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حاضـرم بـه تمـام      . كوچكي است در حوالي بـصره     ي  مولدم قصبه   . ـ نام من حاجي رحيم بغدادي است      
.گويمدارد با تو بازاما نخست اجازه بده مطلبي را كه خاطر مرا بخود مشغول مي. پرسشهاي تو پاسخ گويم

.ـ هر چه خواهي بگوي: پير گفت
در ميان شاگرداني كـه بـا مـن از    . امبغداد نزد علماي شهير درس خوانده   ي  نظاميه  ي  ـ من در مدرسه     

. بود پيوسته افسرده و خاموش و در كار و درس سخت كـوش            گرفتند جواني   نور اين اختران دانش فيض مي     
نامي گورگنج و بـالد     ي  طنه  لخواهم گرد جهان بگردم و از دارالس      او گفتم كه آهنگ سفر دارم و مي       ه  وقتي ب 

حاجي رحيم بغـدادي، چـون بـه گـورگنج     «ـ : آباد بخارا و سمرقند ديدن كنم، دامنم بگرفت و به تمنا گفت      
غربـي  ي مجاور شارع عام ميـان بـازار و دروازه   ي ن خوارزم رسيدي به سومين كوچه   پايتخت پرنعمت شاها  

اگـر آنهـا   . اند يا نه ساز را پيدا كن و ببين والدين بزرگوار من زندهقره مقسوم حداد سالحي شهر برو و خانه   
به بغداد بر من    را ديدي برايشان حكايت كن كه من به چه كار مشغولم و هر چه از آنها شنيدي در بازگشت                    

ولي تصادفات روزگـار و تنـدباد   . ورم و اندكي بعد عازم سفر شدمآاو قول دادم حاجتش را بره من ب » .بازگوي
1از زير آفتاب سوزان هندوستان گذشتم، صحاري دوردست تاتارستان        . حوادث مرا به اطراف عالم پرتاب كرد      

هاي اقيـانوس  دارد ديدم، كرانه تاز تاتاران مصون مي  را پيمودم، ديوار عظيمي را كه كشور چين را از تاخت و           
 ساليان درازي بـر ايـن منـوال سـپري شـد تـا             2.خروشان را سير كردم و همه جا به مردم مسلمان برخوردم          

هم خانه را يـافتم و هـم   . مي كه دوست بغدادي من گفته بود آمديام به گورگنج رسيدم و به سراغ كو      سرانج
تـو  . رم در گفتگـويم  كـ نده ديدم و اينك با تو مرد صاحب         پيد گل بر آن سايه افك     دري را كه درخت اقاقي س     

ياد داري؟ه البد آن جوان را كه زماني ساكن اين خانه بود و پانزده سال پيش گورگنج را ترك گفت ب
ـ آن جوان چه نام دارد؟: پير با لحني تند پرسيد

.دناميدنـ در آن دارالعلم او را ابوجعفر خوارزمي مي
ت كـردي   أ تو چگونه جـر    !ـ اي بخت برگشته   : ميرزاي پير از شنيدن اين نام ناگهان برآشفت و بانگ زد          

داني كه او چه گناه عظيمي مرتكب شده است؟ با آنكه در ريعان جواني بود               مگر نمي ! اين نام را بر زبان راني     
خويـشان را نيـز بـه گـرداب بـال      ي ننگ بر دامان خود و والدينشان نشاند و كم مانده بود كه جملـه     ي  لكه  

.بكشاند
توانست مرتكب شود؟ آيا كسي را كشته بـود و يـا قـصد جـان                چه گناهي مي  . ـ ولي او بسيار جوان بود     

خان بزرگي را داشت؟

تـرك  ي شـد و از قبايـل چادرنـشين تيـره     ناميده مي» رستانتاتا«تاتارستان ـ در آن دوران سرزمين كنوني مغولستان و چين غربي  . 1

)لفؤمي تبصره . (گرديد اطاق مياآنهي به همه » تاتار«عنوان مشترك مسكون بود و

راه بـزرگ  « ميانه و پس از آن تاجيكان كـه صـنعتگران اليـق و بازرگانـان كـاردان بودنـد از ديـر زمـان در طـول          سيايآسغديان . 2

)لفؤمي تبصره . (سياي ميانه تا چين پراكنده بودند و همه جا مراكز كسب و تجارت آنان داير بودآ از »بازرگاني ابريشم
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در زمـره  . ـ اين ابو جعفر نااهل از اوان جواني در فهم و فراست و كار و كوش در ميان همگنان فرد بـود            
كوشيد هم فن طالقت لسان و فـصاحت كـالم و   كرد و ميترين مدرسان كسب علم ميطالب ديگر نزد به ي  

ي در هـر رشـته بـه ذروه    . يات كالم اهللا مجيد پي بردآرا فراگيرد و هم به مفهوم عميق ترسل و  رموز صنع     
. اختكمال رسيد و به تقليد و استقبال فردوسي و رودكي و ابوسعيد ابي الخير به سرودن قصيده و غزل پرد                   

... سوسه بر ميانگيخت وو  شك ، ايمانتو فقط در دل افراد سسمت آموز نبود كولي اشعار او ح
ـ اين جوان نگون بخت كيش كافري در پيش گرفت و با علمـا و           : پير صداي خود را آهسته كرد و گفت       

يكي از امـامـان   سرانجام وقتي   . ائمه به جدل پرداخت و در دل مستمعين ساده لوح شك و ترديد رسوخ داد              
ابوجعفر زيان  » .افكندبرد و به مغاك آتشين دوزخ مي      اي ترا به بهشت نمي    ي كه تـو برگزيده   هرا«: به او گفت  

هر بار كـه تـو نمـاز و    ! الزم نيست مرا به بهشت بخوني. تو  ارزاني بودبهشت بر«: به گستاخي گشود و گفت    
مسجد محمـد يـا كليـساي عيـسي و يـا            : گويم خود مي  كني من با  دعا و مسجد و پرهيزكاري را موعظه مي       

خـدا  .  وجـود نـدارد    خـدا . كنشت موسي چه توفيري با هم دارند؟ من همه جا گشتم و هيچ جا خدا نيـافتم                
.»راهنما و چراغ راه من ابوعلي سينا است. كنندكساني است كه با اين نام سوداگري ميي ساخته 

ميخواستند .  تكفيرش كردنـد و امر به دستگيريش دادند       ،شرعامـامـان بـه شنيدن ايـن سخنان خالف       
ولـي  .  زبان زهرآلودش را ببرند و دو دستش را قطع كنند تا ديگر نتواند اشـعار پليـد بگويـد                   ،در ميدان شهر  

نخست پنداشتند پدرش بر او رحم آورده و فرزند         . ابوجعفر چست و چاالك چون ماري گريخت و ناپديد شد         
 را از امامان شـنيد فرمـان داد         الطان محمد خوارزمشاه كه اين ماجر     س. اني نهان كرده است   خطاكار را در مك   

: زنجيـر پـايش حـك كننـد    ي د و بر حلقه نپدر را بگيرند و در سياهچال نمور پر از كنه و ساس به بند بكش             
نقـدر در بنـد   آو د ديگرش را بر جاي او بنشانند   سلطان حكم كرد كه اگر پدر بميرد خويشاون       . »مادام العمر «

.نگاهدارند تا ابوجعفر به پاي خود باز گردد
درخـشيد و  ـ آيا پدر هنوز در زندان اسـت؟ ـ چـشمانش از شـدت التهـاب مـي      : درويش آهسته پرسيد
. رنگش مثل ميت سفيد بود

جـالدان  . ـ نه، پدر تاب رطوبت و ظلمت و نيش كنه و ساس سياهچال را نياورد و جان سپرد              : پير گفت 
.فرمان سلطان پسر كهتر او طغان را گرفتند و در همان سياهچال با همان زنجير به بند كشيدندبه 

!ـ چه جنايتي: درويش زير لب گفت
در پرسـتاري او    . سـوزد حال اين پسرك بيگناه سـخت مـي       ه  ـ من دلم ب   : پير به سخن ادامه داد و گفت      

طغان . را در پيش گيرد به تربيتش همت گماشتم      ر نااهلش   خواستم راه برادر مهت    و چون نمي   بسيار كوشيدم 
مـن او  . داد-نزد من خواندن و نوشتن آموخت ولي به كارهاي هنري و سالح سازي شوق بيشتري نشان مـي         

اكنون جـاي طغـان را   . او بياموزده را براي شاگردي به قره مقسوم حداد سپردم تا فن ساختن سالح اعال را ب   
ايـن دختـر در خوانـدن و نوشـتن و     . كنـد ي كه از يك كنيز است، پر مي       نزد من بنت زنكيجه دخترك يتيم     

اشـياء در نظـرم   . دهـد چشمان من در اثر پيري بينايي از دست مي.  ذوقي سرشار دارد،هاحفظ اشعار و ترانه 
كند و كاتـب    بنت زنكيجه مرا دستياري مي    .  سه قرص ماه در آسمان ميبينم      ،تار است و بجاي يك قرص ماه      
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دارد و اينك هم اوست كه قلم بدست در برابـر           نويسد و از كتابها نسخه برمي     هايم را مي  گفته. استمن شده   
.تو نشسته است

خانـه  در درويش دريافت كه كاتب عمامه بسر همان دختركي است كـه چنـدي پـيش بيـل بدسـت از                
 از حال دختر ديگري كه    ت نكرد آزير انداخت و جر   ه  بدقت در او نگريست، چشمان خود را ب       . ده بود مبيرون آ 

ــ  : درويش بر تشويش درون غالب آمد و خطاب به پير گفـت . ددر شانزده سالگي همينجا ديده بود جويا شو   
اي  و اينك او حـق   ه  گويي كه صاحب كرامت نيستي؟ تو به اين دخترك خواندن و نوشتن آموخت            چگونه مي 

.انون دانش استتو كي بنيم كه خانه مي. دارد دستار كاتبان بر سر بندد
ـ حال از سرگذشت خـود      : پير انگشتان باريك دو دست را در هم پيچيد و به درويش خيره شد و گفت               

خواهمي همچنان زندگي را به آوارگي بگذراني؟تا كي مي.. بگو
:خود را تكاني داد و چشمان سياه آتشين خود را به پير دوخت و گفتي درويش سر ژوليده 

، مادر من تنگدستي است كـه حـزن و انـدوه          .  كرده است  ابدر بيابانه ت كه مرا در   ـ پدر من گرسنگي اس    
معلم مـن تـرس از      . نيد و در پستانش شير براي نوزاد باقي نگذاشت        اكاشك در ديدگانش فرو خش    ي  چشمه  

.تيغ جالد بود
:ميرزاي پير سري تكان داد و گفت

 خاطر تو را براي دبيـري بـه خـدمت خـود             اي و هر قاضي و حاكمي به طيب       ـ تو به زيور دانش آراسته     
در اين كتابخانه   . شاهي بپذيرم ي  من خود هم اكنون حاضرم تو را براي رونوسي از كتب كتابخانه             . پذيردمي

از ايـن كتابهـا بايـد نـسخه         . متون نادر منحصر به فردي هست كه حتي نام آنها هم بر كـسي آشـنا نيـست                 
ـ   ي چرا تو بايد آواره .  باز ماند برداشت تا براي مردم روزگاران آينده      در و دري راهها باشي؟ براسـتي مگـر درب

گرد و  غبار راهها غوته خوردن و در سنگالخها پرسه زدن براي تو دلپذير است؟
: درويش با صداي گرفته گفت
ـب خـوب نسازيلـَگويند مـــرا چــون س
و فــــرش ملـــونمــاؤاگــــه آراستــــه

كنــم لحــن مغنــيه  گــردان چبــا نعــره
نــم مجلــس گلــشنكاسبــان چي بــا پويه 

