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  ا مقبول اصفهانيقسفرنامة آ: سير مقبول
  ∗سيد محمد يونس جعفري

هاني است كه نسبت  اصفيآيد اين سفرنامة تاجر كه از عنوان كتاب برمي چنان
 ميالدي دومين ١٨٩٨اين اثر در ماه فوريه سال . جويي نيز عالقة فراواني داشتماجرا  به

رسي از مطالعه و بر. چاپ رسيد بهمرتبه در شهر كانپور تحت نظارت منشي پراگ نراين 
السلطنة دولت  اد اصلي اين سفرنامه را والي و نايببريم كه مو كتاب نامبرده پي مي
قتل رسيد، آن را   به٢ مايو جمع كرده بود و چون در بندر بالير١انگليسي در هند لرد

 ٤تعاونمو ت موريأرسمي مسمت غير) هند (٣آقاي سيد غالم حيدر كه در استان اَود
صورت كتاب   به، نمودهترجمهزبان اردو  داشت، تمام مواد را جمع كرده به عهده به

  .حاضر درآورد
زبان  مشاهدات لرد مايو و ديگر ماجراجويان است به  كتاب كه منحصر بهياد اصلمو

آقاي . ها دقيقاً طبق تقويم ميالدي قيد گرديده است تمام تاريخه و انگليسي آماده شد
 اين سفرنامه از زمان .صفهاني موجودي ساخته و پرداخته ذهن لرد مايو بودمقبول ا

 حسين صفويسلطان شروع شده تا زمان شاه ) ه ١٠٥٢-١٠٧٨( عباس دوم شاه
زبان  به است و ياليخ كه اين سفرنامه دليل ديگر اين. ادامه دارد) ه ١١٠٦-١١٤٠(

 براي ه ون انگليسي بلد نبود زبااصالانگليسي نوشته شده اين است كه حاجي مقبول 

                                                   
  .نو دهلي, دانشيار بازنشستة فارسي کالج ذاکر حسين  ∗

1. Right Honourable Lord Mayo, Viceroy and Governor General of India. 
2. Port Blair.  
3. Awad. 
4. Assistant Commissioner. 
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صورت بلبك   به و شهر بعلبك را آورده)٢اندس(؛ براي استان سند )١كسپين(بحر خزر 
  .كاربرده است  بهنوشته و

كتاب داستاني بگوييم كه طرح آن قبالً در ذهن نويسنده آماده بود،  اين كتاب را اگر
 افراد يهودي و مسيحي و اين كتاب سلمن و يوشع و بشير در.  خواهد بوددرستبجا و 

  دو مرتبه در بازار تجاري يا بندرگاهي مالقات،يكديگر جدا شده هستند كه از مسلماني
 ،ستوه آمده  بهكنند و همه اين ستمديدگان از دست قبايل عرب، ترك، تاجيك و تاتار مي

 تادهي افيدست راهزنان دريايي و صحرا  بهكنند كه چطور  ميداستان غم و اندوه را بيان
ات و مشاهدات حاجي مقبول اصفهاني يتنها تجربنجا در اي. ندا هخاك سياه نشست به

هاي ضمني توان گفت و  را داستانها  نانگيز ديگران كه آ هاي غم ترجمه شده و داستان
ذف ح از اين ترجمه كه پيش خوانندگان محترم است، هپيش حاجي مقبول بيان شد

  .ه استگرديد
ه و  بود كه وسايل نقليتوجهبا ارزش، سودمند و جالب اين كتاب تا زماني 

ي ديگر دنيا كسب ها مردم يك طرف از گوشه. ي گروهي بسيار محدود بودندها رسانه
بردند كه چه جنسي و كااليي در چه   مينمودند و طرف ديگر تاجران پي  ميالعاطّ

اگر .  بايد فروختمنفعت هنگفت  بهزماني و مكاني از يك منطقه خريده در جايي ديگر
اختيار   در،تمام مطالب اين كتاب از اول تا آخر بدون حذف و اضافه ترجمه كرده

