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فصل سوم

...جنگ آغاز شد 
خان رفت تا بداند در كجـا  ي نخست به قلعه . د را برداشت و براه افتادي خوي ساخته قوربان قيزيق نيزه  

خان با گروه سواران رفته اسـت و هـر كـس ديـر              مباشرخان او را دشمنام داد و گفت اينانج       . بايد حاضر شود  
.كرده است بايد در شاهراه بخارا به او بپيوندد
. ل و پالس و كودكان، پر بود      جل  مچرخ حا هاي دو  و پياده و ارابه    تمام راهها از جماعت روستاييان سواره     

ها در جهات گوناگون روان بودنـد ـ برخـي    ارابه. داشتندناليدند و اشك ريزان گام برميمردان پير و زنان مي
.شتافتندبسوي شهر و برخي در جهت عكس يعني از شهر بسوي كوههاي جنوب مي

. راهها خشك شـده بـود     . آفتاب پرتوي سوزان داشت   . ودمزارع جوانه زده ب   كشت بهاره در  . اوان بهار بود  
خاست و بر سر و روي رهنورداني كه دسته دسته به مقصدهاي            ابر غليظي از غبار تيره و تار از كف راه بر مي           

. ها از طراق طراق پتك و چكش آهنگران غوغـايي بـر پـا بـود               كنار آبادي . نشستنامعلوم روان بودند فرو مي    
خواست اسبش را زودتـر نعـل كننـد و نـوك            كردند و هر كس مي    زدند و مشاجره مي    مي مردان مسلح فرياد  

.نيزه يا شمشير خوشدست و برنده برايش بسازند
را از دور نمودار گشت قوربان بـا درويـش ريـشوي            اعصر روز ديگر هنگامي كه باروهاي پيرامون شهر بخ        

اي بـا   پـسر سـيزده سـاله     . وست شده بـود   كشيد د هايش را خر سياهي بدوش مي     ورجينخسياه چشمي كه    
خواند و خوشبختي و كاميـابي دالوران شـيردلي        درويش ترانه مي  . شد نمي رآمد كه دمي از او دو     درويش مي 

گاه يكي از سپاهيان قرص نـان يـا مـشتي گنـدم بـه كـشكول       . كردرا كه به جنگ كفار روان بودند آرزو مي        
.ريختدرويش مي

قوربـان از پـي     . ر مغرب كشيد هزاران خرمن آتش پيرامون شهر افروخته شـد          وقتي آفتاب سر به چاهسا    
بگـوش  » هـو ياهو، يا من هو يـا مـن هـو اال       «درويش بسوي چند بناي كوتاه كه از درون آنها آواز يكنواخت            

جماعتي انبوه در آن گرد آمده بودند و از صوفيان بـراي دفـع              . اينجا خانقاه درويشان بود   . رسيد روان شد  مي
خواندنـد  درويشان وردي مي  . كردندبال و چشم زخم و رهايي از جنگي كه نزديك بود، دعا و تعويذ طلب مي               

.دادندتند و بدست طالبان ميشونميو دعايي 
كاهي كه اينجا و آنجـا      هاي آتش گشتي زد و از     قوربان ماديان خود را كنار ديوار بست و پيرامون خرمن         

 و  ندرويش هم او را با قرصـهاي نـا        . خت جلوي ماديان و خر سياه درويش ري       پراكنده بود مشتي گرد آورد و     
.آهني پخته بود شريك كردي كه با آرد در ديگچه » تتماجي«

دور دست خـود  ه آنگاه افسار ماديان را ب. »رساند راه مي ،روزي سوار را  «: قوربان به ياد آورد كه گفته بود      
دور آتـش  . ود تمام شب را به همين ترتيب كنـار ماديـان گذرانـد       اب نر وكوشيد به خ  پيچيد و در حاليكه مي    

خواهند از بخارا دور    خرند، زيرا همه مي   گفتند اين روزها حتي اسبان چالق و مفلوك را به بهاي گران مي            مي
.شوند و به كوههاي ايران زمين و يا به هندوستان بروند تا از گزند بت پرستان بي نام و نشان ايمن مانند
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.هاي صبح خواب چنان قوربان را ربود كه احساس نكرد چگونه افسار ماديانش را بريدند و بردندمهدمد
:درويش گفت

امـا  .  به عذاب اليم گرفتار ميسازددگويند خدا سارق بيشرمي را كه اسب سپاهي عازم جهاد را بدزدـ مي 
حـال  . ا االغ پير مرا هم دزد بـرده اسـت  عجالتاً خدا مرا نيز كه حاجي رحيم فقيرم به كيفر رسانده است، زير           

.بخارا خواهيم رفتي طيبه ي خود را تسلي دهيم كه سبكبار به تماشاي بلده 
ـ   ي  قوربان نيزه    دوش انـداخت و بـا درويـش و پـسرك همـسفرش بـراي تمامـشاي شـهر                   ه  بلندش را ب

.فتادندراه اه ب) 19(» مدينه السالم بخارا«ـ » اختر فروزان آسمان دانش«بلندآوازه، 
 در ميان جماعت بيشماري كه سيل آسا روان بودند، بـسوي بخـارا    ه و سه رهنورد دست دوستي بهم داد     

.رفتندمي
هاي خار بـر آن روييـده و قـسمتهايي از آن فـرو     باروي بلند كه در عهد باستان ساخته شده علف و بوته          

 اين حصن حصين اسالم را به اقطار عالم         ،نريخته بود، يازده دروازه داشت كه كاروانهاي بازرگاني از طريق آ          
.ساختمربوط مي

كردنـد و بـه     دروازه بانان تمام رهگذران را استفسار مي      . ي اول جمعيت انبوهي گرده آمده بود      در دروازه 
:گفتندآنان ميي همه 

خـست نورزيـد و دسـت كـرم     ! لشكر و ساختن شمـشير كمـك كنيـد      ي  ـ براي استحكام شهر و آذوقه       
!اريدگشاده د

.طلبيدندگشتند و براي جهاد در راه وطن صدقه ميدست ميان جمعيت ميه چند مالي پير هميان ب
گوناگون ي  هاي كوچك مملو از اجناس و امتعه        حجره. شدپس از گذشتن از دروازه، راسته بازار آغاز مي        

 مـشتري دارد محـسنات      دانـستند آنـروز چـه متـاعي       ديوار به ديوار قرار داشتند و صاحبانشان كه خوب مي         
هاي ارزان مناسب براي سفرهاي دور و يا نمدهاي ضخيمي را كه براي خوابيدن در راه الزم بـود و يـا                      پارچه

.زدندماند، جار ميكلوچه و نانهايي را كه ماهها سالم مي
 شـهر رو  وا و پناهگاه بهأ خرد و ريز خود از قراء و قصبات اطراف در جستجوي م     ثخيل آوارگان كه با اثا    

.شدندآورده بودند، همه جا ديده مي
» شارسـتان «بزرگ باروي دوم شهر كه بخش دروني شهر يعني          ي  سه همسفر پس از گذشتن از دروزاه        

هياهويي رسيدند و از آنجا بسوي ميـدان خاموشـي كـه طاقهـاي          كرد به شارع پر   شهر جدا مي  ي  را از حومه    
در ايـن مـساجد و مـدارس        .  آن بپا ايستاده بود روان شدند      بلند مقوس سردر چند مدرسه و مسجد پيرامون       

خواستند به كنه حكمت رساالت و كتب ديني عربي پي برند تـا   نزار از پير و جوان كه مي      ي  چند هزار طلبه    
. نائل آيند، به تحصيل اشتغال داشتندهپس از سالها رنج و حرمان روزي به پيشوايي مساجد از رونق افتاد

منين رده يه رده، همچون سطور كتاب مبين پشت سـر      ؤم: گزاردندمردم نماز جماعت مي   ن  اين ميدا در
وقتي امام به ركـوع و  . كردنديكديگر صف آراسته بودند و از قيام و قعود امام معظم سپيد محاسن پيروي مي    

-سي مي أ ت اوه  گرفت، چند هزار نمازگزار ب    رفت و يا دو دست را براي قنوت به محاذات صورت مي           سجود مي 
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ـ        همهمه ،از قيام و قعود اين جماعت انبوه      . جستند گـوش  ه اي خفيف بسان وزش باد بر سـنگفرش ميـدان، ب
.رسيدمي

اي از مخمل آتشگون زردوزي شده بر پـشت         اسب گلگون سرخ دمي را كه غاشيه      . چون نماز پايان يافت   
.هاي بناي رفيع مسجد آوردندداشت، به پاي پله

هـاي المـاس درخـشان از       امت و مشكين محاسن با دستار شيرفام مزين بـه رشـته           خوارزمشاه كشيده ق  
:منين كرد و گفتؤيرون آمد و آنگاه روي به جماعت ممسجد ب

ي مـا نيكـوترين حـارس و    شمـشير برنـده  . احـدي هـستند   امت و،جميع اقوام مسلمان! مسلمينايها ال ـ
من شما مجاهدان اسالم را اشرف مخلوقـات  «: مايدفرمنين ميؤسول اكرم در خطاب به مر. پشتيبان ما است 

بايـد بـر سراسـر عـالم        آري مسلمانان مي  » .امعالم گردانيده و مسلمين را به فرمانروايي سراسر عالم برگزيده         
خـداي  «ولي به حكـم حـديث صـحيح،         ! اي بيم به خود راه ندهيد     فرمان رانند و بدين سبب از هيچ مخاطره       

پس بـر شماسـت كـه       ... » دهد سعي و جهدش از درياي  رحمت خويش نصيب مي          متعال هر بنده را به قدر     
ـ اردر ب... آوريـد  دريـغ از پـاي در   تمام سعي و جهد خود را بكار بريد تا دشمن را به ضرب تيغ بـي                خـشم  رب

منان دش.! منين مسلماني كه از ايثار جان در راه خدا و پيمبر دريغ ندارند چه كس را تاب ايستادگي است                  ؤم
!پروردگار عز وجل ما را بر كفار نصرت دهد! كشيد  و تار مار سازيدباسالم را هر كجا كه يافتند 

:از جماعت خروش برخاست
!بت پرستان را تارو مار سازيم! كفار را بكشيم ـ

:خوارزمشاه بر اسب گلگون نشست و باز به سخن برخاست و گفت
-اينك براي مقابله با كفار كـه از گردنـه  . اين بود اندرز ما. ـ ما خواستيم شما را اندرزي نيكو داده باشيم        

