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فصل اول

!واي بر احوال كساني كه سالح بر زمين گذارند

مراد بر سر گردون نهيم پاييا با
يا مردوار بر سر همت كنيم سر

)22) (سيراز اشعار قديم پا(

گروه دهه و   را در دجاي خو چنگيزخان در لشكر مغول نظمي برقرار كرده بود كه به موجب آن هر سوار             
آمدنـد و   هاي خود گرد مي   هاي بزرگ تحت فرمان سركرده    ن جنگجو در دسته   اهزار. دانستصده و هزاره مي   

.داشت فرمانهاي خاص را از سردار  ميمنه يا ميسره و گاه از خود خاقان مغول، دريافت مي،هر سركرده
امامـان و  . تاختنـد مـي  رجمعيـت بخـارا   سواران مغول با شتاب به هر كـوي و بـرزن شـهر ثروتمنـد و پ              

هايي از ميان تجار مسلمان كه در گذشته براي تجارت به مـساكن مغـوالن               مجتهدان پير بخارا و نيز ديلماج     
ي شهر را براي اطالع اهالي كـه از تـرس            ه   فرمان فرمانروايان تاز   ،هاديلماج. رفتند با سواران همراه بودند    مي

.دنسوها به پاس ايستاده و مراقب نظم بودهار در سر چ1»قراوالن«زدند، د جار ميها پناه برده بودنبه خانه
طاير بهادر، والي مغول شهر در مسجد جامع منزل گزيده و صدور ائمه و معـارف بخـارا را بـراي اجـراي                

عرضـه  ر  ي مفصلي از نام تمام توانگران شه      ههمعمرين بخارايي سيا  . فرمان چنگيزخان به آنجا فرا خوانده بود      
خوارزمشاه ترتيب داده شده بود و نيـز انبارهـاي   داشتند و محل انبارهاي مخفي آذوقه را كه قبالً براي سپاه            

.گرانبها را نشان دادندي خصوصي و جايگاههاي امتعه 
. ي شهر به جانب ميدان بـزرگ روان شـدند         ا بارهاي امتعه و اجناس از هر سو       ها ب شتران و اسبان و ارابه    

 و آذوقه و انواع اشـياء ديگـر   هاي قماش و ملبوس و قالي و ظروف گرانبهااسان جوالهاي غله و بسته    اهالي هر 
ثلث تمام اين اموال را براي چنگيزخـان فرمـانرواي   . كردندكشيدند و همه را در مساجد انبار مي     مي شدوه  ب

.گذاشتندمغوالن كنار مي
 در آن 2ي كه اميـر سـركش اختيارالـدين كـشلو     ژ د مردان كاري را به انباشتن خندقهاي عميق پيرامون       

ا آخـرين نفـس     اختيارالدين كشلو با مردان خود مصمم شد تن به تسليم ندهـد و تـ              . متحصن بود، گماشتند  
يكي از آنان مغولي بنام گورخـان بهـادر بـود     .  بودند ژي مدافعان د  ان ديگر نيز در زمره    گروهي از خان  . بجنگد

. خوارزمشاه پيوسته بودكه ازچنگيزخان گريخته و به

تبـصره  . (اقتباس شده است و معني آن نگهبان، پاسدار، جلـودار اسـت    » خاراهو«يا  » خارائو«مغولي  ي  ه  ژاز وا » قراول«ي  ه  ژوا . 1

)مؤلفي 

)مترجم) (8–جلد اول، ص . (آمده است» كشلي خان«جويني » جهانگشاي« ـ اين نام در اختيارالدين كشلو . 2



180

مغـوالن، كـار آنـان را       . انباشـتند اك و چـوب مـي     خها را از    هزاران تن از جوانان و پيران بخارايي خندق       
هـا پـر شـد و    خنـدق ار ـ  كـ پس از دو روز. داشتندي مكردند و آنها را با تازيانه و نيزه به شتاب وانظارت مي
. مدافعان مسلح بر سر آنها ايستاده بودند نزديك شوند كهژتوانستند به باروهاي بلند دمغوالن مي

:گفتندبخارايان مي
حال ببينم مغوالن با چه شتابي خود را بر سر ايـن باروهـاي              . ـ ما كار خود را با شتاب به انجام رسانديم         