  .ماية تفريح و سرگرمي خواهد بودها  ننوجوانان گذاشته شود، براي آ

  سفرنامة آقاي مقبول اصفهاني ـ سير مقبول
چون پدرم . دنيا آمدم  بهكرد  ميمن در خانوادة تركمان كه در شهر اصفهان زندگي

اي در خليج  غوم بروم كه جزيره بهجا  نخاطر همين از آ  بهكرده بود، آژانس تجاري داير
شهرهايي مانند كرمان، شيراز و   بهكاالي وارداتي راجا  نفارس است انتقال نمود و از آ

من دو برادر داشتم كه در . كرد  ميوسيله عايدي خوبي دريافت بدين. فرستاد  مياصفهان
. خواندند  ميدر اصفهان مثل افراد نياكان من درسها  نآ.  سال از من بزرگتر بودندسن و

                                                   
1. Caspian. 
2. Indus. 
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 هدف اصلي نوشتن اين كتاب اهانت
که بگويند  ملل آسيايي است و اين به

همه راهزن و غارتگرند و در ميان 
ها  تمام ملل اروپايي تنها انگيسي

هاي نجيب و شرافتمند هستند كه  آدم
ديگران را در مصائب آالم ديده 

 .کنند ياري مي

با همه من جا  ندر آ. اصفهان فرستاد  بهسن بلوغ رسيدم، پدرم مرا هم  بهكه من وقتي
برادرانم چون . علم و دانش و براي خواندن درس مشغول بودم  مشغول كسبوجود
التحصيل شدن در ارتش شاهي شغل  پس از فارغها  نآمند بودند  هسربازي عالق  بهنسبت

برادر بزرگ در . گرفتن مناصب و مدارج عالي هم نايل آمدند  بهو كار پيدا كردند و
رارات كه در آن آتبريز براي نگهباني كوه 

روزها مزر روم نزديك آن بود، تعيين گرديد 
. خواندجا  ندر دومين را همراه خود بدااو بر

 تنها ماندم و احساس تنهاييپس از اين من 
اطبا براي معالجه تغيير هوا را . كردم مي

در . بنابراين نزد پدرم رفتم. تجويز نمودند
 مختلف و يتاجراني كه از شهرهابا جا  نآ

آمدند، صحبت و   ميكشورهاي گوناگون
اين فكر افتادم كه چون   بهداشتم و مالقات
شروع نكنيم را ، ما چرا مستقيماً كار تجارت آژانسي اين قدر عايدي خوبي دارد پدرم از

. روزي اين موضوع را پيش مادرم مطرح كردم. دست بياوريم  بهتا بيش از اين ثروت
ي نيست از كار وي از شنيدن اين حرف بسيار ناراحت شد و گفت درست است و شكّ

 و آيد ولي خطرات زياد نيز در اين راه هست  ميدست  بهتجارت مستقيم پول هنگفت
عهده   بهكند و راضي نبود كه من اين كار را  ميمسافرت نيز مشكالت زيادي ايجاد

 .بگيرم
وي در اين . گذاشتمان يدر مپس از مدتي دو مرتبه همين مطلب را پيش مادرم 

داد   ميتجارت مستقيم ترجيح  بهوي اگرچه كار آژانس را. پدرم مشورت كرد ابمورد 
اندازة بيست   بهم هستم، مقداري پولن اين كار مصمعهده گرفت  بهولي چون ديد من

اي  من از آن پول مغازه. اد داديمن   بههزار روپيه در اختيار من گذاشته رموز تجارت را
كار من چنان رونق گرفت كه در مدت دو سال پول منفعت من برابر اصل . كردم باز

 ه گرديد كه براي تجارتاي مساعد آماد حاال جاي ترديد نماند و زمينه. سرمايه شد
 .مسافرت بپردازم به
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ي ها ها، ابريشم و شيشه هاي خوب، شطرنجي پس از آن قالي: لين مسافرت مناو
شد   ميسوغات بسيار با ارزش ملك فارس محسوبها  ناقسام كه همه آو عطر انواع 