بـاك مـا   جنگاوران دلير و بـي ! واي بر احوال آنان... شتابيمآيند به سمرقند ميهاي پر برف تيانشان فرود مي   
!سپاريمشما را به خدا مي. برندبراي دشمنان مرگ به ارمغان مي

دانـد و بانـگ بـر       هاي فاخر بر تن داشتند راه مي      كه جامه جماعت به سلطان و سواران قبچاق محافظ او         
:كشيدندمي

!ما را جز تو مدافعي نيست! ـ عمر و اقبال سلطان محمد فاتح، نصره االسالم و قامع الكفار پاينده باد
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فصل چهارم

اوستي  تيغ برنده ،پشتيبان مرد جنگي
رفـت عنـان پيچيـد و    هي كه بـه سـمرقند مـي   محمد خوارزمشاه پس از خروج از بخارا به ناگاه از شاهرا   

سلطان صورت خود را با شـالي از حريـر   . را در پيش گرفت) 20(» كالف«بسوي جنوب روي آورد و راه شهر        
راند و مالزمان نيز به همين ترتيـب از او پيـروي            نعل اسب مي  د و خاموش گاه يورتمه و گاه چهار       پوشانده بو 

سـواراني كـه   ه افتادند و از هزاراو به خاك ميكشيدند د را از راه كنار ميرهگذران به ديدن او خوا  . كردندمي
.كردنددر تاختن چنان شتاب داشتند كه گويي ديو، سر در عقبشان نهاده است، حيرت مي

كوشيد به جالل الدين، پور سلطان بقبوالند كه شايد شهريار راه را عوضـي گرفتـه             وزير اعظم بيهوده مي   
:گفتالقيدي مي باجالل الدين. است

را بـه مغـاك آتـشين    كنم، ولو قصد داشته باشـد خـود  اين كارها چه كار؟ من از پدر پيروي ميه ـ مرا ب 
.ددوزخ انداز

خوارزمشاه ناگهان اسب گلگون را كـه از شـدت تـاختن كـف آلـود بـود                  . ار شد دسواد قصري از دور نمو    
ــ  : كشيده بودند نشان داد و پرسيدسر تناور از پس آن كه سروهاي متوقف ساخت و با تازيانه باروي قصر را    

اين چه قصريست؟
:مالزمان گفتند

.ملك خان است كه باغي كهن با وحوش نادر داردـ اين قصر نخجيرگاه تيمور
:سلطان گفت

.بينمملك دلير كجاست؟ او را نميپس تيمور. خواهم آنرا تماشا كنمـ من مي
:مالزمان گفتند
. به اميري لشكر خجند نامزد شد، بدانسوي شتافتـ همان روز كه

...حال بي او دلتنگم . من نگفته بودم شتاب كند! ـ مرد لجوج
 سلطان كه از شدت تـاختن       اسب.  پذيرايي آماده سازند   ابي سواران پاسدار به پيش تاختند تا اسب       صده

ي دروازه. رام بسوي قصر روان شد    خوارزمشاه عنان مركب فرو كشيد و آ      . مده بود پاي قرار نداشت    آجوش  ه  ب
شد با كليد ايوان دراز باز ميه خدمه در سراي قصر در تكاپو بودند و درهايي را كه ب           . سنگين قصر را گشودند   

اي از سواران   دسته. كشيدنددوش مي ه  ي خشك ب  هاي يونجه هاي جو و بسته   گروهي از غالمان انبان   . گشودند
 نگذشت كه هر يك در حاليكه گوسفندي پروار جلوي زيـن داشـت، بـاز               مجاور شتافتند و ديري   ي  به قصبه   
.ناهار پرداختندي آشپزان مالزم سفر آتش افروختند و به تهيه . گشتند

. هاي بلند قـرار داشـت بـاال رفـت و وارد آن شـد     هاي آالچيقي كه كنار ديوار باغ روي پايه    سلطان از پله  
. كردندجالل الدين و مباشر پير قصر از او پيروي
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چنـد بـز كـوهي در ميـدان بـي           .  فضاي باغ كه درختانش هنوز برگ نداشتند پيدا بود         ،از درون آالچيق  
.هاي بلند ايستاده بود يك بز كوهي با شاخادرخت زير آفتاب لميده بودند و كنار آنه

:مباشر گفت
 كه تازه از كوهستان صيد      برند و دو پلنگ بسيار سبع نيز      ـ درون باغ دو گله گراز با بچگان خود بسر مي          

 تاخت و تاز پلنگان را در عقب گرازان و بـزان            ،ملكولينعمت من تيمور  . شوندهداري مي اند در قفس نگ   كرده
كند و صـيد را بـه تـك از پـا در             تيرش خطا نمي  . پردازدو خود نيز گاهگاه در باغ به شكار مي        كندنظاره مي 

.كند صيد اصابت ميگويد كه تير به كجايآورد و از پيش ميمي
!ـ دور شو: سلطان با لحني خشن به مباشر گفت

:وقتي با پسر تنها ماند آهسته به او گفت
 هـر سـو     زابرهاي سـياه ا   . اندنب خبر آورده  ها يكي پس از ديگري از سه جا       پيك. خاطر من نگران است   ـ

.آيندپيش مي
:جالل الدين با القيدي گفت

!ـ جنگ همين است
 غايرخان را بـه  قجگيزخان اترار را تصرف كرد، اينالچن، خبر آورده است كه پلنگ سرخ موي  ـ پيك اول  

اكنون . نكه دل از انتقام سير دارد، فرمان داد تا چشم و گوش او را از نقره مذاب پر كنند              آچنگ آورد و براي     
.جستجوي من استوي روي آورده و درسنايه چنگيزخان ب

.انتظار او هستيمما نيز در ! ـ بگذار بيايد
:سلطان گفت

!داريـ تو حتي در گرداب بالي هولناك نيز دست ازالقيدي برنمي
:جالل الدين گفت

.ـ با لشكر انبوه ما سببي براي نوميدي نيست
.اند تاتاران را ديده1گويد يزكد و مييآـ پيك دوم از جنوب مي

.هاي پربرف بگذردتواند از گردنهه بزرگ نميهنوز اوان بهار است و سپا. ـ البد گروه اندكي هستند
:سلطان گفت

.ـ ولي وقتي سپاهيان تاتار از كوهها فرود آيند راه عقب نشيني ما را بسوي هندوستان خواهند بست
ـ به چه سبب ما بايد بدانجا عقب نشينيم؟

.اندخبر ديگري هست كه يزك مغوالن را در ريگزارهاي قزل قوم ديدهـ 
:ين گفتجالل الد

. اند ده هزار سوار جنگي تركمن براي حفظ جناح ما به آن ريگزارها گسيل شدهـ

)مترجم. (لشكر، طاليهي  مقدمه  ـيزك.1
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. نيستندمغوالنها قادر به بازداشتن ـ اين تركمن
:جالل الدين گفت

رسـد و مـا بـراي    هـاي بخـارا مـي   ـاگر نتوانند مغوالن را باز دارند چنگيزخان تا چند روز ديگر به دروازه 
.ده خواهيم بودمقابله با او آما

-اطـراف مـي   ه  ـ شايد جانور سرخ موي هم اكنون به در بخارا رسيده باشد و افواجش در جستجوي ما ب                 
اطـراف نگريـست كـه گـويي در         ه  ـ سلطان اين بگفت و چنان ب      ! ... بايد هر چه زودتر از اينجا دور شد       . تازند

.تسمله از پشت درختان باغ احانتظار 
.جالل الدين دم فرو بست

:سلطان پرسيد
ـ چرا خاموشي؟

ديگر چه جاي سخن است؟. پنداريـ تو مرا ديوانه مي
!كنم بگوييـ امر مي

حال كه چنگيزخان معلون بـدين      . گويم و تو مختاري مرا ببخشي يا سر از تنم جدا سازي           ـ پس من مي   
س باروهـاي بلنـد پنهـان    او بشتابند نه آنكه روي در پـ ي سوي روان است بر سپاهيان ما است كه به مقابله        

 ولي در روز سـخت  ؛ دلير،هاي قبچاق را كه در غارت رعاياي مطيع      داشتم تمام خان  اگر من اختيار مي   . دارند
ه بـردن بـه     افرستادم و با تهديد به مـرگ آنـان را از پنـ             چون بيد بر خود لرزانند، به ميدان كارزار مي         ،پيكار

پلنگ سرخ  گويي كه   تو مي . ي اوست  اسب آماده  وه  دگي تيغ برن  پشتيبان مرد جن  . داشتم بازمي هارشهدرون  
بايـد سـر اسـب را    . بدين سان ما هم اكنون از مـسير حركـت او آگهـيم   .  چه بهتر  ،شتابدموي به اين سو مي    

شترهايش را  برگرداند و گام به گام او را تعقيب كرد، سدي در سر راهش كشيد و از هر سو به او هجوم برد،                       
پنهان شدن صد هـزار سـوار در پـشت باروهـاي     .  مويش را با گوشت تكه تكه كند پوست سرختباه ساخت و 

.مانندرمق مين بياشبلعند و اسبان نجيبوسفند است ميسمرقند چه سود دارد؟ آنها هر چه گ
:خوارزمشاه گفت

ـ . امگيري؟ ديري است كه من به اين نكته پي بـرده          ـ تو بر فرمانهاي پدر خويش خرده مي        و در انتظـار  ت
.مرگ مني

:زير انداخت و با لحني حزين گفته جالل الدين چشم ب
ولـي  . گذارمدر اين روزهاي سخت كه اركان عالم به لرزه در آمده است، من ترا تنها نمي   . ـ چنين نيست  
و اگـر  اين سپاه گران ت   . كنمارده رفتار مي  ام كه چنين مطيع و بي      محبوب تو من ديوانه    رقسم به روان اسكند   

باروهاي بلنـدي كـه     ! آيددست تو بر دشمن نتازد، ديگر به چه كار مي         ي  اشاره  ه  اكنون به پيكار برنخيزد و ب     
اند، چه زير لحاف زنان هراسان پناه برده  بو  جاي زنان و كودكان ما، مردان مسلح پنهان شده          ه  در پس آنها ب   

ر بـه سـمرقند بـشتابيم و بـه     پـد . گـويم عمـل كـن   تو سر از تن من جدا ساز اما بدانگونه كه مي! سود دارند 
...مقابله
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:خوارزمشاه گفت
! ...ـ تنها به ايران زمين يا به هندوستان

