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پيشگفتار
ص زبانهـاي  ص روزنامـه نگـار جـوان، مـورخ و متخـ       1)يانچه وتسكي (اسيلي يان   بيش از نيم قرن پيش و     

لف آينده ؤم كوير،    ي ات حاشيه بهاي شهرها و قص   وفور ويرانه . شرقي براي سياحت به كوير لوت رهسپار شد       
در طول راه بنـدرت سـياه چادرهـايي         . هيچ انساني در آنها ساكن نبود     . رمانهاي تاريخي را متحير ساخت    ي  

...خورد بسان خفاشهاي بال گسترده بچشم مي
ـ  ز روزها هنگام اطراق، چوپان سپيد     در شامگاه يكي ا    هـا را بـه سـياح چنـين     ه مويي علل وفور اين ويران

:توضيح داد
اينجا در گذشـته آبـاد و       .  سرزمين ما هميشه چنين خاموش و غم انگيز بوده است          ن خيال نك  ـ فرنگي، 
 برزگران سليم رنگين    وولي استيالگران آزمند بارها از اين سامان گذشته و آنرا بخون شبانان             . پرجمعيت بود 

وه زنـان و   روي در هـم كـشيد و خـشكيد و اشـك چـشم بيـ      ،زمين غرقه بخون از دهشت و ماتم   . اندساخته
 انـواع تاخـت و تازهـا بـوده      يباستان عرصهي اين وادي در ازمنه    ... كودكان يتيم آنرا به شوره زار بدل كرد       

سـپاهيان تيمـور لنـگ و    » جهانگـشاي « جـيش اعـراب، لـشكرهاي چنگيـز     ،سپاهيان اسـكندر كبيـر    : است
اهراه شـ ... ود   بزرگي ب  هينجا شاهرا ا... شاه افشار هر يك در عهد خود بر اين سرزمين تاختند            رجنگجويان ناد 

....اشك و ماتم بود 
واسـيلي  . اي بر مخاطب او مكشوف نـساخت      بديهي است كه سخنان اندوهبار چوپان پير هيچ نكته تازه         

ي عديـده   بريتانيا در لنـدن آثـار     ي  عمومي پطربورگ و موزه     ي  يان خود مورخ بود و در تاالرهاي كتابخانه         
ولـي  . ي مطالعـه كـرده بـود      باي اسف انگيز تمدنهاي قديمي بدست استيالگران اجن       فني  مورخين را درباره    

ميان خواندن شرح اين رويدادها و بچشم خود ديدن عواقب ويرانيهاي موحشي كه قرنها پيش صورت گرفته                 
.اي نقش بستي آمادهي كوير لوت بر زمينهمناظر حاشيه. بود، تفاوت از زمين تا آسمان بود

ي زبانهاي يوناني   پدرش كه متخصص برجسته   . خي عالقمند شد  ي اوان جواني به مطالعات تار     نويسنده از 
يـان از آن دوران     . ثير خود را در پـسر بـاقي گذاشـت         ألفين يوناني بود، ت   ؤثار م آري از   او التين و مترجم بسي    

 بـه نقـل داسـتان       كـرد و  ي دور براي من حكايـت مـي       پدرم غالباً داستانهايي از گذشته    «: كندچنين ياد مي  
يـان در كـودكي مجـذوب آثـار         واسـيلي . »خاصـي داشـت   ي  و سـفرهاي اوديـسه عالقـه        » ايلياد«قهرمانان  
...  آن بـه برزيـل بـرود       ا يك كشتي بادباني پنهان كرد تا ب       در سيزده سالگي يكبار خود را در      .  بود 2استيونسن

.مر در او باقي ماند ولي عشق به سياحتهاي دور براي تمام دوران ع؛مسافرت سر نگرفت

1 . Василий  Ян (Янчевецкий) - Wassili Jan (Jantschewetski)
).مترجم. (لف رمانهاي ماجرايي و تاريخيؤ انگليسي، م ي، نويسنده)1894-1850( روبرت استيونسن .2
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باري بدوش انداخت و در روسيه به        پس از پايان داشنگاه سن پطربورگ كوله       1898يان در سال    واسيلي
پس از دو سال سياحت بعنوان خبرنگار روزنامه به انگلستان رفت و تمام بخش جنوبي آن                . سياحت پرداخت 

.كشور را با دوچرخه پيمود
كوچك آسياي ميانـه سـاكن      ز بازگشت به روسيه در يكي از شهرهاي         زبانشناس جوان با استعداد پس ا     

قـوم   اسبي خريد و سواره از صـحراي قـره        1901در سالهاي   . هاي آب بكار پرداخت   غل بازرس چاه  شد و با ش   
سپس عازم ايران شد و از طريـق سيـستان و بلوچـستان بـه               . گذشت و از شهرهاي خيوه و بخارا ديدن كرد        

ظاهراً در يكي از همين نقاط بود كه با چوپان كوير لـوت كـه        ... رسيد  ) اكستان كنوني پ(مرزهاي هندوستان   
آنجا نخستين بار بـه فكـر نوشـتن كتـابي           . از سرنوشت غم انگيز وطن خويش با او سخن گفت، مالقات كرد           

تحقـق  اكتبـر هاي مهيب دوران گذشته افتاد، ولي اين فكر سالها بعد يعنـي پـس از انقـالب                  سايهي  درباره  
.پذيرفت

 بعنوان مخبـر روسـي مـشهور خبرگزاريهـاي گونـاگون بارهـا بـه                1917-1905يان در سالهاي    واسيلي
او كمـي پـس از انقـالب اكتبـر، در           . آسياي ميانه، منچوري، كشورهاي بالكان، مصر، تركيه و غيره سفر كرد          

فرهنـگ نيـاز فـراوان داشـت و     باها به افراد وان در تمام رشته جمهوري ج .  به روسيه بازگشت   1918سالهاي  
هـا و مجـالت، اقتـصاددان، نمايـشنامه         دبير دبيرستان، رداكتور روزنامـه    : تافتيان از هيچ كاري روي بر نمي      

-يان در هر يك از اين مشاغل نهايت كوشش خود را بكار مـي واسيلي. ر انقالبي جديدتائتان دنويس و كارگر  
.برد

رمانهـاي  .  رمانهـاي تـاريخي پرداخـت   تأليفو آمد و به كار خالق يان به مسك  واسيلي 1923در سالهاي   
يكـي پـس از ديگـري      » هـا آتش تپه «و  » آهنگران اورال «،  »روبرت فولتون «،  »اسپارتاك«،  »كشتي فينيقي «

.انتشار يافت
را كه نخستين كتاب از رمانهاي ثالثه اوسـت، بـه پايـان             » چنگيزخان« رمان   تأليف1939يان در سال    

كه بخـش نهـائي رمانهـاي       » بسوي آخرين قلزم  « رمان   1954و در سال    » باتو« رمان   1941ر سال   د. رساند
اين سه رمان تاريخي كه به استيالگران مغول اختصاص دارد، هـم از نظـر               . سه گانه است، از چاپ خارج شد      
. مهمترين اثر نويسنده است،حجم و هم از نظر اهميت ادبي

-خود مـشغول مـي     ذهن نويسنده را ب    ،بازن گذشته از دير   دورا» امآشاهريمن خون «سيماي چنگيزخان، 
 ايـن كتـاب را چنـين    تـأليف مقاالت خود كه به شرح زندگي او اختصاص داشـت، راز      زيان در يكي ا   . داشت

چرا من از ميان استيالگران بزرگ آسيا بويژه چنگيزخان را برگزيدم و سيماي او را چگونه               «: دهدتوضيح مي 
 مجسم ساختم؟ بر چه اساسيو

ايـن  . يورت خود نشسته استخواب ديدم  كه چنگيزخان جلوي در شبي در : سبب آن يك تصادف بود    
 روي  خـان چنگيز. داد آنرا زينت مي   ،هاي رنگين هاي معمولي صحرانشينان توانگر بود كه قالي      يورت از خيمه  

خوانـد و    كنـار خـود      نشـستن در  او مـرا بـه      . ي پاي چپ نشسته بود و زانوي راست را در بغل داشـت            پاشنه
:ناگاه به من گفت.  ما گل انداختصحبت
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.ـ بيا با هم كشتي بگيريم
:من گفتم

ـ آخر تو از من زورمندتري؟
:در جوابم گفت

.كنيمـ باشد، آزمايش مي
كـرديم بـه كـشتي      آيين روسي دوال كمر هم را گرفتيم و در حاليكه به نوبت پاهـا را جابجـا مـي                  ه  ما ب 
فـشارد و كـم مانـده       ناگهان من احساس كردم كه او با بازوي نيرومند خود پشت مرا در هـم مـي                . مپرداختي

چاره چيست؟ چگونه خود را برهـانم؟   «: گفتمدر عالم خواب با خود مي     . پشتم را خورد كند   ي  است كه تيره    
او نيرنـگ  ه االن بمن «: ولي فكر خوبي بخاطرم رسيد و با خود گفتم       . »رسدهم اكنون مرگ و ظلمت فرا مي      

ه تـالش كـردم و از       اآنگـ . »آخر اينها همه در عالم خواب است و من بايد هر چه زودتـر بيـدار شـوم                 . زنممي
اي از چنگيزخان بدست آوردم و بر آن شـدم تـا در بيـداري بـا او               از آن هنگام تصور زنده    . خواب بيدار شدم    

منـابع و مـدارك تـاريخي دوران او       ي  طالعـه   دست و پنجه نرم كنم و بـدين منظـور بـا نهايـت دقـت بـه م                  
».پرداختم

ايـن  ي  حوصـله   بررسي كـرده، از   » چنگيزخان«لف براي نگارش رمان     ؤذكر تمام منابع و مĤخذي كه م      
»جـامع التـواريخ  «يرانـي و عـرب نظيـر     ات مورخين مغـول، چينـي، ا      تأليف: انداز آن جمله  . مقال خارج است  

 خوانـدمير،   نغيـاث الـدي   » تاريخ حبيب الـسير   «عطاملك جويني،   » گشايتاريخ جهان «،  اهللاضلفالدين  رشيد
تـأليف » طبقات ناصري « محمدبن احمد نسوي منشي جالل الدين،        تأليف» جالل الدين منكبرني  ي  سيره  «