جوش مي و نوش لب ساقي به چه كار است
1جوشيــدن خــون بـايد بـرعيبــه جــوشن

:پيرمرد با حيرت دست برافشاند و گفت

).مترجم. ( هجري365 تا 350دوران سلطنت از . بن نوح پادشاه سامانيشعر از منصور. 1
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ر برابر سـلطان  ي آنست كه دااسبان و جوشيدن خون يعني چه؟ چه كس را يار     ي  ـ نعره گردان و پويه      
اي  هـ عظيم  الشان و متقدرترين فرمانرواي عالم اسالمي سر برافرازد؟ از اردوگاه بيگانـه فقـط زمـاني شـعله                

.آتش زبانه خواهد كشيد كه سلطان خود آهنگ جنگ كند
.هايش عالم را يكسره در خود فرو خواهد سوختكشد كه شرارهـ از سوي شرق آتش هولناكي زبانه مي

:كان داد و گفتپير سري ت
مـاوراء النهـر و سراسـر قلمـرو خوارزمـشاهان       ي  ه   در خطّ  ،تا خوارزمشاه شمشير از نيام برنكشيده     . ـ نه 

.آرامش برقرار است
پيري كه پايش در زنجير و سر زنجير به كمرش بسته بود بـا سـبد خوراكيهـايي                  ي  در اين هنگام برده     

.از در در آمدكه با دنيار عجيب از بازار خريده بود بي صدا 
هاي موههاي خاكستري درازش بر شانه    . پوشانيدقامت را مي  اه راه كوتاهي بدن نحيف پير بلند      ري  جبه  

هـاي عـسل و   ابريشميني روي قالي گسترد و قرصهاي نـان، نانهـاي بـادامي، كاسـه    ي سفره . فرو ريخته بود  
.تنقالت را روي سفره چيدظرفهاي پسته و بادام و كشمش، و برشهاي خربزه و انواع حلويات و 

:يوسف پرسيدرزادرويش از مي
دهي با اين برده پير صحبت كنم؟ـ اجازه مي

.بگو. ـ قدر ميهمان مسافر عزيز است
:حاجي رحيم از برده پرسيد

ـ پدر، اهل كجايي؟
.پدرم در سواحل رود بـزرگ ولگـا مـاهيگيري ميكـرد    . امـ من در ديار دور، در سرزمين روس زاده شده 

مـرا دسـتگير   » لاسـوزد «ايالـت  » كنياز« طفل بودم كه سواران .شودولگا به زبان مردم اينجا آتل ناميده مي 
كنيازهـاي مـا   . زبان ما همان امير يا خان يا بيگ شماسـت   ه  ب» كنياز«. اين ايالت مجاور ايالت ماست    . كردند

ا از مـرد و زن و دختـر گرفتـه تـا     اند و هر كس، ديگري را مغلـوب كنـد رعايـاي او ر   هميشه با هم در جنگ 
كم را  خـواهر مـن و  . فروشدگوسفند در بالد غريب مي    ي  برد و همه را چون گله       اسارت مي ه  كودكان نوزاد ب  

سـت   ا هم كنياز به تجار بلغار فروخت و آنها ما را به شهر بيالر كه يكي از مراكز بازرگاني در كنـار رود كامـا                       
خـواهرم را كجـا   . آنان از راه صحرا به گـورگنج آوردنـد  ي   مرا نيز در زمره      اسيران و يبردند و از آنجا جمله      

اكنون مشك مويم كافور شده و چون موي بز رشـته  . گذرداز آن واقعه زمان درازي مي. دانمفروختند ـ نمي 
-ن نمـي  ند ولگا از دلم بيرو    لبومم در ساحل ب   آرزوي ديدار يار و ديار و ده زاد       با اين همه    . رشته آويخته است  

بودند زبان مـادري را      اگر ساير اسيران هموطن من نمي      وام  در اين مدت زبان تركمني و پارسي آموخته       . رود
. گـويم اي با آنها سخن مي    كنم و چند كلمه   گاه با هموطنان خود مالقات مي     ،در بازار . يكسره از ياد برده بودم    

.هموطنان پاي در زنجير من در اين سامان بسيارند
تو چيست؟ـ نام 
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ـ آنگـاه بـرده     . خوانندمي» وكاالبابا اس «ن ما مثل گذشته مرا      ولي اسيرا . دنامنـ مرا در اينجا سقالب مي     
اما شيندم كه تو گرد جهان      . كنم مرا ببخش  ـ اگر جسارت مي   : پير در برابر درويش سر فرود آورد و گفت        ي  
ن را به دنيار زرين بدل نمايي، با اين وصـف           هم مسي تواني در كنيم و مي  سان اعجاز مي  گردي و چون مقد   مي

شايد روزي . مرا از او بخر تا خدمتگزار صديق و وفادار تو باشم     . براي تو دشوار نيست كه مرا از صاحبم بخري        
.گذرت به ديار من افتد و مرا نيز با خود ببري و روسها را در آنجا ببيني

:ه  درويش گفتيوسف از شنيدن اين سخن ابرو در هم كشيد و بميرزا
در بري؟ه من را از راه بي خواهي برده ـ تو مي

.گذرانممن خود فقيرم و از سخاي ديگران روزگار مي! در برمه تو را از راه بي ـ مرا چه سود كه برده 
:سقالب آهي كشيد و با خود گفت

ـ اين بگفت و    . ر برم بينم كه بايد تا آخر عمر در همين سرزمين غربت بمانم و همين جا سر به گو                ـ مي 
هـا كـام   ـ حاال با اين خـوراكي : با احتياط بر قالي گام نهاد و آفتابه و لگن مسين منقوشي را برداشت و گفت            

.شيرين كنيد
گلدوزي شده خشك كردند و خاموش  ي  يوسف و درويش دست خود را در لگن شستند و با حوله             ميرزا

مزه كرد و سپس خداوند خانه را سپاس گفت و اذن رفتن            درويش از هر خوراكي اندكي      . به خوردن نشستند  
.خواست

مـن ديگـر    «:  كهنـه ايـستاد و بـا خـود گفـت            ديري به تماشاي درِ    ،درختي  در كوچه خلوت در سايه      
آموخت، چگونـه قلـم     زماني در اين خانه اين پير مهربان به من مي         . سعادت ديدار اين خانه را نخواهم داشت      

من آخرين دينار طالي خود را از او دريغ نداشتم تا بتـوانم زمـان          . وف را بنويسم  بدست گيرم و نخستين حر    
»!اينك وقت رفتن است... بيشتري با او باشم و صداي آشنا و دلنواز او را بشنوم 

سپس بنت زنكيجـه بـه اتـاق        . داشتيوسف ديري از در چشم بر نمي      پس از رفتن مهمان عجيب، ميرزا     
:آمد و گفت

مان من بر آنست كه اين حاجي رحيم بغدادي همان ابوجعفر فراري دهري مـذهب ماسـت          ـ باباجان، گ  
... جوانك سابق را بر تو دشوار ساخته است نكه حاالت صورتش را ريش فرو پوشانده و شناخت

مگر من  حاضر بـودم بـا منكـر خـدا كـه امامـان       ! ما النه خواهد كردي ـ خاموش باش واال بال در خانه   
مـا در ايـامي بـسر       ! اند گفتگو كنم؟ نشنوم كه ديگر تو نام اين مهمان زودگذر را بر زبان راني              هتكفيرش كرد 

بايد اين پند حكيمانه  . شنودگوش ايستاه است و هر چه بگويي مي       ه  بريم كه در پس هر ديوار بدخواهي ب       مي
:گوش سپرده را شب و روز ب

همي گفتم زبـانـا راز مگشـاي
ست منماي همه با دو، دلنهانِ

خردمند آن كسي را مرد خواند
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1كـه راز دل نهفتـن بـه تـوانـد

:بنت زنكيجه گفت
:تنها از غير دوست زبان بربند: ـ خاموشي در برابر دوستان؟ مگر عارف بزرگ نگفته است

رفتم به طبيب و گفتم از درد نهان
2گفتا از غيـر دوست بـر بنـد زبـان

! از خاموش ماندن در تمام عمر استشادي بهي  ماند؟ مرگ با ترانه توان تمام عمر خاموشمگر مي
:پيرمرد بانگ زد
شب رفت و حديث خوارزمـشاه بـزرگ بـه پايـان        ! اهللا به فرياد من بيكس رس     ! خاموش! ـ خاموش باش  

 اما جـز جـور و ظلـم و كـشتار مردمـان كـاري        .من همچنان در انتظار افتخارات و فتوحات او هستم        . نرسيد
ي نگي تهي دروني از كار در آيد كه چون درونش را برون گرداننـد النـه        سترسم كه نگار ما بت      مي. بينميمن

جانب من كن و با پرتوي انوار خـويش مـرا رهنمـون             ه  پروردگارا نظر عنايت ب   ... كژدم باشد   ي  مور و آشيانه    
!باش

).مترجم). ( هجري446ليف در حدود أتاريخ ت(ويس و رامين : فخرالدين اسعد گرگاني . 1

).مترجم. (از عارفان و محدثان بزرگ قرن پنجم هجري).  هجري440-0357ابي الخير بيتي از رباعيات ابوسعيد . 2
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بخش دوم

!خوارزمشاه نيرومند و هراس انگيز است
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ولفصل ا

بامداد در قصر سلطان

  و   ؛اميـد نان و بيم جـان    : دو طرف دارد   ! اي برادر  ،عمل پادشاه 
1خردمندانست بدان اميد در اين بيم افتادنخالف رأي

هاي تنگ شـهر گـورگنج    سه امام سالخورده از يكي از كوچه،در هواي گرگ و ميش پيش از سپيده دم        
فانوس جداري از كاغذ روغني شـفاف داشـت و نـور       . كشيدوس مي غالمي در پيشاپيش آنان فان    . گذشتندمي

فقيهان دامن عباهاي بلند خـود را بدسـت گرفتـه و از روي نهرهـايي كـه آب        . تابيدضعيفي از آن بيرون مي    
دكانهاي شهر بسته بود و هنگـام عبـور از كنـار آنهـا              . پريدندزالل سحرگاه زمزمه كنان در آنها روان بود مي        

 بوي تند چرم زين و يـراق و كفـش بـه مـشام     ،چرمسازان و كفاشاني عنبر و رنگ و در راسته   بوي فلفل و    
:در ميدان جلوي قصر يكي از يساوالن با بانگ خشن امر كرد. رسيدمي

رويد؟در اين شبگير كجا مي! ـ ايست
.رويمامر سلطان فلك رفعت براي نماز صبح به قصر ميه ـ ما امامان مسجد بزرگي كه ب

! برويد به خير و سالمتـ
چند سوار از تاريكي بيرون آمدند و به        . دروازه باز شد  . رفيع قصر متوقف شدند   ي  امامان در برابر دروازه     

به مقصدي كه فقـط     » جهانبان دين پرور دادگر   «اينها قاصداني بودند كه به فرمان       . تاخت از ميدان گذشتند   
.شتافتندآنان معلوم بود ميي بر فرستنده 

 پهنـاور   يدر سـرا  . دند و از دروازه گذشتند    يران از روي جسر خندق پر آب جلوي قصر پاروچين رد ش           پ
 را كنار دام دين را شناختند و خود     خُ ،دو تن از يساوالن   .  يساوالن شاهي از هر سو در رفت و آمد بودند          ،قصر

هاي سنگين  خواب آلود دروازه  قاپوچيان  . ر گذشتند گامامان از چند سراي كوچك دي     . رندكشيدند تا آنها بگذ   
.گشودندرا با كليدهاي آهنگي بزرگ مي

 جوشن  پوش و كالهخود بسر       ،بدستهپاشنه داري رسيدند كه دو فراش نيز      ي  سرانجام به در دو لنگه      
.در دو سوي آن برجا خشك شده بودند
، پـيش آمـد و   خاستگلين پر روغن دود بر مي    ي  آن درون كاسه    ي  حاجبي مشعل بدست كه از فتيله       

:گفت
.اندعالم هنوز از خلوت بيرون نيامدهي ـ قبله 

هاي خود را كندند و وارد تاالر شدند و دو زانو بر قالي نشـستند و كتابهـاي بزرگـي را كـه          امامان نعلين 
:يكي از آنها گفت. جلدهاي چرمين با قالبهاي مسين داشتند در برابر خود گشودند