.   فـضيحت و ننـگ     ر پيكار و يا آوارگي و مرگ با صد        يا پايداري د  : ـ نه، براي ما دو راه پيش نمانده است        
-چون رعد و برق بر سر آنان فرود مـي         ... پنجه افكنيم   در  ران پنجه   تا تا اشتابيم تا ب  آوردگاه مي ما با سپاه به     

! ... نام تو چون سردار كبير در روزگـار خواهـد مانـد           ... رويم  اي در دل شب فرو مي     آييم و سپس بسان سايه    
!درنگ وامدار، به پيكار برخيز

:درخشيد باال برد و با جبروت گفتسلطان انگشتي را كه نگين الماس بر آن مي
تواني حتي بر چند هزار سوار كه چـون ديوانگـان           تو جنگجوي دليري و مي    . ايبهرههداري بي ـ تو از سپ   
تدبير و ديوانه سـر رفتـار       ي جنگجوي دلير، ولي بي    توانم به شيوه  اما من نمي  . تازند فرمان راني  بر دشمن مي  

م يروبه كالف مي  من و تو  . اممن تدبير ديگري انديشه   . من بايد همه چيز را بسنجم و و پيش بيني كنم          . كنم
.گماريمو به حراست گدارهاي جيجون همت مي

:جالل الدين گفت
كني؟ آنگاه مردمان حق دارند بر تمام خانـدان خوارزمـشاه لعنـت بفرسـتند و                ـ ولي زادگاه ما را رها مي      

:م رها ساختندبگويند آنها سالها از ما مال و خراج ستاندند و در روز بال ما را به كام مغوالن خون آشا
:سلطان گفت

.آورم در ايران زمين من لشكري گران گرد ميـ
:جالل الدين بانگ برآورد

بـراي  . اكنون بايد با همين سپاه كه در دست است بـه پيكـار برخاسـت       ! گذرـ شهريار از اين انديشه در     
. مانـد ت بـي سـاالر مـي       روي پنهان كرده اس    ها،ود كه در پس بارو    تعليم سپاه ديگر وقت نيست و سپاه موج       

بـه سـمرقند    . ن در يـك روز پيـروزي بـه چنـگ آرنـد            آوت  قد تا به    نكنلشكر جرار را ساليان دراز آماده مي      
! ...من چون جنگجوي ساده در كنار تو شمشير خواهم زد! بشتابيم

:سلطان گفت
 بخت و اقبـال از مـن روي   .كنم به بلخ عازم شوي و سپاهي تازه در آنجا گرد آوري       تو امر مي  ه  ب!  نه، نه  ـ

.برتافته است
:جالل الدين خشمگين بانگ برآرود

بايد از پـي  ! ريختتابد؟ نبايد از بخت گـ بخت؟ بخت چيست؟ مگر بخت و اقبال از مرد دلير روي بر مي          
! اينست راه دست يافتن بر بخـت ... زير زانو كشيد ه ن دست يافت، بر موي آن چنگ زد و ب آآن شتافت و بر     

...
:سلطان گفت
تو قادر نيستي خوارزم بزرگ را از سـقوط         ! مغز خواهي ماند  تو مادام العمر يك جنگجوي بي     ! ـ بس است  

...برهاني
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 آمد و نفس زنان به ايوان قصر كه در آن خوان گسترده بودند رفـت و   دخوارزمشاه شتابان از آالچيق فرو    
آنگاه طعام را نيمه تمام گـذارد و فرمـان داد           . يا شد دعا به خوردن پردخت و از وضع راه و گدارها جو          پس از 

.اسب حاضر كنند



157

فصل پنجم

ملك تسليم ناپذيرتيمور
:چنگيزخان دو پسر خود اوكتاي و چغتاي را با بخشي از لشكر بر در اترار گذاشت و به آنها گفت

ل و زنجير نزد من آريد تا ق غايرخان را دستگير كنيد و با غ       جر را محاصره كنيد، والي آن اينال      ـ شهر اترا  
.خود براي اين گستاخ كيفري معين كنم كه كس تاكنون نديده باشد

هـاي ديگـر     جند و ينگي كنت نامزد كرد و دسـته         ياخاقان، ميهن پسر خود چوچي را به گرفتن شهره        
.سپاه را هر يك به جانبي فرستاد

ان در آن مقـام     قبچاق بناكت كه لشكري از       با پنج هزار سوار به فرمان چنگيزخان به فتح شهر          1الغ نويان 
. پس از سه روز محاصره، اهالي شهر ريش سفيدان را بوساطت فرستادند و امان خواستند              . داشتند، نامزد شد  

آنگاه مـردان لـشكري را از صـنعتگران و پيـشه            . الغ نويان فرمان داد تا تمام مردان از شهر به صحرا در آيند            
وقتي لشكريان سالح خود را در موضع معين فرو ريختند و از آن دور شدند،               . ندوران و مردان ديگر جدا كرد     

،به قتل رسـاندند و از ميـان گروههـاي ديگـر     ) زوبين(ي آنان را به زخم شمشير و تير و درفش           مغوالن همه 
 بر سر آنان را به گروههاي هزاره و صده و دهه تقسيم كردند و          .  بيرون كشيدند  2جوانان زورمند را براي حشر    

پايان به پيش راننـد تـا باروهـاي شـهرهاي ديگـري را كـه در           چهاري  هر گروه مغولي گماشتند و چون گله        
. حمله برند،محاصره داشتند ويران كنند و پيشاپيش لشكر مغول بر حصارها

در راه لشكرهاي ديگر مغول و متحدينشان به آنان پيوستند و قريـب هـشتاد هـزار سـپاهي از مغـول و                       
ب سـيحون روي    آي شهر خجنـد واقـع در كنـار رود تيزتـاز و پـر              ير لواي الغ نويان گرد آمدند و بسو       حشر ز 
.باز زدنداهالي شهر به اتكاء استواري باروهاي بلند و كهن خجند، از تسليم سر. آوردند

 تـازه بـه اميـري لـشكر       ،ملك جنگ آزموده كه به دالوري و سرسختي و صاف دلي اشتهار داشـت             تيمور
.منصوب شده بودخجند 

،آورد، حصاري بلند سـاخته اي پديد ميرفت و جزيره سيحون آنجا كه آب به دو شاخ مي       او در ميان رود   
. سالح و آذوقه در آن گرد آورده بود

آن جماعـت مـسلمان در زيـر ضـربات      . مغوالن به پشت شهر رسيدند و اسيران حشر را به پيش راندنـد            
خواستند خون برادران هم قوم خـوش را  مردم شهر كه نمي. ند هجوم بردند  تازيانه و شمشير بر باروهاي خج     

.بريزند ناچار دست از دفاع كشيدند

)مترجم. (بزرگ، دراينجا لقب تولوي خان پسر كهتر چنگيزخان استي  الغ نويان ـ سردار بزرگ، شاهزاده .1
- مغوالن از ميان اسرا براي كندن خندق و كارهاي ديگـر ترتيـب مـي   كههاي چريك غيرمنظم دستهـ )  اول و دومبه فتح(  حشر .2

)مترجم. (فرستادنددادند و در پيشاپيش لشكرهاي خود براي حمله به باروهاي شهرها مي
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ه زورق بر آب بـود ضـبط كـرد و در جزيـره مـستقر                چ كارزار از رود گذشت و هر      درتيمورملك با هزار م   
ي شـهر را    د و دروازه  اهالي خجند جعي از معـاريف شـهر را نـزد مغـوالن فرسـتادند و امـان طلبينـ                   . گرديد

.مغوالن بي درنگ شهر را تاراج كردند. گشودند
رسـيد،  ند و چون تيـر و سـنگ بـه آن نمـي    دباري سنگ مي،هاي خود بر حصار جزيرهيقنمغوالن با منج  

ي ها و قصبات ديگـر افزودنـد و در دو كرانـه    جوانان خجند را از شهر بيرون كشيدند و بر حشر بناكت و ديه 
سـه  قسيم كردند و بسوي كوهي كه در        آنگاه همه را به دهه و صده ت       . نجاه هزار مرد گرد آوردند    سيحون تا پ  

.دوش كشند و سد بر رود بندنده فرسنگي شهر واقع بود راندند تا از آنجا سنگ ب
تش، روي هر يك را با نمد تر پوشـيده و نمـد را    آملك دوازده زورق ساخته و براي حفاظت آنها از        تيمور

ملـك  تيمور.  تيراندازي تعبيه شده بـود اي برايدر هر طرف زورق دريچه. آميخته به سركه، اندوده بودبا گل  
-ساخت و جنگجويان او با مغـوالن جنگهـاي سـخت مـي    هر جانب روانه ميه هر روز در بامداد شش زورق ب  

.ندرساكردند و تيرهاي مغوالن كه نفت آلوده و آتشين بود به زورق هاي آنان آسيبي نمي
زد و بـدين سـبب لـشكر مغـول پيوسـته در بـيم و       ملك هر شب بر مغوالن خفتـه شـبيخون مـي    تيمور

.اضطراب بود
اي با قـدرت زيـاد سـاختند كـه          هاي تازه يقنمنجآنگاه مهندسان چيني كه با لشكر مغول همراه بودند،          

ها بـر مـردان   منجنيق با اين نمغوال. كردهاي سنگ را به مسافت دورتر پرتاب مي     هاي بزرگ تير و پاره    چوبه
ملـك  چون كار به اضطرار كـشيد، تيمور      . ملك تير و سنگ باريندند و آسيب سخت بر آنها وارد آوردند           تيمور

خود را برهفتاد كشتي و زورقي كه آماده كرده بـود نهـاد و جنگجويـان خـود را بـر آنهـا                       ي  شبانگاه باروبنه   
روختند و چون سيل فـروزان در شـيب رود خروشـان بـر آب روان                ناگاه مشعلها براف  ه  زورق نشينان ب  . نشاند
.شدند

ملـك  آمدنـد تيمور  ا كـه مغـوالن پديـد مـي        هر كج . رود  از پي آنان تاختند     ي  دو كناره   لشكر مغول در  
بـرد و بـراين   هـا را بـه پـيش مـي    راند و باز كشتي آنان را مي،زخم تيره ساخت و بزورقها را بدانسو روانه مي  