ن علـي بـن محمـد ابـن االثيـر و            الديعزّ» كتاب كامل التواريخ  «ابوعمر عثمان منهاج الدين سراج جوزجاني،       
 و انبـوه ديگـري از آثـار         ؛فتـس يميـر الددان روسي نظير بارتولد، بـرزين، و      محققين و دانشمن  ات  تأليف؛غيره

وجه بازگفت و تكرار منابع تاريخي نيست، بلكه تركيـب  ولي كتاب يان بهيچ  . روسي و اروپايي  ،  يقلفين شر ؤم
.ي ادبي و ذوق و قريحه،بديعي است از پژوهشهاي تاريخي

ي اساسـي معيـوب و   چنگيزخان يك انگيزه  «: داردلف چنين بيان مي   ؤاساسي رمان را خود م    ي  انديشه  
خواسـت سراسـري گيتـي را بـا         او مـي  : داديك آرزوي ناپاك داشت كه او را به جنگ و لشكركشي سوق مي            

عوي داشت كـه    داو  . اي رحم تباه كند   ي بشري را با سفاكي و بدون ذره        و جامعه  ددمنشي مسخر خود سازد   
: گفـت او خـود مـي    ! اما چه نظمي؟ نيك كرداري، عشق، حقيقت واال؟ نه        . ظم برقرار كند  خواهد همه جا ن   مي
گيتي برانـدازم تـا كـران تـا     ي خواهم همه جا خاموشي گورستان برقرار سازم و شهرها را از صفحه           من مي «

پـا  آرام بر  و   هاي خاموش ر آنها چرا كنند، خيمه    بال د هاي پرعلف پديد آيد، اسبان مغول با فراغ       كران دشت 
ايـن انديـشه كـه      ... » را با پستانهاي پرشير خود بپروراننـد       اب در آنها كودكان چاق و شاد      گردد و زنان مغول   

محكوم به شكست محتوم بود زيـرا بـا آرمانهـاي واالي            «ورزيد  چنگيزخان با سفاكي در تحقق آن تالش مي       
.»انساني منافات داشتي جامعه 
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ي سياه استيالگر جديد يعني فاشيـسم آلمـان بـر          اني آغاز كرد كه سايه     رمان خود را زم    تأليفيان كار   
ي ميهـنش در سراسـر      ي جهـان، اروپـا و آينـده       ي آينـده  هاي نويسنده درباره  انديشه. فراز اروپا گسترده بود   

.گر استاو جلوهي هاي سه گانه رمان
 وطنش يعني خـوارزم آبـاد و   ي كه رمان خود را با سخنان واقع نويس خردمند       ،لفؤبيهوده نيست كه م   

اگـر تمـام خوارزميـان    «: نويـسد رساند و مي به پايان مي،ان شده بودم ستوران استيالگرپايمال س -نعمتپر
-دريغ از جان بر دشمنان وطن مي      كشيدند و بي   تيغ خشم از نيام بر مي      ،جانكردند و يكدل و   عزم جزم مي  

آوردند و براي ابـد بـه    شش ماه هم در خوارزم تاب نمي      ،رمزشانتاختند، مغوالن پركبريا و فرمانرواي ريش ق      
مغوالن بيش از آنكه به نيروي شمشير خـويش غالـب آينـد، بـه               ... گريختند  صحراهاي دوردست خويش مي   

چـون و  اين سـخنان حكـم بـي   . »...سبب نفاق، تسليم پذيري و رعب دشمنان خويش، به پيروزي ميرسيدند  
زور و راهزنـي    » نظم«كوشيدند  حكوميت مدعيان مجدد سيطره بر جهان نيز كه مي         دال بر م   ،چراي تاريخ را  

. داشتدر اروپا برقرار سازند ـ اعالم مي
، در هفتاد و نهمين     1954او در سال    . نويسنده توانست پيروزي هم ميهنان خويش را بر دشمنان ببيند         
ي بخـش نهـائي رمانهـاي سـه گانـه      سنين حيات ديده از جهان فرو بست و پيش از مرگ آخرين صـفحات    

. به پايان رسانده بود را»بسوي آخرين قلزم«خويش يعني رمان 
 قريـب بيـست سـال كـار         ، آن تأليفاختصاص دارد و    » هجوم مغوالن «يان كه به    اين  سه رمان واسيلي    

. كندر مي ي تاريخ روس تصوي   فاجعهزنده و مهيبي از يكي از ادوار پر       هاي  سرسخت از نويسنده گرفت، صحنه    
ي  مرحلـه    ،»چنگيزخـان «رويدادهاي مربوط به روسيه كه مبحث اساسي رمانهاي سه گانه اسـت در رمـان                

يك رويداد كه پيكار تاريخي كنـار رود كالكاسـت بـه تـصادم ميـان كـوچ                 تنها  در آن . آغاز خود را ميگذارند   
.پاهيان كيف روس اختصاص داردنشينان مغول و س

يان ضمن تشريح چگونگي هجـوم  واسيلي. پذيردويدادهاي روس گسترش مي در دو رمان ديگر مبحث ر     
خلـق روس را كـه در   ي باتو كه سپاهيانش به درياي آدرياتيك دست يافتند، اهميت عظـيم پيكـار دليرانـه               

رمانهـاي سـه گانـه در       . سازد انجاميد، نمودار مي   1 ميالدي به پيروزي تاريخي در دشت كوليكوو       1380سال  
لـف آنـرا در    ؤساندر پوشكين شاعر كبير روس كه م       تجسم هنري درخشاني است از سخنان آلك       ،مجموع خود 

 انجام رسالت وااليي را به روسيه محول كـرده          ،تاريخ«:  نقل كرده است   دي بخش نهايي رمانهاي خو    سرلوحه
تهاي اروپـا  انه دن بهجوم و رسيي دشتهاي بيكران آن نيروي مغوالن را فرو بلعيدند و آنان را از ادامه   ... بود  

اسير را پشت سـر خـود بـاقي گذارنـد و ناچـار بـه صـحراهاي                  ي  ت نكردند روسيه    أوحشيان جر . بازداشتند
كشيده و سـراپا    ي زجر پيدايش بود به نيروي روسيه    تمدن و فرهنگي كه در حال       . خويش در خاور بازگشتند   

»... نجات يافت،مجروح

1. (Koulikowo) Куликовоمترجم. (وبي استان مسكو واقع است در استان توال در مرز جنوـ دشت كوليكو(
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.  ديگر را به خود جلب كرد      يااوان خوانندگان شوروي و كشوره    فري  يان عالقه   رمانهاي تاريخي واسيلي  
ي ترجمه شد   اد شوروي نائل آمد و به بسياري از زبانهاي خارج         حدولتي ات ي  به دريافت جايزه    » چنگيزخان«

يكـا و   رد، از آنجملـه در انگلـستان، فرانـسه، فنالنـد، آرژانتـين، ايـاالت متحـده آم                 يدو بارها تجديد چاپ گر    
: نوشـت » چنگيزخان«كتابي  چاپ مسكو درباره    » مسائل ادبيات «ي   مجله   1965در سال   . ركشورهاي ديگ 

-ها و ناراسـتي اين كتاب بدون ايجاد شيفتگي كاذب به زور و اقتدار و بدون هيچگونه گذشت در قبال كژي   «
». حق تعلق به ادبيات كالسيك شوروي را بدست آورده است،ها
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يانواسيلي

چنگيزخان
! خوانندهسالم بر

Ĥمدي هـر پيـش   .  است  زبون ،زميني  سمند در پهنه    آسمان ناتوان و مرد بي    ي  يال در عرصه    شهباز بي «
.آورد رسن انتهاي آنرا بدنبال ميسر. را سبب و علتي است
خـواهد بـودراهم به چنبر گـذ

اين رسن را اگر چه هست دراز
زار  به شـوره   ،رساند و كجروي و اهمال    زل مقصود مي  هاي عالم به سرمن    آواره را از ميان وادي     ،راه راست 

.كشاندمرگ مي
 يـا عـصيان   ، برانـداز باديآاي شگفتي چون فوران كوه آتشفشانِ آدمي را با رخداده  ،Ĥمد روزگار اگر پيش 

 گـسيخته بـر سـرزمين وطـنش     نام و نشان و عنانْ و يا هجوم قومي بي     ،خلق ستمديده بر فرمانرواي زورمند    
هـاي  كاغذ آرد و اگر اين هنر را نياموخته باشد كه دانـه ي ها را بر صفحه      باشد بر اوست كه ديده     روبرو كرده 

 بر اوست كه خاطرات خويش را بر دبيري دانا فرو خوانـد تـا او               ،سخن را با نوك خامه به سلك داستان كشد        
.هايش را در دفتري ثبت كندگفته

انده و در بيان آنها خاموش مانده اسـت، بـه ممـسكي             و اما آنكس كه سيل حوادث شگرف را از سر گذر          
ه دسـت   كند، حتي زماني هـم كـ      ابان دفن مي  پيچد و در بي   ماند كه جواهر و نفائس گرانبها را در پالسي مي         

.كندسرد مرگ را بر سر خود احساس مي
 آيـا مـرا آن    دودل شدم و بخود گفتم،م و به مركب آغشتم آنگاه كه من قلم نيين را تراشيد  ،با اين همه  

 برانـدازِ  سخن و نيرو هست كه ترجمان راستين احوال و اعمال جبار قهاري چون چنگيزخان هستي              ي  مايه  
چه هولناك بود هجوم  اين وحشيان صحراهاي شمالي         ... ش باشم؟   زيرهاي سپاهيان خون  ها و بيدادگري  تمل

 جنگاوران خشمگين بر  ،راند و از پي او    سپاه اسب مي  پيشاپيش  در آن روزگاران كه فرمانرواي سرخ ريششان        
تاختند و هزاران جسد پاره پـاره در        هاي آرام ماوراءالنهر و خوارزم مي     جلگهي  پشت اسبان پرتوان بر عرصه      