.بلند خواهند رساند
ازيانه به جان جماعـت حـشر   مغوالن با تآنگاه . دستور مغوالن نردبانهاي بلند ساختند ه  نجاران بخارايي ب  

:افتادند و بر آنان نهيب زدند
!داريد و بر سر بارو رويدها را بپاكنيد؟ نردبانـ منتظر چه هستيد؟ به چه نگاه مي

هـاي  ز بـارو سـنگ و آتـش و قـاروره          از فرا . ت نزديك شبدن به بارو را نداشت      أيان جر ئهيچكس از بخارا  
.باريد مي1طفن

. يدند و با اسب بر جماعت حـشر تاختنـد و بيرحمانـه آنـانرا مـضروب سـاختند                  مغوالن شمشيرها بركش  
.  سـر كردنـد و بـه پـيش رفتنـد           حـافظ هـا را    اشتند، ناچار دست  رار د فيان كه نه جاي قرار و نه پشت         ئبخارا

.كردندكوفتند و انگشتان و دستهايشان را قطع ميمغوالن همچنان با تيغ بر فرق آنها مي
:زدندبرخي از بخارائيان فرياد مي. كردندا به رفتن بر سر بارو ترغيب ميها آنانرديلماج
پس به بارو رويم و به سپاهيان خود بپيونديم تـا           . جا نيز مرگ است    بر سر بارو مرگ و توقف در       نـ رفت 
د و دربـاور گذاشـتن  ها راست كردند  و بـر ـ آنگاه نردبان. دارند بر ما رحم آورند و از جنگ دست بشايد آنان 

سـالح بـر زمـين نهيـد و تـسليم           ! ـ مسلمانان، ما نيز چون شما مسلمانيم      : كشيدندحين باال رفتن فرياد مي    
!شويد

هـاي چـوب   كردند تا آنها نزديك شوند و آنگاه سنگ و كنـده جنگجوياني كه بر سر بارو بودند درنگ مي       
:زدند و بانگ ميكردندها را به پايين پرتاب ميريختند و نردبانبر سر آنها مي

ايـم و   بنگريد كه ما چگونه دست از جـان شـسته         ! ن درآويزيد الوگرديد و با مغ   به عقب باز  ! سگان جبون 
!دشمن تسليم نشويده شما نيز ب! دهيمتن به تسليم نمي
:زدكرد و فرياد مي گورخان كه بر سر بارو ايستاده بود، سنگهاي گران پرتاب ميبهادر مغول،
آينـد و دالوري  يش نميپد؟ چرا  كننغوالن خود را در پشت اين گوسفندان مطيع پنهان مي         ـ پس چرا م   

دهند؟ پس آن چنگيزخان، آن پير ترشرو، آن سگ زرد و كفتار كودك خوار كجاست؟ خود را نشان نمي
 كـساني را    دست گرفت و  ه   تبر ب  ،زد و چون شمشيرش شكست    گورخان دل از جان برگرفته شمشير مي      

.كرد تا سرانجام به زخم تير مغوالن از پاي در آمدن به زير پرتاب مياآمدند همچن ميكه باال

)مترجم. (ساختندكردند و مشتعل ميهايي كه پر از نفت ميـ ظرف» قاروره« . 1
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هاي چيني را به پيش كشيدند و تيرهاي چوبي بزرگ نفط اندود سوزان و              يقندر اين ميان مغوالن منج    
. زبانه كشيدژهاي حريق از دشعله.  باريدندژدي نفط مشتعل براهقاروره

 را از پاي در آوردنـد و        ژسرانجام مغوالن تقريباً تمام مدافعان د     . ده روز بطول انجاميد    دواز ،ژي د محاصره
 ريختند و تني چند را كه با بدنهاي مجروح و طاول زده زنده مانده بودند دستگير كردند و وقتي                 ژبه درون د  

ايـن  . شـگفتي شـدند   كردنـد، غـرق      دفاع مي  ژتند كه تنها چهارصد مرد در برابر لشكر بزرگ مغول از د           سندا
اگر تمـام اهـالي نيـز بـا همـين پايـداري بـر سـر                 .  ولي تن به تسليم ندادند     ،رين گذشتند جان شي مردان از 