 كـشتيها نتواننـد از آن       آنجا مغوالن زنجيري در ميان آب كشيده بودند تا        . رفت تا به بناكت رسيد    ترتيب مي 
.ها و كشتيها از آن گذشتقملك به يك ضربت، زنجير را گسست و با زورورميت. بگذرند

آنجـا ديـد و از بـيم آنكـه مبـادا بـر رود       جليغ كنت رسيد اسـبان بـسيار در     چون تيمورملك به كنار بار    
ـ                    سده دشـت  ه  اي محكمتري كشيده باشند، از آب به ساحل آمد و مردان خود را بر اسب نشاند و چون باد ب
كبـار بايـستند و بـا مغـوالن     ملك ناچار بودند هر چنـدي     جنگجويان تيمور . ز پي او شتافتند   مغوالن ا . تاخت

.بجنگند و آنان را به پس رانند تا بنه دور شود و سپس باز به پيش تازند
خون تنها تني چند از آنان شبگير بر اردوي مغـوالن شـبي           . دادازجنگاوران او تن به تسليم نمي     هيچ يك   

ملك با چند تن از جنگجويان خود ماند و با جنگ و گريـز همچنـان بـر پـشت        تيمور. زدند و جان بدر بردند    
.رفتاسب راهوار خود در دشت به پيش مي
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ي تير نماند، ديـد كـه       ز سه چوبه  ج و او را به سالحي       دچون آن چند كس نيز كه با او بودند كشته شدن          
آن . زد و آنگه بر دو مغـول ديگـر تاخـت   تيمورملك تيري بر چشم يك مغول . از پي او مي شتابند   سه مغول   

.دو مغول عنان پيچيدند و به سرعت دور شدند
هـاي   تركمن سيد كه رفت تا در بياباني شن زار به چاه آبي ر         ملك با دو تير در تركش همجنان مي       تيمور

ملـك بـا آن خـود را بـه         تيمور. سبي تازه نفس به او دادنـد      آنها ا . ي قره خنجر در آنجا مقام كرده بودند       صده
.خوارزم رساند و آنجا باز به تدارك پيكار با چنگيزخان پردخت
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فصل ششم

گذرندمغوالن از ريگزارها مي

به چـشم   تازد كه كس تا خود      اين قـوم ملعون چنان تيز مي     
.نبيند باور نكند

)21) (كالويهو(

ق  جـ  كـشيد و اينـال    از آن تنوره مـي    دود  سوخت و    در آتش مي   رهيا شهر اترا  در همان هنگام كه ويرانه    
 بودنـد بـه شـدت از        ژ متحصن شده بود و حمالت مغوالن را كه بر سر بـاروي د             ژغايرخان با سرسختي در د    

 خود را برافراشت و به لشكرهاي خويش فرمـان داد بـراي حركـت                چنگيزخان لواي نه دم    كرد،خود دفع مي  
هـر يـك از     . مد بزرگ جرگه زده بودند    نهمه بر   . آنگاه پسران و سركردگان لشكرها را فرا خواند       . آماده باشند 

ولـي هـيچ كـس      . وي كـدام شـهر بـرود      دانست كه بايد به كدام سمت و بس       آنان به موجب فرمان خاقان مي     
.قان مخوف بپرسد كه لواي سپيدش به كدامين سمت روان خواهد شدت نداشت از خاأجر

:چنگيزخان گفت
لشكر را جبه نويـان     ي  مقدمه  . غوجي نويان محتاط خواهد بود    غيبت من سركردگي تمام لشكر با بو      در  ـ

-كار كمين بر دشمن، آزموده اسـت، فرمـان مـي   تازد و سوبوتاي كه در    كه در جنگها چون باد بر دشمن مي       
هـامون ميـان بخـارا و سـمرقند بـا           مـا در  . مانندعليق مي غله زارها را پايمال نسازيد واال اسبان ما بي        . ندران

پس از نابود ساختن سپاه اصلي خوارزمشاه       . بريمكنيم و از سه جانب بر او حمله مي        سلطان محمد تالقي مي   
.ت اسالم خواهم بودااليم ومن فرمانرواي تما
يان مغـول كـه روحـش در        حارس سـپاه  » سولده« سر كشيد و سپس جامي بر         قميز را  مچنگيزخان جا 

ي بخشي از لشكر در طول كرانـه  . لشكر به حركت در آمد. وا داشت نثار كرد و بر اسب نشست ألواي سپيد م  
. خالف جريان رود، راه باال در پيش گرفت و بخش ديگر در جهت جريان رود بسوي پايين روان شد                  سيحون،

.ي كارواني به جانب ريگزارهاي قزل قوم شتافتاهن از كوره راهخود چنگيزخا
گـودال  ولي شبها آب در. كردآفتاب دومين ماه زمستان روزها تابش خيره كننده داشت و تن را گرم مي  

ي اسـبان و  شـيهه . اسـت خاز لشكر بانـگ برنمـي     . شدبست و گل و الي در كوره راهها منجمد مي         يخ مي ها  
ها كوتـاه   اطراق. كردندافواج تنگ هم حركت مي    . خواندهيچ كس آواز نمي   . رسيد نمي چكاچك سالح بگوش  

.خوابيدندم اسبان ميسبود و سپاهيان روي زمين در كنار 
دادنـد تـا    ها با مشعل عالمـت مـي      تاختند و بر فراز تپه    ته به پيش مي   خها در شب با مشعلهاي افرو     يزك

گفتند كـه در سـپاه خـصم سـواران تـركمن بـا اسـبان        مي. مخلوط نشونددور نيفتند و با هم    ه  گروه از راه ب   
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تازند و آشـوب    آيند و بر لشكرها مي    بلندقد و تيزگام خود از ديگران ممتازند و بسان پلنگان از كوره فرود مي             
.شونداندازند و در يك چشم بر هم زدن ناپديد ميبه پا ميدارند و آنگاه اسران را به خم كمند مي

ولي پس از   . كراست بسوي گورگنج پايتخت خوارزم روانند     ياز راه صحرا    پنداشتند كه   ن نخست مي  مغوال
 هنگاميكه آبهاي گل آلود سيحون پست سر ماند و بامداد آفتاب بجـاي آنكـه از پـشت بتابـد بـر                       ،دو روز راه  

سمرقند و بخارا واقع    روند، بلكه بسوي شهرهاي نامي      كه به غرب نمي    تابيد، همه در يافتند    انپهلوي چپ آن  
.در جنوب روانند

پـشت داشـت در     ي   تيزگام خود كه خط مشكيني بر تيره         وچنگيزخان سوار بر اسب گلرنگ سيه ساق        
» آيـان «كـه در اصـطالح تاتـار آنـرا     (» خيزهاي گرگي«سواران مغول با يورغه تند و با   . تاختقلب لشكر مي  

 لگام آنـرا    ،ناپذير بر پشت اسب نشسته    با سيمايي مرموز و نفوذ    م آرام و    خاقان اعظ . راندنداسب مي ) نامندمي
چشمانش جمع شده بـود و گاهگـاه در آنهـا روزن تنگـي گـشوده        . دست چپ داشت  ه  كه سست كرده بود ب    

ـ             شد و پيدا نبود كه او در حال تاختن چرت مي          مي دور ه  زند يا سر در گريبان تفكر فرو بـرده است و يا تيز ب
.بردگذراند و هيچ چيز را از ياد نميو همه چيز را از مدنظر مينگرد و نزديك مي

-زدنـد و روي نمـد دوال مـي    براي او خيمه نمي   : داشتچنگيرخان در طول راه كمترين درنگ جايز نمي       
اي از  گرفت و موهاي سپيد را با شبكاله گوشي داري كه رويـه           پيش از خواب كاله چرمين از سر مي       . خوابيد

ـ          ،رفتپوشانيد و چون به خواب مي     ه داشت مي  پوست سمور سيا   ه  چهار طورقاق وفادار پيوسته بـر بـالينش ب
.داشتندايستادند و خاقان خويش را از گزند باد و باران و برف مصون ميپاس مي
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فصل هفتم

در بخاراي محصور

 مالطفـــت مـذمــوم اســت و گوينـــد         ،هنگـام درشتــي 
.كه طمع زيادت كنددوست نگردد بلدشمن به مالطفت

)سعدي(

ـ  ياجـ مـام روز در بخـارا ويـالن بودنـد و            درويش حاجي رحيم، طغان خردسال و قوربان قيزيق ت         راي ي ب
غروب درهاي دكانها طراق طراق بسته شد و مردم شتابان پراكندند و بازارها             هنگام  . جستندخواب شب نمي  

سه يار همسفر به هر كـس بـراي         . ش پناه بردند  هاي خوي را خلوت كردند و به پشت ديوارهاي خاموش خانه        
!ديگري براي خود بجوييدي ما پر از مهمان است،جايخانه: گذراندن شب روي آوردند جواب شنيدند كه

گان پر بود   راهاي تنگي كه از آو    صاحبان آنها از هر نفر براي خواب در حجره        . كارونسراها نيز بسته شدند   
كردند كـه   گشتند و منادي مي   ميهاي چماقدار در شهر     تسبين با گزمه  مح. كردنديك مشت درهم طلب مي    

.خواهد رفت» قصاصگاه«كوي و برزن پرسه زند، به كس با نيات ناپاك درهر
تند شـ ابه كه در پناه بـاروي شـهر قـرار د   مخروي  به چند كلبه ،تنگي ته يك كوچه    سرانجام ياران در  

. روز آريـم ه هاي هيمه و علف ب   ها برويم و شب را در ميان پشته       انهقوربان گفت بر بام يكي از اين خ       . رسيدند
آنجا هر سه تن كنـار هـم بـه كنجـي       . سپس خود بر بام رفت و به همسفران خود نيز كمك كرد تا باال روند              

.روي خود كشيدنده گشاد درويش را بي خزيدند و خرقه 
شـهر تـا ديـري در جـوش و          . ريخـت شان مـي  رويه  هاي برف ب  وزيد و دانه  نيمه شب باد سرد بر آنها مي      

هـا و   كلي خاموش شده بود و حاال جز صـداي بـوق عـسس             ب ه سپس رفته رفته از خروش افتاد      خروش بود و  
.رسيددادند آوايي به گوش نميصداي يكديگر جواب ميه شهر بي عوعوي سگان پاسبان كه از هر گوشه 

خواندند، ياران همسفر بـر   ميةمنين را به صلو  ؤ م ،اجدهاي مس ذنين از فراز مناره   ؤسپيده دم هنگاميكه م   
.اهالي آشفته و هراسان نيز بدانجا شتافتند. سر باروي بلند شهر رفتند