سـمانِ آآيـا ايـن   «: پرسيدندهمه از هم ميهر لحظه دهشت تازه در پي داشت و   . گذاشتندراهها بر جاي مي   
 رخسار قيرگون خواهد كشيد يـا پايـان عـالم فـرا             ز بار ديگر نقاب ا    ،تش كشيده ه آ  آباديهاي ب  پوشيده از دودِ  
»...رسيده است؟ 

هاي خود را در وصف چنگيزخان و هجـوم مغـوالن   ها و شنيدهانگيختند كه ديدهبسيار كسان مرا بر مي   
منخـاموش مانـد  اين نتيجه رسـيدم كـه       ه  سرانجام ب ... من ديري در ترديد بودم      .  تحرير در آورم   ه ي رشته  ب
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پس بر آن شدم تا به توصيف بالي خانمانسوزي بپردازم كه بر سر تمام عالميـان و بـويژه                   . هيچ سودي ندارد  
،شـب روز و نـه بـه       ه  ، فرود آمد و نظير آنرا نه ب       !بر سر كوشندگان سليم كشتزارهاي تو، خوارزم زجر كشيده        

... كس در جهان نديده است
پيران تصديق خواهند كرد كـه هـر آنچـه در           . بيش از اندازه به پيش نتازم     كشم تا   در اينجا زبان در مي    

.ام عين حقيقت استاينجا نوشته
 آنـرا خواهـد   ،دانشي شده را خواهد ديد و جوينده  آغاز كارِ  نيكِ  فرجامِ ،خواننده سخت كوش و شكيبا    

»... يافت
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كتاب اول

آرامش برقرار است،در خوارزم بزرگ
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بخش اول

ي درويشدر خرقه
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فصل اول

شهباز زرين

بـاد  . قوم تاختن گرفـت    بيجان صحراي كبير قره    بهاري نورس بود كه طوفان برف ديررس بر ريگزارهاي        
هـاي سـفيد    تكه. لرزانيدها سركشيده بودند به سختي مي      را كه تك و توك از زير شن        هاي كج و معوجي   بوته

 گنبدين داشت نامرتب در هـم       مگليني كه با  ي  ه شتر جلوي كلبه     قطاري از د  . خوردندبرف در هوا چرخ مي    
 روي ،ها بارهـاي سـنگين را از پـشت شـترها برنداشـته       پس كاروانيان كجا هستند؟ چرا ساربان     . پيچيده بود 

اند؟زمين رديف نكرده
ه ي  زوزدادند كه با    كردند و آوازي حزين سر مي     ي خود را بلند مي    هاي پشمالوي برف گرفته   شتران كله 

االغ سـياهي   . شترها سرها را بسوي زنـگ برگرداندنـد       ... گوش رسيد   ه  از دور آواي زنگ ب    . آميختباد در مي  
 و كـاله دراز صـوفيان كـه دسـتار سـفيد حاجيـان از مكـه                  دي بلنـ  مردي با ريش انبوه و خرقـه      . نمودار شد 

.آمدگرد آن پيچيده بود، دم االغ را بدست داشت و پيش مي بر،بازگشته
 يار وفادار من، ببين بـه چـه         !اوهو، بكر . كاهت را بگيري  ي  چند گام ديگر هم برو تا جيره        ! ـ هين، هين  

-استراحت مشغولند و خادمان آتش افروختـه   ه  اند، صاحبانشان ب  جايي كه شترها ايستاده   !  بر خورديم  نيكسا
شود؟ آهـاي،  شت برنج يافت نمي    براي نفر يازدهم چند م     ،خوب، مگر وقتي ده نفر دور آتش جمع باشند        . اند

!اينجا كيست؟ مسلمين، جواب بدهيد
.اي برخاست صداي خفه،ي گردن شتر پيشاهنگاز زنگ ترك خورده. جوابي نيامد

.  ديوار گلين كوتـاهي داشـت آهـسته دور زد    ه االغ خود را هي كرد و بناي كلبه را ك          ،مسافر برف گرفته  
-اي محصور بـه تپـه     پشت كلبه در محوطه   . ا ديركي محكم شده بود    كلبه از بيرون ب   ي   منبت كاري شده     درِ

.د كه روي آنها را بدقت با ريگهاي سفيد و سياه پوشانده بودندش چند رده گور خموش ديده مي،هاي شن
درويش حاجي رحيم بغـدادي     : گفتبست زمزمه كنان مي   ين مي ئ در حاليكه االغ را زير سايبان ن       مسافر

پس نگهبان اين جمع خاموش كجاسـت؟ شـايد در كلبـه            . گويدوادي خاموش درود مي   شما ساكنان اين    ه  ب
است؟

: خورد كرد و بر سر االغ آويخت و گفت،اي رنگيندرويش تكه ناني در توبره
اگـر امـشب از   . تو به آن بيشتر احتياج داري. دهمتو يار وفادار مي   ه  ي خوراك را ب   ـ اين آخرين بازمانده   

هـايي كـه در     يـاد گرمـاي سـوزان روز      ه  من ب .  فردا تو مرا به منزل ديگر خواهي رساند        ،سرما خشك  نشويم   
.ايم، گرم خواهم شدي سرزمين پر بركت عربستان گذرانده هاي نخلسايه

اي كـه   حفـره در  در وسـط صـحن كلبـه،      . حاجي رحيم ديرك جلوي در كلبه را برداشت و در را گشود           
طاق گنبدين كلبـه    . هاي سوخته را خاكستر گرفته بود     غالزت، روي   ن افروخته اس  آ آتش در    نمعموالً خرم 

.كنار ديوار چهار مرد روي زمين چمپاته زده بودند. شدبه روزني براي خروج دود منتهي مي
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ــ از هـيچ كـس جـوابي         ! نعمت و عافيـت بـر شـما ارزانـي بـاد           ! ـ السالم عليكم  : درويش بانگ بر آورد   
جنبـشي، خاموشـي و رنـگ پريـدگي         ي بـي  يش برداشت ولي از مـشاهده      پ حاجي رحيم گامي به   . برنخاست

.نشستگان به سرعت واپس رفت و از در بيرون لغزيد
كه كسي آنها را كفـن و دفـن         چهار مرده منتظرند    . مند باشي ـ حاجي رحيم، تو نبايد از بخت خود گله        

 به سير خود در راههاي      يتوانيي و م  كمت گرسنه است ولي هنوز نيرو دار      تو تهي و ش   ي  چه كيسه   اگر. كند
توانـستم ايـن    خواسـتم مـي   اگر من مـي   .  يك كاروان ساربان گم كرده است      ااينج... پايان عالم ادامه دهي   بي

وا نـ ياو ب. ا به مـال دنيـا نيـازي نيـست    جو راما درويش حقيقت. شترها را با بارهاي گرانبهايشان صاحب شوم 
.حال اين حيوانهاي بيچاره رحمي كرده ولي اول بايد ب. هد رفتخواهد ماند و با ترانه به راه خود خوا

شترها را كنار هـم بـه زانـو          و ده را سر راست كرد    شترها گشتي زد، طنابهاي بهم پيچي     درويش به گرد    
:جلوي هر شتر چند مشت ريخت و با خود گفتجو برداشت واز ميان بارها يك جوال. خواباند

- اين شترها هم آواز مـي      ، رحيم در عمر خود چه كار نيكي كرده است         پرسيد كه حاجي  ـ اگر كسي مي   
.»درويش در روز سرد طوفاني ما را خوراك داد و از خشكيدن در سرما نجات بخشيد«: گفتند

اي ني تكيه بر پشت االغ خود كه چهار دست و پـا را جمـع كـرده                  حاجي رحيم تمام شب را روي بسته      
.بامدادن باد ابرهاي سياه را پراكند و خورشيد از افق خاور سر بركشيد. ردزد، ـ بسر ببود و آرام چرت مي

.زد از جا جهيدي گلگون آفتاب كه بر گورها بوسه ميدرويش از ديدن اشعه
.ـ بكر ، راه بيفت، از اينجا برويم

 كنـار ديـوار     از چهار مردي كـه    . ي مانده را بار االغ كرد و نگاهي به درون كلبه افكند           قآنگاه جوال جو با   
ها بيحركت  اي رنگش نگاه كدري داشت و پلك      چشمان باز قهوه  .  حاالت تنها يك تن باقي بود      ،نشسته بودند 

.دبو
.  حاجي رحيم حاضر نيـست اينجـا بمانـد         ـ پس مردگان ديگر چه شدند؟ آيا براستي به گور رفتند؟ نه،           

ن خردمندانش از شير و انگبين گـواراتر        روم كه مردمي با نشاط دارد و شهد سخ        زم مي رامن به شهرهاي خو   
.است

:اي برخاستصداي گرفته. مدآتاب مرد نشسته به موج د رريشده بود كه ريش پددرويش در اين ان
!ـ اي مرد مسلمان، به من كمك كن

ـ تو كيستي؟
...ـ محمود 

ـ اهل خوارزمي؟
...ـ صاحب نشان شهباز زرينم 

!بيا از اين آب بنوش! فكر شهباز خويش استه بمرد مسلمان در آستان مرگ ! ـ عجب
فروغ خـود بـه درويـش خيـره         زحمت چند جرعه آب از سبوي كدويي نوشيد و با چشمان بي           ه  بيمار ب 

.شد
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در . سه تن از همراهان من فرجام تلخـي داشـتند       ... راهزنان قره خنجر    ... اند  ـ به من زخمي سخت زده     
 رهـا كنـي   ، اگر مـسلمان ديگـر را در بـال   ، مسلمانتوِ... ستيم خارج شويمما نتوانكلبه را بر روي ما بستند و      

...اين حكم مصحف شريف است ... گناهت بدتر از قتل نفس است
حـال پـايين    بيانه بسوي درويش دراز شد و       سمدستش ملت . خورند تب آلود بهم مي    دندانهايش با لرزي  

.و در غلتيدلهبيمار به پ. افتاد
.رفتزد و خون از آن مي سياهي مي،زخمي در سينه. پشمين بيمار را گشودي حاجي رحيم جامه