ال تاريخ اول ماه مارس س  بهگرفته آن را روي كشتي بار كردم و از راه خليج فارس
ان عم  بهدر آن موقع چون باد موافق بود، زود. جانب يمن عازم شدم  بهميالدي ١٦٦٤

كار داد و ستد كاال را انجام داده و جا  ندر آ. رسيديم، كشتي در مسقط لنگر انداخت
وارد جا  ننام فيروز شدم و از آ  بهمند شده سوار كشتي منفعت آن حسب دلخواه بهره از

زيارت مكّه  بهآرزو كردم جا  نعدن آمدم و در آ  بها كمال راحتخليج عرب گرديدم و ب
ار جا  ندر آ. آن طرف راهسپار گرديدم  بهف شوم، چنانچهمعظّمه مشربا بسياري از تج
اهللا نايل آمدم و  طواف بيت  به»هم خرما و هم صواب«مصداق   بهفاق افتاد ومالقات اتّ

چون در زندگي اين اول مسافرت . د گرديدممن منفعت خريد و فروخت كاال نيز بهره از
زادگاه خود برگردم و خويشاوندان را ببينم   بهمن بود لذا خيلي ميل و خواهش داشتم كه

  .ولي منفعت از كار تجارت بر اين خواهش دل غالب آمد
 ي نام برخورد كردم و پس از مشورت با وييبا تاجري آقا طاهر طباطبانجا در اي

راه دمشق را پيش گرفتم كه در ملك شام جا  نره عازم شدم و از آ منوةطرف مدين به
ي كه دچار شدم ، يدر راه، از مكّه تا دمشق با مصائب و باليا. كنار بحر روم واقع است

قابل ذكر نجا اي رخ نداده كه در اي ولي حادثه. اي است آن خود يك داستان جداگانه
كه  چنان. القلب ها شقي  لم يزرع و آدمكه عربستان كشوري است ويران و باشد جز اين

صد نفر آدم بود،  يبر دويست نفر شتر، بيست رأس اسب و س روزي قافلة ما كه مشتمل
لب   بهمسافري را ديد كه از تشنگي جانجا  نچون در حجاز، ميان يمبو رسيد، در آ

 براي چههمراهش هر. مرگ رسيده بود  بهآمده، خسته و كوفته روي زمين افتاده نزديك
خواربار و ها  نآ. عبور كردندجا  نچهار پنج عرب شتر سوار از آ. آب گشت پيدا نكرد

براي آب تقاضا هم كرد ولي آن سنگدالن ها  نآب آشاميدني همراه داشتند، دوستش از آ
. حالش بسيار سوخت  بهرسيد دلمها  نچون قافلة ما بر سر آ. اصالً در دل رحم نياوردند

اين كار خير اگرچه براي من بسيار .  و آب در گلويش چكاندماسب پياده شدم از
ها گويي من  يك دنيا ممنون و سپاسگزار بودند و در نظر عربها  نكوچك بود ولي آ
چه علّت ميان اين افراد سنگدل و  ه شدم او بتوجهاز اين اقدام خود م. حاتم طائي بودم
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 اين كار كوچك و معمولي بود و اگرچه براي ما. شقي القلب شهرت جاوداني پيدا كرد
  .العاده بزرگ فوقها  نوظيفة انسان دوستي ولي براي آ

 اين سفر مختصري را طي نمودم و تصميم گرفتم كه پس از اين راه سفر هباالخر
  .زميني را نگيرم، بنابراين از راه بحر قلزم وارد يروشلم شدم

ر زمان قديم شايد اين شهر د. المقدس تعمير كردة سليمان نبي است بيتنجا اي در
اي نيست و آبادي آن در حدود دو  بهمند بود، حاال بيش از خرا عظمت و شكوه بهره از