-چه بسا پس از يكسال نيز نمي      ايستادند مغوالن پس از شش ماه و      ديوارهاي بلند و استوار شهر به دفاع مي       
شتن فـراهم  يـ شـت موحـشي كـه خـود بـراي خو     يان بـه سرنو ئبر بخاراي كهن دست يابند و بخارا    توانستند  

.آمدندساختند، گرفتار نمي
اي هاي خود را براي مغوالن آوردند و آنها را در مساجد انباشتند فرمـان تـازه               وقتي اهالي بخارا پيشكش   

:منادي شد
 كـه   ايبايد از شهر به صحرا  روند و تمام اموال خود را بجز جامـه              تمام اهالي از مرد و زن و كودك مي        «

»!ها بر جاي گذارندبر تن دارند در خانه
:گفتندها براي تسلي آنان ميديلماج

. مانـد  تمـام و كمـال محفـوظ مـي         ،اند و اموال شما   ـ دل آسوده داريد، قراوالن همه جا به پاس ايستاده         
خروج به صحرا براي آنست كه تمام اهالي را شمارش كنند و سـياهه ترتيـب دهنـد و خـراج صـحيح مقـرر                        

هر كس از فرمان سر پيچد و در كنج اختفا بماند خونش هدر است و هر جا او را بيابند هماندم سـر از       . دارند
.كنندتنش جدا مي

پدران دست كودكان خود را گرفته بودند، مـادران         . يان گروه گروه از شهر خارج شدند      ئبامداد تمام بخارا  
 فرتوتي كه سالها پا از خانه بيرون نگذاشته بودنـد، تكيـه          نوزادان خود را در بغل داشتند، حتي مردان و زنان         

.بر بازوي يكديگر افتان و خيزان راه صحرا در پيش گرفتند
:زدندكوبيدند و فرياد ميها را ميتاختند و درهاي خانههر كوي و برزن ميقراوالن مغول در
!راه افتيده ـ بجنبيد، زود ب

. زدندرفتند و در صحرا گرداگرد باروهاي شهر حلقه مي        شهر بيرون مي  ي  اهالي بخارا از هر يازده دروازه       
.دادندداخل شهر راه نميه قراوالن هيچكس را ب

. داده اسـت  خود جاي مي  چه جمعيت عظيمي در   » بخاراي  طيبه  ي  بلده  «شد كه   اينك خوب ديده مي   
.بخاراييان دو ـ سه بار بيش از مغوالن بودند

آنگـاه  . اش را پرسـيدند   ها گرد اهالي طواف كردند و از هر كس حرفـه و پيـشه             مغوالن نخست با ديلماج   
صنعتگران ماهر را جدا كردند و سپس مردان جوان و نيرومند را بيرون كشيدند و گروهي از سواران، آنان را                    

.در ميان گرفتند
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اينجـا  . ت بيرون كـشيدند   سرانجام زنان زيبا و دختران و كودكان را برگزيدند و آنها را نيز از ميان جماع               
فغـان و شـيون     . شوند و شايد ديگـر هيچگـاه آنهـا را نبيننـد           ديگر همه دريافتند كه از عزيزان خود جدا مي        

.برخاست و اشكهاي نوميدي جاري شد
ه كنند و بـ هاي دلخراششان از گله جدا مي اعتنا به ضجه  ها را بي  ها و بزغاله  همانگونه كه سالخان گوساله   

داد بـا   بخارا نيز هر كس را كه مقاومت نشان مـي         ي  رانند، فرمانروايان نورسيده     كشتارگاه مي  چوب به ضرب  
انگيختند و كشان كـشان از ميـان        افكندند و آنگاه اسب برمي    كمند به گردنش مي   ي  زدند و حلقه    تازيانه مي 

.كردندجماعت خارج مي
ديدنـد  برخي از شوهران و پدران كـه مـي  . گذاشتن جاي مقاومت براي اهالي باقي نمي    الووحشت از مغ  

كوشيدند  كـسان  بردند و ميوار هجوم ميكشند، از فرط غم ديوانه دختران يا زنانشان را به خاك مي      ن  المغو
هـاي آهنـين    كـه وزنـه   ا  هايي ر تاختند و تازيانه  ولي مغوالن با اسب بر آنان مي      . خود را از چنگ آنان برهانند     