با چه ببندم؟. ـ بايد خون را بند آورد
،از الي پارچه نفيس عمامه    . حاجي رحيم آنرا باز كرد    . ي سترگ سپيدرنگي افتاده بود    كنار بيمار عمامه  

 صورت شهبازي با بالهـاي گـسترده و زيـر    بر لوحه. درويش آنرا برداشت . بيضوي زريني بيرون افتاد   ي  لوحه  
.هاي در تك و دو، حك بودآن خطي با حروف عجيب، شبيه به مورچه

.درويش به فكر فرو رفت و با دقت بيشتري به بيمار نگريست
اي كـه زنـده شـده       راز عظـيم ايـن مـرده      . تابدي عظيم آينده به جين اين مرد مي       ـ پرتو سوزان فاجعه   

وقتي بيمار به   . شهباز زرين را بايد حفظ كرد     .  نشان خاقان اعظم تاتار است     1 اين پايزه  .هيمن جا نهفته است   
.او پس خواهم داده هوش آمد و نيروي خود را باز يافت آنرا ب

ي زرين را زير شال پهن كمر خود پنهان كرد و مدتي بـا بيمـار كلنجـار رفـت تـا                      ـ حاجي رحيم لوحه   
لنـد  بيكي از شترها را .  كلبه خارج شد   سپس از . لطيف عمامه بست  ي  رچه  ي زخمي او را با پا     سرانجام سينه 

ـ       ه  آنگاه بيمار را ب   . زانو خواباند ه  كرد، جلوي در كشيد و ب      ركين نـشاند و بـه      دوش گرفت و ميان دو كوهان كُ
. طناب پيچ كرد،ين او را بر پشت شترئ مونكمك يك ريسما

ش در كوره راه صحرا كه از زير برفهاي در          يو در ،سيدر فراز تپه ماهورهاي شني ر     وقتي قرص خورشيد ب   
ـ   سمهاي خود را ريز ريز بر برف مـي      ،الغاز پي او ا   . راه افتاد ه  شد ب حال ذوب به زحمت ديده مي      ه كويبـد و ب
 بيحال بر پشت شتر تلوتلـو       ،بيمار ريسمان پيچ شده   . داشت آهسته گام بر مي    ،دنبال آن شتر بلند دو كوهانه     

.خوردمي

است كه از » سهتپاي«يا » زهتپاي«ي چيني اصل آن واژه. اندهم نوشته» پايژه«و » بايزه«، »پايز« را در منابع فارسي پايزه ـ اين واژه. 1

ا صـورت شـهباز يـا شـير و     اي از زر يا سيم و يا چوب بود كه فرمان چنگيز همراه ب         صفحه» پايزه«. آنجا وارد زبان مغولي شده است     

عرض كف دست بود و طول آن       ه  اين صفحه ب  . روي آن محكوك بود   ) و در دوران جانشينان چنگيز با نام خدا و سلطان وقت          (غيره  

رسيد و متناسب با درجه و منصب به كساني كه مورد لطف خاص بودند و بويژه به امراي صده و هزاره و تومان گاه به هشت گره مي

ي آن از حقـوق  و امتيـازات خـاص      دارنـده .  و در ضمن جوازي بود بـراي آمـد و شـد آزاد در قلمـرو فرمـانروايي چنگيـز                    اعطا ميشد 

)مترجم. (ي آن كمك كنند و اسب و راهنما و آذوقه در اختيارش بگذارنده رنداظف بودند به دؤحكام محلي م. برخوردار بود
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اينجـا  . ي خـشك خـواهي گرفـت   يونجهي بسته رسيم و تو يك      مي 1بزودي به گورگنج  ! به پيش ! رـ بك 
گـردن صـاحب   ه ها سر برسد و طوق بندگي بقره خنجر راهزن هر آن ممكنست از پشت تپه        . خطرناك است 

.دهر چه زودتر بايد از اينجا دور ش. دباغخانه بفرستده تو بياندازد و پوست سياه تو را بكند و ب

 كنـار رود  ،ياد شـده اسـت  » جرجانيه«و » اورگنج«، »گرگانج«مهاي ااز آن به ن شهر كه در كتب قديمي فارسي گورگنچ ـ اين . 1

د اسـالمي بـود   ترين و آبادترين بال قرار داشت و در اين تاريخ كرسي خوارزم و يكي از پرجمعيت     -ي سفالي آن  در حوضه -جيحون  

)جممتر. (شرح نابودي اين شهر در كتاب خواهد آمد. ست مغوالن نابود شده دكه سپس ب
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فصل دوم

ي صحرانشيندر خيمه

قـوم بـه شـكار      زارهاي قـره  گين محمد خوارزم شاه در ر     منكبرتي، وليعهد سلطان عالء الدي    جالل الدين   
سواران كه بـه فرمـان سـري        .  ملتزم ركاب خان جوان بودند     ،دويست چابك سوار با اسبان زبده     . مشغول بود 

 نرود بـه صـف كمـاني در دشـت از پـي غـزاالن و       رترزم فراسلطان مراقب جالل الدين بودند تا از حدود خوا       
 خرگـاه   ن،ها غالما تپهي  در دامنه   . هاي مقابل برانند  كوشيدند آنها را به سوي تپه     تاختند و مي  گورخرها مي 

. مجلس بزم آراسته بودند،سپيد برپا كرده و براي خان و جملگي همراهان شكاري سياهي با قبه 
هاي برف در زيـر تـابش   تودهي ده انك اندك بر شنهاي صحرا دميده بود و بازم نخستين گلهاي بهار اند   

 و از   از سـوي شـمال    .  آسمان ناگهان روي در هـم كـشيد        ،روز سوم شكار  . شد آب مي  ،آفتابي  خيره كننده   
. بادي سرد وزيدن گرفت و طوفان برف برخاست،ت قبچاقشجانب د

 رفتـه رفتـه از      ،تاخـت خـورده مـي    پي يك غـزال تير     پشت اسب كهر تيزتك خود از     جالل الدين كه بر   
انـده بـود سـوار بـه        مكم    . نگريستآمده به عقب مي   لنگيد و با گوشهاي جلو    غزال مي . دور افتاد ه  همراهان ب 

خان سمج و خـشمگين كـه       .  چرخي داد و باز بناي دويدن نهاد       ار شاخهاي هاللي خود     شكار برسد كه غزال   
داشـت و همچنـان از پـي        ل چشم بـر نمـي     اي غز دم سياه برآمده   بود از  اسبش از شدت عرق كف آلود شده      

.تاختنخجير مي
طوفان شدت گرفـت    . غزال را بر فتراك زين بست     ي  خان پياده شد و الشه      . سرانجام غزال از پا در آمد     
ز ادامـه  جالل الدين دريافت كه راه را گم كرده است و اگر طوفـان چنـد رو         . و برف كوره راهها را فرو پوشاند      

خان خـسته و  . شب فرا رسيد. لگام اسب را بدست گرفت و خالف جهت باد به راه افتاد  . يابد تلف خواهد شد   
 شـب را بـر همـان ترتيـب     م عرقگير اسب را گشود و اسب را با آن پوشاند و خود تا كمر در برف، تمـا             ،مانده

.نشست
هـاي شـني    بارهاي كوچك در ميان تپه    به آب شدن نهاد و جوي     برف رو . باد فرو نشست  . خورشيد دميد 

هـاي  پـاره يـد كـه     د تلـي از خـار و خاشـاك          ،در دورادور . جالل الدين به گرد صحرا نگريست     . راه افتادند ه  ب
ـ   .ي راهنما بود   نشانه ،اين تل در اين صحراي بيكران و يكنواخت       . زدن سپيدي مي  آاستخوان بر    سو خان بدان

) خيمـه (ي هـار اوبـه   پاره زميني از خـاك ديـد كـه چ   ،هاي شنيتپهدر پشت تل در تنگناي ميان . روان شد 
.اي از حاشيه آن پناه برده بودندزده به گوشهفقيرانه و دود

پير تركمني پوستين بدوش از اوبه بيرون امـد و بـا گامهـاي مـوقر بـه سـوار                    . سگي با خشم عوعو كرد    
 از شـكوه مركـب شـاهوار بـه          ، و بيش از همه    فاخر و شلوار ديباي ارغواني    ي  ولي از ديدن جامه     . نزديك شد 

: لگام اسب را بدست گرفت و گفت،و مهمان نوازانهحيرت اندر شد
!دار قدم رنجهد،آيي من در نظرت حقير نمير كلبهاگ! گواررـ خان بز

:جالل الدين پير را سالم گفت و پرسيد
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.تشود؟ من بهاي آنرا دو برابر خواهم پرداخـ نزد تو جو پيدا مي
اسب تو  . شودهد فراهم مي  ولي مهمان نادر هر چه بخوا     . ـ در بيابان قدر نان از زر بيشتر است        : پير گفت 

....  گندم درشت يكدست خواهد خورد ،وجبجاي 
.شدكردند شنيده ميي مجاور صداي آسيابكي كه زنان با آن گندم آرد مياز اوبه

!اسب را بگيريد! ـ آهاي، اهل بيت
هاي گشادي به رنگ قرمز تيره كه تا نوك پا كـشيده ميـشد بـه                پيراهن.  اوبه بيرون دويدند   دو دختر از  

ي روي خـود را بـا گوشـه       . كـرد هاي سينه ريزشان جرنگ جرنگ صدا مـي       زيورهاي نقره و سكه   . تن داشتند 
.د و بردنددختران لگام مركب را از دو سو گرفتن. سر داشتند پوشيده بودنده اي كه بشفاف مقنعهي پارچه 

كنـار  . هاي خار افروخته بود    آتشي از بوته   ،ي ميان اوبه  در حفره . درون اوبه گرم بود   . خان به اوبه در آمد    
خون رنگ پريده كه ريشي پـر پـشت بـر آن سـياهي              رخسار بي . ديوار مردي روي نمد به پشت خوابيده بود       

اش گـواه   نفس بريده بريـده   . دادرگ خبر مي  ه بود از نزديكي م    تفنه قرار گر  روي سي ه  زد و دستهايي كه ب    مي
.مرگ در پيكار استبر آن بود كه حيات در اين كالبد ناتوان با