)مترجم. (باب اول، حكايت شانزدهم: گلستان سعدي. 1
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. سـلطان مجلـس بـزم آراسـت    . ان خردسال خود را به گروگـان فرسـتادند  ـ ديروز چهار خان ياغي پسر  
.دوازده گوسفند سر بريدند

:امام ديگر صداي خو را پست كرد و آهسته گفت
.ي در سر دارددـ ببينم امروز چه تمهي

:كشيد و گفتسرد آن ديگري آهي 
.ار برنياييمـ صالح ما در آنست كه هر چه بگويد سخنش را تصديق كنيم و در مقام انك

اي ايـستاده و پيرامـونش كـران تـا          سلطان محمد خوارزمشاه در خواب ديد كه در صحرا بر باالي پشته           
. آسمان از پرتو گلگون آفتاب غروب رنـگ خـون بـه خـود گرفتـه اسـت      . اندكران جماعتي بيشمار فراز آمده   

زار سـر بـه     امون يكنواخـت و شـن     آيد تا در پس هـ     خورشيد هنوز فروغ خيره كننده دارد و شتابان فرود مي         
. چاهسار مغرب فرو كشد

:خيزداز جماعت غريو بر مي
هـا در زيـر دسـتارهاي سـفيد     آيند و چهـره  ميريه زـ پشتها آهسته ب! ـ عمر و دولت سلطان پاينده باد    

.شوندناپديد مي
اي هميـشه خروشـان     هاي آنـان كـه بـه امـواج دريـ          افتند و جز لباده   همه در برابر فرمانروا به خاك مي      

. ماند چيزي پيدا نيست مي1خوارزام
گرايـد،  شـود و بـه خاموشـي مـي         از دورادور طنـين افكـن مـي        »!اقبال پادشاه پاينده باد   «آخرين غريو   
سـوي رو   سـلطان در كور   . رودنيلگون فرو مي  كند و  هامون نرم نرم در خاموشي و تاريكي           خورشيد افول مي  

فرمـان  . آينـد خزند و از دامن تپـه فـراز مـي    خميده آهسته آهسته بسوي او مي     بيند كه پشتهاي  زوال مي ه  ب
ـ          ـ ولي پشتهاي بيشمار پوشيده از لباده      ! عقب. ـ بس است  : دهدمي ه هاي راه راه كه شالهاي نـارنجي رنـگ ب

،آنهـا ي رسـد كـه همـه    نظر سـلطان مـي  ه ب. شوندتر ميدور آنها پيچيده است از هر سوي نزديك و نزديك  
دود و به   سلطان پيش مي  . رعايا آهنگ كشتن فرمانرواي خود را دارند      . اندهاي تيز زير بغل پنهان كرده     شنهد

زيـر لبـاده    . پـرد دور مي ه  دارد و چون مرغي ب    لباده خيز بر مي   . كوبدپشتي كه از همه نزديكتر است لگد مي       
:گويدبا خود مي. ستكوبد زيرا آنها هم تهي اهاي ديگر لگد ميبه لباده. هيچ كس نيست

بـه  . در ميان آنها يكي هست كه خود را پنهان كرده و در كمين است تا خنجر به قلب من فـرود آورد                     «
».قلبي كه فقط براي سعادت و عظمت خاندان جليل خوارزمشاهان زنده و در تپش است

و بـه زحمـت     ـ صـداي او خفـه و گرفتـه اسـت            ! دور شويد : دهدسلطان به شما فرمان مي    ! ـ بس است  
پيرامون او را هـامون خـاموش و تاريـك فـرا گرفتـه و او در ايـن                . گرددهمه چيز ناپديد مي   . شودشنيده مي 
هـا،  اما در اينجا، در همين نزديكي، پـشت يكـي از آن تپـه   . سمند مانده است يبپايان يكه و تنها و      بيابان بي 

)مؤلفي تبصره . (ناميدندمي) بحيره خوارزم ـ مترجم(در قرن سيزدهم ميالدي درياچه آرال را درياي خوارزم . 1
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همـه خواسـتار   ...  بر قلب سـلطان فـرود آرد   كسي در تاريكي پنهان است، همان كس كه بايد خنجر خود را      
اين يك تن كيست؟. مرگ او هستند ولي تنها يك تن عزم بر قتل او جزم كرده است

: ولوله در فضا انداخت وغريو جماعت از دور برخاست
!سر فراز باد جالل الدين، پور رشيد و وليعهد خوارزمشاه! ـ عمر و اقبال جالل الدين پاينده باد

بايـد بـه   . انـد راموش كرده  هم اكنون براي بوسه زدن بر دست فرزند من آماده   فا  ين جماعت مر  هان، ا «
هر كس بخواهد در راه من سد شود سرش را بر سنگ خواهم كوفـت ـ خـواه    ! اين فتنه پايان داد، بس است

»! ...بس است! خليفه بغداد باشد و خواه پسر نافرمان من
كرد كه شـيئي سـردي      اي خش خش در كنار خود شنيد و احسا س         سلطان در عالم خواب و بيدار صد      

روي خود را جمع كند و از        او را واداشت تا تمام ني      ،سوزان حفظ حيات  ي  دهشت و غريزه    . صورتش خورد ه  ب
.هاي تاريك اتاق انداختها را گشود و نگاهي هراسان به گوشهچشم. دجا برجه

ايـن همـان دختـر      . كنار آتش كسي نشسته بود    . اشتسوخت و هرم دلپذيري د    اجاق بزرگ ديواري مي   
دختر هراسان خود را واپس كشيد و با دو دسـت رخـسار             . اندوحشي صحرا است كه ديروز به حرمسرا آورده       

.خود را پوشانيد
ـ كيستي؟: سلطان پرسيد

در ديشب ترا خواب آلود روي دست اينجا آوردند و همينكـه            . ـ من گلجمال، دختر تركمن صحرانشينم     
ناليدي، انگار در   كردي و مي  در خواب سخت خرنش مي    .  مرا به وحشت انداختي    .يخواب رفت ه  بستر نهادند ب  

هـا  ها در تاريكي شب بـر فـراز خيمـه          جن .خواستند ترا خفه كنند   ها بودند كه مي   اين جن . حال مرگ بودي  
.ر دارند آزار دهندآيند تا كساني را كه باطن شريون ميرده ها بكنند و از روزنپرواز مي

.ـ چه در دست داشتي: سلطان مشت كوچك دختر را فشرد و پرسيد
!ردست از سرم بردا! آيدـ آه، دردم مي

ـ چه در مشت داري، نشان بده؟
ي خودمان را در وصـف  ئهاي صحراخواهي برايت يكي از ترانه   مي. ـ من چيزي در دست ندارم و نداشتم       

ي شاهزاده ايراني را برايت نقل كنم كـه چگونـه عكـس دختـر پادشـاه                 ا قصه گل بخوانم؟ ي  ي  بلبل دلباخته   
چين را در آيينه ديد و يك دل نه صد عاشق او شد؟

نابكار، چـرا بـا     . غالف خنجر را يافتم   ! هان... ي شاهزاده   خواهم و نه قصه   ي بلبل و گل مي    ـ من نه ترانه   
خنجر به بالين سلطان خود آمده بودي؟

.»دهياسب را نزن كه دوست را از دست مي«: گويند ما مينپيرا!  كنم را ولتسـ د
:گلجمال خود را از چنگ سلطان رها كرد و در حال گريز فرياد كشيد

.من از تو وحشت دارم! خواهي مرا خفه كنيـ اي امان، تو مي
ه شت در ايـستاد    خلوت شاه كه پ    نداخت و همانجا به دو تن از غالما       سپس دختر خود را از در بيرون ان       

.دم كرداصبودند، ت
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- داشـت، شـراره مـي      اش كه حالت چشمان ورزا    ان برآمده از چشم . سلطان نفس زنان جلوي اجاق رفت     
خادم پيري كه ريـش بـزي بـر چانـه داشـت از در               . خوارزمشاه چوب خيزران را به جام مسين نواخت       . باريد

.خاك افتاده درآمد و در برابر سلطان ب
 اينجا هستند؟1وزير اعظم و وكيل. ين دختر را امشب به تاالر قالي خانه ببريدـ ا: سلطان گفت

. هستندلهمه در انتظار نزول اجال. ـ قبله عالم به سالمت باشد
.اند و سه تن از امامان هم به دستبوس آمده2صاحبان ديوان اشراف

ـ جالل الدين خان هنوز نيامده است؟
.تـ تكيه گاه تخت هنوز نرسيده اس

.خاصه تراش و دالكان را در حوضخانه حاضر كن. ـ منتظر باشيد
خميده پشتي با چشمان سرخ آبچكان بـه مرتـب   ي خادم پير خشكيده . خوارزمشاه به اتاق مجاور رفت   

ي دشـنه   . خم شد و آنـرا برداشـت      . روي قالبي چشمش به شيئي براقي خورد      . كردن بستر سلطان پرداخت   
.تيزي با قبضه عاج بود

هـاي  از خشم آنان بيش از نيش رطيل      . امان از دست اين دختران تركمن     ...  اين خنجر تركمني است      ـ
ايست؟دشنه را هم اكنون به وكيل بدهم يا پنهان كنم؟ اما چه عجله. قورت بايد ترسيدزهرناك بيابان قره

خنجري بـا   . پوشانيدي تنبان ابريشمي خود را محكم كشيد و شكم سترگش را با شال راه راه                شاه ليفه 
ديـوار  ي از طاقچـه  . دوش انداخته زربفت بي غالف نقره به كمر بست و رداي بلندي با آستر سمور و رويه    

. عمامه سفيدي را كه چين چين پيچيده شده بود با احتياط برداشت و بـا حركتـي عـادي بـر سـر گذاشـت             
.موهاي بلند خاكستريش زير عمامه پنهان شد

گـوش ايـستاد و   ه سرد خنجر در دست فشرد و از پشت در بي  حبس كرد و قبضه آنگاه نفس در سينه 
:با خود گفت

در تـاريكي دهليزهـاي   . كند هميشه براي دفع حمله آماده است   كسي كه جانب احتياط را مراعات مي      «
بغداد دشمن جاني من آنهـا را       ي   خليفه   كهنست ضربت خنجر فدائيان اسمعيلي      پيچاپيچ قصر هميشه ممك   

»...فرستد، فرود آيد دينجا ميب
:سپس از همانجا با صداي آهسته پرسيد

ـ وكيل اينجا هستي؟
.ـ مدتي است در انتظار قدوم سلطان عالم هستم

).مؤلفي تبصره . ( ـ ناظر قصر و بيوتات سلطنتيوكيل.1

. انهاء ـ اطالع دادن، خبـر دادن  . گهي يافتنآاشراف ـ اطالع يافتن،  ). انهاء به كسر الفاشراف و(انهاء صاحب ديوان اشراف و. 2

حيات مردم به منظور آگاه وضع كشور و روي صاحب ديوان اشراف و انهاء ـ منصب رئيس دستگاه كسب اخبار و اطالعات درباره  

)مترجم. (ساختن سلطان بود
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پرتو ضعيف دو شمعدان بـر مقربـان سـلطان كـه بحالـت تعظـيم       . شاه چفت را برداشت و در را باز كرد  
.تابيدبودند مي

ري كه چرم آن در طول شب سرد شده بـود فـرو   غچي د را در پاتاوه     خوي  سلطان محمد پاهاي برهنه     
يكي مشعل سفالين و ديرگي طاس سيمين و سومي         . خدام در انتظار ايستاده بودند    . برد و به حوضخانه رفت    

-شاه كنار حوضچه كه آب روان از ناوداني روي كف مرمر آن مـي             . لوله باريك سركج بدست داشت    ي  آفتابه  
باريك بلنـد گلـدوزي     ي  خادم چهارم حوله    . رفت به وضو پرداخت   خ كف حوضچه پايين مي    ريخت و از سورا   

ش قسـلطان را در جـوراب پـشمي مـن         ي  اي را دو دستي به پيش گرفت و سپس پاهـاي چـاق و چلـه                 شده
.پوشانيد

