
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کابلی واال
 

 

 

 رابیندرنات تاگور: نوشته

 نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سن 

Kabuliwala (children fiction) 

  ی دوره ماستریمترجم : بابک سیاووش دانشجو



 

 

در طول عمر خود تا حال یک دقیقه هم نتوانسته خاموش باشد. دیدن مینی در حالت  نمیتوانست حتی پنج دقیقه خاموش بنشیند . دختر پنج ساله ام مینی،

 نیست وگفت وشنود من ومینی همیشه درجریان است. قابل باور خاموشی

ف به طر تش رای  وارد اتاقم شد و دسو پنهان داستان جدیدم بودم مینی کوچک  به شکل دزدانه وقتی من در حال نوشتن نیمه از بخش هفدهم یک روز صبح

 من دراز نموده گفت:

 "؟داند ظ نمیکند! او هیچ چیز نمیلفکلمه زاغ را درست ت  (رامدایل دروازه بان)پدر! "

ا در خرطوم ل است که آب رد دربین ابر ها یک فی( میگویبهوال) "دیگر شد: را برایش تشریح کنم، او وارد بحثقبل از اینکه من تفاوت لهجه و گفتار در زبان 

 "!میشودباران باریدن پاشد سبب را از خرطوم خود می ، وقتی آبداری میکندد نگهخو

 کند:باز شروع به حرف زدن می اما شودخاموش می یه یلحظمینی 

 "پدر! رابط مادرم با شما چیست؟"

 اوه! عزیزم 

 گفتم:اما دریک چهره جدی  دکنی، چقدر سوال می به شکل زیر زبانی پاسخ دادم

 "من مصروفم! ،بازی کو مینیبرو با بهوال "

هفدهم  بخش من در حال نوشتنمصروف بود. همراه با وسایل بازی، مینی نزدیک میزو مقابل پاهایم نشسته  به چشم میخورداز پنجره اتاقم منظره بیرون 

وم داستان س به بخشو  هگر را درآغوش خود گرفتقهرمان دی "کانچانالتا"قهرمان داستان  "پرتاب سنگ"به جایی رسیده بود که  اجرای داستانرمانم بودم و م

 "الاال کابلی واکابلی و":گفتگریه  با ، مینی بازی را ترک کرده به طرف پنجره رفت وقتی  .گذر کرد

 اشت  یک کیفدنگی دراز لباس های آلوده با گرد وخاک ویک ل میگذشت. او که یک شال با خیابان به آرامی ازکابلی واال  ازپنجره به پایین نگاه کرده دیدم که

 و انگور به دستش بود.گ که حامل خریطه ها بود به دوشش بزر

 .نمود، مگر در ابتدا او شروع به صدا کردن آن مرد با صدای بلند  ؟س دخترکم در مقابل این مرد چیستمن نمیداستم احسا

ال برگشت و به طرف ازودی ختم نخواهد شد. در همان لحظات بود  که کابلی ووبخش هفدهم رمانم به این داخل خانه می آید  مرد من فکر کردم که آن !اوه

 نگریست.باال طفلک 

 شال دو یا سه طفل به قسم خوداواو احساس می کرد که در داخل کیف کابلی  برد.آغوش مادر خود پناه به  هبا نگاه او به طرف مینی، مینی احساس هراس کرد

 میشود. یدارنگه

 یگر شوم.د داستان را متوقف ساخته مصروف کارمن ناچار شدم که نوشته  متبسم و خندان احوال پرسی کرد.  هآمد و بامن با چهر دهلیزداخل ال اوقتی کابلی و

 .داشتمی گوی کوتاهگفتم  در مورد اوضاع کشورش و سیاست خارجی بریتانیا در رابطه به کشورش با او  اال خریدی لوازم از کابلی ومن مقدار

 "آقا دخترک کوچک تان کجاست؟ ":واال وقتی میخواست محل را ترک کند از من پرسید کابلی

یفش در حالیکه  به طرف کابلی واال و ک انه بیرون آوردم و در کنارم ایستاد مینیخ مینی را از ،رهایی یابد از کابلی واالمن فکر کردم که مینی باید از هراس 