.افكندنددند و به خاك ميكوبيداشت بر سر آنها مي
ياني كه از شهر بيرون آمده بودند علماي شهيري حـضور داشـتند كـه سـاليانه درازي از                    ئدر جمع بخارا  

دو تـن   . فياض دانش خويش سيراب كرده بودنـد      ي   طالب علم را از چشمه       ،عمر خود را در مدارس گذرانده     
.جايع در وحشت بودنداين في از اين علما در ميان جماعت ايستاده از مشاهده 

:يكي از آنان به ديگري روي كرد و گفت
افكندنـد، كودكـان را     و اوراق قـرآن را بـه زيـر سـم اسـبان مـي              كنندكافران مساجد را غارت مي    ـ اين 

تـوانم ايـن فجـايع را    چگونه مـي  . درندكنند و دختران را در برابر چشم پدران ناموس مي         ميربايند و خفه مي   
تحمل كنم؟

:جوابش گفت كه ركن الدين امام زاده از افاضل علماي شهر بود دردومي
)23! (سامان سخن گفتن نيست! وزدباد خشم خداوند است كه مي! ـ خاموش باش

ن المغـو بيـدادگري و سـبعت      . ولي ركن الدين پير نتوانست آرامش و حالت تسليم و رضا را حفظ كنـد              
ل تـ قهمانـدم هـر دو بـه        . ت آنان برخاسـت   و با پسرش به حماي    صبر او را لبريز كرد      ي  نسبت به زنان كاسه     

وقتي آنها ننگ و خفت خويشان خـود        :  سرنوشت گرفتار  آمدند    نبسياري از كسان ديگر نيز به هما      . رسيدند
.آمدندخواستند و با ضربات مرگبار مغوالن از پاي در ميديدند به حمايت از آنان بر ميرا به چشم مي

ي زنـان و  ي محتـضرين و ضـجه و نوحـه   از هر گوشه صداي شيون خلـق و نالـه         .  بود كياروز سياه هولن  
مـردان زبـون    . رسيدگوش مي ه  شدند ب كودكاني كه براي هميشه از پدران و شوهران و برادران خود جدا مي            

سياه شمـشير   ي  هر كس قبضه    «آوردند كه   ياد مي ه  مانده بودند و ياراي كمك نداشتند و سخنان شاعر را ب          
.1»گرددتيز آن به سوي خودش برميي دست نگيرد الجرم تيغه ه را محكم ب

)مترجم. (مأخذ شعر و هويت شاعر معلوم نشده . 1
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ها در آمدند و امـوال      وقتي از خانه  . سكنه بازگشتند و دست به تاراج گشودند      مغوالن به شهر خاموش بي    
هـاي آتـش    شعله. ي شهر حريقي مهيب برخاست    غارت شده را بر پشت اسبان بار كردند ناگهان از هر گوشه           

چون . ي قيرگون دود سراسر شهر باستاني بخارا را فرو پوشاند و خورشيد را ناپديد ساخت          كشيد و پرده  زبانه  
فقـط مـسجد جـامع و    . ها بيشتر از چوب بود، شهر در زمـاني انـدك بـه دريـاي آتـش بـدل شـد        بناي خانه 

.جاي ماندندديوارهاي چند قصر كه از خشت پخته ساخته بودند، بر
هـا  ان خويش از لهيب سوزان آتش، اموال غارت شده را رها كردند و بسوي دروازه              مغوالن براي نجات ج   

و زغن و   زده مانده، نشمين بوم     چنان در زير آوارهاي سوخته و دود      سالها پس از اين واقعه بخارا هم      . شتافتند
.واي شغاالن بودأم
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فصل دوم

شيوخ سمرقندي به شهر خود خيانت كردند
سـپاه  . چنگيزخان از بخارا عازم سـمرقند شـد    )  ميالدي 1220) (دهاژسال ا (ل  در بهار زودرس سال لوئي    

رسـيد  اي كـه مـي  هر شهر و قريهه خاقان اين بار در راه ب. رفترود زرفشان به پيش ميي در طول دو كرانه   
ولـي او در شـهرهاي سـرپل و    . رسـانيد به آنـان تعرضـي نمـي   .) مشدند ـ مطيع مي(شدند اگر اهالي ايل مي