-بدن نيمه برهنـه . ان، نشسته بود آن دستار سفيد حاجي    گردِپايين پاي بيمار، قلندري با كاله دراز و بر        
. پوشانيدمرقع صوفيانه ميي  را خرقه شا

كنيزي سراپا در حجاب كه تنهـا چـشمانش ديـده          . ار بيمار بر نمد نشست    جالل الدين سالم گفت و كن     
جـالل الـدين كمربنـد چـرمين را كـه           . وردآهاي خيس را از پاي خان در         موزه درون اوبه خزيد و   ه  شد ب مي

:شمشيري از آن آويخته بود گشود و كنار دست خود نهاد و آنگاه از درويش پرسيد
اي؟نيهاي دوردست را ديدهمز كه جهان گشته و سرات پيداستامهـ تو كيستي؟ از ج
...جويم  جزاير حقيقت را مي،در ميان درياي دروغ وي عالممـ من مسافر پهنه

روي؟ـ اهل كجايي و به كجا مي
مدرسين مـن   . امـ نام من حاجي رحيم و ملقب به بغدادي است، چون در دارالسالم بغداد درس خوانده               

    به كمال فضل و عام و كتب فراوان از حكما و ادباي پارس و تـازي و              علوم بسيار آموخته   ،طبع شهره بودند  لو
ت و سنگيني بار گناهان چيـزي بـه         ولي از روزگار جواني جز حسر     . ام پهلوي خوانده  يترك و از متون باستان    

...م راكف ند
: بدگماني ابرو در هم كشيد و پرسيدلدين باجالل ا

روي؟ چه كار ميـ  اكنون به كجا و بهرِ
پيمايم و در طلـب ديـدار       ها مي شهرها، واحدها و بيابان   . گردمـ من در اقليم محصور ميان پنج دريا مي        

هـاي عـالم را     خواهم شگفتي مي. ورست شوق  در درونشان شعله     ذيرناپصاحبدالني هستم كه آتش خاموشي      
-اكنون به گورگنج مـي . و سر تعظيم فرود آورم  گمشاهده كنم و در برابر دالوران راستين و پارسايان حقيقت         

گوينـد در   مي. ام عروس شهرهاي خوارزم و سراسر جهان است و در نعمت و ثروت همتا ندارد              روم كه شنيده  
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آنجا خردمنداني را خواهم يافت كه نور دانش بر جبين دارند و صنعتگران چيره دستي را خـواهيم ديـد كـه                 
...رايند آشهر را با اعجاز هنر خويش مي

-نبرد نقـش مـي  ي ـ پس تو در جستجوي دالوراني هست كه پهلواني خود را با نوك شمشير بر عرصه   
تـواني در وصـف دالوران   ـ آيا تو مي: كنند؟ ـ جالل الدين اين بگفت و در انديشه شد و پس از لختي پرسيد 

وران را سـرود رزم باشـد و        ابيات شورانگيزي بگويي كه پـسران و دختـران آنـرا بـا چنـگ بخواننـد و جنگـا                   
گور بر زبان رانند؟ي سالخوردگان در آستانه 

:درويش در پاسخ گفت
مــانمدولت بـا رودكــي نميه اگــر ب

عجب مكن سخن از رودكي نه كم دانم
اگر به كوري چشـم او بيـافت گيتي را

 ...1بـراي گيتي مـن كـور بـود نتـوانم
 كه خان صيد كرده و حاال پوستش كنده و شكمش خالي شـده بـود بـه      ي  غزالي را    الشه ،خداوند خانه 

:اوبه آورد و خطاب به خان گفت
.اي از اين گوشت را به زنان بدهم تا براي تو شام تهيه كنندـ اگر اجازت دهي تكه

مـن خـود بيـگ و       . من شكارچي بيـگ نيـستم     ! داريد و براي همه شام تهيه كنيد      ي گوشت را بر   ـ همه 
. ...ام و وظيفه ندارم صيد به سرور خود تحويل دهمبيگ زاده

اي چند بريد و بـه سـيخ        پشت غزال تكه  ي  باريك خود از راسته     ي  ـ جالل الدين اين بگفت و با دشنه         
.چوبي كشيد و روي آتش به كباب كردن آن پرداخت

ستي به ريش خـود   توش غزال را به زنها سپرد و خود كنار مهمان نشست و پس از آنكه د  ،خداوند خانه 
:رسم ادب پرسيده كشيد، ب

ـ حالت خوب است؟ تندرستي؟ گرم شدي؟ والدينت سالمند؟
:خان هم طبق رسوم جاري از او احوالپرسي كرد و سپس پرسيد

ـ اين اوبه از آن كيست و من كجا هستم؟
 صحرانـشينم و در     خودم. رود دور است   مي 2 كه به شهر نسا    ،اهراه كاروان رو  ي من يك منزل از ش     ـ اوبه 

.نامندت چوپان ميمرا قورقو. گذارانمرگ روزگار ميدشت بز
صـداي  . گوش رسـيد  ه  اي همراه با ناله و زاري ب      در خارج اوبه عوعو سگ شنيده شد و از پي آن همهمه           

:بانگ نيرومندي برخاست. سم اسبي آمد و خاموش شد

)مترجم. (شعر از ابو زراعه معمري جرجاني از شاعران قريب العهد رودكي است. 1

تبـصره  . (ران شـد ينسا ـ اين شهر در اين تاريخ دژ باستاني نيرومندي در نزديكي عشق آباد كنوني بود كه سپس بدست مغوالن و  . 2

)لفؤمي 
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.ـ كي در اوبه هست؟ قورقوت چوپان، جواب بده



18

فصل سوم

چابك سوار صحرا
ـ   سوار تازه وارد با صداي گرفته     . پيرمرد از جا برخاست و بيرون رفت       شـد  زحمـت شـنيده مـي    ه  اي كه ب

:پرسيدمي
ـ براي چه آمده است؟ مگر اجلش رسيده است؟

.  هر سه نفر آنها مهمان منند-
.نورشان چه رقمي نقش كرده استي بيـ هم اكنون خواهيم ديد كه يزدان بر ناصيه

اين پنج اسير از كجا هستند؟! ـ تو نبايد هيچ آزاري به آنها برساني
» ريـش كاروانيـان را ببـرم   «خواستم  من مي.از كاروانيانند. ـ اينها استادان ماهرند، مسگر و سالحسازند      

ـ   . دانم از كجا سر و كله دويست سوار پيدا شـد          نمي. فريادشان رسيد ه  كه شيطان ب   ي يـك خـان     ارسـواران ب
ساربانها گريختند و من همـين      . حال خود گذاشتم  ه  من ناچار شترها را ب    . تاختنداي آهو مي   از پي گله   بزرگ

.برم تا به بهاي گزاف بفروشم ميحاال آنها را به مرو.  چنگ آوردمپنج اسير را به
!ـ خدا پشت و پناهت باشد

.درون اوبه رفته پيرمرد با مهمان تازه ب
شمشير بلندي با غالفي از چرم سبز ساغري بـه   . قامت، چهارشانه و كمرباريك   ناشناس، جواني بود بلند     

پا داشت و كاله پوسـتي پاپـاخ و         ه  هاي بلند و باريك ب     پوست شتر با پاشنه    ازي زردي   موزه. كمر آويخته بود  
نيـز  اش  هاي برجـسته  امان و گونه  رده و بي  ه چ سيماي سي . داد كه تركمن است   ن مي  نشا ،ي سياهش نيم تنه 

.گواه آن بود
ولي او نخواست بنشيند و همچنان كنار در ايـستاد          . خداوند خانه او را به نشستن كنار آتش دعوت كرد         

.چشمانش چون چشم جغد فراخ شدي و حلقه 
ـ كيستي؟: آنكه سر بلند كند پرسيدجالل الدين بي

...ـ بياباني 
ديگري داري؟ي چراني يا پيشه ـ گله مي

...برم ان ساالرها را ميـ من ريش كارو
پوشان وقتـي كنـار     ناس و حتي ژنده   در صحرا افراد ناش   . چنين جوابي در عرف صحرانشينان درشت بود      

پرسند و از وضع گلـه و دوري و         رسم ادب از هم احوال مي     ه  شوند و ب  رسند همه با هم برابر مي     تش بهم مي  آ
. داردستيزمعلوم بود كه تركمن سرِ. شوندنزديكي راه جويا مي

لبـانش  ي جالل الدين از زير چشم يك نظر به تركمن انداخت و زود چشم پـايين آورد و فقـط گوشـه            
. دهان بدهان بگذارد،گرد بي سر و پا بزرگ برازنده است كه با يك صحرامگر براي خان. اندكي لرزيد

:تركمن پس از لختي سكوت گفت
.توانم ترا راهنمايي كنممن مي. گيري خانه گفت تو سراغ راه گورگنج را ميـ خداوند
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ن اينجا در امان بـود و عـرف مهمـا   . جالل الدين شجاع بود ولي اسبش خسته بود و ياراي رفتن نداشت    
اين تركمن چه بسا در راه همانگونه كه خودش چنـدي پـيش غـزاالن را شـكار                  . كردنوازي از او حمايت مي    

:پس گفت. كرد درصدد شكار او برآيدمي
. حاال به گورگنج نخواهم رفتـ من

گويد، كيست؟نالد و دنياي پر ماتم ما را ترك ميـ اين مرد كه مي: تركمن پرسيد
:درويش در جوابش گفت

گويند اين پلنگ صـحرا بـه هـيچ    مي. باك استاند و اين البد كار قره خنجر بياو زخم زدهه ـ راهزنان ب  
.كندكس رحم نمي

اند؟خنجر را غارت نكردهيگران قرهپنداري كه دگر تو ميـ م
.مغزي است دستخوش باد بيابانـ پندار من جوز بي

او بسان سوسـماران در     . رسداري بدان نمي  آب و علفي است كه پاي دي      ـ مسكن قره خنجر شوره زار بي      
دسـت  بـه هـيچ كـس       . آيدد و به چنگ كسي گرفتار نمي      زخدورن نيزارها مي  ه  تازد و چون ماري ب    شنها مي 