 تنگ دارد ولي همه مستقيم و زيبا و ها  و كوچهها اگرچه راه. و نيم ميل محيط است
 اه  هم زيبا هستند ولي در طبقة پاييني چون پنجرهها خانه. اند خشت پخته فرش كرده از

تاريك هستند و باوجود اين با چنين خوش ذوقي ها  نجهت بيشتر آ اند بدين تعبيه نكرده
اين شهر . شوند  ميندرت ديده ها به و سليقه ساخته شده كه در ديگر جاها اين نوع خانه

باال در جانب شرق و غرب و جنوب پلكاني   بهاي بنا شده و براي رفتن روي كوهچه
فضا و تا دامن كوه كشيده ي است بسيار پريرف شمال آن صحراط  بهاند و احداث نموده

شود و باز هم در   نميداشتند، حاال ديدهجا  نها در آ رونقي كه در سابق يهودي. شده
بسيار ها  ندر معامالت تجاري من از آ. اند از ديگران سبقت بردهها  نامور تجاري آ

  .مند شدم بهره
پس از فروخت تمام كاال چون پول جا  ن در آ.طرف دمشق راهسپار شدم بهجا  ناز آ

نقد را حساب كردم، ديدم كه در اين مسافرت يازده ماهه منفعت من دو برابر از اصل 
رسيدن هدفي كه در پيش خود   بهسرمايه شده، از اين رو بسيار خوشحال بودم زيرا

ت گنجيدم و آن كيفي  نميدر آن لحظه از خوشحالي در پوست. داشتم نايل آمدم
  .شادماني تاكنون براي من فراموش شدني نيست

. چون من و آقا طاهر شب و روز باهم بوديم، بدين جهت دوست خوبي شديم
 اي بود لذا من تمام كارهاي تجاري با مشورت وي انجام بهچون تاجر مسن و با تجر

عالقه رفتار و طرز زندگي وي برايم مورد پسند و . داشتم دادم و اعتماد كلّي بر وي مي
جانب زادگاه خود   بهوي گفتم كه قصد دارم رخت سفر  بهپس از فروختن تمام كاال. بود
اين فكر افتاديم كه چه چيزهايي  بهنجا حاال ما در اي. او هم با من موافقت كرد. بندمبر
. بخريم كه در شيراز مصرف آن را داشته باشيم و از منفعت آن بهره ببريمنجا اي از
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ر شود كه براي طالي كه اين موضوع را پيش من متذكّ ا طاهر بدون ايناين اثنا آق در
 فروش او نرسيده و محلّ  بهخامي با يهوديي قرارداد بسته است كه از كشور گني هنوز

غروب   بهولي همان روز نزديك. براي محكم كردن معامله پول هم پيش پرداخت نمود
بار بود ها  ن شده و تمام كاال كه در آآفتاب خبر رسيد كه دو فروند كشتي در دريا غرق

طرف من بيايد مستقيماً   بهكه پس شنيدن اين خبر آقا طاهر بدون اين. در آب فرو رفت
كرد كه از تلف شدن تمام كاال   ميفكر .پيش يهوديي كه با وي قرارداد بسته بود، رفت

بهخواست  ميف باشد واو متأس  ند؛ ولي ف كضرري كه وي كشيده بود اظهار تأس
وي گفت شكّي نيست كه ضرر بزرگي وارد   بهبرعكس آن، ديد كه آن يهودي با لبخندي

شد و   ميمن وارد كردم واقعاً اين لطمة بزرگي بر  نميشده و اگر از شما پولي دريافت
نشستم ولي   ميخاك سياه  بهكرديد حتماً  نميمن كمك  بهچون شما در اين معامله

ا هم شريك و سهيم هستيد اين خسارت چندان بزرگي چون در اين ضرر شم حاال
  .نشده تمام

پس از شنيدن اين حرف از زبان آن تاجر يهودي، حواس از سر آقا طاهر پريد و 
از هر نوع كمك و ها  نهمة آ. ميان من و شركاي كار خود گذاشت تمام اين ماجرا را در