:رساندعرض ميه در همانحال كه خوارزمشاه به شستشو و وضو مشغول بود وكيل آخرين اخبار را ب
جهـان  ... سه امـام در تـاالر قـصر منتظـر فرمـان همايوننـد           . اي بيرون بسيار سرد و يخبندان است      ـ هو 

متـاع آن  . ديشب كاروان بزرگي با سيصد شتر از واليـت بلغـار رسـيد     ... پهلوان ميرغضب نيز در انتظار است       
-زن با روغن كنجد مي    راي  ها تقريباً هر روز پخته      با آنكه به برده   . روس است ي  هاي چرمي و صد برده      موزه

بايـد كـار قـره      . ها را غارت كردند   راهزنان تركمن يكي از كاروان    . دادند قريب دويست برده در راه تلف شدند       
.خنجر باشد

اما خاطر من بـيش از همـه از جانـب كـساني كـه از      ! كنمها را با خاك يكسان ميـ من مساكن تركمن 
آيند كسي ديده شده اسـت؟ همـه آنهـا           قلندراني كه از بغداد مي     آيا از صوفيان و   . آيند نگران است  بغداد مي 

.بغداد و بدخواه منندي جاسوسان خليفه 
اسالم، كيستند؟ي عالم، اين بدسگان بدخواه جهاندار اعظم حارس بيضه ي ـ قبله : وكيل گفت

!ـ مسلمانان اين دوران
 نخـست از چنـد دهليـز گذشـت و           :خود را در پيش گرفت    ي   راه همه روزه     ،شاه پس از لباس پوشيدن    

حرمسرا پيشاپيش سلطان   ي  وكيل و خواجه    . كان  سنگي پيچ در پيچ برج سنگي قصر باال رفت          سپس از پله  
.گشودند او را يكي پس از ديگري ميهمشعل بدست روان بودند و درهاي سر را
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فصل دوم

ستايش اسكندر كبيربت درول نطب
هاي پرتـاب تيـر در آن تعبيـه شـده           ر آن كه روزنه   اصهاي ح اد كنگره د هموار بام قصر، در امت     يبر صفه 

م و ملـوك    اكـ اين نوجوانان پسران ح   . يده بودند حالت نيم دايره صف كش    ه   بيست و هفت خان نوجوان ب      ،بود
 تحـت   ،ودخـ غور، غزنه، بلخ، باميان، ترمذ و واليات ديگر بودند كه سلطان آنها را بر سبيل گروگان در قـصر                    

.جوانان دف و تنبور بدست داشتند. در كننده داشت تا پدرانشان فكر طغيان از سر بشديد نگاه ميمراقبت 
گروه نوازدگان با بوق وناي و كرناي و سنج مسين در يكسو و سپهداران خوارزمشاه در سـوي ديگـر بـه      

.صف ايستاده بودند
: سلطان همه بانگ بر كشيدنددوبا ور

!سيف االسالم و قامع المشركين پاينده باد-گرـ عمر و اقبال شهريار پيروز
:سلطان نگاه عبوسي به حاضران انداخت و پرسيد

ملك كجاست؟ـ تيمور
.ـ در خدمت شهريارم

هـا مـالزم دائـم      ملك كشيده قامت و هميشه شاداب كه در سور و سـوگ و در تمـام لشكركـشي                 تيمور
يكي از آن دو ـ پسر كهتـر  :  داشت، پيش آمدسال را بدستدرمحمد بود در حاليكه دست دو پسر خسلطان 

اش ـ پـسر جـالل    هاي محتشم قبچاق و ديگـري نـوه  آخرين خاتونش ـ دختر يكي از خان ي سلطان و زاده 
-پسر خود كشيد  و آنگاه با لحني تند از نوه     ي  سلطان خم شد و دستي بر گونه        . الدين و از مادر تركمن بود     

:اش پرسيد
ت؟ـ جالل الدين خان كجاس

-ـ چشمان سياه پسر از زير دسـتار سـپيد بـا نگـاه محتـاط مـي                 . ـ بابم با شهبازها به شكار رفته است       
.درخشيد

هـا  تـركمن ! هم اكنون سواران را به جهات اربعه روانه كن تا جالل الـدين خـان را بيابنـد                 ! ملكـ تيمور 
.حمله برندزنند و بيم آنست كه بر فرزند من نيز  ميدها دستبرهمچنان به كاروان

!ـ امر سلطان مطاع است
:ك در فضا طنين افكندددر اين هنگام از باال، گويي از ميان ابرها، آواي زيري بسان بانگ كو

!ـ سحرخيزان رستگارند
ي بلند چون شمعي كه سر بر آسمان كشيده باشد، در پرتـو گلرنـگ خورشـيد كـه از پـس                      نوك مناره 

.خوردندبناهاي شهر هنوز در تاريكي غوته مي. آمد، تابناك شدكوههاي دور فراز مي
:ترين نوجوانان طبل خود را به خوارزمشاه داد و سلطان محمد بانگ برآوردميهن
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اسكندر از سراسر ايران زمـين گذشـت و         ! جاويد باد نام بلند اسكندر جهانگير     ! ـ آفرين بر اسكندر كبير    
بـه ارجمنـدي او سـه بـار طبـل      ! ما و آموزگار ماستاسكندر رهمنون .  رسيد1به سواحل جيحون و زرافشان    

! بكوبيم2نوبت
ـ                   افتخـار اسـكندر   ه به فرمان سلطان آواي كوس و بانگ ناي و نفير كرنا و نواي سنج در فضا پيچيـد و ب

گان از نواختن باز ايستادند و پژواك و باز آواي طبل نوبت            دوقتي نوازن . مقدوني دلير سه بار نوبت نواخته شد      
:يدشاي بلند قصر طنين افكن بود تيمورملك بانگ بركضاي ميان برجهفهنوز در

عمـر او   .  رحمه اهللا عليـه    .اوست ارج نهاديم  ي  ـ ما رومي كبير اسكندر ذوالقرنين را بدانسان كه زيبنده           
اينك مـا  . انجام رسانده وفا نكرد و در جواني درگذشت و تنها نيمي از كارهاي بزرگي را كه در پيش داشت ب       

دولـت و   ! ا اسكندري ديگر آمد كه سردار كبير ما سلطان محمد فاتح، باني شاهنشاهي بزرگ خوارزم اسـت                ر
سـتان  به ارجمندي سلطان گيتـي   ! اقبال فرمانرواي تواناي ممالك اسالم، سلطان عالء الدين محمد پايدار باد          

!سه بار طبل نوبت بكوبيم
.ي آرام را به ولوله انداختبار ديگر بانگ دهل و خروش كرنا و آواي سنج فضا

 سـر در گريبـان      ،فراخ خود را به پيش داده     ي  حصار، سينه   ي  نه، تكيه بر كنگره     ميسلطان محمد، با ه   
.اند سوداهاي بزرگ به مغزش هجوم آورده،پيددستار سرسيد كه در زيربنظر مي. تفكر فرو برده بود

:ورد و خطاب به حاضران گفترآپس از لختي سلطان سرب
!به سالمت!  برويدـ

حضار يكان يكان دست به سينه با گامهاي تند و كوتاه نزد او شتافتند و بر دامن ردايش بوسـه زدنـد و                    
.كان برج فرو رفتندي تاريك پلهواپس به حفره

.برج بيرون رفتي ملك دست دو كودك را گرفت و از صفه پس از همه تيمور
:گفتسلطان ميي نوه 

.من داده استه هوي زنده بيك آي ـ جدم وعده 
:پسر سلطان گفت

! ...من يوزشكاري هديه خواهد داد تا هم آهوي تو و هم خود تو بچه مار را بخورده ـ پدرم ب
تـب تنـگ هـم      ها بطور نامر  در پايين برج، بامهاي مسطح خانه     . ي حصار تكيه داده بود    سلطان به كنگره  

اي قـواره آنها از طريق راهروها به بناي بـزرگ بـي       ي  ه همه   ن بناي كوتاه داشت ك    يقصر چند . چسبيده بودند 

گيرد و كشتزارهاي سمرقند و بخـارا را  اي كه از سلسله جبال حصار واقع در جنوب سمرقند سرچشمه ميزرافشان ـ نام رودخانه . 1

)مؤلفي تبصره . (سازدمشروب مي

ه بـ .  نوبت بقول مورخين از زمـان اسـكندر مقـدوني مرسـوم شـد     .شداي كه در اوقات شب و روز نواخته ميـ نقاره) نوبه(نوبت . 2

در . زدنـد در زمان سلطان سنجر هرروز پـنج  بـار نوبـت مـي    . اين رسم بعدها نيز ادامه يافت    . زدند بار نوبت مي   افتخار فتوحات او سه   

)مترجم. (زدندگذشته در سر در باغ ملي تهران نيز هر شامگاه يكباره نقاره يا نوبت مي
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. خـود داشـت   ي   قـصر را در احاطـه        ،اشباني آمـاس كـرده    هاي ديده با روي بلند كهني با برج     . متصل بودند 
.حركت يساوالن نيزه بدست در پرتو خورشيد بامدادي بخوبي نمودار بودنداي بيهقامت

ر دود ب ي  خاست و پرده    شهر رفته رفته از خواب بر مي      . نگرسيتسلطان ديري از دور به شهر بزرگ مي       
در سـرو كهنـي    . چشم سلطان به يكي از حياط هاي كوچك قصر دوخته شد          .شدها كشيده مي  فراز بام خانه  

حرمـسرا  ي اين خيمه پناهگاه لعبت تازه . اي سپيدي ميزد آسمان افراشته بود و زير آن تك خيمه هن سر ب  آ
او حاضر نبـود  .  سحرگاه از چنگ سلطان گريخته بود  همال دوشيزه سبزه روي تركمن بود ك      يعني همان گلج  

در اتاقهاي تاريك قصر بماند و طلب كرد اين خيمه را در حياط برايش بپا دارند تا همانگونـه كـه در صـحرا                        
گلهـاي بـاغ    «ير  اخواست در حرم بـا سـ      او نمي . خو گرفته بود مانند دختران ديگر تركمن در خيمه بسر برد          

بيهـوده نبـود كـه تركـان خـاتون          ! دانست كه رفتارش بايد بر چه روال باشد       همسرا باشد و هنوز نمي    » عدن
.مادر سخت از او نفرت داشتي ملكه 

:گفتسلطان با خود مي
ـ           ! كني روي خداوند خود دراز مي     هدست ب ! ورـ دختر مغر   ه وقتي يوز محبوب من در تاالر قـالي خـاني ب

!كشيپيچي و زوزه مي خواهيم ديد كه چگون بر خود ميجانت افتاد
-در هواي ساكت صبحگاه اين سـخنان واضـح بگـوش مـي            .  از پاي برج صداي فرياد برخاست      ،از پايين 

.رسيد
او . به كفـار شـافعي مـذهب گرويـده اسـت          و  سلطان محمد از دين اسالم برگشته       ! ـ مسلمانان بشنويد  

. پدرش سلطان تكش تركمن پاكدين بـود       .انش همه از بت پرستان قبچاقند     مقرب. نوازدپارسيان زنديق را مي   
!...او اعتماد نكنيده ب. نگردحقارت ميي پديده به ها ولي محمد به تركمن

:سلطان از وكيل پرسيد
كشد؟ چرا مراقب نظم نيستي؟ـ اين مردك كيست كه چنين زوزه مي

:طلبد گفتوكيل تعظيم كرد و گويي عفو مي
او نـه   . كشد اين شخص شيخ مجدالدين صوفي است كه در سرداب برج عربده مي            1يار پاينده باد  ـ شهر 

ـ  مام خردمندت شهر  . ندانترسد و نه از ظلمت ز     زنجير مي و  از غل    .  داردصاو لطـف خـا  ه بانو تركان خاتون ب
رد آمدنـد و    ديروز تمام صـوفيان شـهر در ميـدان گـ          . گويدضد شهريار خود مي   ه   سخنان گستاخانه ب   وولي ا 

. و شيخ مجدالدين مجنون را از سرداب بيرون آورندسوگند ياد كردند كه به حالت اجتماع به زندان بريزند
:چنگ گرفت و سخت تكان داد و گفتهاي وكيل را درسلطان محمد برآشفت و شانه

