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 دهمسیزفصل 

 سوومبخش 

 

جنرال سیل که از طرف وایسرای هند برتیانوی هدایت بدست آورده بود، با لشکر خود در جالل آباد مواضع دفاعی 

ممکنه زده بود. بنابر همین ملحوظ بود که موصوف گارنیزیوِن ۀ خود را مستحکم و دست به آمادگی در برابِر محاصر

تن  ۴۵00الل آباد ترک کرده بود. از جانبِ دیگر حاال از مستقر در کابل را با خانم و دختِر خود به قصد ج برتانوی

داد. اکبر خان و  تن آن زنده مانده بود و به مارِش خود بطرِف تیزین ادامه می ۴۵0صرف  برتانویجنگجوی لشکر 

ه کخود را به زمین بگذارد و تسلیم شود، متعهد میشود ۀ سواره نظامش به جنرال الفنستن پیام فرستاد که اگر اسلحـ

ون تا جالل آباد بدرقه خواهد کرد. محافظت خویش بصورت مص الحفظ و زیر ـی را تحتئباقیمانده جنگجویاِن اروپا

شورای نظامی خویش جوابِ رد به تسلیمی بدون قید ۀ باقیماندۀ ولی جنرال الفنستن بعد از مشوره با افسران عالیرتبـ

با  تیزین آنها راهحقارت بود که جنرال باید قورت میکرد. در مسیر ۀ حقیر ترین لقمـۀ و شرط گذاشت. این به مثابـ

ند ولی رفت هولناک دیگر از بخش لشکِر شان مواجه شدند که بخاطر نجات حیات شان پیشاپیش لشکر مییک قتل عاِم 

 با کمین ناگهانی مواجه شده بودند.

 

ساعت چهار بعد از ظهر بود که به تیزین رسیدند. جگړن شلتن به جنرال و شورای مشورتی نظامی گفت که تنگی 

ارش مفقط و فقط دارد و یگانه راه برون رفت مؤفقانه و عبور از تنگی  وحشتناک جگلدک در بیست مایلی شان قرار

شبانه خواهد بود. جنرال الفنستن با پیشنهاد شلتن موافقت نمود و بعد از چند ساعت استراحت حوالی ساعت هفت شام 

مارش  «1سه بابا»ۀ گفتند که تنها تا حدود هفت مایل تا ساحـ خان در تاریکی حرکت نمودند. آنها به شهزاده اکبر

را به  ویقدرت حرکت را نداشت،  دیگر جراحت برداشته بود و «2کاردداکتر »لشکر ۀ کرد. جراح عالیرتبـ دنخواه

لشکر بستند و او را به دست سرنوشِت نگون بخت موهوم رها کردند. اکثریت عساکری را که ۀ آخرین توپِ باقیماند

و واپسین احترام و پدرود را در نگاه های غرق در  ندیکایک در قطار ایستاد کرده بود و دوستش داشتندوی مداوا 

خود گویای محبت  شان می ریخت که اندوه به او هدیه کردند، روی گونه های بعضی ها قطراِت بی محابای سرشک

 اکبرخانحمد سردار منظارت میکرد به  را داکتر بود. یکی از سوار کاراِن افغان که از دور صحنهدر برابر شان 

ً چهر ر داکتۀ گزارش داد که داکتر کارد را به توپ بسته اند. به مجردیکه شرحی فزیکی جراح مذکور داده شد فورا

شناسمش. بزودی می کارد که مربی من بود در ذهنم مجسم شد و با خود گفتم مبادا این همان داکتر کارد باشد که من 

سواِر اسپ خود شده، در تاریکی مطلق شب با قمچین زدن اسپ خود چهار نعل بطرف جناح عقبی گارد امنیتی لشکر 

ی شب سپیده دم صبح تازه تاریک ،ر شجاع به آن بسته شده بود رسیدمکه این افس یتاختم. زمانیکه نزدیک توپ برتانیه

و به سختی نفس می  بوده دیدم که براستی همان کارد بود که نیمه بیهوشـین شدم و ئرا دریده بود. از اسپ خود پا

 داکتر را از توپ بازۀ ک را تشکیل داده بود. دستان بستـزناۀ کشید و لکه های منجمِد خون روی یونیفورمش صفحـ

ً با سوارانِ  خاناکبرکردم، بعد موصوف را سوار اسپم کردم و دو پشته حرکت کردم. شهزاده  خود متعاقب  که ظاهرا