.يابددهد و خود به همه جا راه مينمي
:اعتنا گفتجالل الدين سيخ كباب را روي آتش چرخي داد و با لحني بي

شود ـ سرش بر فراز ديوار گورگنج باالتر از همه سـرها بـه    كند سر فراز ميـ كسي كه راهزني پيشه مي
.نيزه خواهد رفت

:تركمن به سخن ادامه داد و گفت
ـ   اهي شب است كه تبهكار را دنبال مي       ـ قره خنجر سي    ي قـره خنجـر دشـنه       . انـدازد دام مـي  ه  كند و ب

روزي . نه پسري برايش مانـده و نـه بـرادري       . او اكنون يكه و تنهاست    . انتقام، زوبين خشم و تيغ تقاص است      
آيا اين رواست؟. ي او تهي خواهد ماندكه مرگ او برسد اوبه

:جالل الدين گفت
.ستـ نه، غم انگيز ا
.  برادران دلير و خواهران مهربان و دلسوز داشـت         د؛خنجر پدري داشت محاسن سفي    ه قره ـ اما در گذشت   

شـتافت و بجـاي صـد     به ايلهاي تـركمن مـي  1خواست او با سواران قبچاق  وقتي سلطان محمد صد اسب مي     
-دست و گردن آنان ميزنان را از ي  زيورآالت نقره   . گرفت سيصد اسب از بهترين اسبان تركمن را مي        ،اسب

كبريـايي قبچـاق را غـارت        است كه در فالن محل فالن خـان پر         گفت اين سزاي عمل تركمنهايي    ربود و مي  
فرسـتد و  چاقـان را مـي  بو اما سلطان با وجود داشتن سيـصد زن در حرمـسراي خـود گروهـي از ق             . اندكرده

هاي بالخاش در شرق  ميان دنيپر در غرب و در كرانهايه در دشتهترك بودند كي  بزرگ صحرانشيني از تيره قوم: قبچاقان. 1

)لفؤمي تبصره . (اند ناميده) половцы(» پولووتسي«در منابع تاريخي روسي آنها را . سكونت داشتند
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ـ  گلمجال ـ ماهروترين دختر ما را كه صد چابك سوار تركمن بر سر   زور بـه  ه نامزدي او شرط بسته بودند ـ ب
آيا اين پسنديده است؟. خواندد و او را سيصد و يكمين زن خود ميبرقصر خود مي

:جالل الدين به نرمي گفت
 دست روي دست گذاشتند تا بهترين دختر را از          ،اما اينكه صد چابك سوار    . ـ نه، اين هم غم انگيز است      
. از هر چيز ناپسندتر است، او بر نيامدندايل آنها بربايند و درصدد نجات

.شمرندقبچاقيان خدعه گرند و فرصت را غنيمت مي. ـ آنروز سواران ما در ايل نبودند
چه شد كه آنهـا حـاال       . واهر داشتي ختو گفتي پدر و چند برادر و        ! ـ گوش كن، سوار   : جالل الدين گفت  

نيستند؟
د و در ميدان گورگنج بدنش را آرام آرام از كعـب پـا بـه                ـ پدر پيرم را ميرغضبان سلطان دستگير كردن       

چاق ربودنـد و بـه خـود      بخواهرانم را سواران ق   . برادرانم به ديار مشرق و مغرب گريختند      . باال تكه تكه كردند   
مگر اين روا است؟. بردند

. ناروا استـ نه، اين هم
ت؟ـ حاال در زير اين آسمان چه جايي و چه كاري براي من مانده اس

ـ جالل الدين به تندي گفت؟
خـواهي از سـرگرمي در      درخـشد و اگـر مـي      ات مـي  ـ اگر شمشير برنده در كف تو براي دفاع از طايفـه           

 رايت سبز ما گردي، در گورگنج نـزد مـن     گاهتكيهي و   ياني و دليري خود را بنما     اههاي كارواني دست بردار   ر
-كمن در حاليكه با خشم لبان خود را با سر آستين پـاك مـي              ـ تر . ي نام آوري را به تو بياموزم      آي تا طريقه  

:كرد گفت
هاي سلطان چون شغاالني سر در عقب مـن          شحنه ،اگر من به گورگنج بيايم    ! ـ سوار بزرگوار، گوش كن    

آيا تو همين را ميخواهي؟. جنگم تا از پا در آيمولي من تسليم پذير نيستم و آنقدر مي. اشتذخواهند گ
:فتجالل الدين گ

از .  باغي با سـروهاي بلنـد خـواهي ديـد    ،رسيي غربي گورگنج مي وقتي تو به دروازه! ـ نه، چنين مباد  
اين دسـتخط را هـم      » .ايي كنيد ماين قصر نو و باغ تالل است؟ مرا به نزد خداوند آن راهن            «: نگهبانان بپرس 
.به آنان بنماي

و خاتم طـال را از انگـشت بـزرگ در    رون كشيد  ورق كاغذي بي،جالل الدين از الي دستار زعفراني خود 
ي كاغذ را با آب دهان نم داد و نگين خاتم را بر             گوشه. اي را بر نگين آن ماليد     ي سوخته ساقهي  دوده  . وردآ

كاغذ را لوله كرد و سـپس تـا زد و           . طغرايي كه با خط زيبا روي نگين حك بود بر كاغذ نقش شد            . آن فشرد 
جـاي  ديده نهاد و در قـوطي مـسين         ه  تركمن كاغذ را بوسيد و ب     . دست تركمن داد  روي زانو صاف كرد و به       

:زنه كه از كمرش آويخته بود پنهان كرد و گفتگرد آتش
!خدا نگهدار. ـ سوار بزرگوار، من با اعتماد به قول تو خواهم آمد

.ي جلوي در اوبه را كنار زد و پشت آن از نظر ناپديد شدتركمن پرده
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 آنجا كه ديگ مسين بزرگي روي آتش غل         ،جلوي اوبه . آنكه سخني گويد از پي او رفت       بي خداوند خانه 
دست همه از پشت بسته بـود و      . ي رنجور و نزار و پاره پوش روي زمين خيس نشسته بودند           زد، پنج برده  مي

يكـري   اسـب كرنـگ كـوه پ       ،هـا كنار برده . شدندهايي به گردن داشتند كه همه به يك كمند وصل مي          حلقه
لگامش محكم كشيده و با سر كمند بـه قـاچ   . داداش را زينت مي گردن قوسي،ايستاده بود كه طوقي از نقره 

.زين پيچيده بود
:تركمن بر اسب نشست و به بردگان نهيب زد

.هايتان را در راه مياندازمگذرانم و الشهاگر تيز نرويد همه را از دم تيغ مي! ـ جانوران كافر، به پيش
خـود را چرخـي داد و ديـري         ي  تـركمن تازيانـه     . دنبال هم ريسه شدند   ه  ج برده از جا برخاستند و ب      پن

.ها از نظر ناپديد شدندنگذشت كه همه در پشت تپه
:قورقوت چوپان وارد اوبه شد و خطاب به جالل الدين گفت

.تابندشسوي اوبه ميه نزديك به صد سوار از دور نمودار شدند و ب! ـ ميهمان بزگوار
 كـي   م،مردي كه با او صحبت كـرد      . كنندمياينها سواران خوارزمشاه هستند كه مرا جستجو        . دانمـ مي 

بود؟
:ترسيد تركمن باز گردد، گفتگويي مي-پيرمرد آهسته

خداوند او را بر سر     . ـ اين مرد پلنگ صحراي قره قوم، بالي راههاي كارواني، راهزن نامي قره خنجر بود              
!عقل آرد
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فصل چهارم

قاضي عادل
ي سـفالي جيحـون كـه     هـاي حوضـه   ي پير صحرانشين را ترك كرد و به عـزم واحـه           حاجي رحيم اوبه  

 از كـوره  مدو روز تمـا . شهرها و قصبات پرجمعيت خوارزم در آن گسترده بودند راه شـمال در پـيش گرفـت          
كـشيد و از  گان بيمار را به گرده مـي داشت و شتر، بازراالغ سالنه سالنه سم بر مي   . گذشتراههاي صحرا مي  

هـاي تـازي و     ش از خوانـدن ترانـه     يـ ودر. يمار هنوز به هوش نيامده بود     ب. ي موزون روان بود   ا گامه ابپي االغ   
. چشم به افق دور دوخته بود،ستاد و در انتظار نمودار شدن گنبدهاي الوان مساجد خوارزمياايراني باز نمي

سـنگي  ي به باال نهاد و به پـشته  اي شن رفته رفته عريض شد و سپس روروز سوم راه باريك ميان تله    
 كـران   ، پوشيده از باغهاي شكوفان و كشتزارهاي زمـردين        بلندي رسيد كه در زير آن دشت خرم و دلگشايي         

محتـشم  هاي خـوانين     برج و باروهاي قلعه    ها با بامهاي مسطح خود، سياه چادرها و       خانه. زدتا كران موج مي   
جد در كنـار گنبـدهاي كاشـي هفـت رنـگ چـون       اهاي مسگلدسته.  در آغوش درختان آرميده بودند  قبچاق

سان آيينـه بـرق ميـزد و ژنـده           بـ  سطح كشتزارهاي پـر آب از دور      . سودندهاي اسالم  سر بر آسمان مي      نيزه
.لوليدند درون آنها مي،پوشان نيم برهنه و پاي در زنجير

:مزمه كنان گفتدرويش بر فراز تپه درنگ كرد و ز
پـانزده سـال    . ولي اكنون وادي رنج و اشك اسـت       . ـ اين زميني است كه براي بهشت آفريده شده است         

ي تواند بگويد كه اين درويش سيه چـرده     حال كي مي  . پيش من از بيم جان چون تبهكاري از اينجا گريختم         
 تكفيرش كرده بود؟،آفتاب سوخته همان نوجواني است كه شيخ االسالم

هاي جهـان ـ ثروتمنـدترين    گورگنج ـ پايتخت تمام پايتخت ي پس از اندكي به دروازه ! ركـ به پيش، ب
.ترين فرمانرواي اسالم خواهيم رسيدشهر عالم، جايگاه سلطان محمد خوارزمشاه ـ زورمندترين و مشئوم