ي يكـه و تنهـايي      شرقي شهر، شادروان بزرگ زردرنگ غربيي بـر فـراز تپـه           ي  در صحراي مقابل دروازه     
بـر صـحرا   روان در آمـد و شـد بودنـد و فـوج فـوج     عدد مور و ملخ پيرامون شـاد ه  انبوه سواران ب  . نمايان بود 

ي جثـه رداسـبان خ  : نمودوضع آنان بر بخاراييان عجيب مي     . زدندميتاختند و بر گرد باروهاي شهر حلقه مي       
پيچيدند و ناگهـان  تاختند و چابك و سبك پاي از سويي بسوي ديگر ميآنان چون گرازان خشمگين تيز مي   

كالهخودهـاي پـوالدين و     . شـتافتند ديگـر در سـمت ديگـر بـه پـيش مـي            شدند و بار    بر جاي ميخكوب مي   
گروهـي از  . درخـشيدند تابيـد، مـي   بر آنها مي،جوشهاي آهنينشان در پرتو آفتاب كه از خالل ابر گرد و غبار         
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ـ     ا كه   طراف ر اروستاييان  سواران مغول جماعت بيشماري از       دوش داشـتند بـه پـيش    ه  داس و تيرهاي بلند ب
. راندندمي

:قوربان از يكي از سپاهيان كه بر سر بارو بود پرسيد
ـ اين مردمان عجيب با اين اسبان خرد كيستند؟

:سپاهي ترشروي نيزه بر زمين كوبيد و گفت
جوج  و أاينها همان قـوم يـ  . ستندبيني كه اين جماعت از ما مسلمانان ني ـ اين چه سئواليست؟ مگر نمي     

زنـد ـ   زرد خاقانشان نشسته و بر مـا خنـده مـي   ي در آن خيمه . نامندمي» تاتار«جوجند كه مردم آنها را أم
!لعنت اهللا عليه

:قوربان بانگ بركشيد
سر اطفـال صـغير و      رچه ب ! گذارند از شهر بيرون روم    هاي شهر بسته است و ديگر نمي      واي، دروازه ـ اي 

!ي من خواهد آمد؟ شايد يكسال در اين شهر بمانمبيچاره
 او شتافت و دسـت بـه     قربان به سوي  . ديده شد ر بارو ا كالهخود و جوشن سيمين بر س      مي ب خان محتش 
:ائي كرد و دامنش را بوسيد و گفترسينه تعظيم غ

!سالم عليكم! من قوربان قيزيق يكي از رعاياي تو هستم! شناسيمرا مي! ـ سرو بزرگوار من اينانج خان
:اينانج خان پرسيد

ي خود نيستي؟ صدهكني؟ چرا درـ اينجا چه مي
:قوربان گفت

دزديدنـد، خـدا سـارق را    در راه ماديـانم را    . ـ من به حكم سلطان پياده به بخارا آمدم تا با كفار بجـنگم             
كس ولي هـيچ . جويم ميي خود رااكنون دو روز است در اين شهر سرگردانم و امير صده! مكافات مرگ دهد 

 از خـود    طان بگـذارد  لسر در راه س   تا   را كه از راه دور آمده است          اگر مرد جنگجويي   .دهدمرا به خود راه نمي    
جوج ماند؟أجوج و مأبا اين يبراي جنگ ند ديگر چه كسي نابر

:اينانج خان گفت
 از كـار در  تبينم كه بازوانت پـرزور و پـشت   مي.تو شادمي  من از شنيدن سخن دليرانه ـ قوربان قيزيق،  

-من تو را به جمع جنگجويان خـود مـي         .  نامدار خواهي شد   نگ پهلوان تو در ميدان ج   . ني است كشتزار كما 
.با من بيا. پذيرم

.در اينجا قوربان از درويش و طغان جدا شد

 آنجـا  ،قوربان از پي اينانج خان براه افتاد و پس از چندي به ميداني رسيد كه اسـبان بـسياري بـا پابنـد           
سـرخ شـده بـه مـشام     ي زد و بوي دنبـه  هاي برنج غل مي خرمنهاي آتش افروخته بود و ديگ     .  بودند هايستاد

-شود كه اينجـا آدم را فقـط بـه كـشتارگاه نمـي             معلوم مي «: قوربان خوشحال شد و با خود گفت      . رسيدمي
.»دهندفرستند، بلكه طعام هم مي
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. ديدن امير خود بـه پـيش دويـد و تعظـيم كـرد     ه تركمن كشيده قامت عبوسي كه ريشي سياه داشت ب    
:ج خان گفتاينان

او در مزرعـه    .  قوربان قيزيق است كه از اين پس در فرمان تـو خواهـد بـود               ،جنگي دلير اين مرد ! ـ اوراز 
.كرد و در كارزار نيز مرد پيكار خواهد بودخوب كار مي

:اوراز پرسيد
رود؟ـ به او اسب بدهم يا پياده به جنگ مي

ـ اينانج خان ايـن بگفـت و دور         ! خدا نگهدارتان باد  ! او بده ه  آنست ب ي  ـ شمشير و اسب و هر چه الزمه         
.شد

ـ     ي  يكي از آنان كه چمچـه       . سواران او همه گرد آتش نشسته بوند      . اوراز امير دهه بود    ه چـوبي بزرگـي ب
:دست داشت در پاسخ سالم قوربان گفت

ه نگـه نيـز  ــ آ . ي پختن آتش كم داشتممن هيزم برا. بلند را با خود آورديي  ـ خوب است كه اين نيزه       
.سنگين قوربان را از دستش گرفت و با تبر خورد كرد و به آتش انداختي 

:گفتبان را پيش اسب ابلق تنومندي كه جدا از اسبان ديگر بسته بود برد ورواوراز ق
. كنـد پريـشان مـي    كه با لگد مغـزت را        از دم به آن نزديك نشو     . چموش است سخت  . ـاين اسب توست  

يك عيـب   . تو خو خواهد گرفت   ه   ب ولي حيوان زود  .  عنانش را بچسب   نزديك شو و فوراً   ن  آهميشه از جلو به     
باشـد، بخـصوص وقتـي كـه        خواهد جلـوي همـه    ميرود و پيوسته    با اسبان نمي  بزرگ دارد كه در يك صف       

.برداردوي تاتار ميتو هرگز عنانش را سست نكن واال در گرماگرم جنگ ترا يكراست به. رودنعل ميچهار
قوربـان  . اسب گوشها را تيز كرد و دندان نشان داد و يك لگد پرانـد             . وربان با ترس به اسب نزديك شد      ق

از يك شمشير بلنـد كهنـه و        قوربان به كنار آتش بازگشت اور     وقتي  . »خدا پشتيبان من است   «: با خود گفت  
اس كرد كـه مثـل ديگـران        اينجا ديگر قوربان احس   . او داد و به طعام دعوتش كرد      ه  داري ب زرد وصله ي  موزه  

.سپاهي تمام عيار شده است
قوربان نيـز  .  پر كردندهاي يدك را نيز از جو جو دادند و توبره،خود را سير  اسبان  هنگام غروب سپاهيان    

.سي جستأبه آنها ت
:اوراز بانگ زد
!هنگام پيكار است! ـ سوار شويد

اتفاق سواران ديگـر در  ه بيقرار خود نشست و ببه زحمت بر پشت اسب نيز قوربان . همه بر اسبها پريدند  
. راه افتاده هاي تنگ بخارا بكوچه

:سوار پهلويي او گفت
. گردندداند چند نفرمان زنده باز ميخدا مي. رويمـ به شبيخون مي

گروهاهي ديگر سواران نيز از هر سو بدانجا رسيدند و جمعـاً قريـب              . سواران جلوي دروازه متوقف شدند    
.ج هزار سوار گرد آمدندبه پن
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:اينانج خان اميران صده و هزاره را نزد خود خواند و گفت
ما ! كس را اسير نگيريد   هيچ!  همه را بكشيد   .بريمه خاقان تاتار است حمله مي     ـ ما به خيمه زرد كه بارگا      

خـدا  . آورنـد  مـي  ني ايـن كـافران را از پـاي در         ااندازيم و لشكرهاي ديگر ما به آس      در اردوگاه تاتار آشوب مي    
!پشتيبان شجاعان است

وقتـي قوربـان بـه صـحرا     . سنگين آهنين را گشودند و سواران رده به رده از شهر بيرون شدندي  دروازه  
شمار اردوگاه مغوالن ديـده     يدورادور خرمنهاي آتش ب   هاي سواران جلو و در       سايه ارسيد در تاريكي شب تنه    

ق كـه   اسـب ابلـ   . تاختندنعل كردند و چون باد بر صحرا        پس چهار رفتند و س  نخست يورغه مي  اسبان  . شدمي
يش از اندازه پيش نرود سر به پيش كشيده بود و دهانه را بـه دانـدان                 بكشيد تا   قوربان لگامش را سخت مي    

. ميگرفتيتاخت و يكي پس از ديگري بر اسبان جلوي خود پيشفشرد و شتابان ميمي
 سرريز كردند و بـا غرشـي سـهمگين ميـان خرمنهـاي آتـش        مغوالنه  وار بر اردوگا  پنج هزار سوار بهمن   

. ساختندپريدند مغوالن را سرنگون ميريختند و در حاليكه از روي زينها و بارهاي بنه مي
قوربـان شمـشير    . تاتاران شتابان بر پشت اسبان جهيدند و به حالت تفرقه هر يك بـه سـويي گريختنـد                 

يكي را ضربت زد و ديگري را       . يد و نعره زنان به ميان سواران مغول تاخت        را از نيام كش   د  ي خو سنگين كهنه 
.د خاقان تاتار برساندري زكوشيد تا هر چه زودتر خود را به خيمهسرنگون ساخت و پيوسته مي

. ولي ناگهان ديد كه سواران گروه او از تعاقب مغوالن دست كشيدند و بازگشتند و بسوي ديگـر تاختنـد         
كـرد كـه اسـبش بـه گودالهـا در           نيز از پي سواران ديگر شتافت و قوربان پيوسته خدا خدا مـي            اسب ابلق او    

.نغلتد
به قدم آمدند و شـاهراهي را كـه از بخـارا بـسوي              تاختند و سپس از سرعت كاستند و      سواران ديري مي  