توقف راند تا بـه      گذاشت و خود بي    هروي مغوالن بستند، لشكري به محاصر     ه  هاي خود را ب   بوسيه كه دروازه  د
.سمرقند رسيد

خوارزمشاه را كه در بيرون شهر واقع بود مقر خود اختيار           » كبود«يعني قصر   » كوك سراي «چنگيزخان  
راندنـد  نـه مـي   ايماننـد چهارپايـان بـا تاز       آنان را    لشكرهاي چهار پسرش نيز با اسيران حشر كه مغوالن        . كرد

.آوردنداي پديدي بستهبدانجا رسيدند و يكي از پي ديگري گرد شهر فرود آمدند و حلقه
هاي آهنين داشـت و در   دروازه،باروهاي كهن بلند و ضخيم آن. ترين شهر خوارزم بود  سمرقند مستحكم 

صد و ده هزار سپاهي دفاع از شـهر را بـه عهـده    . برپا بودهاي پرتاب تير هايي با روزن   برج ،طرفين هر دروازه  
شصت هزار تن از تركان و بطور عمده از قبچاق و بقيه از تاجيكان و غوريـان و قراختاييـان و اقـوام                       : داشتند

عـالوه  .  كه خوارزمشاه به قوت آنها مستظهر بوديار داشتندديگر، بيست پيل جنگي مهيب صورت نيز در اخت    
توانستند لـشكر   نيز مين آنا،وران و صنعتگران و بردگان بيشماران اهالي شهر و از جمله از پيشه  بر اين از مي   

.بزرگي از داوطلبان گرد آورند
-ملك يا غايرخان سـپرده مـي      زموده و تسليم ناپذيري چون تيمور     اگر دفاع از سمرقند به سردار جنگ آ       

. داد ايستادگي كند  اش كفاف مي  امي كه آذوقه  توانست مدت مديدي و دست كم يكسال تا هنگ        شد، شهر مي  
ولي خوارزمشاه سركردگي لشكر سمرقند را به خالوي خودـ برادر ملكه تركان خاتون كـه منفـور خلـق بـود                    

.يعني به طغاي خان متفرعن كه هيچگاه سردار نبود، سپرده بود
كـرد و در    ا تماشـا مـي    هـاي لبريـز از آب ر      گـشت و بـارو و خنـدق       چنگيزخان دو روز پيرامون شهر مي     
.ريختحمله را طرح ميي جستجوي نقاط ضعيف دفاع بود و نقشه 

مغوالن براي پنهان داشتن نيروي واقعي خويش و ارعاب محصورين، حشري را كه با خـود آورده بودنـد                   
پنداشـتند كـه عـدد    سـمرقنديان از دور مـي  . به پيش كشيدند و بر سر هر دهـه از آنـان لـوايي برافراشـتند          

.شكريان دشمن از ريگ بيابان فزونتر استل
هاي شـهر بيـرون     خان و باالخان با لشكريان قبچاق از دروازه       البارخان، سونج : سه تن از سركردگان ترك    

مسلمانان اگرچه توانستند از مغوالن تني چند اسير بگيرنـد، ولـي از ايـشان               .  و بر مغوالن حمله بردند     دآمدن
.شب دامن كشيد به پشت باروها بازگشتندنيز مردي هزار بيفتاد و چون 

ولـي  . ب زد قبچاقـان نخواسـتند از شـهر بيـرون آينـد            شبامداد ديگر هنگامي كه خورشيد تيغ در ميغ         
مغوالن خود را بـه فـرار       . گشادندگروهي از اهالي سمرقند داوطلبانه از شهر در آمدند و ناگهان دست به تير             
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كمين كنندگان از هر سو بر سر آنان تاختنـد          . تند و به كمين افتادند    سمرقنديان به تعاقب آنان پرداخ    . زدند
.نگشتند به شهر بازنو راه بازگشت را بر سمرقنديان بستند و تقريباً همه را كشتند و جز معدودي از آنا