بازگشت متوقفم ساخت. از من پرسید که چرا در تاریکی شب ناپدید شدم مبادا با آتش  راهمن آمده بود در مسیر 

شدم. در رابطه با مربی ام داکتر کارد برایش گفتم که یکی از جراحان ماهر و شخص  مواجه می برتانویتوپهای 

داکتر تا حال زنده است، خوِن  "اکبر خان گفتم، سردار محمدت. به نهایت مهربان است و حق احترامش باالیم زیاد اس

داکتر را  " اکبر خان گفت شهزاده محمد "مبتال شده است. «سرمازدگی »یا  «3هایپرترمیا  »زیاد از دست داده و به 

زورمنِد تسخین اکبر خان رسانیدیم، نزدیک آتش شهزاده ۀ ما به عجله داکتر کارد را به خیمـ "من ببرید.ۀ به خمیـ

ورش لحاف و کمپل های گرم پیچاندیم. جرعه های شوربای گرم را که آهسته آهسته قادر به  شد برایش جا داد و بدَ

نوشیدن آن شد برایش دادم. بعد از اینکه آهسته آهسته گرم شد، چشمانش را باز کرد و نگران بود که به کجا آورده 
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کارد چطور استید؟" در اول با نگاه های حاکی از تعجب بمن خیره شده است. مشتاقانه ازش پرسیدم، "داکتر 

شد و بعد تبسم ملیحی بدور لبانش شکل گرفت. چندین بار با حرکت لبانش کوشش کرد حرف بزند. اکبرخان 

های گرم اضافه برای داکتر تهیه کرد. تا حوالی قریب چاشِت همانروز  نیز برایش شوربای گرم داد و لحاف

اری کردیم؛ سر انجام در کناره های چشمانش قطرات اشک ظاهر و بعد بی محابا روی گونه از وی پرست

هایش ریخت با کشیدن آخرین نفس جان سپرد. شهزاده اکبر کف دستانش را بلند و به روح کسیکه حیات 

نی به خدمت به برادرانش جان داده بود دعا کرد. داکتر در حقیقت از غزۀ بسیاری را نجات داده و در را

گارنیزیون کابل آمده بود تا از خانم خود که تازه از هندوستان به کابل آمده بود، بازدید کند. همانطوریکه 

    تار جنگ خاموش گشت." هایش در سراشیب تیره و کپتان الرنس گفته است، " شمع انتظاِر خوشی

 

روِز ششم مارش که مصادف با تأریخ یازدهم جنوری بود یکبار دیگر در پیشرفت حرکِت لشکر تأخیر بوقوع 

آخرین  هب بقایای لشکر را ناممکن ساخته میرفت. پیشقراول لشکر ناگزیر شد تا مصونپیوست و عقب نشینی 

 شود. ده مایل باقیمانده به جلگدک بماند و با آن یکجابه راه چشم  ،عقبی لشکر باقیماندهۀ محافظ ناحیـۀ قطعـ

با گارد محافظتی اش در برابِر  لتنها هراکلیس را می نمود. ش ایجاب نیروی اسطوروی رب النوع یونانی

ان غازی ه ئیهای فتیل ها و تفنگ ـت بی حصر و عزم و جزِم بی بدیل که آتش توپئدسته های غازیان با جر

ید به جنگ ادامه داد. جنرال الفنستن به شلتن هدایت داد تا یک خط از هر جانب باالی شان سیل آسیا می بار

شکیل ت« خط دفاعی غیر قابِل نفوذ» بۀدفاعی مؤثر را که متشکل از بیست تن افسر برتانوی باشد به مثا

چنین مانور تا کنون هرگز ریکارد نشده است. معاوِن جنرال، کپتان  گرنت قربانی گلوله شد و  نتیجۀدهد. 

باعث شکستِن االشه اش شد. شلتن تا زمانی به جنگ ادامه داد که یکجا با افرادش به جناح عقبی گارد مرمی 

محافظتی رسید و افسراِن نشسته در "خط دفاعی غیر قابل نفوذ" برایش هلهله نمودند. سرانجام آنها عقب 

های  زن نشان همۀ، وادمی داک آزار ناویرانه های یک دیوار سنگی موضع گرفتند. آنها را تشنگی وحشت

با اینکه در حدود پنجاه یاردی شان صدای خروشاِن آب بود شانرا جابجا میخ کرده  همۀها  ماهر افغان