هـاي شـاخ دراز     يشهاي دوچرخي كه بـه گـاوم      بهارفت ار هر چه پيشتر مي   . ه افتاد درويش دوباره به را   
زيـن و سـتام و روسـتاييان آفتـاب سـوخته بـا              بسته بودند، رهگذران پياده، سواران آراسته بر اسبان خـوش         

ـ    گاوها و بع  ي  از هر سو نعره     . شدندخرهاي الغر و نزار بيشتر مي      ـ  بع گوسفندان و ه گـوش  ه راي شـتربانان ب
.رسيدمي

. درويش ريختنددر همان نخستين قصبه جماعتي چماق بدست بر سر 
.بريم تا به قتلت فرمان دهد پس اين شتر چيست؟ ترا پيش قاضي مي،ـ تو كيستي؟ اگر قلندر فقيري

مردي پير، با رداي راه راه، الغـر انـدام و كـشيده             . درويش را به سرايي كه حصارهاي بلند داشت، بردند        
فام، ريش سفيد بلند شانه زده، نگاه تنـد و          ري سترگ شي   عمامه . بر قالي نشسته بود    ، زانو رباال در ايوان چها   

شداشت تـا در برابـر     انداخت و وا مي   آمدند به هراس مي    كساني را كه نزد او مي      ،اشنافذ و رفتار پر طمأنينه    
. منتظر فرمان نشسته بود،كاتب جواني قلم بدست و سر بزير در كناري. دنبه خاك افت

:قاضي پرسيد
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ـ تو كيستي؟
ي مـĤب  رنامم حاجي رحيم بغدادي و از شاگردان شيوخ قد. ماجده خويشمي هكار والده ـ من فرزند گن  

.اندگور غنودهجويم كه در ظلمت سردپويم و ردپاي مردان پارسايي را ميدراز ميراههاي دور و. بغدادم
: قاضي با بدگماني ابرو باال كشيد و چشم به درويش دوخت

-يـا كـافر بـي     است  يست؟ چرا دستار بر سر ندارد؟ مومن مسلمان         ست ك  ا ار كه بر پشت شتر    ميـ اين ب  
اي؟ راست است؟من گفتند كه تو او را زخم زده و مالش را غارت كرده و فروختهه ايمان؟ ب

:درويش دست بسوي آسمان كشيد و گفت
 سخني بـر    من در شگفتم از مفتري كه جز دروغ       ! تو تنها نگهدار و پشتيبان مني     ! ـ پروردگار دانا و توانا    

!ام چه كارام و اندوهي كه خوردهاو را به رنجي كه من برده! زبان ندارد
- احوال اين بيمار هـر چـه مـي    ازـ: قاضي پير با نگاهي پرمعني انگشت سبابه را باال برد و آهسته گفت     

.داني بدرستي و راستي بازگو
ه كوشـشهاي بـراي نجـات جـان         درويش حكايت كرد كه چگونه در راه به كاروان غارت زده رسيد و چ             

. بازرگانان زخم خورده بكار برد
:پيرمرد دستي به ريش سفيد خود كشيد و گفت

ــ ايـن   . رسيد؟ من خود بايد او را ببينمـ شايد اين بيمار مردي محتشم است و دستش به خورشيد مي    
 آمد و بسوي شتر     ه زير وان ب خود را در نعلين كرد از اي      ي  بگفت و از جا برخاست و پس از آنكه پاهاي برهنه            

 گيرنـد   يكوشيدند در سخن گفتن بر يكـديگر پيـش        اهالي قصبه او را در ميان گرفتند و در حاليكه مي          . رفت
:بانگ بركشيدند

. اين شتر هـم داغ او را دارد       . او محمود يلواج بازرگان توانگر گورگنج است      . شناسيمـ ما اين بيمار را مي     
.روندر بغداد ميهط مت و ترب1 يك با دويست ـ سيصد شتر به تبريز و بلغاركاروانهاي محمود يلواج هر

 شنيدن اين سخنان لختي سكوت كرد و به جويدن لبـان خـود پرداخـت و سـپس بـا لحنـي                       هقاضي ب 
:بزرگوارانه به كاتب كه آماده نوشتن حكم بود، چنين تقرير كرد

ار محمود يلواج از اجل بازرگانان گورگنج اسـت،         گويند كه بيم  ي اعتماد مي  چون مردم آگاه و شايسته    «
ي ي من ببريد و طبيـب را بخوانيـد تـا بـا عـصاره              زير آوريد، به خانه   ه  كنم او را با احتياط از شتر ب       حكم مي 

درويش كه با پرستاري از مسلمانان بيمار كـار نيـك انجـام داده              . گياهان شفابخش به درمان او همت گمارد      
توانـد در  چـون شـتر نمـي   . ن نجات يافته بايد بپردازداجر زحمات او را بازرگا. د برود خوتواند به راه است مي 

خر سياه درويـش را بابـت حـق         . تملك درويش باشد ناچار تا زمانيكه صاحبش شفا يابد نزد من خواهد ماند            
.»قضاوت در سراي من نگاهداريد

هـاي ولگـا بـود و در    ي ساكن كرانـه هاقديم يكي از شهرهاي ثروتمند كنار ولگا و از مراكز بازرگاني و صنعتي بلغاربلغار ـ نام  . 1

)لفؤمي تبصره . (محل التقاي رود كاما به رود ولگا قرار داشت
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ـ نوشتي؟: قاضي از كاتب پرسيد
.ـ بله قربان

:طاب به درويش گفتآنگاه قاضي خ
. ي حقير من بستانـ درويش فاضل اين يك درهم را از كيسه

ت داشـت    نهاد و سپس همچنانكـه آنـرا در مـش          هم مسين را گرفت و بوسيد و بر ديده        حاجي رحيم در  
:گفت

رده و تيمـار   زخـم خـو  ر مرا از رنج پرستاري بيمـا  زيرا،همتاييتو در دانش و خرد بي! ـ اي قاضي عادل   
ي مـن بنـده   . خر خواهم ماند اما غم آب و كـاهش را هـم نـدارم             و االغ رهانيدي و گرچه از اين پس بي        شتر  

ولـي اگـر    . افتـد  سبك به كـشكول فقيـر مـي        ،مانم كه از دست صاحب كرم     ي سياهي مي  ناچيز خدا به سكه   
... شود ي مسين هم اكنون دينار طال ميسخاي تو به صفاي تارهاي سيمين محاسن تو باشد اين سكه

:آنگاه گفت. ي خود را گشود و دينار طال در مشتش درخشيدحاجي رحيم پنجه
ـ اي قاضي بزرگوار به حق حق كه پاي تو به هر زميني برسد آن زمين هرگز روي خشكـسالي نخواهـد             

.ديد
وقاضي و اطرافيانشان هاج و واج گاه به يكـديگر           . حركت ايستاد حاجي رحيم مشت خود را بست و بي       

.نگريستندي درويش ميگاه به مشت بسته
ي طـال در    مـين حـاال ديديـد كـه او سـكه          هاما شما   . خوب يادم هست  . ي مسين دادم  او سكه ه  ـ من ب  

دست داشت ـ قاضي اين بگفت و با شتابي كه هيچ كـس از پيـري بـا چنـان وقـار انتظـار نداشـت بـر روي          
:درويش پريد و دست او را چسبيد و گفت

.ازي بايد آنرا بابت قضاوت بپردتو.  را پس بدهـ دينار طال
. ولي سكه ايـن بـار همـان درهـم مـسين بـود      . حاجي رحيم مشت خود را گشود و قاضي سكه را قاپيد     

.مظفرانه به ايوان بازگشتي روي خود بياورد با قيافه ه آنكه بقاضي نفس سردي كشيد و بي
آنكه به پشت سر بنگـرد  دوش انداخت و بيه اشت و بكوله بار خود را برد   . حاجي رحيم بسوي االغ رفت    

:راه گورگنج در پيش گرفت و صداي ذكرش در فضا طنين انداز شد
!ـ ياهو، يا من هو، يا من هو اال هو
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فصل پنجم

در كوي يار
:انديشيدهاي خلوت گورگنج تكيه داده بود و با خود ميديوار بلند يكي از كوچهه حاجي رحيم ب

هـاي مـسطح   هاي كوچك با بامهمان خانه. به همان صورت ساليان دراز پيشين مانده است       همه چيز   « 
فام همانسان در آسمان فيروزه   ه   ب ،هاي كبوتران سپيد بال   دسته. اندپا ايستاده ه  ميان درختان زردآلو و توت ب     

هـاي پرگـل    شـاخه . دنـ  صيحه كـشان در پرواز     ،خورند و باالتر از آنها غليواژهاي خرمايي رنگ       پيچ و تاب مي   
بـر  . انـد لوف را در پناه خود گرفتـه أمي  در كوچك خانه اقاقي همانگونه بر فراز ديوار چنگ گسترده و همان      

ي ختـري بـا جامـه    د،ي از ايـن در نزمـا .  كاريهاي زيبا نمايـان اسـت  ه آن هنوز آثار كند   ي چوب رنگ باخته  
»سرش آمده است؟چه براو حاال كجاست؟ . آمدگلگون و روبند نارنجي بيرون مي

دختـر  . ي بلند گلي رنگ و روبنـد زعفرانـي از آن بيـرون آمـد         در خانه باز شد و دختري نوسان با جامه        
هاي كمي برجسته و چشمان تقريباً مورب و برش لبـاس و گـره روبنـدش نـشان                  گونه. دست داشت ه  بيلي ب 

كرد جلوي نهر آب رفت و با بيل آب را بـه            يدختر در حاليكه آوازي زمزمه م     . ي ترك است  داد كه از تيره   مي
.آب از نقب زير ديوار بسوي باغ روان شد. جوي باغ خانه خود انداخت

دختر ناگهان از جا پريد و روي خود را با دست باريك گندمگون خود پوشاند و به انتهـاي كوچـه نظـر                       
.دوخت