آنگـاه تمـام    . بامداد روز سوم چنگيزخان سوار گشت و كار بسيج هجوم بر سمرقند را خود بدست گرفت               
مغوالن با كمانهاي بزرگ خـود كـه زه آن          . ها گرد آورد  خود را بر مدار باروي شهر و در برابر دروازه         لشكريان  

باريدند آمدند تير ميكرد بر كساني كه از شهر بيرون مي     سخت كشيده بود و تير را به مسافت دور پرتاب مي          
سيه زاغ  «جنگ بودند و چون     مرقند در مغوالن تمام روز تا غروب با دليران س       . آوردندو آنان را از پاي در مي      

.جنگ دست كشيدند و به ارودگاههاي خويش بازگشتندطرفين از» شب بال گسترد
در آن شب بزرگان سمرقند يعني قاضي بزرگ و شيخ االسالم و جمعي از امامان ريش سفيد كه حـافظ                    

سليم فـرود   نقـاد سـر تـ     ساحت قدس مساجد بودند به مشورت شبانه نشستند و بر آن شدند كه مطـيح و م                
آنان از شهر بدر آمدند و روي به اردوگاه         ي  همه  » ند پر كفسيه زاغ گردون بي   «گر كه   يددر بامداد روز    . آورند

چنگيزخان ايشان را از قهـر      «. خاقان آوردند تا نظر عنايت فرمانرواي مغول را به سوي شهر محصور بگردانند            
خانـان  .  و رسوالن با دلي شاد به شهر بازگـشتند         1» داشت و سخط خود ايمن ساخته اجازت مراجعت ارزاني       

 متحـصن شـدند،     ژ كه در د   ن لشكريان نيز بجز گروهي از شجاعا      يقبچاق و مقدم آنان طغاي خان سر كرده       
. دبه قصد ابزار بندگي نزد مغوالن شتافتند و استدعا كردند كه خاقان آنان را در سپاه خود به خدمت بپـذير                     

.ان را با نيشخند پذيرفتچنگيزخان ملتمس آن
شـهر بـود گـشوده شـد و لـشكر        ي  كه بزرگتـرين دروازه     » نمازگاهي  دروازه  «صبح روز ششم محاصره،     

آنگاه اسراي حشر را به پيش راندند و امر كردنـد تـا باروهـا را خـراب و                   . مغول به پايتخت خوارزمشاه ريخت    
.»تمامت باره را باره برابر كنند«

اهالي تعرضي نرسـاند، تمـام مـردان و زنـان           ه  اي كه چنگيزخان داده بود تا ب      عدهولي مغوالن برخالف و   
ي تنها عـده  . ختنداآنان پرد سمرقند را به دهه و صده تقسيم كردند و به صحرا راندند و به تاراج و تعرض بر                 

ن مـصون  استند از تعرض مغوالخسالم خائن به شفاعت آنان بر ميبسيار معدودي كه قاضي بزرگ و شيخ اال   
.ماندند

ها بـه كـنج اختفـا پنـاه بـرد       هر كس در خانه   ،در شهر منادي شده بود كه پس از خروج اهالي به صحرا           
.مغوالن با استفاده از اين فرمان مردم بسياري را به قتل رساندند. خونش هدر است

 و كودكـان  خـان خـالوي خوارزمـشاه بـا زنـان     لشكر قبچاق به عدد سي هزار سپاهي و مقدم آنان طغاي   
 بـر زمـين گذارنـد و    حمغوالن به آنان امر كردند تا سـال . دشمنان بپيوندنده خويش از شهر بيرون آمدند تا ب      

انـد   بـه خـدمت چنگيزخـان در آمـده    ي سالح مغولي به آنها دادند و گفتند حال كه قبچاقـان   درعوض وعده 
هـا بـر شـبيه مغـوالن از پـيش سـر حلـق               تركانرا موي «بدين سبب   . بايد شبيه مغوالن باشد   زيت آنان ني  ؤر

روز ديگـر مغـوالن     . هاي خويش در آنها جاي گرفتند     ها بپا داشتند و با خانواده     قبچاقان خيمه ). 24(» كردند