يه كرده كمتر از ده هزار روپيه نه تنها اين بلكه تمام حساب را تصف. كردند استعانت ابا
آن يهودي پنجاه هزار روپيه از آقا طاهر طلب كرد و چون او . در اختيارش گذاشتند

من نتوانستم آقا طاهر . دادگستري كشيد  بهنتوانست آن را بپردازد، آن يهودي معامله را
ده هزار لذا تقريباً . دست و پايي تنها بگذارم را در اين وضع و حالت بيچارگي و بي

اي كه او داشت و چهل هزار روپيه از جيب خود پرداخته وي را از شر آن يهودي  روپيه
اي نديدم پس از گذشت  چون چاره. پس از آن ما هر دو تهيدست بوديم. نجات دادم

يدا كرده بودم، كار چون ميان بازرگانان اعتبار پ. نو گرفتم چند ماه شغل پدرم را از سر
من كمك كرد،   بهاگرچه در اين كار آقا طاهر نيز. من پس از مدتي رونق تمام گرفت

زرده خاطر گرديد كه پس از آي شركا و همكاران خود چنان ياعتنا مروتي و بي ولي از بي
از لطف و عنايت ايزد توانا پس از .  رخت از اين جهان بربست و من ماندم تنهايچند
كشيدن شب و روز پس از گذشت سه سال بيست هزار روپيه پس انداز كردم و ت زحم

طرف شهر   بهاز اين پول كاال از هر نوع و جنس خريده سفر راه زميني اختيار كرده
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 مشكالتي هم شدم كه معموالً در راه پيشو در راه دچار خطرات . موصل عازم شدم
طرف جنوب شهر   بهر رودخانه دجلهاين شهر كنا. آن شهر رسيدم  بهآيد و باآلخر مي

اش قدمت  بغداد كه در زمان قديم دارالخالفه عباسيان بود، واقع است و خود تاريخچه
اي روي نداد كه قابل ذكر باشد غير از اين كه يك نفر كه  واقعهنجا در اي. عظيم دارد

گاه ادد  بهكرد و سنش از شصت سال تجاوز كرده بود؛  ميخود را عابد و زاهد ظاهر
آوردند و زني كه همسر تاجر رومي فقيد بود با فرزندانش پيش قاضي مدعي بود كه 

آن طرف   بهاهللا از شهر خود ت بيترزيا بهف شدن شوهرش براي شغل تجاري و مشر
ديار بكر رسيد با اين عابد ظاهري كه در تمام علوم و فنون متداوله   بهچون. گرديد عازم
برد و هميشه در سفر و حضر خود  ميسر ه و قلندرانه زندگي بنمود  مينظير و عديل بي

گفت براي حج   ميساخت، در سفر مالقي شد كه  ميرا مشغول عبادت الهي ظاهر
رده چنان  در اين سفر شوهرش در عارضة درد گُاُاتفاق. اهللا رخت سفر بربسته است بيت
تّقي و خداترس پنداشته كار را مرد موي اين ريا. كه اميد زندگي نماندگرديد  مبتال

 كرديم و  ميطرف مقصد خود كوچ  بهمنزل  بهما منزل. داد موصي من و فرزندانش قرار
پس از رحلت شوهرم . چيد  مياي نو رسيديم اين آدم مكّار توطئه  ميهر منزلي كه به

من  هنگفت يافت، در نيتش فتور آمد و خواست با چون ثروتش را حساب كرد و آن را
لوغ برسد در عقد نكاح سن ب  بهكه ند، دخترم كه شير خوار است پس از آنازدواج ك

 افتاد تا همه دارايي شوهرم را نسه پسر م آورد و در فكر از بين بردن هرپسر خود در
ق نشد اي كه كشيده بود؛ موفّ براي كشتن پسرانم اقدام هم كرد ولي نقشه. تصاحب كند