توانستند از موضع خارج و عطشان هولناک شانرا فرو نشانند. از میان شان  بوضوح به گوش میرسید نمی

را به آب برساند ولی به مجرد دراز کردِن  یک سپاهی خزیده خزیده سعی کرد تا بحالت ضبط و پروت خود

دست به جریان آب، مرمی بدستش اصابت نمود. برِف روی زمین هم نه تشنگی شانرا فرو می نشاند و نه 

چیزی در دست بود که جوابگوی گرسنگی شان باشد. جانسن از بخت نیک در حوالی کمپ سه گوساله را 

افتاد و گوشت را بلعیدند، و  ءها غذا ـیئبدینگونه بدست اروپا یافت " هر سه را جابجا و بالدرنگ کشتند و

 شد."   آنرا چنان خام و خون آلود بلعیدند که تا هنوز تفِت گوشت به هوا بلند می

 

مجبور شد  4به همین روِز ششِم مارِش اردوی برتیانوی بود که سرجراح معروف لشکر اندس داکتر دف

تیزین قطع نماید. نامبرده بعلت ضیاع خون و ضعف جسمی، از گارد چاقوی جیبی در سیلۀ دستش را بو

های ناشی از جراحات خنجر  زخم ۀمحافظتی اخیر لشکر پس مانده بود و بعد تر جسدش دیده شد که بوسیل

 کشته شده بود.  

 

به تأریخ دوازدهم جنوری، روز و شبِ هفتم مارش در جگدلک سپری و لشکریان تحت تهدید آتش مسلسِل 

شد پنهانی  هم شناخته می« 5جنتلمن جیم »غازیان قرار گرفتند. کپتان سکینر که بنام  ئیهای فتیله  تفنگ

بین دو لشکر در رفت و آمد بود و سرانجام پیام دعوت از جانب اکبرخان بدستش رسید که از الفنستن بخاطر 
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شلتن و مأمور امور مالی جانسن  صحبت با او دعوت بعمل آمده بود؛ اکبرخان طی پیام تأکید کرده بود که

ۀ سپرد و همه بطرف خیمـ 6را نیز با خود بیآورد. جنرال الفنستن مسؤولیت قومانده را به جنرال انکویتل

ها با تمام حرمت و مهربانی خوش  اکبرخان حرکت کردند. شهزاده اکبر خان به مدعوین طبق رسم افغان

ـی ها هم رسیدند. آنها روبروی افسراِن برتانوی ئغلجا آمدید گفت. قبل از چاشت بود که بزرگان محلی

کردند تا از طریق صحبت و حتی  ها خیلی کوشش پیرامون سرنوشت بقایای لشکر صحبت کردند. برتانوی

ها اجازه دهند تا بصورت مصون به جالل آباد برسند. بزرگان  رشوه به آنها قناعت دهند که به برتانوی

شان باید در بدِل آنچه که در مقابل مردم افغان کرده اند کشته شوند. در  ۀهمکردند که  قومی اصرار می

خسِر خود محمد شاه خاِن غلجی را که  خان اکبرمحمد پایاِن روز آزمندی بر خونریزی غالب آمد. شهزاده 

د نکه تنگی جگلدک را در اختیار داشت ـی بود به سران قومی ایئیکی از مشاهیر میان بزرگان قومی غلجا

عبور مصون را به لشکر برتانوی کابل سر و صورت دهند. روز به پایان رسید و هوا تازه  هفرستاد تا را

ـی دو باره بازگشت و همه چیز بخاطر بدست آوردِن راه ئگرگ و میش شده بود که محمد شاه خاِن غلجا

خبِر خوش دیری نگذشت عبور به جالل آباد بصورِت دوستانه حل و فصل شد. ولی علی الرغم وصوِل این 

ـی بلند شد. انکویتل که مرد لجوج و کله ئهای فتیله  برتانوی صدای ترق و تروِق تفنگ گارنیزیونکه از 

شق بود سر به خود تصمیم گرفته بود تا از طریق جنگ و زور از تنگی جگدلک عبور نماید. تا این دم 

ن از نیروی توپخانه که همه انگلیس ها بودند و ت 2۵تن از نیروی چهلم و  120نیروی مؤثر متشکل بود از 

 ۀدر معیت شان یک گروه کوچِک بقیه اعضای لشکر نیز قرار داشتند. به مجردیکه این نیرو به نوِک قلعـ

