارتین ویـد سي بي :Colonel Sir Claude 

Martin(e) Wade C.B  م. مـأمـور خاص گـورنرجـنـرال هنـد بـریتـانـوی در امـور 1۲۱6تـا  1۲43اسـت کـه از سـال

م 17۱۱اه شجاع بـود. مـوصـوف در سـال جـیـت سـیـنـگـهـ  و شـسـرحد شمـالغربی بـود. نـامبـرده رابط و نـاظم روابط بین رنـ

جـیـت سـیـنـگـهـ و کمپنی هنـد شرقی شـد که دشمنی شان م مؤفق بـه ختم دشمنی بین رنـ1۲3۸مـتـولـد شـده اسـت. در سـال 

تعویض و  م بـریتـانـویهـا تصمـیم گـرفـتنـد تـا جای امـیـر دوسـت محمـد خان را1۲36بـه دوسـتی ابـدی مبـدل شـد. در سـال 

جـیـت سـیـنـگـهـ سه جانبـه مـیـان رنـۀ م مسـود1۲3۲شـاه شجاع را بـه قدرت بـرسـاننـد. بـر مبـنـای همـین تصمـیم بـود کـه در 

مـاه جـون  4۸جـیـت سـیـنـگـهـ این مسـوده را بـه تأریخ ، شـاه شجاع و دولت هنـد بـریتـانـوی تهیه شـد. سـلـطـان الهـور رنـ

این مسـوده را از طریق مکنـاتن، ویـد و مکسن در  ءم امضاء کـرد ولـی گـورنر جـنـرال الرد اکلنـد قبل از امضا1۲3۲سـال 

معاده ایـراد گـرفـت ولـی تضمـین دولت هنـد بـرتیـانـوی را ۀ لـودهیـانه بـه شـاه شجاع فـرسـتـاد. شـاه شجاع روی چنـد مـاد

م. لـودهیـانه را بـعـد از امضای معاهـده تـرک نمـود. شـاه 1۲3۲جـوالی سـال  17م بـه تأریخ بخـود تأمـین نمـود  که سـرانجا

م. بـه کمک اردوی مشتـرک 1۲3۱اگسـت سـال  7ء داد و در شجاع در لـودهیـانه تعداد قطعات خـود را بـه ششهزار ارتقـا
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 7تر 7 له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مفـرط بـه رفـتـن بـه افغانسـتـان داشتم بـه شاه شجـاع در بـاز پس گیـری تـاجش ۀ بـود. از ایـنکـه عالقـ

را بمن اعطا  "هـمـدم رکاب  هـمایـونی ! "پیـشنهاد خدمت کـردم. در جواب ایـن پـیـشنهاد نـامبـرده لقب 

ـر کـرده بـود. هـمـیـشه از کـوه  ۸66و لشکـر  کـردنـد. اطراف شاه شجـاع را نـدمای متملق زن و کنـیـز پُ

خـویـش در تکاپـو بـود، باز هم  "قسمت "ها و دره های زیبـای افغانسـتـان یـاد آور میشد؛ وی که پیوسته بـا 

 ـی سپـری میکرد. ئشب و روزش را به انتـظاِر کسِب تاج بـا شکیبـا

 

از دیـدن شاه شجـاع کـه بی صبرانه در پی شمـردن ماه و سال بـود نـومـیـد شـدم و دو بـاره بـه دربـار 

ـل شـدم، وی مـرا بـه حـیث گورنر گجرات ئالهـور بـرگشتم. سـرانجـام بـه شفـقت و مهـربـانی امـپـراتـور نـا

ر کـرد، در پهلـوی آن بـرایـم اخطار داد کـه مقرر کـرد و ماهانه یکـهزار و دوصد روپـیه معاش بـرایـم مقر

ـریـد. دریـن  ً بیـنی مـرا خـواهـد بُ ، بـیـنـی سرزمین ها گوش بریدن هااگـر کار خـوب انجـام نـدهـم مسلما

ُـثـلـ بـریـدن دشمن و مـالزمـیـن و بـرده های ۀ دسـتـان و سیخ زدن در مـردمک چشم اسرای بـرجسـتـۀ ها، مـ

غیـر عادی نیست. طی خدمت دو ساله ام  بـه امـپـراتـور سیکـهـ در گجرات لشکـر خـود را  بـیـچاره رسم

ـودالها را ارتـقـاء دادم و از عدالت نظارت کـردم. در ئداشتم، مالیـات را جمع آوری کـردم، زنـدگی فـ

نـد. هـم صالحیت نظامـی یـاد مـیکـرد "ـیئامـریکاۀ شهـزاد"گجرات و الهـور یکـتعداد مـردم مـرا بـه نـام 

 ملکی گورنر را داشتم و طی دو سال در عیـش و تنعم زیسـتم.   ۀ و هم اتـوریتـ

         

در بین بیزاری و بی میلی هایم در دربـار رنـجـیـت سیـنگهـ یکی هم آن بـود کـه مـوصوف تحمل خـوی و 

خـرق عادت تـند آیـرلنـدی مـرا نـداشت. یکـروز مـرا متهـم بـه تـقـلـب نـمـود کـه سـر انجـام منجر بـه 

ه مرگ نـمـوده گفـت کـه اگـر از قلمـرو آتـشـیـن شـد. در پـایـان رنـجـیـت سیـنگهـ مـرا تهـدیـد بۀ مشاجر

 ـیئبـا مـرگ حتمـی و مسلم روبـرو خـواهـم شـد. تمام القـابم گـرفـته شـد و دارانشوم وی بـه سـرعت خـارج 

دوسـت داشـتـنی ام ضبط و بـه آنطرف دریـای سـتـلج کـه یکی از شاخه های شرقی دریـای انـدس اسـت 

ب شـدم. خوشبختانه پول کافی با خود داشتم. بـعـد از تفحص و وصول خـارج از اراضی سیکـهـ پرتا

انه مصونرا  «دش»در حالیکـه سگم  «فلـورا»اطمـیـنـان بـه آنچه در کمـربنـدم بسـته بـودم بـه سواری اسپم 

 در آغوش داشتم از راه پـشاور بطرف کابل افغانسـتـان در حرکت شـدم.

 

 پایان فصل دوم

 

 
 

                                                           

م. با داشـتـن مـأمـوریت خاص خـویـش در 1۲3۲سیـکـهـ و انگلـیس بـر اورنگ سلطنت جلـوس نمـود. کپتـان ود در سـال 

اولـین کسـانی بـود کـه با اسـتعمـال ۀ پشـاور بـه معیت  فـرزنـد شـاه شجاع، تیمـور بـه اردوی سیـکـهـ پـیـوسـت و در جملـ

 مـتـرجم -یـزه از تنگی خیبـر عبـور نمـودزور و نـ
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