  . رسيدكيفر اعمال بد خود  بهو آن مرد سالوس
عازم شهر بصره شدم كه كنار خليج فارس شهر تجاري است و مشتمل بر جا  ناز آ

هاي فراواني  قبالً اين شهر سلطان نشيني بود و حمام. باشد  ميجمعيت شش هزار نفر
هاي  در داخل شهر كارگاه. اسيس نام  بهدر جنوب نزديك اين شهر كوهي است. داشت

 علّت همين  بهبافند و  ميي ابربشمي و پشميها پارچهها  نپارچه بافي فراوان است در آ
من از اين نظر كه از . بر پارچه بافان و جوالهان است بيشتر جمعيت اين شهر مشتمل

بها بخرم، كاالي تجاري خود را در  ي نفيس گرانها چندين توپ پارچهنجا اي
ن كشور من هم بودند، بازرگاناها  نكاروانسرايي گذاشتم و از اهلي اين شهر كه ميان آ
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آقاي مقبول اصفهاني 
موجودي ساخته و 
پرداخته ذهن لرد 

 .مايو بود

 زندگينجا يكي آقا نصير بود كه خيلي پيش از ورود من در ايها  نميان آ. مالقات كردم
با مشورت و تشويق وي مقداري از كاال و اسباب تجاري را براي فروخت در . كرد مي

در مدت دو ماه بيشتر كاالي . براي نمايش گذاشتم و بقيه را در انبارها نهادماي  مغازه
  .را خريد كردمجا  نخود را فروختم و مال آ

 ماه نوامبر در شب محو خواب ٦تاريخ  به
شيرين بودم كه يك مرتبه از شنيدن صداي شور و 

ديدم تمام مكان را آتش و دود . غوغا از خواب پريدم
بيرون جا  نكردم كه از آ  نميفراگرفته است و راهي پيدا

 همين حين يك در. آمده از اين بالي ناگهان فرار كنم
نفر پيدا شد كه خود را در خطر انداخته اسم مرا با 

من رسانيده مرا از   بهصداي بلند بر زبان آورده خود را
چه بود همه ازبين رفت، تنها من كاالي نقد و جنس هر.  بيرون كشيدآن ورطة بال

ن درد زخمها چنان شديد بود كه م. باز هم جاي شكر بود. مجروح آتش گرفته ماندم
  .هوش بر زمين افتادم تاب آن را نياوردم و بي

از . هوش آمدم خود را روي تخت خواب در خانة حسابي يافتم  بهروز ديگر چون
نجا اي  بهبود سؤال كردم كه اين خانه از آن كيست و من چطورجا  نمستخدمي كه در هما

. بلد نيستمرا آورد تاجري ترك است كه اسمش نجا گفت كسي كه شما را در اي. رسيدم
هنوز صحبت ما تمام نشده بود يك نفر . او اين خانه را براي شما كرايه كرده است

في كرد و گفت اسم من نعمان است او خود را معر. من او را نشناختم. همراه جراح آمد
 .و من مديون ديرينة شما هستم

در راه طرف يروشلم راهسپار بوديد،   بهيادتان نيست كه وقتي كه شما از دمشق
كرد كه در آن   ميديديد تاجري يهودي چطور در پي آزار من بود و پولي را از من طلب

شما از طرف من ضامن شديد و من پولش را قبل از مدت معينّه  .وقت در دستم نبود
  .پرداختم و از شر وي نجات يافتم

ن از رحٰميادم آمد . توانستم كار خود را از نو شروع كنم  ميپس از گذشت دو هفته
براي آن از وي . آژانسي داشت دوهزار روپيه پول خود را بگيرمجا  نبن عوف كه در آ
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وي نرسيده   بهگفتند اگر از آتش زدگي ضرري. جوياي حال آقا نصير شدم تقاضاكردم
. كنم رفتم او را پيدا. است هم است كه او آتش زدهه كاالي وي تمام سوخت و متّالبتّ