ـ    من اين عاصي شو    ،هم اكنون به جهان پهلوان ميرغضب بگو      ! خبر از همه جا   ـ الابالي بي   تـو  ه  رشي را ب
.بگو پيش از آنكه صوفيان مجنون به نجات او برخيزند، شتاب كند... سپارم مي

سـه امـام    . ديوارهاي تاالر با ماهوت سرخ پوشـيده بـود        . خوارزمشاه از برج بزير آمد و به تاالر قصر رفت         
به وسـط اتـاق رفـت و    سلطان كفشها را دم در از پا كند و  . محاسن سپيد در تاالر منتظر ورود سلطان بودند       

.نشستن دادي روي قالي كنار مجمر آتش نشست و به امامان اجازه 
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سه امام كه در برابر خوارزمشاه به زانو در آمده بودند پس از دعا و ثناي سلطان كنـار مجمـر آتـش بـر                         
.ي نشستندلقا

:سلطان محمد خطاب به آنها گفت
ي ن فرمانرواي اسالمم حق دارم طلب كنم كه خليفه         فتوا بدهيد كه آيا من كه مقتدرتري      . ـ شروع كنيد  

اطاعت نهد تكليف من چيست؟ه بغداد از من اطاعت كند؟ و نيز فتوا بدهيد كه اگر خليفه نخواهد گردن ب
امامان فقيه كتب قديمي ضخيمي را كه با خود آورده بودند گـشودند و پـس از تـالوت آيـاتي چنـد از                        

قدرت روي زمـين اسـت،   نيشاه پس از پروردگار متعال بزرگتر    كه خوارزم  تند و گفتند  خقرآن به تفسير پردا   
.ي او عين صواب و هر فرمان و هر كالمش مقدس استأدر هر امري ر

ـ   ،مشبك و مدور زيـر سـقف      ي  از پنجره   . فضاي اتاق نيمه تاريك بود     . تابيـد درون مـي ه  نـور ضـعيفي ب
امامان بدون نگاه كـردن بـه قـرآن بـا           . سوخت مي اي مرتعش برنجي داشت با شعله   ي  كه پايه   اي  شمعداني  

.كردندصوتي جلي آيات را تالوت مي
ابرو بـه خادمـاني كـه       ي   پشت سر سلطان ايستاده بود با يك سخن يا اشاره            ،خوانساالر كه با وقار تمام    

 تحويـل  هـاي نقـره را از آشپزباشـي   دار باشي ظـرف سفره. دادداشتند، دستور مي  بيصدا روي قالي گام بر مي     
. گرد آمده بودند، درجمعي از منصبداران محتشم در انتظار التفات سلطان پشتِ. گرفتمي

. كوتـاه داشـت بـه حـضور آورد        هـاي    طبق بزرگـي كـه پايـه       ،سيميني به بيني  ي  غالم سياهي با حلقه     
- با پيالـه  خادم ديگر سيني سيميني را    .  دستارخوان حريري روي طبق گسترد     ،الر با حركتي استادانه   خوانسا

هاي چاي داغ معطـر و سـيخهاي كبـاب و قرصـهاي نـان و ظرفهـاي كـره و خامـه و سرشـير و عـسل بـر                               
.دستارخوان نهاد

د بـه سـخنان   ينوشـ هاي چاي را پـي در پـي مـي   سلطان در حين صرف طعام و در همان حال كه پياله      
خـشيدند و سـلطان تكيـه بـر     ثير خـود را ب أت آتش مجمر و چاي داغ به تـدريج تـ       حرار. امامان گوش ميداد  

خشنودي ي واب رفت و نفيرش برخاست و اين نشانه       خهايي كه خادمان به موقع آماده كرده بودند به          مخده
دستارخوان برچيده شـد  . همه بي صدا و آرام محضر سلطان را ترك گفتند   . فتواي علماي دين بود   سلطان از 

االر ماند غالم سياه بـود كـه دم در زانـو بـر زمـين زده                 تنها كسي كه در ت    . و منصبداران و خادمان پراكندند    
.ن ممالك اسالم بيدار شودأمنتظر بود تا فرمانرواي عظيم الش
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فصل سوم

ميرغضب
 را كه در ميدان بزرگ شهر جنب قصر شـاهي واقـع             »فراموشخانه«در گورگنج همگان برج بلند عبوس       

.شناختندبود مي
ا روي پلـه    جكليد آن به گردن زندانبان بود كه همان       . ي آويخته بود  در كوتاه آهن كوب برج قفل بزرگ      بر
رشي پهن بود   فجلوي زندانبان پاره    .  نيزه كوتاه و زنگ زده خود را به ديوار آجري برج تكيه داده بود              ،نشسته

هـاي نـان، چنـد بـسته        چوبي پـر از  ماسـت، قـرص        ي  كاسه  . نهادندكه عابرين صدقات خود را روي آن مي       
زندانبان به كساني كه سخاوت بيشتري داشـتند گـاه اجـازه    ...  دشت امروز او بود  ،هاي مسين و سكه پيازچه  

.داد به برج نزديكتر شوند و با زندانيان گفتگو كنندمي
-از زيرزمين برج فريادهاي خفـه     . زدهاي آهنين سياهي مي   برج چند روزن مدور با ميله     ي  پاي بدنه   در  

يافت و دستهاي استخواني رسيد فريادها شدت مي   اي پاي عابرين به پايين مي     وقتي صد . رسيداي بگوش مي  
اي كه قبـاي راه راه پوشـيده بـود و           سادهي  روستايي  . شدها نمايان مي  خاست از پشت ميله   كه به هوا بر مي    

ي اسفيد ستبر بر سر داشـت سـكه    ي  اي بر سر داشت و ماليي كه عمامه         كبود رنگ و رو رفته    ي  تكه پارچه   
شدند و چنـد قـرص نـان در كـف دسـتهاي الغـر               صدا به روزن نزديك مي    انداختند و بي  جلوي نگهبان  مي   

شد و از كساني كه دستشان      آنگاه فريادها رساتر مي   . گذاشتندها بيرون آمده بود مي    چركيني كه از الي ميله    
.خاستبه روزن نرسيده بود صداي نفرين بر مي

!نيدـ به محرومين از نور كمك ك
!ساس و كنه تنم را خورد. من صدقه بدهيده اي بـ براي رضا خدا جامه

!كور شدم، پا روي چشمهايم گذاشتي! ـ آخ، آخ
قي دراز تبـرزين    گروهي از صوفيان با كالههـاي بـو       . مجاور صدا فرياد جماعت بگوش رسيد     ي  از كوچه   

صـوفيان بـا سـنگ و       . آمدنـد ي آنـان مـي    مردم كنجكاو از پ   . حق گويان وارد ميدان شدند    بدست و ياهو و يا    
بردنـد و  برخي از آنان سر پيش روزن مـي . تبرزين به در زندان هجوم بردند و درصدد شكستن قفل بر آمدند      

:زدندفرياد مي
هم اكنـون   ! ايمجوركش راه دين و حقيقت آمده     - تو ياي؟ ما براي ثنا    زنده 1ـ شيخ مجدالدين بغدادي   

! كنيمترا آزاد مي
:آمدصدا مي. همه سراپا گوش شدند و خاموش ماندند. عر سرداب فرياد ممتدي برخاستاز ق

پروردگـار باريتعـالي، آنكـس را كـه بـر روي      ! دارندـ لعنت حق بر حكام جابري كه بر خلق ستم روا مي      
!ندژخيمان و تاراجگران را به كيفر اعمالشان برسا!  بسوزانتكشد، در آتش غضبخليفه اسالم شمشير مي

)مترجم. (يد بغدادي اهل متصوفه و از شاگردان مشهور نجم الدين كبريؤ شرف ابن الم شيخ مجدالدين.1
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 در آمدند و با تازيانه به متفـرق        سواران قبچاق از قصر   . درون قصر گريخت  ه  زاندانبان از چنگ صوفيان ب    
.اطراف ميدان گريختنده صوفيان شيون كنان ب. ساختن جماعت پرداختند

يكي از آنان كه قامت بلنـد و  . ها نمودار شدند قصر، ميان كنگره  ي  در اين هنگام چند تن بر فراز دروازه         
ـ     .  بود هرداي نارنجي بر تن داشت پيش ايستاد       ان او مـ حالـت احتـرام در انتظـار فر       ه  ديگران دست به سينه ب

-شومي بود كه خبر از اعدام محكـومين مـي  ي قصر هميشه نشانه  ي  ظهور خوارزمشاه بر فراز دروازه      . بودند
.داد

.  قامـت و تنومنـد بودنـد       همه كـشيده  . قصر بيرون آمدند  ي  بدو از دروازه    دژخيمان سلطان دو  ي  دسته  
ها را تا مرفق باال زده و بر شلوارهاي فـراخ زعفرانـي رنـگ    آستين. هاي كبود با دامن بلند بر تن داشتند لباده

همه با ساطورهاي پهن و بلند خراساني گرداگـرد ميـدان حلقـه زدنـد و                . ي سرخ دوخته شده بود    اهراآنها نو 
وان لـ ه از پي آنها جهـان پ .س راندند و سپس بر جاي آرام گرفتند    آوردند به پ  جماعتي را كه به جلو فشار مي      

 سلطان محمد با قامت بلند استخواني و با اندك خميـدگي پـشت و بـا چنـگ                    ي دژخيم نامي ميرغضب، سر 
انبـاني  . اش را داخل شلوار چرمي زده و كمربنـد پهنـي روي آن بـسته بـود                نيم تنه . گشوده وارد ميدان شد   

.داشتنهاد و به سلطان عرضه ميسرهاي مقتولين مهم را در آن ميبدوش داشت كه هميشه 
چهـار سـتون در چهـار       . زداي چهـارگوش، سـياهي مـي      در وسط ميدان زير سكوي چوبي بلندي حفره       

دو غالم نيمه عريـان زنجيـر بـه پـا           . شدندسكو برپا بود كه از باال با چهار تير به يكديگر متصل مي            ي  گوشه  
.و كنار سكو قرار دادندسبد بزرگي آوردند 

ميرغضب با چند تن از دستياران خـود بـه سـرداب            . نگهبانان زندان در كوتاه آهن كوب زندان را گشود        
دژخيمان پـانزده  . از درون سرداب فريادهاي دلخراشي بگوش رسيد و سپس  به خاموشي كامل گراييد . رفت

.ز سرداب بيرون كشيدندزنداني را كه پاي راست همه آنها به يك زنجير بسته بود ا
ه بـر  يزد تكآنها را ميي بنديان چركين پاره پوش و ژوليده موي كه آفتاب تند چشمان تاريكي كشيده     

از . در زندان بهم خورد و بار ديگر قفل سنگين به آن آويختـه شـد              . يكديگر با گامهاي لرزان به ميدان آمدند      
يكي از  .  از دو طرف صف محكومين به مرگ روان بودند         نگهبانان. رسيدسرداب فريادهاي پياپي به گوش مي     

محكومين كه پيري فرتوت و ژوليده مو بود پايش لغزيد و بر زمين غلتيد و دو بنـدي ديگـر را نيـز بـا خـود                   
آنها را به ضرب لگد بلند كردند و به كشتارگاه راندنـد و سـپس همـه را روي سـكو بزانـو نـشاندند و                          . كشيد

گرفت و ميرغضب ساطور خود را بـا دو     يكي از جالدان موي محكوم را به چنگ مي        . سرهايشان را خم كردند   
 نـشان  ،بريده را بـه جماعـت دم فـرو بـسته     كرد و سر  برد و به يك ضربت سر از تن او جدا مي          دست باال مي  

.انداختدورن سبد ميه داد و بمي
» ادي قطـب صـوفيان اسـت؟      كداميك از محكوميت شيخ مجدالدين بغـد      «: پرسيدندجماعت از هم مي   

وقتـي  . نمـود بنديان از فرط گرسنگي و مرض چنان مفلوك بودنـد كـه تميـز يكـي از ديگـري دشـوار مـي                      
:ميرغضب سر چهاردهمين محكوم را از تن جدا كرد ناگهان از سراسر ميدان خروش برخاست