باریک رسید دو مانع تیغ داِر بلوط مقدس )درخِت راج( که " حدوِد شش فیت ارتفاع داشت و خوب پیچیده 

د کرد. لشکریان قادر به شکستاندن مانع شده و با ایجاد منفذ کوچک تالش کردند تنگی را بن ۀ" دهان شده بود

ای ه جا بود که لشکر زیر باراِن آتش تفنگ عبور را بروی خود بگشایند. در همین هتا برای زنده ماندن را

گ تن به . در همینجا در همین جنندـیل غازیان آمده و با خنجر و شمشیر به جنِگ تن به تن مواجه شدئجزا

شکر ل سیلۀبو« زیِر پا کردِن متارکه»تن بود که جنرال انکویتل بعد از آغاِز مارِش عقب نشینی دشوار یا 

و سه تن از افسراِن نیروی  7عظیم اندس شمشیر بدست جان داد، قومانداِن نیروی سواره نظام ډگروال چمبرز

های اسپ کش و کپتان  از نیروی توپخانه توپ 9سکرتر الفنستن، کپتان نیکول 8پنجم خفیف، جگړن تین

از نیروی چهل و چهارم به عین سر نوشت روبرو شدند. همه در میدان نبرِد تن به تن دلیرانه کشته  10داجن

   شده بودند. 

 

به تأریخ سیزدهم جنوری زمانیکه به جگدلک رسیدند از مجموع لشکر تنها چهل تن شان زنده باقی مانده 

شان ۀ میان قوماند تبۀاز نیروی سی و هفتم پیاده یگانه افسر عالیر 11صبح جگړن گریفیتسبود. همانروز 

ها را  ـی انگلیسئهای فتیله  خواستند تفنگ خواندند ولی زمانیکه می گو فراو  ها آنها را به گفت بود. افغان

ساخته و بدینگونه حکم سرنوشت شانرا خود  نها را با تهدید مجبور به عقب رفت از دستان شان بگیرند افغان

شان از چند قدمی آتش می گشایند  ها بخاطر صرفه در مرمی های . بعد از آن افغانکردندبدست خود مهر 

دست زنده بکسی که زنده مانده ها را می کشند. یگانه  ۀو بعد شمشیر بدست باالیشان یورش می آورند و بقی

                                                           

6 - General Anquetil 
7 - Colonel Chambers 
8 - Major Thain 
9 - Captain Nicholl 
10 - Captain Dodgin 
11 - major Griffiths 
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کنډک مربوطه اش تا هنوز  بیرقاز نیروی چهل و چهارم بود که  12ن ستوترشان منحیث بندی می افتـند کپتا

بودند. دوازده افسِر دیگر به  14و ترجمان ملکی آقای بلووت 13بدور کمرش بسته بود، افراد دیگر گریفیتس

 الشۀاو هردو بازوی خود مرمی خورده بود با  هکشته شدند. کپتان گرنت که در االش افغانهاۀ شمشیر و گلولـ

مرمی کشته  سیلۀخود را باالی یک غازی می اندازد ولی جابجا بو ۀشکسته و تن زخمی آخرین خیز متهوران

به مارش شان  19و داکتر برایدن 18، جراح هارپر17، بریدمن بیرد16، افسر اوپراسیون بلو15کالیـیَرشود.  می

برایدن زیر پایش به ضرب گلوله های سرحدی خواندم که اسپ داکتر  ادامه دادند. بعد ها در یکی از گزارش

 ً  زخمی بود اسپِ خود را به داکتر برایدن داده و گفت، زخم برداشته بود، یکتن از جنگجویان بومی که شدیدا

" صاحب! وقِت من دیگر به پایان رسیده است؛ زخمهای من مرگبار اند و دیگر تواِن سواری اسپم را ندارم. 

 هتحف یک خورد، فکر کن این د، حاال بدردم نمییی؛ اسپم را بگیرخودت بازهم چانس زنده ماندن را دار

« بلو»ی." توقفگاه بعدی فتح آباد بود، افسر انزنده به جالل آباد برس خود را تا شدهـیست که بتو ارسال ئخدا

ن از طرف چند تکه  را غذایی تاچند تن محدود زنده مانده ها را به عهده داشت، آنها توافق کردند ۀ قوماند

ین خود بردند و بار دیگر ب ۀولی اینجا یکبار دیگر دست به اسلح بگیرندافغان برایشان  پیشکش شده بود 

شان شده و چهار نعل  های شان جنگ آغاز شد. بلو و بیرد کشته شدند. چهار افسر دیگر به عجله سواِر اسپ