.رفتند شب بدون پيش آمد در آن راه ميمرفت در پيش گرفتند و تماغرب مي
:گفتج خان فرمان اطراق داد وبامداد اينان

رانـيم و از آب ميگـذرانيم و بـه          مانيم تا اسبان نفس تازه كنند و سپس بسوي جيحون مي           ما اينجا مي   ـ
.پيونديمسپاه خوارزمشاه مي

ين بـر   دور نمايان شدند و با غرشي سهمگ       مغوالن از . در اين هنگام غريو و غوغاي هولناكي بگوش رسيد        
هـراس بـر آنـان مـستولي شـد و           . سواران بخارايي سراسيمه بر اسب جهيدند     . واب تاختند اردوي آماده به خ   

تقريبـاً  . گرداب فنا افكندنده را بدليري از دست دادند و بدون جنگ رو به هزيمت نهادند و با اين عمل خود               
.دست مغوالن تباه شدنده تمام آنان ب

 دهد ولو به آسمان پرواز كند مرگ بر او دست           هراس از خود نشان   كسي كه در برابر مرگ    «: شاعر گفت 
1.»يابد

)مترجم. ( نام شاعر معلوم نشدخذ شعر وأ م.1
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فصل هشتم

بخارا بي جنگ تسليم شد
ن ننـگ فـرار را بـر قـرار در ميـدا     ،»طيبه بخـارا ي بلده «خان بجاي دفاع از وقتي پنج هزار سوار اينانج  

:مدند و گفتندكارزار ترجيح دادند، ائمه و معارف و مشايخ و تجار بزرگ شهر در مسجد جامع بخارا گرد آ
پس مصلحت آن است كه به بندگي چنگيزخان        . ماندي نافرمان بر تن مي     سر خميده به از سر افراشته      ـ

.گردن نهيم
:نان گفتندآجمعي از 

د و حرمت ريـش سـپيد مـا را نگـاه            ونشخاقان تاتار ملتمسات ما را مي     ! ـ آدميان همه جا آدمي هستند     
و چون  » راستهآاد آن به بياض نور علما و فقها         سو«هر باستاني ما را كه      دارد و بي گمان به خلق مطيع ش       مي
.نگردآفاق است به نظر عنايت ميي شهره » اني در آسمان دانشزوراختر ف«

در ي زرين يازده دروازه شهر را       اهاي ديبا و زربفت در بر كردند و كليده        آنگاه ائمه و مشايخ و تجار جامه      
ديلمـاج  . لت اجماع از دروازه بـرون آمدنـد و روي بـسوي شـادوران زرد نهادنـد               طبق سيمين نهادند و به حا     

در گذشـته او   . برخي از پيران او را شـناختند      . خاص خاقان به ديدن آنها بر مركب نشست و بسوي آنان آمد           
نهـاي ب به يلواج و مشهور به ديلماج بود، زيرا در سـفرهاي دراز بـا كاروا         قلبازرگان توانگر گورگنج، محمود م    

. را گرفته بودفاقوام ديگر را ي خود، بسياري از السنه 
:بزرگ پيران شهر گفت

ي چنـد سـاله و تلفـات        ـ باروهاي كهن شهر ما چنان استوار و بلند است كه تصرف آن جز بـا محاصـره                 
بدين سبب براي آنكه خون خلق ريخته نشود و به سپاه دلير سلطان اعظم چنگيزخان               . سنگين ميسر نيست  

ايم شهر را بي جنگ تسليم كنيم مشروط بر آنكه فرمـانرواي             ما آماده  ،للي نرسد و چشم زخمي وارد نيايد      خ
.مغول پيمان كند كه به تسليم شوندگان امان دهد

:محمود يلواج گفت
ني بسوي پيران كه از خـوف       أشادروان رفت و دمي بعد با همان ت       ني به   أتـ سپس خود با   .  درنگ كنيد  ـ

:لرزيدند بازگشت و گفتبر خود مي
:ن به فرمان خاقان اعظم گوش داريدـ ريش سفيدا

اگر شـما بـي جنـگ تـسليم         . استواري و پايداري باروها بدون مردانگي و قدرت مدافعان آن هيچ است           «
».يد و منتظر بمانيدئدهم كه دروازها را بگشاشويد، فرمان ميمي

نگاه آو  و سري تكان دادند و به يكديگر چشم دوختند        پيران محتشم و متفرعن دستي بر ريش كشيدند         
.ر بازگشتند بي آنكه بدانند اكنون اهالي آن چه مصائبي در پيش خواهند داشتهبا دلي هراسان به ش

ولـي آن روز    . د ايمن ماننـد   توانستنكه اهالي در پناه آن ماهها مي      باروهاي بخارا چنان بلند و استوار بود      
. رفتزد ديوانه بشمار ميو هر كس از جنگ دم ميرسيدگوش نميه  ب جبونان صداييگجز بان
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ا را   ه ه و معارف شهر كه كليدهاي دوازه      مدافعان شهر و سپاهياني كه با او مانده بودند بر ائم          ي  سركرده  
همـه  . به كفار تسليم كرده بودند لعنت فرستادند و عزم جزم كردند كه تا آخرين نفس از پيكار بـاز نايـستند   

. كوچكي كه در ميان شارستان برپا بود پناه گرفتندژنان در دي آ
هـاي  ي شهر در يك زمان گشوده شد و هزاران سوار مغول به شهر ريختند و بـه كوچـه                  هر يازده دورازه  

-هاي شـهر را اشـغال مـي   رفت و هر گروه يكي از كوي  لشكر مغول با نظم كامل پيش مي      . تنگ آن شتافتند  
.كرد

ي جنگجويان كه صورت بي مو داشتند و بر اسبان خرد و يال             بامها رفته بودند و از مشاهده     اهالي بر سر    
وليـده مـوي سـرخ      ژتنهـا سـگان زرد      . خاموشي كامل فرو رفت   شهر در . كردندبلند سوار بودند، وحشت مي    

از بام به   كردند  خود احساس مي  ي  گند بدن نورسيدگان ناشناس را با شامه        چشم و پوزه باريك كه بوي تند      
.كردندپريدند و با خشم تمام پارس ميبام مي

بر اسبان سـفيد،  ن، همگان سوارقاوقتي جنگجويان مغول تمام كوي و برزن شهر را گرفتند، گروه طورقا  
.فراز آمدندغرق در آهن و پوالد سراپا

ـ          ردي شرق كه چون لهيب سوزان آتش از         فرمانروا ود در ميـان    ون ريگزارهاي قزل قـوم زبانـه كـشيده ب
 لواي سپيد نـه دم      ، بهادر قوي هيكلي   ،در پيشاپيش سواران مغول   .  سوارن خود نمودار شد    ه ي ي خاص هزاره

كـشيدند و از پـي      در قفاي او دو سوار اسب سپيدي را كه چشمان آتشگون داشـت مـي              . كشيدرا بدوش مي  
 در ،و با زيـن و سـتام چـرمين سـاده          راخ  ف سوار بر مركب گلرنگ سينه       ،آنان خاقان اعظم با رداي بلند سياه      

.حركت بود
،و و كشيده قامـت كـه پـشتش انـدك خميـدگي داشـت، كمربنـد چـرمين برميـان بـسته                رخاقان ترش 

ناوك پوالدين بيني پوش كالهخود سياهش را فرود آورده         . شمشيري سركج در غالف سياه بدان آويخته بود       
 ريـشي بلنـد بـا تارهـاي قرمـز آميختـه بـه سـفيد                 رخسار تيره رنگش را كه كمترين جنبشي نداشـت،        . بود

عـادي بـود و بـا كروفـر پيـشين            اين منظره براي اهـالي بخـارا غير        تمام.  چشمانش نيمه بسته بود    ،پوشانده
.خوارزمشاه كه غرق در طال و جوهرات رخشنده بودند، كمترين شباهتي نداشت

سـو پيرامـون ميـدان صـف آراسـتند و          سواران محافظ او از سه      . چنگيزخان به ميدان بزرگ شهر رسيد     
هـاي مـسجد    معارف و قاضيان شهر بـر پلـه       و  صدور ائمه   . جماعتي را كه آنجا گرد آمده بودند به پس راندند         

.جامع ايستاده بودند
گونـه كـه درگذشـته هنگـام مـشاهده          ه رواق مسجد نزديك شـد جماعـت همان        وقتي فرمانرواي مغول ب   

تنها چند تن از صدور ائمه راست ايستاده و دستها را به سـينه  .  افتادند همه به خاك   كردند،سلطان عمل مي  
.داشتنهاده بودند، زيرا حرمت مقام روحانيت، آنان را از سجده كردن در برابر سالطين معاف مي

: يكي از امامان با صداي نازك و نافذ خود بانگ بركشيد
تمـام جماعـت از پـي او بـه آوايـي            ـ! ينده باد ـ عمر و اقبال سلطان چنيگزخان، خورشيد تابان شرق پا         

.  كردندركراگ آنرا تناهماهن
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مركب نواخت  يانه بر ر مسجد را ورانداز كرد و سپس تاز       درْ با چشمان نيمه بسته طاقي بند س       چنگيزخان
:هاي سنگي بر رواق مسجد رفت و پرسيدو از پله

ـ اين بناي رفيع، سراي سلطان است؟
:دامامان جواب دادن

.ي يزدانست اين خانهخير،ـ
اسب به اندرون مسجد راند و از روي قاليهاي نفيس بزرگ گذشـت و در  طورقاقان باي خاقان در احاطه   

سنگي بلند گشوده بود از اسب فرود آمد و با پسر كهتر            ي   جلوي قرآن عظيمي كه روي پايه        1 مقصوره شپي
پيـران شـهر بـا    . كننـد بـاال رفـت   ن بر آن وعظ و خطابـه مـي  ي منبر كه اماماخان از دو سه پايهخود تولوي 

 سبز در برابر او تنگ هم ايستادند و با چشمان فرخ به رخسار تيره فام بي جنبش و ريش                وهاي سپيد   عمامه
.ي اقوام بودندزمخت قرمز او خيره شدند و در انتظار شفقت يا خشم هولناك اين جبار قهار نابود كننده

:ي يكي از امامان پير را نشان داد و پرسيد كرد و عمامهد خود را بلنچنگيزخان انگشت
گرد سر براي چيست؟ـ اين همه پارچه بر