ولي چون شمع در اطاق من روشن بود كه . از كجا شروع شدگفت معلوم نيست آتش 
خالف ضابطة اينجاست، بنابر آن؛ هزار و پانصد روپيه جريمه بر من عايد كردند كه 

حال وي بسيار سوخت و   بهدلم. كشم  ميتندارم و بدين سبب در زندان قيد با مشقّ
  .پول جريمه را از جيب خود پرداختم

 نعمان براي معالجه و كرايه كردن خانه خرج كرده بودپس از اين پولي كه آقاي 
 ييكسي كه مرا از شر آتش نجات داد، غالم آقا طاهر طباطبا. صد و پنجاه روپيه پرداختم
صد و پنجاه روپيه كه پس . بصره در اين شهر وارد شده بود  بهبود كه قبل از رسيدن من

  . گرفتهل بسيار باآلخرمأ تاز معالجه مانده بود؛ در اختيارش گذاشتم كه پس از
. سر كنم هحاال در اين صدد افتادم كه چه بايد كرد و درآينده زندگي چطور ب

. زادگاه خود برگردم و مورد شماتت مردم قرار بگيرم  بهنداشتم كه دست خالي رو
. شناخت كه اعتباري داشته باشم نميجا  نخواستم آژانس باز كنم، ولي كسي مرا در آ

  .نديدم كه نوكر كسي بشوماي  ن چارهحاال جز اي
 خواستم ببينم مسافريني كه. راه خواهد افتاد  بهجانب مصر زود  بهيي يشنيدم كشت

 تاجر معتبري پس از تالش بسيار معلوم شد كه. روند چه كساني هستند  ميآن كشور به
 آسيا قصد ةد سميرنا يكي از استان اناطولي تركستان در قارنام بشير بن مالك متولّ به

كمال لطف و  او با. من با او مالقات نموده براي كار تقاضا كردم. مصر برود  بهدارد
 ميالدي همراه وي ١٦٦٨ماه فوريه سال  ١٣تاريخ  به. محبت درخواست مرا پذيرفت

تمام بازرگاناني كه سوار . كشتي وارد خليج فارس گرديد. ناصر شدم نام  بهسوار كشتي
اي خريد مرواريد از بحرين كه در جنوب شرق خليج فارس است، آن كشتي بودند، بر

. شوند  ميمرواريدهاي سپيد و زرد هر دو نوع يافتنجا در اي. وارد شدندجا  ندر آ
 گرد نيستند ولي بيشتر از ؛١مثل مرواريدهاي جزيرة سيالن يعني سرانديپها  ناگرچه آ

  .باشند  ميمحكم و آبدارها  نآ
                                                   

1.   Soran Deepسريالنکا فعلي,  جزيرة طلت.  



  ٦٦  قند پارسي

  

كمال راحت داخل بحيرة عرب  ت حركت كرده بدون مشكلي باقيبا موفّجا  ناز آ
از تالطم امواج . غروب آفتاب باد تند وزيدن گرفت  بهروزي نزديكجا  ندر آ. شديم

از ترس و . آمد  مييالسٰر تحت  بهرسيد و گاهي پايين  مياالفالك فلك  بهكشتي گاهي
ز قفس عنصري پرواز اضطراب وضع چنان وحشتناك شد كه نزديك بود كه مرغ روح ا

كردم كه چرا سفر را اختيار   ميدر چنين حالت پرخطر و هراسناك خود را نفرين. نمايد
. افتادم  نميرفتم در اين جنجال  ميزادگاه خود  بهاگر. نمودم و گرفتار اين باليا شدم

روز ديگر نزديك طلوع آفتاب بادتند . تمام شب در همين وضع و حال گذشت
همين   بهتا هشت روز باد. ما نمود  به مرتبه اميد زندگي چهرة خود راگرفت و دو آرام