!فرمان شهريار است.  امر سلطان است،ـ امر
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داد و اين عالمت    خوارزمشاه از آنجا دستمال رنگيني تكان مي      . شدقصر دوخته   ي  چشمها به بام دروازه     
.»بخشدسلطان محكوم را مي. كشتن متوقف گردد«آن بود كه 

آهنگـر را   «: كـرد بانـگ زد    سـرخ رنـگ پـاك مـي       ي  ميرغضب در حاليكه ساطور بلند خود را با كهنـه           
»!بياوريد

اي بـود بـا   او كـه هنـوز پـسر بچـه    . ف بوديوسرزاميي پانزدهمين محكوم به مرگ، طغان دست پرورده      
.دانست چه اتفاقي افتاده استنگريست و نميچشمان فراخ به اطراف مي

:زمين خم كرد و گفتبه ميرغضب روي پسرك را بسوي قصر برگردانيد و سرش را 
نجير فزار خود به گشودن ز    اـ آهنگري با    !  در برابر پادشاه خود سجده كن      ،ظميپاس اين موهبت ع   ه  ـ ب 
.پاي طغان پرداختي از حلقه

ميـان  ت و   شـ اپايش به زنجير بسته نيست از بـاالي سـكو خيـز برد            ي  طغان همين كه ديد ديگر حلقه       
:آهنگر فرياد زد. جمعيت پريد

-طغان صداي فرياد را از پشت سـر مـي         ! ... امپايت را باز نكرده   ي  كجـا رفتي؟ هنوز حلقه     ! ـ صبـر كن  
كوشيد هـر چـه     كرد و مي  د را  خم كرده بود از ميان انبوه جماعت شهريان راه باز مي             شنيد و در حاليكه خو    

.زودتر از آن مهلكه دور شود
.خود تكيه داده بودي  نيزه زنگ زده هزندانبان جلوي در برج ب. خالي شدن جلوي برج زندان اميد

چـون بـه روزن      به پيش آمـد و     روبند كه فقط چشمانش از زير آن نمايان بود از كنار ديوار           دختركي با 
: آهسته صدا زد،پاي برج رسيد

!ـ طغان، طغان سالح ساز
:اي جواب دادصداي خفه. دستهاي الغري از روزن بيرون آمدند

.چيزي بده تا بخوريم و با دعاي خود برايش آمرزش بطلبيم! ـ طغان تو ديگر بي سر است
:دخترك دست به روزن گرفت و نوميدانه شيون كشيد

اي؟ـ طغان، جواب بده، زنده
:باز از سرداب صدا آمد

ر انـ او حـاال در بهـشت، در ك       . منـد نيـست   طغان تو ديگر به هيچ چيز نياز      ! ما بده   ه  اي ب ـ هر چه آورده   
.خوردهاي لذيذ مي مائده،حضرت رسول

خـود نـزد   اي را كه با خود آورده بود در كف دستي كه جلـوي روزن بـود گذاشـت و     دختر نان و خربزه   
:زندانبان رفت و پرسيد

ـ بابا نظر، راست است كه طغان را كشتند؟
:زندانبان با دست بسوي ميدان اشاره كرد و گفت

.اندالبد كشته. ـ او را با بنديان ديگر به كشتارگاه بردند
:بان گذاشت و در گوشي از او پرسيددرويش پيري به پيش آمد و چند سكه در كف زندان
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ـ                  ـ چرا قطب     خير افتـاده يـا     أتـ ه  ما شـيخ مجدالـدين بغـدادي در ميـان محكـومين نبـود؟ كـشتن او ب
خوارزمشاه او را بخشيده است؟

:ها را الي شال كمر پنهان كرد و گفتزندانبان سكه
هاي شيخ به خشم آمد و فرمود پـيش از آنكـه صـوفيان نجـاتش دهنـد او را بـه قتـل                        ـ سلطان از لعن   

.رسانند
 يا نه؟ـ هنوز زنده است

آوردند جهان پهلوان ميرغضب آنجا رفت و شيخ مقدس را          وقتي محكومين را از سرداب بيرون مي      ! ـ نه   
...با دست خود خفه كرد 
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فصل چهارم

سايه دوخته

فرصت شمار صحبت كز اين دو راهه منزل
چـون بگذريـم ديگـر نتـوان بهم رسيـدن 

)حافظ(

مد به كوي خلوتي افتاد كه ديوارهاي گلين در سراسـر آن امتـداد              وقتي طغان از ميان جمعيت بيرون آ      
.شهر سر درآوردي در انتهاي كوچه، كنار ترعه . داشت

قواره مملو از  امتعه هاي دراز بي  زورق. گذاشتي ترعه آرام مي   اهآلود از ميان خاكريز بلند كرانه     آب گل   
.آمدنده بودند آهسته پيش ميي كه تنگ هم ايستادنهاي علف و گوسفنداو هيمه و بسته

ولي چه كسي مرا با  اين       . ها به بالد دور بروم    توانستم با يكي از اين زورق     كاش مي «: طغان با خود گفت   
»!دهد به آنجا راه ميمچركين ژنده و تن پر از زخي جامه 

جامـه از   . تطغان به آنجا رف   . خورد زمين شني زرد رنگي به چشم مي       هكمي دورتر از ساحل ترعه، قطع     
:تن در آورد و در آب شست و خود نيز آب تني كرد و سپس در آفتاب دراز كشيد و به فكر فرو رفت

محكوم به مرگ كه از زندان رها شده است به كجا پناه ببرد؟ چه كسي او را بـه كـار خواهـد گرفـت؟                «
نگـاهي بـه پـاي خـود        ــ طغـان     » ...ورد  آخواهد روزي خود در     هر كس مي  . ادشهر تنگ است و جمعيت زي     

ــ  » مـادام العمـر   « : شـده بـود   آهنين سنگين را همچنان بـه پـا داشـت و روي آن حـك                ي  حلقه  . انداخت
تنها بنت زنكيجه ممكنست   . يوسف پير حاضر نيست با زنداني از بند رسته حتي يك كلمه صحبت كند             ميرزا

يه بـه جـذاميان خـود را بـه او     ت دارم با ايـن تـن پـر از جراحـت شـب           أولي مگر من جر   . دلش بر من بسوزد   
...بنمايانم؟ 

.آورمازه خواهد داد اين حلقه از پا دراو اج. هر تقدر مجبورم نزد استادم قره مقسوم باز گردمه ب
هـا در دو سـوي آن    بازاري رسيد كه دكان   ي  طغان از جان برخاست و به راه افتاد و كمي بعد به راسته              

هـا  دكـان ي متـاع آنهـا بـه درهـاي گـشوده      . روي قاليچه نشسته بودندصاحبان آنها بر سكوها  . رديف بودند 
.هاي جلوي ديوار روي هم چيده شده بودندآويخته و يا در قفسه

مـورب از  ي نور آفتاب خيره كننده بـا اشـعه     .  نيمه تاريك بود   ، پوشيده و فضاي آن    سقف بازار با حصير   
گ كـه بـا ابريـشم قرمـز و سـبز گلـدوزي شـده بودنـد،            هاي زردرن موزه. تابيدخالل حصير به درون بازار مي     

هاي راه راهـي كـه      هاي سيمين روي آنها نقش بود و پارچه       سپرهاي مدور آهنين كه آياتي از قرآن با مفتول        
.كردداشتند، جلب نظر ميفروشندگان به صحرانشينان پاپاخ بسر يا به زنان رنگين جامه عرضه مي
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آواي پتك آهنگران و طـرق      . آهنگران قرار داشت  ي   در انتهاي راسته     كارگاه آهنگري استاد قره مقسوم    
آهنگران به ساختن شمشيرهاي سركج، كارد و خنجر و نوك          . رسيدهاي آهن از هر سو بگوش مي      طرق ورقه 

.نيزه مشغول بودند
ند بند چرمين بر سـينه داشـت  گروهي از بردگان پارسي و روسي نيمه عريان كه فقط شلوار به پا و پيش            

گـروه  . كردندهاي زيبا نقر مي   هاي مسين نقش  ها و طشت  ها خم شده بودند و با چكش بر طاس        روي سندان 
هـاي دوده   هـا بـا چهـره     بچهپسر. كوبيدندبر آهن تفته مي   هاي سنگين را  ديگر نفس زنان و عرق ريزان پتك      

-وبين از پي آب به لـب نهـر مـي          دلوهاي چ  يكبار با  يدميدند و هر چند   ها را مي  گ كوره هاي بزر  دم ،گرفته
.شتافتند

هاي ريش سفيد خود را با حنا رنگ كرده بـود بـر سـكوي               تاستاد قره مقسوم تنومند و سينه فراخ كه ان        
-داد و گاه به سالم عـابرين جـواب مـي           مي مشسته بود و گاه به كارگران دشمنا      اي قاليچه ن  كارگاه روي تكه  

و ديگري پيـر ) صد فرار كرده بودچون روزي ق(اغ بر پيشاني داشت كنار او دو برده ـ يكي جوان كه د . گفت
كار آنهـا   . كوبيدندي دود گرفته و القيد بر يكدسته مفتول پوالدين با ضربات يكنواخت، چكش مي              با چهره  و

آنكـه تيغـه    نام داشت بيقرا كه شمشير دمش   دار»جوهر«شمشيرهاي معروف منقش    : دتر بو از همه پرارزش  
.ساختندمي» سردي شيوه « در آتش بگذارند به آنها راي 

:همينكه چشم استاد به طغان افتاد بانگ زد
-تو خيال كردي كه من بندي در زندان مانده را به كارگـاه خـود مـي               ! اي؟ برو گم شو   ـ اينجا چرا آمده   

پذيرم؟
...ـ استاد، اجازه بده خودم چكش بگيرم و اين حلقه را از پايم باز كنم 

.كنمبرو واال با كلبتين داغت مي. هاي مرا بيااليدواهم دست تبهكار تو چكشخـ نمي
. پسرك آماده بود سر به كوه و بيابـان بگـذارد          .  دلي خشمگين از اين رفتار ناروا از آنجا دور شد          باطغان  

پرتـو آفتـاب از البـالي سـقف         .  چشمش به درويشي افتاد كه پـاي ديـوار نشـسته بـود             ،در آن حال پريشان   
 گلي رنگـي     ي خواند تكه پارچه  تابيد و در حاليكه زير لب ورد مي       اي مي رنگين پر وصله  ي  حصيري بر خرقه    

.دوختخرقه خود ميي رفته هاي زرد و سبز و كبودرنگ و روت روي وصلهرا با درزن درش
انـوي  اش بر ز  تيرهي  سايه  . پيچيد جلوي درويش ايستاد   طغان كه از فرط رنجش و نوميدي به خود مي         

.درويش افتاد
:درويش به او رو كرد و گفت

ي تو روي وصله افتاد و من آنرا بـا وصـله   سايه. دوختمنو بر خرقه مي ي  بيني، من وصله    ـ پسرجان، مي  
.دنبال من خواهي آمدبه اي هميشه اي و چون سايهمن دوختهه حال تو ب. به خرقه خود دوختم

:  نشست و پرسيدطغان شتابان نزد درويش رفت و كنار او
تو خدمت خواهم كـرد و هـر چـه     ه  كني؟ مرا از خود مران، ب     ـ اينكه گفتي راست است يا ريشخندم مي       

. پذيرمبگويي به جان مي
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:درويش سري تكان داد و گفت
چرا اندوهگيني؟ مگر در دنيـا جـا قحـط       . ديدم كه اين استاد خودپسند چگونه ترا از خود راند         ـ من مي  
ـ    . رويـم مـي » بخـارا ي  طيبه  ي  بلده  «با هم از اينجا به      ! نماي من باش  است؟ بيا راه   : تـو نـصيحت   ه  از مـن ب

رانند درنگ مكن و هميشه با خاطري مطمئن بسوي كساني برو كه ترا             هيچگاه در جايي كه تو را از خود مي        
بـرادر  . آغاز ميشود ات  اي و زمان سرگرداني تازه    درويش دوخته ي  اينك تو بـه خرفـه     ... خوانند  نزد خود مي  