 ساخت. خود را به طرف من نزدیکن بنابرااما مینی  آماده نبود که کشمش  و بادام را بگیرد  ،تقدیم کرد مقداری کشمش و بادام  اوال به اکابلی و نگاه میکرد

 .این اولین مالقات آنها بود

 ال بود.اف زدن با کابلی ومیخواستم خانه را ترک کنم متوجه شدم که مینی روی چوکی نزدیک دروازه نشسته و در حال خندیدن و حر چند روز بعد وقتی صبح



 

 

 به جز پدرش!، گاه  چنین مخاطب با حوصله که به دقت به حرف هایش گوش بدهد نیافته بود ختر کوچکم مینی در طول زندگی هیچد

 .داده شده بودتحفه برایش  الاکابلی و که بود درگوشه لباس های کوچکش مقدار بادام و کشمش

 "ین ها را به او دادید؟چرا شما ا"ال پرسیدم:امن از کابلی و

 برایش دادم و مرد سکه ها را قبول کرد و گذاشت در جیب خود. "انا"درمقابل هشت سکه  

وقتی  ره به مینی داده و مادر مینیال سکه ها را دوبااکابلی و ،گشتم متوجه شدم که آن سکه ها به یک ماجرا تبدیل شده بودبعد از یک ساعت زمانیکه بر می

 دهد:ورد سرزنش قرار میرا م هددیاو  سکه ها را نزد

 "این سکه ها را از کجا به دست آوردی؟"

 "ال برایم داد.اکابلی و "ید:مینی به بسیار خوشحالی میگو

 "گرفتی  اوه! مینی تو چطور این سکه ها را ازآن مرد "د:مادرش میگوی

 .باید پرسش هایم را از مینی داشته باشمآنگاه من مینی را ازخشم مادرش به دور نگه داشتم و احساس کردم که من 

ن حاال ناکرده است وآجلب مثل بادام و کشمش توجه طفلک را به خود  یال با دادن رشوه هایاکابلی و ،من فهمیدم که این اولین دیدار این ها با هم نیست

 دوست های خوبی هستند.

 یلی کوچکیک جسم خال مینشیند مثل این می ماند که  اوقتی مینی مقابل کابلی و،  سازدآنها فکاهه های جالب به همدیگر می گویند که آنها را سرگرم می 

 نشسته باشد. در مقابل   یک جسم غول پیکر 

 "ال در کیف ات چی داری؟اال کابلی وااو کابلی و "کند:مینی آغاز به سخن گفتن می

 ند.برداما آنها از این شوخی ها لذت می شاید این حرف خیلی قابل خندیدن نبود "یک فیل "ال با صدا و لهجه باریکی که دارد جواب میدهد او کابلی و

 همچنان برای من گفت وشنود مینی با بزرگان همیشه بسیار جالب بود.

 "تو چه وقت به خانه خسرت میروی؟ طفلکخوب "ید:ال میرسد و میگوانوبت به کابلی و بعد

اما  ،م و شاید این پرسش برای مینی گیج کننده باشدوز به دخترک ما در این مورد نگفته ایخسر شنیده اند اما هن تعداد زیادی از دختر های بنگالی درمورد خانه

 بالفاصله جواب داد: از این سوال گیج نشدهمینی 

 "چرا شما میخواهید آنجا بروید"

مینی  یر.رش مرد بینوا وپافتد خسموضوع به یاد خسر خود می با شنیدن این "من خسرم را خواهم دید "یددهد میگوال در حالیکه مشت خود را تکان میاکابلی و

 .با دوست خود میخندید ورسد میدر حالت خنده به نظر 

ه ودر مورد رود خانه های که در میان ک ، کشورش کشیده در مورد کوه های سربه فلک یاد طرز زندگی و خانه اش می افتم من وقتی کابلی واال را میبینم   به

 ال.اوردن کشمش وبادام و معامالت بازرگانی کابلی وآو نحوه کند میبا قطاری از شتر ها و سختی های سفر که من در مورد سفر و راه طوالنی، ها جاریست 

 "که مواظب این مرد باش! "ید:است که مادر مینی برای من میگو  در این موقع

ن ها دزد ید که ایشود که به طرف خانه ما می آیند او میگوود و یا متوجه افرادی میدر جاده میشنهر وقتی صدای پا ، لی ترسو است مادر مینی یک بانوی خی