راِن افغان دستگیر و صرف چهار میل سوار کا ۀبطرِف جالل آباد تاختند. هاپکینز، هارپر و کولیـیَر بوسیل

ابل گارنیزیون کۀ به سر منزل مقصود شان مانده بود که کشته شدند. تنها جراح برایدن یگانه فرِد زنده ماند

خسته و نیرو باخته خود را به جالل آباد رساند. داستان وی در شعر ذیل  بود که بحالت زخمی و کامالً 

 انعکاس یافته است:  

 

 ، کپتان 20. کپتان هاپکینزندزنده باقیمانده ا اندوازده تن افسِر لشکِر الفنستن صرف شش تن افسر ۀحال از جمل

 

 هنگامیکه آفتاب در شرِق دور افول نمود

 سواِر نیمه جان با اسپ زخمی و سر خونین

 قدم بر مدخل جالل آباد گذاشت

 آورده ام مر شما راپیامی با تن بیروح گفت " های مردم 

 هزار تهمتن جنگی بودیم ماسیزده 

 مادامیکه راهِ خویش از کابل بر گرفتیم

 از همانروز 

 معابر و تنگی ها شدندۀ اجساِد سربازاِن ما طعمـ

 سر انجام

 

                                                           

12 - Captain Souter 
13 - Griffiths 
14 - Mr. Blewitt 
15 - Captain Collier 
16 - staff-officer Bellew 
17 - Lieutenant Bird 
18 - surgeons Harper 
19 - Dr. Brydon 
20 - Captain Hopkins 
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 چهار تن ماندیم ما، چهار مایل دور تر ازین دیوار ها."

 هاپکینز، هارپر و کولینز را از من بُریدند 

 دانم چه سان؟من زنده ماندم، نمیدانم چطور، نمی

 و یاند ُمردما  ریانلشکۀ همـ

 شدندخونین مرگ ۀ اسیر پنجـ

 بدست سردی زمستان و یا در نهیب خشِم جنگجویاِن غازی 

 

 سر رابرت سیل بر فراز دیواره ها بلند شد

 دیگر نمایان شودۀ تا ببیند مبادا آوار

 با چشمان باز عساکر را گماشتند تا بار ها 

 نظاره نمایند خوب

 تا  

 زنده مانده باشد همچنانمبادا کسی دیگری 

 گفت بنوازید شیپور و سرنا را 

 

 آنشب همه شب نواختند چنانچه به فردایش نیز نواختند

 آنچنان مشتاقانه نواختند که تنها عشق میتوانست به نواختن وادارشان کند

 تا کنون که کنون است

 ظلمت شبۀ همزمان با پهن شدن پرد

 شان از آن کرانه های دور بگوش میآیدنوای سرود های 

 ولی

 شد آنچنانیکه شیپور به عبث نواخته می 

 دیده های ناظر نیز به عبث منتظر آمدن دوخته شده بودند

 

 که باید می شنیدند، دیگر نمی شنوند آنانی

 سپاهیان فاخِر قدیم دیگر شکستند و ویران شدند

 قطار شان با سیزده هزار تن آغاز شد

 داکتر برایدن از آن سرزمین اسرار زنده بازگشتتنها 
 

و  ۲۰۱۰ -م زندگی کرده است. ترجمه از گابریل کمبل ۱۸۹۸تا  ۱۸۱۹های  شعر  از تیودور فونتین که طی سال

 تجدید نظر شده است. ۀ نویسند ۀبعد از اخذ اجازه بوسیل
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تا شرح سرنوشت   م خود را به جالل آباد برساند 18۴2 داکتر برایدن قادر شد تا به تأریخ سیزدهم جنوری سال

 ربرتانوی کابل را به بقیه لشکریان برتانوی در جالل آباد برساند.فاجعه انگیز لشک

 

******************* 

 

 

 سووم پایان فصل سیزدهم بخش

 ادامه دارد

 

 های آتی مطالعه کرده می توانید: سیزدهم را به کمک لینگفصل بخش  و سه بخش فصل دوازدهم سه مطالب 

 فصل دوازدهم )1(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_1.pdf 

 
 فصل دوازدهم )2(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_2.pdf 
 

 فصل دوازدهم )3(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_3.pdf  

 
 فصل سیزدهم )1(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_13_1.pdf 
 

 فصل سیزدهم )3(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_13_2_.pdf 
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