: ديلماج از پير توضيح خواست و سپس در جواب خاقان گفت
محمد پيمبر را   ي  ي خدا را در مكه طواف كرده و مقبره          گويد كه به عربستان رفته و خانه      ـ اين امام مي   

.نهدي بزرگ بر سر ميمهانموده است و بدين سبب عمزيارت 
:چنگيزخان گفت

.توان عبادت كردخداي را همه جا مي. رفتن آنجا نيسته ـ براي چنين امري حاجت ب
.زدندامامان از شگفتي دهانشان باز مانده بود و دم نمي

:آنگاه خاقان خطاب به حاضران گفت
 موكـل عـذابم     اهان بسيار سر زده و اينك من كه بـالي آسـمان و            ـ اي قوم بدانيد كه از سلطان شما گن        

فرمايم كه از اين پس هيچ كس سلطان محمد را پناه ندهـد و              پس ياسا مي  . ام تا او را به مكافات رسانم      دهآم
.مشتي آرد نيز از او دريغ دارد

درهـاي مـسجد    چنگيزخان يكي دو پله ديگر از منبر باال رفت و خطاب به جنگجويان خود كـه جلـوي                   
:ازدحام كرده بودند بانگ برآورد

صحرا از علف  خالي است و اسبان ما مرتعـي بـراي چـرا               ! ـ جنگاوران شكست ناپذيرمن گوش فرا داريد      
!انبارهاي شهر را بگشايند و اسبان را با غله شكم پر كنيد. ندارد

: خروش برخاست و در سراسر صحن مسجد طنين افكن شدمغوالناز 
.خاقان اعظم ياسا فرمود كه اسبان را با غله شكم پر كنيم! اي بخارا بر روي ما گشوده استـ انباره

:  چنگيزخان از منبر فرود آمد و فرمان داد-

).مترجم(جايگاه امام و خليفه در مسجد مقصوره ـ.  1
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هـاي   خانـه گوييد بي آنكه چيزي پنهان دارند،بايشان ه  بر سر هر يك از اين پيران بهادري بگماريد و ب  ـ
كاتبان از اين پيـران پرسـش كننـد و نـام            . امتعه و اجناس را نشان دهند     ي توانگران و انبارهاي غله و       جمله
ز  قتـل عـام شـدند، بـه مـن بـا            ري بازرگانان توانگر را ثبت نمايند تا تمام اموال بازرگانان مرا كه در اترا             همه
كنـد  سيرورند تا سپاهيان من شكم    آشربه از هر گونه در اينجا فراهم        ه و ا  معبه تونگران بگوييد كه اط    . دهند

 فتح  ان،من امروز در اين سراي يزدان مسلمان      . و به عيش و طرب بنشينند و به سماع و رقص مشغول گردند            
.گيرمبخارا را جشن مي

ل ديگهـاي مـسين و بارهـاي        پيران با قراوالن مغول به شهر رفتند و ديري نگذشت كه با شترهاي حامـ              
.هاي شراب كهن بازگشتندهاي عسل و روغن و خمح گوسفند و كوزهياببرنج و ذ
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فصل نهم

»!خوشا دامن صحراي كرولن«
هاي آتش در ميدان جلوي مسجد جامع افروخته شد، ديگها بر سر بار رفت و صـداي جلـز و ولـز                      خرمن

.دنبه و گوشت و غلغل برنج از درون آنها برخاست
نن لـشكرها و محافظـا     سـركردگا . ه بـود  ي پرندين تكيه زد   اهچنگيزخان در رواق  بلند مسجد بر بالش       

كمي دورتر رامشگران بخارايي با گروهي از دوشـيزگان كـه پيـران بخـارا               .  پيرامونش حلقه زده بودند    ،خاصه
.كوبيدندزدند و كف بر دف و تنبور ميگرد آورده بودند، زخمه بر عود و رود و چغانه مي

. ريختنـد  علـف جلـوي آنهـا مـي        هـاي كردند و بـسته    اسبان مغول را محافظت مي     ،ائمه و مشايخ و علما    
. نزديكي از خاقان نشسته و به دقـت مواظـب همـه چيـز بـود               ي  محمود يلواج ديلماج چنگيزخان در فاصله       

هـا و جوازهـاي عبـور از يامهـاي          پشت سر او سه كاتب از كارگزاران سابقش دو زانو نشسته بودنـد و يرليـغ               
.نوشتندمغوالن را تندتند بر اوراق كاغذ رنگين مي

رسيد و سالح از كمر آويختـه بـود، خـود را از ميـان جمـع                 ي بلندش به مچ پاهايش مي     مغولي كه جبه  
:بيخ گوش او نهاد و گفتحاضران به محمود يلواج رساند و سر

مانـد و  هـاي سـاحر مـي   ـ يكي كاله بوقي بسر دارد و به شـمن . اندـ قراوالن من دو نفر را دستگير كرده      
زبـان مـا   ولي خواستيم آنها را بكشيم آن كس كه كاله بـوقي بـر سـر دارد بـه                . ستديگري پسر خردسالي ا   

هـا و سـاحران را     ما حكم شده است شمن    ه  چون ب ... » ي ماست محمود يلواج پدر خوانده   ! ما را نكش  «: گفت
كه بـا آنهـا     حال بفرماي   .  من امر كردم عجالتاً آنها را زنده گذارند        ي تو است،  امان دهيم و او هم پسر خوانده      

چه كنيم؟
:يلواج گفت

! ...ـ هر دو را اينجا بياور
دست به آنها امركرد كنار كاتبان بر       محمود يلواج با اشاره به    . با خود آورد  مغول حاجي رحيم و طغان را     

.قالي نشينند
داد و همه چيـز را     ري خود را از دست نمي     اي حتي در مجالس باده گساري، هش      ه،چنگيزخان كه هيچ گا   

:ي چشم، محمود يلوج را نزد خود خواند و پرسيدمراقب بود به اشاره
ـاينها كيستند؟

:محمود يلواج گفت
گذشتم و راهزنان مرا زخم زدند، اين مرد مرا از          ـ وقتي من به فرمان تو به سفر رفته بودم و از بيابان مي             

جا آرم؟ه حال مگر من نبايد حق خدمت او ب. مرگ رهانيد
:فتچنگيزخان گ

ولي بگو چرا كاله او چنين درازست؟. دهم در ازاء اين خدمت او را اكرام كنيـ به تو اجازه مي
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:محمود يلواج گفت
تواند مثـل فرفـره بچرخـد و از حقـايق خبـر      او مي . ي دانش و سراينده است    ـ اين مرد مسلمان جوينده    

.دهندقه ميدارند و به آنها صدمردم پاس حرمت اين اشخاص را نگاه مي. دهد
:خاقان گفت

.رقصنداو بگو در برابر من بچرخد تا ببينم مسلمانان چگونه ميه ـ ب
:محمود يلواج بجاي خود بازگشت و به درويش گفت

دانـي كـه اگـر از فرمـان او سـر            تـو مـي   . كه تو رقص درويشان را به او نشان دهي         فرمانرواي ما فرمود   ـ
.زنمي مي من برايت ن وتو برقص. رودبپيچي، سرت بر باد مي

ي خود را روي قالي گذاشت و مطيع و منقاد به وسط ميدان كـه  حاجي رحيم كشكول و تبرزين و چنته   
دستها را در دو طرف گشود، كف دست راست را پـايين و كـف               . خرمنهاي آتش در آن افروخته بود گام نهاد       

سـوزناكي  ي لب بـرد و نغمـه   ه د يلواج ني بمحمو. ستادياي به همان حالت ا     لحظه  ،دست چپ را باال گرفت    
. زدنـد نوازندگان نرم نرم دف مي    . ماندي مرغك هراسان مي   ي كودك و گاه به صيحه     سر داد كه گاه به ضجه     

 ميدان را دور زد و نخست آرام و سپس با سرعتي بـيش از  ندرويش بي صدا روي تخته سنگهاي كهنه، صح    
. شـد تر مي نواي ني دمبدم پريشتر و حزين     . ي بلندش افتاد  من خرقه باد بر دا  .  بناي چرخيدان گذاشت   ،پيش

.گرفتنشست و سپس باز اوج ميي ني فرو مييافت، نالهوقتي ضرب دف و تنبور شدت مي
ـ         ،سرانجام درويش در يك نقطه     رو در ه  چون فرفره به چرخ پرداخت و ديري نگذشت كه با كف دسـت ب

.افتاد
:خان گفتچنگيز. اتبان نهادندتند و كنار كنوكران او را باز جا برداش

ر چه باشـد مغـوالن      اما ه . ص بخارايي را جامي شراب بنوشانيد تا عقل بر سر گيجش باز گردد            اـ اين رق  
هـاي مغـولي   خواهيم بـه ترانـه  حاال ما مي. تر استهايشان رساتر و نشاط بخش ند و ترانه  رتما در رقص چابك   

.گوش بدهيم
پاهـا را روي هـم      . يكي پيـر بـود و ديگـري جـوان         .  ايستادند ر خاقان ند و در براب   دمدو مغول به ميدان آ    

:جوان به آهنگ مغولي آواز بركشيد. زانو مقابل هم نشستنددند و چهارصليب كر
 زادگاه،يهاد ايلخياه ي ب هاماديان

.كوبندكشند و سم بر زمين ميشيهه مي
ياد مادران مهربان،ه سان بونوعر

.ريزندرخسار ميي له اله بر الژ

:وا بانگ برآوردندآرد ميدان تنگ هم نشسته بودند هم  گرداگكهوالن مغ
!زهي بر دولت و اقبال من
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:سپس مغول پير آواز بركشيد
زمان دانيتيزگامي اسبان صحرا را آن
ها براني،كه چون باد صرصر بر تپه

زمان داني،دالوري جنگاوران صحرا آن
. از پي خاقان بپيماييكه نصف  جهان را

:مغوالن باز دم گرفتند
!زهي بر دولت و اقبال من

:جوان آواز از سر گرفت
زير ران آوره اسب تيرتاز ب

.تا راههاي دراز كوتاه شود
دشمن چاالك از پاي در آور

.نگ و ستيز پايان يابدجتا 

: پير چنين خواندلهمان نغمه را سر داند و آنگاه مغومغوالن باز 
هر آنكس كه چنگيزخان را ديده، داند

.در جهان بهادري دليرتر از او نباشد
خان راپس ثنا خوانيم چنگيز

.هايمانبا هدايا و ترانه

كف  همه صفير كشيدند و هلهله كنان كف بر        ـ! ـ ثنا خوانيم چنگيزخان را      : از مغوالن خروش برخاست   
:كوبيدند و بانگ زدند