درمورد افراد اما هنوز  کند. باوجودیکه سال های زیادی میشود که در شهر زندگی میکند نین افراد احساس خطر میتند و شراب خوار ها و همیشه از چها هس

 رد. شک و تردید دا



 

 

او دور کنم  اما او دوباره  خند ترس را ازمن میکوشیدم باحرف زدن و لب .ال را تحت نظر دارداکند همیشه کابلی وال هم همیشه شک میااو در مورد کابلی و 

 پرسد:و این پرسش ها ی جدی را ازمن می گردد به اصل موضوعبرمی

 گاه اطفال اختطاف نشده اند؟آیا هیچ

 نیست که درکابل برده داری وجود دارد؟آیا این حرف درست  

 ال بتواند در کیف خود طفل های کوچک را انتقال دهد؟اکابلی و آیا ممکن نیست که 

ر د رفتاا مینی به قسم دختر خوال بااما کابلی و ،این حرف ها قابل احتمال است ف ها نمی تواند نادرست باشد و جداًمن استدالل کردم که  با وجود اینکه این حر

 کند.می

یتوانستیم ال به خانه نمانمود با این حال ما از رفت و آمد کابلی واالی شک و تردید خود پا فشاری میاین هنوز به مادر مینی قابل پذیرش نبود و هنوز ب لیکن

 ال قرار گیریم .استی مینی و کابلی وکنیم  و نمیتوانستیم مقابل دو انعتمم

انه نزدیک میشد خیلی مصروف میشد و خبرگشتش به خانه زمان  باره به کشورش برگردد وقتی ال خواست که دواکابلی وماه جنوری رحمان  هیک بار در میان

 گشت .می الت بارزگانی خود با مردم به خانه به دنبال معام

 بیگاه آن روز همان جا بود. یافت به دیدار مینی می آمد اگر روزی پگاه نمی آمدهمه مصروفیت هر زمانی که فرصت می اما آن سال با وجود 

 دیدم.این مرد بلند قامت را می که در کناره اتاق تاریک  ناگهان جالب بودگاهی به من هم 

 اما وقتی مینی میخواست به طرفش بیایید با لب پر از خنده  و صدای بلند صدا میزد :

 "الاال کابلی وااو کابلی و "

 خشید.ببه من اطمینان خاطر و قوت قلب میهم میپرداختند این رابطه  ها و قصه های جالب و خنده دار به گفتن فکاهه ین دو دوست با سنین متفاوت بهوا

غالمغال  از بیرون صدایآغاز معامالت بازرگانی  روز بود  اوقات ساعت هشت صبح که تقریباً ...قبل از اینکه رحمان به طرف کشورش برود  گاهانیکی از صبح

ه در بین دو نظم کصورت آشفته  ونامو  رحمان را دیدم  با سر ،دیدم بیرون را از پنجره اتاقم وقتی  ،رفتم و از پنجره اتاقم بیرون را نگاه کردم، یدبه گوشم رس

ا دیدم قتی چنین حالتی ربه دست پولیس ها دیدم  و را در کنار رحمان چاقو و دستانش هم بسته با دست بند ها. لباس ها رحمان پر از خون ،پولیس قرار داشت

 "چه خبر است اینجا"برسیدم: یرون آمدم  و آنها را متوقف ساختهبه شکل عجله از اتاقم ب

ه ور حمل اوبا چاقو به  رحمانو بعدا درگیر شده اند  و که رحمان به خاطر به دست آوردن پول معامله بازرگانی خود با همسایه ما مشاجره لفظی نمودهفهمیدم 

 شده است.

 

 "الاال کابلی وااو کابلی و "آنگاه مینی با اصطالح همیشه گی اش گفت:

صه فیل را یتوانست قدیگر کیف اش باالی شانه هایش نبود و نم ، آشفته داشتآن روز وضعیت رحمان  ،به طرف مینی نگاه کرد ه رحمان سر خود را بلند کرد

 د:یپرسال امینی در این حال از کابلی وبه مینی بگوید. 