!كهتر من، از پي من روان شو
از پـس از آنكـه      .  لنگان لنگان از پـي او روان شـد         ، عصازنان به پيش افتاد و طغان نحيف و نزار         درويش

آهنگـر پيـر دوره گـردي آنجـا در     . چند كارگاه آهنگري گذشتند دوريش در نبش بازار بر جاي ايـستاد       كنار  
ولـي دسـتهاي    . غري، پوستش به استخوان چـسبيده بـود       از ال . م كار بود  دستي سرگر ي  اي جلو كوره    گوشه

سـاخت بـا    كرد و ميخهاي سياه كـوچكي را كـه مـي          غرش ماهرانه با چكش و كلبتين روي سندان كار مي         ال
.ريختسرعت و حركاتي يكنواخت يكي پس از ديگري به الوك پر آب مي

:درويش خطاب به آهنگر گفت
آنكه به او زخمي برساني؟آهن را از پاي اين پسر باز كني بيي ني اين حلقه تواـ استاد آهنگر، مي

:آهنگر روي حلقه خم شد و گفت
سلطان براي غل و زنجير زندانهاي خود آهن محكم و مرغـوب           . داردـ اين كار دو درهم سياه مزد بر مي        

.سازمآبدار ميي  دشنه اگر به دو درهم سياه يك درهم نقره بيافزايي از اين آهن،. بردبكار مي
:گفتنقره به پير نشان داد وي درويش هميان خود را از الي شال كمر در آورد و يك سكه 

اي بساز كه اين خط     دشنه. »مادام العمر «: ولي روي اين حلقه كنده شده است      . ـ چنين باد كه تو گويي     
.بر آن بجا ماند
: پير گفت

:طغان زد و گفتـ آنگاه دستي به پشت . ـ خواهد ماند
!با سلطان و دژخيمانش در پيكار باش» مادام العمر«ـ پايت را روي سندان بگذار و 
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فصل پنجم

سخا
.گذشتدرويش حاجي رحيم عصازنان از بازارهاي تنگ مجاور بازار بزرگ گورگنج مي

خورده و بـراق    هاي صيقل   ها و آفتابه  ها، تنگ ها، سيني ها و طاس  در بازار مسگران ظروف مسين، طشت     
،هاي ديگر شمعدانهاي برنجـي قلمـزده      در راسته . ي آتشين داشتند  ؤلؤ تل ،هاي زيبا بر آنها كنده بود     كه نقش 

هاي نفيس فغفوري سفيد و آبـي رنـگ و          ظروف سفالين، دوري، قاب، كاسه و بشقاب، پياله و فنجان، چيني          
.شديهاي آبگينه و بلور پرطنين عراقي ساخته مها و قدحنيز جام

. كـرد  مـي ه مـشام را تـاز  ،هاي نادر شـفابخش ها و بلسانعطريات و مرهم  ي  ه  حعطاران راي ي  در راسته   
، روغـن گـل سـرخ، روغـن كرچـك،        1ي ريوند تنغوز  ريشه: رسيدهمانجا داروهاي نباتي گرانبها به فروش مي      

 جلـدي و معـدي و تقويـت          و براي شفاي امراض    2گرفتندقلياب صابوني كه از خاكستر گياهان شوره زار مي        
در ميان اين داروها تركيبي از يك نوع خاك گرانبها و عطريات كـه بـراي تـن شـويي در                    . بردندلثه بكار مي  

ارايي كـه بـراي     خـ ب، روغـن    4سـترد سرعت مـي  ه   و نيز گرد سبز پارسي كه موي تن را ب          3رفتحمام بكار مي  
 يافـت   5آوردهاي تيره رنگ حشيش كه سكر مي      نهماليند، مشك ختن، عنبر هندي و دا       به سر مي   ،تقويت مو 

.شدمي
-گذشت و جلوي دكانها مي    آسا در بازار روان بودند مي     حاجي رحيم از ميان جماعت رنگارنگي كه سيل       

كرد تا كـسي را كـه در جـستجوييش      صاحبان آنها تفرس مي   ي  ي دريافت صدقه در چهره      ايستاد و به بهانه   
.بود بيابد

هيسـيا ي  ها يله داده بودند سكه      ي بزازان رسيد بازرگاني كه با وقار روي نهالي        ستهوقتي درويش به را   
:گفتندانداختند و ميبه كشكول او مي

!ـ درويش اجر خود را گرفتي برو به خير و سالمت

ي ريوند تنغوز گياهي است از تيـره  . آمور استي ريوند تنغوز ـ تنغوز نام يكي از قبائل ساكن سيبري شرقي و سواحل رودخانه   . 1

ي باشد كه از خواص شـگرف شـفابخش ريـشه    » ژن شن« ظاهراً بايد همان     رود و ن در طب بكار مي    ي آ ها كه ساقه و ريشه      ريواس

)مترجم. (شد و اكنون نيز مورد استفاده استآن از ديرزمان استفاده طبي مي

آيـد  باشد كه از خاكستر گياه بياباني اشنان بدست مي» زاج سياه«قلياب صابوني يا قلياب صابون پزي در اينجا ظاهراً بايد همان  . 2

)مترجم. (آورندرويد و همانست كه از آن قلياب قمي بدست مياز جمله در شوره زارهاي كويرهاي اطراف قم نيز ميو 

)مترجم. (است» سفيداب حمام«اين تركيب ظاهراً همان  . 3

)مترجم(نوره  . 4

)مترجم(شاهدانه  . 5
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-هاي گرانبهاي زرتار و ترمـه آنها بيم داشتند كه مباد دستهاي قيرگون درويش حريرهاي الوان و پارچه           
.شد، چركين كندها و خانان محتشم و مقتدر خريداري ميفيسي را كه معموالً براي پيشكش به بيگهاي ن

در اين راسته حاجي رحيم چشمش به مردي افتاد كه به شخـصي كـه در جـستجويش بـود، شـباهت                      
ده رنگـش  الغر و پريي چهره . هاي ديبا تكيه زده بود  مرد در ميان جمعي از بازرگانان بر مخده       . بسيار داشت 

داد كه تازه از بستر بيمـاري       ماند و چشمان سياهش گود افتاده بود و نشان مي         به كاغذ سفيد سمرقندي مي    
داشتند و پـي در پـي حلويـات و نـان     بازرگاناني كه گرد او نشسته بودند او را بسيار معزز مي       . برخاسته است 

 رنگ خاكستري روشن پوشيده بود      هاخري ب شمي ف ي پ جامه. كردندبادامي و جوز و نقل و پسته تعارفش مي        
اش بر انگـشت سـبابه  . نوشيداز فنجان چيني فيرزه فام آهسته چاي مي    . و دستار پرنيان رنگين بر سر داشت      
.درخشيدخاتمي با نگين فيروزه درشت مي

اي چند به كشكولش انداختند ولـي درويـش همچنـان           بازرگانان سكه . درويش جلوي آن حجره ايستاد    
.ش بر جاي ايستاده بودخامو
:او گفتنده ب

!امان خداه ، حق خود را گرفتي، برو بشيـ درو
 درحاليكه چـشمان سـياهش از شـگفتي فـراخ           .درويش نظر دوخت  ي  يمار در چهره    بسرانجام بازرگان   

:شده بود گفت
.ـ درويش، اگر حاجتي داري بگو

:حاجي رحيم گفت
-هاي خود گرد جهان گشته    حوادث بسيار ديده و با كاروان     گويند تو مردي متقدري، در عمر خود        ـ مي 

 به يك سوال من پاسخ دهي؟يتوانآيا نمي. اي
بـه علمـا و  فـضال و امامـان قدسـي      . خواهي كساني از من داناتر هستند  ـ اگر تو از من تفسير قرآن مي       

.من بازرگانم و تنها در حساب و زرع كردن ماهوت سر رشته دارم. مراجعه كن
:رگانان ديگر بانگ زدندباز

ـ آنگاه مـشتي جـوز نـان     . ما حق تو را داديم    ! برو بخير و سالمت   ! ـ درويش مستجاب الدعوه، بس است     
.مي در كشكولش ريختنداباد

:درويش خطاب به بازرگان بيمار گفت
.شودتو بازرگان بزرگوار مربوط ميه ال من بؤ در انتظار پاسخ تو هستم، زيرا سـ من
!ـ بگو

داشتي كه در سور و سوگ يار وفادار و رفيـق صـديق تـو و در راههـاي سـخت، در             اگر تو دوستي مي    ـ
-بـود ـ آيـا او را قـدر مـي     گرسنگي و تشنگي، در گرما و سرما و طوفان برف هميشه همراه غمخوار تـو مـي  

دانستي؟
:بازرگان گفت
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.توان قدر ندانست؟ ادامه بدهـ چنين دوستي را چگونه مي
:روي به حاضران كرد و  گفتدرويش 

مـردي كـه در برابـر شماسـت     !  نيك نهاد، محفلتان نوراني، بامدادتان شاد و كامتان شيرين باد          انـ مرد 
آورد، باغش شكوفان و بساط بزمش      داشت و شرط دوستي بجاي مي     منعم بود و كامروا، حق صحبت نگاه مي       

كين حاسـدان را از خـود       ي  قدير، هجوم بال و شراره      خشم ت ي  اما من نتوانستم تازيانه     . هميشه گسترده بود  
ام خراب و گلـشنم گلخـن   دستم تهي ماند، خانه. بدبختي به من روي آورد و روزگارم را سياه كرد       . دور سازم 

.  و خواب از چشمانم رفت و گرسـنگي بـر مـن روي آورد              دغصه خوراكم ش  . از گردم پراكندند  ياران بزم   . شد
هـا و  ها، هنگامي كـه مـسكنم غارهـا و بيغولـه    ها و دربدريده بود كه در سرگردانيتنها يك دوست برايم مان    

ايـن دوسـت در   . كـرد نهادم، دمي مرا تـرك نمـي  بسترم صخره صما بود و با پاي برهنه بر سر خارها گام مي         
كرد، بك ميهاي مرا سبار رنج.  با من بود-گاه مسلمين عالممعظمه ـ قبله ي دارالسالم بغداد و در سفر مكه 

هر چه انتظار كشيدم سعادت به      . داشتكشيد و در شبهاي سرد از سرما مصونم مي         گرده مي  هخورجينم را ب  
بركت خيز خوارزم رسـيدم دوسـتم       ي  اي ناگهاني بر من فرود آمد و وقتي به جلگه           من روي ننمود تا صاعقه    

...ه ندارم را از من جدا كرد و اينك فقر همدم من است و هيچ جا براي بيتوت
:بازرگان بيمار پرسيد

-خدا و زادگاه رسول اكرم را زيارت كرده است و مي      ي  ـ چه شد كه ترا از دوستت جدا كردند؟ او خانه            
ت آزار او و ترا داشته است؟أچه كس جر. فيد حاجيان بر سر بنددتواند دستار س

.ـ باعث جدايي من يك بازرگان است
ـ كدام بازرگان؟
او . تر از خويش يـافتم     مردي تيره بخت   ،دانستم در راه  ترين موجود عالم مي   را  تيره بخت   ـ من كه خود     

. من در شفايش سـخت كوشـيدم      . يار و ياور رهايش كرده بودند      راهزنان بر او زخم زده و بي       هبازرگاني بود ك  
...شهباز زرين را هم حفظ كردم ... خواستم او را به گورگنج برسانم زخمش را بستم و مي

كرد، در اينجـا ناگهـان بـر خـود لرزيـد و      دقت سخنان درويش را گوش مي   ه  بازرگان كه تا اين هنگام ب     
:سخن او را بريد و گفت
. او هم اكنون در برابـر تـو نشـسته اسـت           . دانيم بر آن بازرگان چه گذشت     ما همه مي  . ـ ديگر ادامه نده   

امـا تـو نگفتـي كـه دوسـتت          . ايت را پاداش دهـم    هخواستم تو را جستجو كنم تا نيكويي      ديري است كه مي   
شايد من بتوانم او را از گرداب بال برهانم؟. كيست