!ي استاينك وقت سرور و شادـ 
آنگاه گروهي از مردان مغول به مركز  ميدان آمدند و در دو صف روبروي هم قـرار گرفتنـد و همـراه بـا                         

-ل رقص به تقليد خرسها مي     امغوالن در ح  . بانك دف و تنبور و غناي مغولي به رقص و پاي كوبي پرداختند            
ناگهان همـه  .  پاي يكديگر ميزدندكوبيدند و سپس كف پا را چابك به كف       خواستند و پا مي   و بر مي  غلتيدند

پريدند شمشيرها را كه در پرتو سرخ فـام  شمشيرها از نيام بركشيدند و در حاليكه با خيزهاي بلند به هوا مي 
.درخشيدند، به پيچ و تاپ در آوردندآتش مي

جنبش و خاموش بـا چـشماني چـون دو    گرفته و بيچنگيزخان ريش زبر قرمزش را در چنگ پهن خود       
.ده زدن برجا نشسته بوژ آتشين بدون مگوي
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اي كه چنگيزخـان آنـرا بـسيار        ي ديگري به خواندن ترانه    سراينده... رقص و پايكوبي و فريادها قطع شد        
:دوست داشت پرداخت و چنين خواند

ياد آريم،ه ب
ياد آريم صحراهاي مغولستان را،ه ب

!كرولن نيگلون و اونون زرين فام را
سپاه مغول،

ي نافرمان را،بيلهنود ق
.دمار از روزگار برآورده است

كاريم،  تخم مرگ مي،ما پسران چنگيزخان
.باريمصاعقه و آتش بر سر خاليق و اقوام مي

ريگ زارهاي چهل صحرا،
ما،پشت سر

.به خون كشتگان گلگون است
چنگيزخان،پهلوان داستان ـ

عذاب سرخ ريش آسمان،
زان،هاي حريق فرودر ميان جرقه

:به ما همه فرمان داد، فرمان
خون كشيده بكشيد، بكشيد و ب«

!همه را از كودك و پير و جوان
 بر فراز جهانكمند مغول

»!به پيچ و تاب آمد
من دهانتان «: خاقان ياسا فرمود

!كنماز قند پر مي
!آرايمي پرند و زرتار ميهايتان را به جامهتن

!سراسر گيتي همه ملك من است
!شناسم نمي هراسمن

»!زير ران من استه خنگ گردون ب
به پيش، به پيش،

اسبان آهنين مفصل،
.تازدتر ميهاي شما پيشها از سايهدهشت خلق
تازيم،رانيم و ميپيچيم،ميما عنان نمي
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پا را،اسبان بادي هاي تفته تا تن
1...در آخرين اموج آخرين قلزم شستشو دهيم 

برد با صـداي نـازك و   شنيد و در حاليكه تن را به چپ و راست ميدلپذير خود را مي  ي  چنگيزخان ترانه 
ريخـت و روي ريـش زبـر        قطرات درشت اشـك از چـشمانش فـرو مـي          . كرد همان ترانه را زمزمه مي     ،گرفته

خود را با دامن پوستين سمورش سترد و يك دينار طال بسوي سـراينده پرتـاب                ي  چهره  . غلتيدقرمزش مي 
:چنگيزخان گفت. مغول دينار را چابك در هوا ربود و به خاك افتاد و بوسه بر زمين زد. كرد

آهـاي، ! اهم غـم از دل بـزدايم      وخـ ي كرولن دوردست غم بر دلم نشست و اينـك مـي           از شنيدن ترانه  ـ  
!هاي خوش بخوانند و مرا دلشاد كنندبگو اين دختران ترانه! محمود يلواج

:محمود يلواج گفت
ــ  . گران توضـيح ميـدهم    هم اكنون به رامش   . هايي خوش است  دانم كه خاقان اعظم را چه ترانه       مي ـ من 

همـاد ي ه  آوازي شبيه بـه زوز  ـ :آنان گفتنينه و وقار به سوي زنان بخارايي رفت و نجواكنان به أآنگاه با طم
واال فرمـانرواي   .  آواز شـوند   پيران نيـز بايـد بـا شـما هـم          . هاي خود را گم كرده باشد بخوانيد      گرگي كه بچه  

...رود آيد كه گيسوهايتان با سر بر باد ميي شما چنان به خشم مينورسيده
كنـار فرمـانرواي مغـول     درداج، مـوقر و متـين بـه جـاي خـو           زنها هق هق گريه سر دادند و محمود يلو        

.بازگشت
 برابر گروه زنـان سـراينده ايـستاد و    ي بلند راه راه گام به پيش نهاد و در         ي كبود و لباده   پسري با عمامه  

سـپس بـا صـدايي صـاف و ظريـف آواز            » !نماخومن آواز مي  ! بيم مداريد «: سر بسوي آنان برگردانيد و گفت     
هـاي خـشك در   آواي حزين او همراه با بانگ دف و تنبور و فروفر اسبان و صـداي سـوختن شـاخه          . بركشيد

:دمضمون آوازش چنين بو. فضاي ميدان طنين افكند
انگيز،ي دل ي نشاط و نغمهاي گلشن شكوفان، اي خطه

!آتش شدي هايت ويران و باغهايت طمعه آبادي
...رانند مغوالن پوستين پوش فرمان مي

!دهدچكاند و جان ميو خوارزم با پيكري مجروح خون مي

: بركشيدندگي حزين بانن سراينده با نالهاگروه زن
:رسدگوش ميه ن و شيون زنان اسير بي دلخراش كودكاهمه جا ضجه

!هاي، هاي، هاي

 است كه جواني چنگيزخان در سواحل »مغولستان اصلي«يارغون و از رودهاي عمده ي هاي رودخانه شاخه ـ كرولن و اونون . 1

)مؤلفي تبصره . (آن گذشت
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:ميدان جمع بودند بانگ برآوردنداز پي دختران، پيران بخارا كه در
!ـ آي خوارزم، واي خوارزم

:پسر ادامه داد
.از كوههاي پربرف سيل خروشان بر زرافشان فرود آمد
از دل زمين دود تيره برخاست و آسمان را فرا پوشاند،

:رسدگوش ميه ي دلخراش كودكان و شيون زنان اسير بجا ضجههمه 
!پدران و برادران ما همه به خاك هالك افتادند

:زنان باز بانگ بركشيدند
:رسدگوش ميه ن اسير باي دلخراش كودكان و شيون زنهمه جا ضجه

!هاي، هاي، هاي

:پيران بخارا زار زدند
!آي خوارزم، واي خوارزم

ي چشم به پيران    زمي و آن هم محمود يلوج خاموش بود و با نگاهي سرد و هشيار از گوشه               تنها يك خوا  
.نگريستمي

:ريخت پرسيدچنگيزخان كه هنوز اشك مي
كشند؟خواند؟ چرا اين پيران زوزه ميـ اين پسر چه مي
:محمود يلواج گفت

زارند و پيـران نيـز از پـي         خود مي فناي وطن   خوانند و بر  ـ اينان همان آوازي را كه تو دوست داري مي         
انـد  و از اينكه شكوه و جـالل پيـشين را از دسـت داده             » اي خوارزم، واي خوارزم   «: گويندنالند و مي  آنان مي 

.گريندمي
هان با بانگي شبيه بـه  نگ شد و دهانش حالت تبسم به خود گرفت و ناگژرخسار تيره فام چنگيزخان پرآ  

:ي شكم سترگ خود كوبيد و گفته خنديد و با دستهاي بزرگ بر طبلهگير قاه قاگ پير گرگعوعوي س
وقتـي چنيگزخـان كبيـر      .گريـد كشد كه گويي مي   ان زوزه مي  اين پسر چن  ! كند اين نغمه مرا شاد مي     ـ

ي دشـمن و  فشارم از نالهزير ران ميه وقتي من سر نافرمان را ب     ! ... خندان است بگذار تمام عالم گريان باشد      
ي حـزين مـرا   ايـن ترانـه  ... برم د لذت ميريزهاي زردش ميطلبيدن او و اشكهايي كه نوميدانه بر گونه      امان  

اين پسر از كجاست؟... خواهم آنرا زياد بشنوم مي! خوش آمد
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:محمود يلواج گفت
ي هدانـد و عمامـ    خواندن و نوشتن نيك مي    .  بنت زنكيجه  ماو پسر نيست، بلكه دختريست از بخارا به نا        ـ

.كرد رونويسي مي نزد واقعه نويس سلطان از كتابها...دبيران فاضل بر سر دارد 
:چنگيزخان گفت

هاي حـزين بـسرايد تـا تمـام         مجالس بزم من نغمه   بايد هميشه در  ! ـ چنين دختري اسير كميابي است     
ان مـن تقـسيم   دهم تمام دختران بخـارايي را ميـان جنگجويـ   فرمان مي! مسلمانان بگريند و من شادي كنم     

... ن من باشد امالزمي كنند، ولي اين دختر همه جا در زمره 
:يلواج گفت

!ـ فرمان خاقان اعظم مطاع است
ي اطراف ميدان نشسته بودنـد همـه قيـام كردنـد و بازمانـده     مغوالني كه در. چنگيزخان از جا برخاست   

.بر خاك ريختند» به افتخار رب النوع ظفر«ها را جام
: گفتچنگيزخان

بايد همه مي . ماند و والي شهر خواهد بود     طاير بهادر اينجا مي   . اسب بياوريد . ـ من آهنگ بالد ديگر دارم     
. از او فرمان برند

 پا در ركاب نهاد و بـر پـشت اسـب گلرنـگ              ،هاي آتش و نور ضعيف هالل ماه      آنگاه خاقان در پرتو شعله    
 آتش بسوي اسبان خود كه ائمه و مجتهدان بخارا آنهـا            گروه محافظان از ميان خرمنهاي    . سينه فراخ نشست  

،شـد از طراق طراق سم اسبان كه بر تخته سـنگها كوبيـده مـي             اي بعد لحظه. كردند، شتافتند  مي را حفاظت 
.هاي تاريك شدندولوله در فضاي ميدان افتاد و سواران پشت يكديگر از ميدان گذشتند و  وارد كوچه
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كتاب دوم

مغولي زيانه در زير تا
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بخش اول

خوارزمطوفان در