:كشيدر ميدار بانگ بكسي با تحرير و صداي غلت: گوش رسيده آواي دلكشي ب
رود،با رسيدن شب خواب از جشمانم مي

.شمارمر نگار تا صبح اختر ميجاز ه
گرددچون داس مه نو در مزرع سبز فلك نمودار مي

.خون ميشوماز ياد ابروي يار جگر
اين چه تقديري است؟ چه نصيب و قسمتي است؟

.اممن جوياي راز روزهاي آينده
كـاله  . ن بسته بـود، نمـودار شـد       آي سبز تيره كه كمربند رنگيني بر        نهاز ته كوچه سوار جواني با نيم ت       

داشـت و   اسب كهرش رقص كنان گام بـر مـي        . پوستي پاپاخ خود را كج روي ابروي راست پايين كشيده بود          
تاخـت خـود   ه اي بر اسب نواخت و ب ناگهان تازيانه،دختر افتاد ه  وقتي چشمش از دور ب    . آمدآهسته پيش مي  

. ميخكوب كرديك حركت اسب را بر جاه ر رساند و بدخته را ب
سـوار كالهـش    .  زمين اندخت و شتابان به درون خانه دويد و در را پشت سر خود بست               هدختر بيل را ب   

.را تا فرق سر باال كشيد و سپس راه خود را در پيش گرفت و آهسته دور شد
اطـراف انـداخت و سـپس پـيش     ه اساني بـ دختر سري بيرون كشيد و نگاه هر  .  خانه باز شد   دربار ديگر   

.دويد و بيل را برداشت و باز پشت در را از نظر ناپديد شد
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ـ  با كاله بوقي و دستار سپيد و خرقه      هدرويش ريشوي آفتاب سوخت    ه ي رنگينش چون كوري عصا زنان ب
فكر ي و باز رشتهاي گلي رنگي را كه به آن گير كرده بود برداشت و در بغل نهاد              در نزديك شد و تكه پارچه     

:از سر گرفت و زمزمه كنان گفت
اين همان درخت است كه حاال كمي بلنـدتر  . ـ آري همه چيز اينجا به همان صورت پيشين مانده است          

دختر هم به همان يـار رعنـايي        . اين همان  در است كه حاال كهنه شده و تاب برداشته است            . تر است و انبوه 
پـس آن دختـري كـه سـالها         . ولي اين آن دختر نيـست     . اش بودم گي دلباخته ماند كه من در شانزده سال     مي

همـه  !!  حاال كجاسـت؟   ،رو و به همان شيريني زردآلوهايش بود      ايستاد و سبزه  پيش با سبد زردآلود اينجا مي     
فقـط  . حتي بر فراز آن برج كهن نيز غليواژهـا مثـل گذاشـته در پروازنـد        . چيز به همان صورت پيشين است     

...حيم ديگر آن حاجي رحيم نيست حاجي ر
ي وش رسيد و مرد سـالخورده ه گپيري بي  صداي سرفه ،از پشت در كهنه. در كوفته درويش با عصا ب  

.سفيد برسر داشت، در را گشودي ي خميده پشتي كه عمامه خشكيده
!هو، يا حقـ يا: حاجي رحيم بانگ زد
ي كرد و سپس دست به پر شال خـود بـرد و كيـسه      زرخ آبچكان درويش را وراندا    پيرمرد با چشمان س   

ي سـياه  د درون آنرا كاويـد و سـكه       خون گچي رنگ خو   اي از آن بيرون كشيد و با انگشتان بي        چرمين كهنه 
.نازكي در آورد و به درويش داد
ساكن ايـن خانـه   ! يا هو! ـ اللهم صل علي محمد و آله: ديده نهاد و بانگ زد    ه  درويش سكه را بوسيد و ب     

 دعا كنم؟يگانهدرگاه خداي ه نامش چيست تا در حقش ب
گ در بـازار بـزر  .  قره مقسوم حـداد اسـت  نِآخانه از . نم، ولي صاحب آن من نيستمـ ساكن اين خانه م 

او از احـسان بـه خادمـان       . رگاه سالح سازي قره مقسوم را نشناسد      اكبزرگ و   ي  كسي نيست كه آهنگرخانه     
.دين دريغ ندارد

اند؟شود بازگو كه در دفتر تقدير ترا به چه نام رقم زده كرامت از تو ظاهر ميـ اي پير كه
-واقعه نويس سلطانم و در وصف خود فقط مـي    -يوسف  من ميرزا .  مرا صاحب كرامت مخوان    ـ اي مرد،  

:توانم بگويم
شتــم همـه عمــراستوروار بدينســان گذ

كه بــرده گشتـه فـرزندم و اسيـر عيــال
چه دارم از اين پنجه شمرده تمام؟به كف 

1بـالار نـامـه بـا صـد هـزار گونـه وشمـ

.  هجـري قمـري  391سال وفـات  .  مجدالدين اسحق كسائي مروزي از شاعران اواخر قرن چهارم هجري استشعر از ابوالحسن. 1

)مترجم(
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 چـون   تو يك درهم سياه نثار من كـردي و        . صاحب كرامتي با تمام اين احوال     !  خير، خير  : گفت درويش
.  ناب بدل گرديد في الفور به دنياري از زرِ،همعطاي تو از صفاي قلب بود در

دينار طال با خطي كـه      . ماند نظر دوخت  ي طيور مي  درويش كه به پنجه   پيرمرد خم شد و به كف دست        
.درخشيدروي آن حك بود كف دستش مي

ام ولي در سراسر عمر دراز خود هيچگاه آنرا بـه چـشم   ـ من شرح معجزات و كرامات را در كتب خوانده      
خـواهي پيـر نيمـه بينـا را      ميازاركني و يا مثل آن شعبده باز چارسوي بتو درويش يا اعجاز مي. نديده بودم 

.مسخره كني
غالم خود را به بازار بفرسـت تـا كبـاب و حلـوا و از آن                 . تواني خاصيت اين دنيار را بيازمايي     ـ اما تو مي   

باشد كه از آن نعمت سهمي هم نصيب مسافر مسكين گـردد كـه از ديـار دور و از                    . هاي شيرين بخرد  خربزه
.آمده استارض اقدس بغداد يكراست بدين جا 

هايت را بـر  آي و ديدهآيي؟ حال كه چنين است به خانه در  ـ عجب، تو از دارالسالم بغداد مي      : پير گفت 
.من هم نيروي دينار عجيب تو را خواهم سنجيد. من حكايت كن
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فصل ششم

واقعه نويس سلطان
ـ        پيرمرد  كه نعلين چرمي زردش روي زمين كشيده مي          ه گذشـت و بـه      شد سالنه سـالنه از حيـاط خان

!دنبال من بيابه ـ مسافر، : ايوان رفت و آنگاه به درويش گفت
هـاي  حاجي رحيم از پي پيرمرد وارد اتاقي شد كه وسط آن آجر فـرش و در طـول ديوارهـاي آن قـالي       

طاق . هاي شاه نشين اتاق را دو تنگ سيمين و يك گلدان بلور عراقي زينت ميداد          طاقچه. فرش بود ي  كناره  
پوشانيد و روزني بـراي خروج دود در       ر رفته بود مي   اكر رنگيني كه در ساختن آن هنر ب       دا تيرهاي ضرب  اتاق ر 

كنـار ديـوار    . سوختر آتش مي  پ منقلي   ،چهارگوشي  ط صحن اتاق در يك حفره       سدر و . آن تعيبه شده بود   
. پر بود،ي زرد سه صندوق درباز با روكش آهني، از كتابهاي بزرگ قطور با جلدهاي  چرم،عقبي اتاق

.فش خود را دم در گذاشت و در برابر پيرمرد دو زانو بر زمين نشستكدرويش عصا و خورجين و 
! ـ بنت زنكيجه:پيرمرد با صداي لرزان بانگ زد

 از در درآمد و دسـت بـه     ،كبودي  پوشانيد و با عمامه     راه بلند كه سراپايش را مي     راهي  پسركي با لباده    
.منتظر فرمان ايستادسينه تعظيمي كرد و 
بابا سقالب، برو بـازار بـه   :  و به سقالب پير بده و بگوـ اين دينار طال را بگير: رك گفتپير خطاب به پس  

صـرافي كـه    بـه   انـد و    هاي زر و سيم نشسته    هاي پر از سكه   صرافان، به آنجا كه هنديان كنار جعبه      ي  راسته  
اگـر صـراف   .  طـالي آن اصـل اسـت يـا نـه     دند و ببينريشش از همه سفيدتر است بگو اين سكه را محك بز    

كـه سـقالب    پـس از آن   . هم نقره بدهـد    و در  داو بگويد كه آنرا خورد كن     ه  هندي گفت كه دينار بدلي نيست ب      
جو ميل دارد بخرد    تآشپزان برود و هر چه را كه اين مرد شريف حقيق          ي   به راسته    ،هاي نقره را گرفت   درهم

.و بياورد
ـ غالم چه بخرد؟: و كرد و پرسيدپسرك به درويش ر
كجا او را ديـده بـود؟       . رسيداش عجيب آشنا بنظر مي    خطوط ظريف چهره  . نگرسيتدرويش به پسر مي   

:به پسر گفت
دانـد بـه   ـ به غالم بگو زنبيل را بردارد و هر چه را كه خود براي برادري كه سالها نديده  است، نيكو مي          

. ميل خود بخرد و بياورد
ـ به سقالب بگو وقتي از بازار برگـشت بـا آن جبـه    : گوش او گفتپير پسر را نزد خود خواند و در     آنگاه  

ـ نـ يتـو د . من را بپوشد و بعد بيايدي ه اول برود قباي كهن  . هميشگي اينجا نيايد  ي  ژنده  ي   او بـده و  ه ار را ب
.گويد بنويسي تا هر چه كه اين مرد مي،خودت زود برگرد و قلم و دوات و كاغذ هم ياد نرود

.پسر بيرون رفت و ديري نگذشت كه با كاغذ و قلم و دوات بازگشت
:يوسف به درويش گفتميرزا

بغداد افتاد؟ي  طيبه ه يد اهل كجايي و چگونه گذرت به بلـ نخست بگو نام تو چيست؟