 "آیا شما خانه خسر تان میروید؟ "

ت هایم اگر دس ":گفتآمیزی شکل تمسخره ب ته خود را به طرف مینی باال کرده ال دست های بساکابلی و "من آنجا میروم طفلک بلی! "رحمان پاسخ داد :

 "باز میبود با خسر پیرم جنگ میکردم

 د.ان شعملی  محکوم  به سال ها  زندرحمان به خاطر انجام دادن چنین 



 

 

حتی دختر کوچکم هم دوست صمیمی و قدیمی خود  را از یاد میبرد و در حال حاضر دوست های ، بردم آهسته آهسته رحمان را از یاد می گذشت و منزمان می

 با گذشت زمان دوست ها ومصروفیت های تازه پیدا کرده بود.  .مینی آهسته آهسته  بزرگ میشد ، جدید یافته بود

 مراسم عروسی مینی همگام شده بودبرای مراسم عروسی مینی میگرفتیم.  ستانه فصل خزان قرار داشتیم و آماده گیماجرای رحمان گذشت، ما در آسال ها از 

 .است  "کیالش"و  "درگا"این جشن در آیین هندو فلسفه خاص خود را دارد. و قصه   ."درگا پوجا "با جشن مذهبی 

 با خود روشنایی را به خانه شوهر میبرد و به قسم یک سایه خانه پدر را ترک میکند. ،میرود به طرف خانه شوهر "درگا"وقتی 

 کرد .اب به مثل حلقه طال خود نمایی میآفت ،شده بود خوشگوارصبح روشن پس از باران هوا خیلی 

 است! امشب عروسی مینی  منو با خود میگفتم میتپیدضربان قلبم با هر نغمه موسیقی شهنایی د جذب کرده بود ووموسیقی شهنایی مرا به خ شنیدن

ن شده بود و کودکان در روی حویلی به بازی ها کودکانه تزئی خانه با وسایل مخصوص جشن عروسی ،پیچیدصبح سروصدای مهمانان به خانه می در آغاز

شد  به  مروی نوشته هایم بودم که ناگهان شخصی وارد اتاقتمرکز من نشسته بودم و م،ند ن شده بودخانه با وسایل خاص عروسی تزئی های اتاق ،میپرداختند

 مقابلم ایستاد.ه شکل بسیار محترمانه احوال پرسی کرد

 ال!ارحمان بود رحمان کابلی و او

مثل  شندخنزدش نبود اما لب ا نداشت و کیفیدیگر آن مو های دراز ر، از گذشته  چهره اش متفاوت  ،متفاوت بود من نتوانستم بشناسمش چراکه کامالً درابتدا 

 ش او را شناختم.. من از آن لبخند صمیمانه اگذشته در سیمایش موج میزد

 "چه وقت شما آمدید! رحمان؟"وپرسیدم:

 "شام روز گذشته من از زندان رها شدم"او گفت:

ه این روز یک دم کقلبم جریحه دار شد ولی وقتی فهمیباشد،  م که تازه از زنذان رها شدهباکسی حرف نزده بود من قبالً ،این حرف خیلی برمن سنگین تمام شد

میتوانید شما روز ، مصروفم امروز   :، به رحمان گفتم تاشروز در خانه ما مراسم عروسی جریان د چون آن نخواهد شد رسرور است ودوباره تکراروز شادمانی و 

 رسید. وازهبعد بیایید او آماده شد تا برود اما وقتی به دم در

 "را دیده میتوانم تان آقا! آیا من لحظاتی دخترک کوچک "ایستاد و گفت:

میاورد  ده یااو هنوز خاطراتی  را ب "الاال  کابلی وااو کابلی و "له معروف مینی را به خاطر داشت که مینی دخترک کوچک است و هنوز جماو هنوز فکر میکرد 

داری و مقاال مقداری کشمش و بادام در در حقیقت این خاطرات روز های دور بود  کابلی واک میگذاشت.الب را باهم به اشترج یکه با مینی فکاهه و قصه ها

 .انگور برای مینی مثل گذشته آورده بود

 "امروز در خانه مراسم عروسی است و شما کسی را دیده نخواهید توانست."من دوباره برایش گفتم:

 و رفت. "خدا حافظ "گفتم  ،اه کرد دقیق به طرفم نگ ی ه امرد نا امید شد و لحظ

 او را دوباره صدا کردم  من احساس شرمنده گی کرده

 گفت تحایف خود را بیرون آورده ه آمد او برگشت و نزدیک من

 "آیا شما این را به مینی میدهید؟ ،آورده ام تان کوچکمن این تحفه را برای دخترک "

 گفت: ه ا او دستم را گرفترا گرفتم وخواستم پولش را بپردازم امتحفه من 

 آقا شما بسیار مهربان هستید! برای من پول ندهید! "



 

 

 دختر خود میدانم و برایش میوه و تحایف می آورممثل من دخترک شما را  م مانند شما یک دخترک کوچک دارم ،شما یک دخترک کوچک دارید و من نیز ه

 قصد من معامله بارزگانی و منفعت نیست. ،

میوه ها  و با دقت تمام از میان کیف خود توته ای از کاغذی کوچک  وناپاک را بیرون آورد ه دست خود را داخل کیف بزرگش برد اال چنین گفت ووقتی کابلی 

 را با دست های خود باالی میزم گذاشت.

بلکه نشانه دست دخترک کوچکی بود که  یک طرح نبود و یک عکس نبود ،یک نقاشی نبود  آن،دست های دخترک کوچک رحمان بود  در آن کاغذ نشانه

 ورد.آ را با خود می پدرش وقتی سال به سال به کلکته برای انجام معامالت بازرگانی می آمد آن

ت دسال ااز گذشته درمورد کابلی ووغریب است . به من احساس متفاوت   الی بیچارهاکابلی ومن از خاطر بردم که این آقای آنگاه اشک در چشمانم جاری شد. 

 داد .

او با دیدن دختر من به یاد دختر خود می افتد که فرسنگ ها   ،مانند من دختر دارد ال هم او کابلی و مانند من یک پدر است ال هم امن احساس کردم کابلی و

 دور  از او فاصله دارد.

 کل و شمایل یک عروس جوان را به خود گرفته بود .مینی لباس سرخ ساری عروسی پوشیده بود و شمن فوراً این تحایف را به مینی فرستادم. 

 مینی آمد و با اشتیاق تمام در مقابلم ایستاد.

 .فاوتی ببیندنین چهره متکوچک عروس شده باشد و او را باچ به طرف مینی مینگریست   و او هنوز باور نداشت که مینی یال به شکل شگفت انگیزاکابلی و

 مینی گفت: به  دخندر آخر با لب 

 "روی؟آیا به خانه خسرت می طفلک "

 خود را به طرف دگر دور داد. پاسخ نداد و رویمثل گذشته که خیلی حاضر جواب بود  یعنی چی و  "خسر"مینی حال فهمید که کلمه 

 حمان به عقب برگشت  ر وقتی مینی  .احساس ناراحتی کردم نخستین بار با هم دیده بودند و ال و مینی ادر این حال من روزی را به خاطر آوردم که کابلی و 

 آه کشید و روی زینه نشست.

شته کوچک مثل گذ حاال فکر کرد که دخترشاو ،فکر دوباره دیدن دخترک خود افتاد بهو  مانند مینی بزرگ شده والنی ط او به یاد دخترش افتاد که در این مدت

 تفاوت کرده باشد.اوشاید همه سالها  بعد از اینید خیلی متفاوت تر از گذشته باشد.نخواهد بود و شا

 "ش نمودمیآرزوی خوشی برا رحمان دوباره برگرد به کشورت و نزد دخترت ، "گفتم:داده ال امن مقداری پول آوردم و به کابلی و

بب خوبی انجام دهم و این  کار سنی مراسم عروسی را به یئبعضی کار های تز سبب شد که من نتوانمموضوع این ، ال دادم ابه کابلی و ی پول وقتی مقدار 

 ناراحتی نامزد و مادر مینی شد.

دور از دخترش را دوباره به دامان خانواده اش برگردانم و مایه خوشی و دلگرمی  یچرا که با این کار خود توانستم پدر، خیلی با ارزش بود  برای منکاراما این 

 یک خانواده شوم.

 

 پایان