  .منوال بود
صبح دو مرتبه   بهپس از آن وقتي كه نزديك جزيرة مارزا رسيديم، هوا نزديك

 هركس. ي اطاقكهاي كشتي را بستندها ها را پايين آوردند و پنجره بادبان. طوفاني گرديد
زوال بود، ناخدا خواست كه   بهظهر وقتي كه آفتاب رو ه بنزديك. خدا افتاده بود ياد به

كه از طنابهاي كلفت كشتي را بستند ولي باد چنان شديد  وجود اين با. لنگر را بياندازد
گويا كشتي نبود بلكه خاشاكي . بود و امواج چنان بلند كه كشتي نتوانست قرار بگيرد

 كه قسمتي از جلو كشتي شكسته و در اين اثنا خبر دادند. بود روي امواج پست و بلند
در اين وضع و حال ديديم كه سه . حاال اميد زيست اصالً نماند. آب در آن داخل شده

ميان  نصف ميل از ما دور بودند كه  بهآيند و نزديك  ميطرف كشتي ما  بهفروند كشتي
ناخداي . هاي دو كشتي شكستند مستول. رفتيكي در همان لحظه در آب فروها  نآ

صبح يكي از . تمام شب در اين حال هولناك گذشت. ها را بريد ي ما هم مستولكشت
 دومين گفت عمق آن در كشتي. كارمندان كشتي اعالم كرد كه آب در كشتي داخل شده

پس از شنيدن اين نوع اخبار هركس گريبان پيراهن خود را پاره كرده . سه گز رسيده به
نمود آبي كه در كشتي   ميكرد و سعي  ميادتبراي خود كفن آماده ساخته ورد كلمة شه

مردم خيال كردند كه . ت من از هوش رفتمدر اين كيفي. درآمده بود آن را بيرون بريزد
 چون پس از يك ساعت. هستم، بنابراين در يك گوشه انداختنداي  من جسد مرده

ر پس از خدا را شك. كمك كردمها  نآ  بههوش آمدم من هم براي ريختن آب از كشتي به
ما زنده مانديم و براي تعمير كشتي . گذشت يك شب و روز باد طوفاني آرام گرفت
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. طرف درياي سرخ روانه شد  بهكشتيجا  ناز آ. منتظر بوديمجا  نهشت روز در هما
  …ز شديمئكه از جزيرة مارزا حركت كرده بعد از چندين ماه داخل نهر سو خالصه اين

کند که در  ين مصر ادعا ميشود و در هم يوارد مکشور مصر   در ادامه سفر بهيو
 را ي جواهراتش جواهريها ان جعبهيدربار شاه با حواهرات وارد شده و شاه از م

 و يسي انگليا و سوار کشتياکناف دن  پرماجرا بهيو در ادامه سفرها! انتخاب کرده
ان و تجارت ونان و آستاراخيل و يسيطرابلس و سر درآوردن از س دن بهيآتشفشان و رس

ن يخالصه ا…  ويز و در دربار پادشاه صفويمشهد و اصفهان و تبر دن بهيچرم تا رس
ک ياندازه مارکوپولو و ابن بطوطه سفر کرده است آن هم در ذهن   بهيآقا مقبول اصفهان

  :دينين بخش از سفرنامه را ببيعنوان مثال ا به .يالين سفرنامه خي خالق ايسيانگل
 ميالدي سوار كشتي فتحياب نام ١٦٦٩ ماه ژانويه سال ٤تاريخ  توكّل بر خدا به

اين اولين مرتبه بود كه سوار كشتي انگليسي . ناوخداي آن يك نفر انگليسي بود. شديم
  …هاي خوب و مهربان و منظّم و منضبط بودند همة كارمندان اين كشتي آدم. شدم

که بگويند همه  اينملل آسيايي است و  هدف اصلي نوشتن اين كتاب اهانت به
هاي نجيب و  ها آدم راهزن و غارتگرند و در ميان تمام ملل اروپايي تنها انگيسي

 .کنند شرافتمند هستند كه ديگران را در مصائب آالم ديده ياري مي
  