.)مترجمخيام ـ، چاپ كتابخانه 31-تاليف خواندمير، جلد سوم، ص » ريخ حبيب السيرتا«). (مؤلفي تبصره (خواندمير  . 1
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سمرقندياني كـه از آن فتنـه   . آنان تاختند و همه را از دم تيغ گذراندند و امواشان را به يغما بردند          ناگهان بر 
آنان را نه شـجاعت قـرار در   «: گفتندقتل رسيدند ميكه به ر وصف احوال قبچاقاني   در برده بودند، د   ه  جان ب 

».ميدان كارزار بود و نه جسارت فرار
آنان دليرانه بر لشكر مغـول شـبيخون   .  در آمدژهمان شب البارخان با هزار مرد دل از جان برگرفته از د        
. به لشكر سلطان جالل الدين پيوستندزدند و در پناه تاريكي از نظر ناپديد شدند و پس از چندي

 را كـه بـستر آن از قلـع بـود     1»جـوي ارزيـر  «مغـوالن سـد     .  به نبرد ادامه دادنـد     ژي مدافعان د  بازمانده
مغوالن از شكاف آن بـه درون       .  را فرا گرفت و در ديوارهاي آن رخنه كرد         ژآب زمينهاي پيرامون د   . شكستند

.ريختند و هر كس را يافتند كشتند
والن مغول خلقي را كه به صحرا رانده بودند شمار كردند و پيشه وران چيره دسـت را از ميـان آنـان                       قرا

وران در ساختن كاغـذ سـفيد مرغـوب، در    اين پيشه. برگزيدند تا به سرزمين دوردست مغولستان روانه كنند     
هـاي  مـسين، جـام    در سـاختن ديگهـاي       ،هاي زربفت و حرير و ديبا، دباغي چـرم، زيـن سـازي            بافتن پارچه 

. سيمين، مقراض، سوزن، شمشير، سپر، كمان، زره و بسياري از مصنوعات گرانبهاي ديگـر شـهرت داشـتند                 
مغوالن كارآمدترين استادان را بر پسران و خويشاوندان چنگيزخان پخش كردند و به مغولستان فرسـتادند و   

وران مغوالن سپس چند نوبت ديگـر نيـز پيـشه   . وران را پديد آوردنداينان بعدها در آن ديار قراء خاص پيشه 
هاي گوناگون و جوانان نيرومند را براي كار از سمرقند بردنـد و بـدين سـبب شـهر سـمرقند و           صاحب حرفه 

.سراسر آن واليت ديري از سكنه خالي بود
خـت و   ا بـود بـه گـردش پرد       ه سمرقند، در شهر كه همه جا از كشته پـشت          ژچنگيزخان پس از تصرف د    

رفت و فرمانرواي مغلوب تـاب      باغهاي پردرخت هوا را كه رو به گرمي مي        .  قصر خارج شهر بازگشت    سپس به 
آور كـرده بـود و   هاي كشتگان هواي شهر را خفقان    ولي عفونت شديد الشه   . كردتحمل آنرا نداشت خنك مي    

.گريختنداهالي از شهر مي

)مترجم(ارزير ـ قلع  . 1
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فصل سوم

بيندخوارزمشاه هيچ جا روي آرامش نمي

نگام كه مغوالن  به تاراج بالد خوارزم مشغول بودند خوارزمشاه دور از آنـان در شـهر كـالف در                     در آن ه  
.گذرانيدكنار رود جيحون با لشكري اندك در انتظار سير بعدي حوادث روز مي

:گفتسلطان مي
بزودي در ايران زمـين سـپاهي عظـيم گـرد     . ـ هدف من آن است كه مانع عبور مغوالن از جيحون شوم      

.مسازپرستان پليد را تار و مار ميآورم و اين بت يم
هاي كوتاه سر بـرآورده  رفت برجي از ميان بامهاي كلبهي آن در رود پيش مي اي كه دماغه  بر فراز صخره  

. كشيده بودژناهمواري پيرامون دي ديوار سنگي كهن حلقه . بود
داد و بـاني پـاس مـي   بـرج هميـشه ديـده   روي . برد بسر ميژخوارزمشاه خسته دل و انديشناك در آن د     

-ها را دود مي   افروختند و روزها بوته   هاي دوردست آتش مي   شبها برفراز تپه  . دوختچشم به سوي شمال مي    
.دادندكردند و با دود آن نزديكي دشمن را خبر مي