:درويش گفت
توانـد دسـتار سـفيد بـر سـر      او نمي. من بازگردانيه تواني آن دوست را بـ تو يگانه كسي هستي كه مي 

        قاضي طماع شهري كـه     . ن است اين دوست االغ م   . دار است مگذارد و حاجي ناميده شود زيرا مثل شيطان د
غ ديگري بـاز يـابم تمـام    اگر تو به من ياري كني تا اال  . تو براي شفاي خود در آن ماندي، االغ مرا ضبط كرد          

.ورده استآآرزويم بر
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-مـي .  من آنرا از قاضي خريدم و هم اكنون در سرايـست           .ـ تو به االغ خود خواهي رسيد      : بازرگان گفت 
تواني هر چـه  حال تو مي. ولي اين كافي نيست. گويدست كه به تو خوش آمد ميشنوي؟ آيا اين صداي او ني   

. هاي ساغري و هر پارچه و متاعي كه دلخواه تـو باشـد         ها، موزه نيكوترين جامه : بخواهي از اين دكان برگيري    
.هر چه الزم داري بردار

عريان مـرا   ي  دارم كه سايه    اما از سخاي تو تنها توقع       . درويشي مرا بس است   ي  ه  قـ من درويشم و خر    
.اين سايه هميشه دنبال من است و چيزي ندارد تا تن نزار خود را بپوشاند. لباس بپوشاني

:بازرگانان از اين سخن به خنده آمدند و گفتند
توان لباس پوشانيد؟تو را چگونه ميي سايه . كنياش مزاح ميـ درويش، تو همه

:ديوار ايستاده بود نشان داد و گفتكنار كه حاجي رحيم طغان بينوا را 
!ـ سايه من همين است كه در برابر شما ايستاده است

:او گفته ب. خادمي به پيش آمد. بازرگان بيمار دست بر هم كوبيد
-فران عـازم سـفر دور مـي   شي ببر و او را چنان بپوشان كه مـسا ـ حسن، اين پسر را به دكان جامه فرو       

.دپوشن
:حسن پرسيد

ز بدهم؟ـ همه چي
و . نيم تنه، پيراهن، شلوار، پاپيچ، مـوزه، كمربنـد و دسـتار   : او را بپوشان  » سر تا پاي  «. ـ آري، همه چيز   

.دهدحسن راه خانه را به تو نشان مي. من بياي ي بزرگوار امشب به خانه 1»جهان گشته«اما تو 
دان و زنـان و كودكـان در آن   هـاي مـر  دكاني برد كه انواع جامه  ه  خادم درويش را با طغان حيرت زده ب       

داشت ولي درويش تنها آنچه را كه محكم و بادوام و بـراي             ها را عرضه مي   حسن نيكوترين جامه  . آويخته بود 
كبود خاص پسران گورگنجي از دكـان  ي وقتي طغان لباس پوشيده و با عمامه . گزيدسفر مناسب بود بر مي    
:گفتاي در كف درويش گذاشت و بيرون آمد، حسن صره

ـ خواجه بزرگوار من ـ محمود يلواج فرمود اين پنج دينار طال را، به تو بدهم تا در راه به چيزي محتـاج   
حـق  البد تو در  . تواني بگيري هر وقت خواسته باشي مي    . االغ تو نيز پاالن شده در سراي خواجه است        . نماني

.دكناي واال بندرت سخاوت او چنين گل ميخواجه خدمتي بزرگ كرده
بازرگان در باغي بـزرگ درون آالچيـق زيبـايي در           . محمود يلواج رفت  ي  شبانگاه حاجي رحيم به خانه      

: رفت، بازرگان آهسته پرسيدناي چاي سبز وقتي خادم بيروپيالهپس از نوشيدن . انتظار او بود
گفتي؟ـ تو امروز از كدام شهباز زرين سخن مي

 با امالي روسي بكار برده و معناي روسي آنها را در پرانتز ذكـر  را به همين ترتيب» هان گشتهج«و » سر تا پاي«هاي مؤلف واژه. 1

)مترجم. (كرده است
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دسـت  بـه   ا كه صورت شهباز بر آن نقش بود بيرون كشيد و            زريني ر ي  درويش از الي شال خود لوحه       
:سرعت آنرا گرفت و در بغل پنهان كرد و گفته محمود ب. محمود يلواج داد

اي در جهان روي دهد، حتي اگر عالم كن فيكون شود، هـر      هر واقعه : ـ اين سخن مرا بخاطر خود بسپار      
ـ     . من آيي ي  انه  تواني به خ  پروا مي وقت به من احتياج پيدا كردي، بي       . امتـو آمـاده   ه  من هميشه براي ياري ب

حال بگو در گورگنج قصد چه كاري داري؟
:درويش گفت

اينجا هميشه باالي سـر انـسان شمـشير         . از ماندن در اين شهر بيم دارم      . رومـ من فردا از اينجا به بخارا مي       
هـاي دور   بـدري و رنـج راه     صاي در عـ . ز حق از ناحق، فرود آيـد      آويخته است و هر آن ممكن است بدون تمي        

.گواراتر از ماندن در اين شهر است
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فصل ششم

1ملكه تركان خاتوني توطئه 

فرمانروايي بـانوي زيركــي چــون       نفــوذ اشـرف لشكـري قبچـاق تحـت    
اعتبـار تخـت سـلطنت را    خاتون قوت گرفت و ديـري نگذشت كه      تـركان

و حتــي اشـغال خــود  هـاي تحــت  ان ســرزمينقبچاقـ .متزلـزل ســـاخت 
ـ     سرزمين  بــودند بــالمانع     هنــام آزاد ساختــن گرفــت      ه  هــايي را كــه ب
-شـهريار خـود بـر مـي       كردند و كين و نفرت اهـالي را عليــه         ميتــاراج

2)بارتولد. آكادميسين و(.انگيختند

راه و  هـاي سـرخ فـام راه         ارك گشوده شد و سواراني بـا كالههـاي پوسـتي سـفيد و خفتـان                ه ي درواز
.شمشيرهاي هاللي زرنگار بر پشت اسبان تناور در دو ستون از قصر در آمدند

-ي عبوس و دستار پرندين سپيد مزين بـه رشـته     سلطان محمد خوارزمشاه تنومند و پرهيمنه، با چهره       
رداي زربفت، كمـر زرنگـار و شمـشر     .  سوار بود  ،هاي الماس رخشنده، بر اسب گلگون سينه فراخ زرين ستام         

.ي خيره كننده داشتؤلؤ تل،صع به  گوهرهاي گرانبهاي سلطان در پرتو آفتابمر
يكي جوان دلير گندمگون سـوار بـر اسـب    : پشت سر فرمانرواي خورازم دو سوار در كنار هم روان بودند    

اين سوار جالل الدين وليعهد سلطان و از بطن خـاتون           . گردن داشت ه  سيمين ب ي  تركمني كهري كه قالده     
ـ       ،تاري پسري خردسال آراسته به قباي زرديگر. ودتركمن ب  ه  سوار بر اسب ابلقـي كـه يـال بنـد سـياه آنـرا ب

اين پسر كوچكترين و محبوبترين فرزند سلطان و از بطـن خـاتون             . هاي باريك بهم بافته بودند    صورت رشته 
.قبچاقي او بود

.كردندفر ميفام كروهاي سرخ  با غاشيهيناسبااز پي آنان اميران محتشم خوارزم بر پشت 
رفـت و در  يك گـروه از پـيش مـي      . روج از قصر دو گروه شدند     خار سوم ملتزم ركاب سلطان، پس از        هز

گروه ديگر ملتزمين، از قفـاي  . كردبازار بزرگ شهر جماعت مردم را با تازيانه از مسير حركت سلطان دور مي    
.حركت بودندسلطان در

)مترجم. (به معني ملكه و شهربانو لقب زنان سلجوقي و خوارزمشاهي بود) به فتح اول(تركان خاتون ـ تركان . 1

تاريخ شرق و از جملـه دههـا   ي باره  كتاب در400صاحب بيش از . ـ خاورشناس نامي روس) 1930-1869(واسيلي بارتولد  . 2

)مترجم. (ايراني كتاب درباره 
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هيچ كس حق نداشت بـه چهـره        . كردندآمدند و سجده مي    در مي  زانوه  با رسيدن موكب سلطان همه ب     
هـا را از    بازرگانان به شنيدن غريو كوس و كرنـا شـتابان قـالي           . فرمانرواي بزرگترين كشور اسالمي نظر دوزد     

.كردندكشيدند و مسير حركت سلطان را فرش ميهاي خود بيرون ميحجره
به .  مراتب وفاداري و دولتخواهي آنان خو گرفته بود        زار اب رعايا و ي  سلطان محمد به مدح و ثنا و هلهله         

صـورت فـربهش    . يستنگراعتناد مي خاك افتاده بودند با نظري بي     ه  هاي بيشماري كه در پاي اسبش ب      پشت
خاصـي  ي  سپيدي دستارش به سياهي محاسن انبوهش جلـوه         . ن هيچ چيز خوانده نميشد    آمرموز بود و در     

.بخشيدمي
هـاي  قبچـاق بـا جوشـن   ي مادر ـ گروه سـپاهيان زبـده    ي قصر تركان خاتون ـ ملكه  يجلوي دروازه 
رهاي آهنيني كه ناوك بيني پيش آنرا پايين زده بودند و با         ف كه تير بر آنها كارگر نبود و مغ        معروف خوارزمي 

.ي خطي بلند در دو سو صف كشيده بودندا هنيزه
-آمدند و بر سـر بامهـا و ديوارهـا مـي           راف بيرون مي  هاي اط مردم براي تماشاي مركب سلطان از كوچه      

:ي بانگ برآوردندروقتي مركب سلطان نمودار شد سپاهيان و از پي آنان خاليق شه. رفتند
!ـ عمر و دولت سلطان محمد فاتح پاينده باد

ودند  برابر ملتزمان او بدانبوه سپاهيان قبچاق كه برخالف معمول بسيار زياد و چن       ي  سلطان از مشاهده    
اند؟ دامي در كار نيست؟ بهتر نيست تا دير نـشده بـاز گـردم؟               به چه سبب آنها را گرد آورده      . در شگفت شد  

گسترد؟ مگر من پس از مرگ پدرم سلطان        مگر مادر هم براي پسر خود دام مي       ! نه، بدگماني چه معني دارد    
مـادر  ي  هم طايفه    1هايام؟ مگر قنقلي  اي برابر با قدرت خويش برخوردار نكـرده      تكش، مادر را از قدرت تامه     

هاي من شركت نداشته و هميشه با غنائم سرشاري كه پدرانشان به خواب هم نديده               من در تمام لشكركشي   
!اند؟ به پيشبودند به مساكن خود باز نگشته

رونـي  اي نواخت و با دو خيز بـه سـراي د          محمد بر اسب خود كه در برابر دروازه درنگ كرده بود تازيانه           
.قصر رسيد

ود آمـد و    خوارزمشاه از اسب فـر    . هاي فاخر، عنان اسب سلطان را گرفتند      پيران قبچاق، آراسته به جامه    
سـلطان كـه بـا وجـود سـالمندي كـشيده قامـت و               . ش كرده بودند گام گذاشت    بر مخملي كه سر راهش فر     

باال رفـت و پـس از عبـور از كنـار         هاي ايوان مزين به ستونهاي ظريف مرمر منقش چابك          نيرومند بود از پله   
اي زرين بر بيني داشت پيش آمد و بانگ         غالم سياهي كه حلقه   .  وارد تاالر خنك قصر شد     ،هاي خميده پشت

:زد
تاالر اندرون را كنـار  ي  پرده   ،ـ غالم ! آيدآفاق به استقبال تو مي    ي  ملكه  ! عام به سالمت باشد   ي  ـ قبله   
!سالم و المسلميننصره اال! ام الدينحس! لطان عالمـ س: زد و آواز داد

)مترجم. (ها ـ يكي از طوايف ساكن دشت قبچاق كه تركان خاتون از ميان آنها برخاسته بودقنقلي. 1