-اشتند مي هاي بلند د  هاي زمخت و ناهنجاري كه دماغه     كنار رود به لنگرگاه زورق    سلطان محمد گاه در   
بـسياري از  . دوختگذشت نظر ميهاي سنگي رود ميكرانهي  ه  گرفت و به آب گل آلودي كه تيز از ميان تن          

از آن ساحل بناهاي شـهر كهنـسال كـالف          . تدريج به ساحل ديگر جيحون انتقال يافته بودند       لشكريان او به  
همين شكست ناپذير و سپاهيانش در    » رنينذورالق«در روزگاران قديم اسكندر     . ها از دور نمايان بود    روي تپه 

. شناكنان از آب تيز رود گذشته بودند،هاي خود بستههاي پرباد به سينهمحل خيك
ه هـزار و  يكبار د: ر به ياري محصورين فرستادهنگاميكه محاصره سمرقند آغاز شد خوارزمشاه دوبار لشك       

ديك شدن بـه سـمرقند را در خـود نديدنـد و بـه      ولي هيچ يك از آنها شهامت نز      . بار ديگر بيست هزار سوار    
كالف بازگشتند و گفتند نجات سمرقند ممكن نيست و هر روز بايد منتظر سقوط آن بـود و نيـروي مـا نيـز                  

.كمكي به نجات شهر نخواهد كرد
هاي لشكري كه شبانگاه از بخارا در آمـده بـود بـه    وح از بازماندهرجخان با دويست سوار خسته و م نانجاي

. هاي جيحون بر آنها تاختند و جـز انـدكي از سـپاهيان او جـان بـه در نبردنـد                    تاتاران در كرانه  . الف رسيد ك
.قوربان قيزيق نيز در ميان نجات يافتگان بود

وقتي خوارزمشاه ديد لشكر بزرگي كه براي دفاع از بخارا گذاشته بود با چنـين ننـگ و رسـوايي نـابوده                      
درعين حال او   . توانست فرماني بدهد  كه ديري نه ياراي تفكر داشت و نه مي        شده است چنان به هراس افتاد     

كند از حضور طفـره     پيچند و چون بـر استحضار آنـان اشـارت مي       ديد كه حكام واليت از فرمانش سر مي       مي
. رسيد كه فالن امير يا والي خيانـت كـرده بـه اردوي چنگيزخـان پيوسـته اسـت             از هر سو خبر مي    . روندمي
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ريـزد و  شود و اركان قدرتش فرو مينظمي كه برقرار كرده بود گسيخته مي ي  ديد كه شيرازه    ارزمشاه مي خو
.از وفاداري و فرمانبرداري اثري نمانده است

هـاي چـرمين    كـه در خريطـه    سواران طالها و جواهرات او را     . محمد خوارزمشاه بر زورقي بزرگ نشست     
ن جـاي   آد و اسب گلگون محبوبش را نيز در         ظ بود به زورق كشاندن    محفو) هاي چرمين دراز و باريك    كيسه(

زورق را در شيب رود با خود مي كشيد، ولي       آب  جريان تند . ي سرزمين زادگاه جدا شد    زورق از كرانه  . دادند
. راندندهاي ديگر ميكردند و زورق را به كرانهچوبدستهاي بلند مقاومت ميزورق بانان با پاروها و 

آنگـاه وكيـل بـه    . ي ايران زمين نزديك شودبودند كه زورق سنگين به كرانهنآب مانع آي زير هاصخره
زد دسـتور داد تـا سـلطان را بـه دوش گيـرد و از زورق بـه كرانـه                     اندامي كه پارو مي   اهي بلند قامت الغر   سپ

كرانـه   زنـان بـه  ذاشـت و نفـس   گي خود سوار كرد و پا در آب         گردهآن سپاهي، محمد تنومند را بر       . برساند
.رسيد

:ي سپاهي پايين آمد و از او پرسيدسلطان روي تخته سنگهاي ساحل از گرده
ـ نامت چيست و اهل كجايي؟

:سپاهي گفت
ـ    اي كه اينانج  عيال و كودكانم را در مزرعه     . ـ من قوربان قيزيق بزرگرم     مـن داده اسـت    ه  خان به مزارعه ب

زرد ي  شبي كه شبيخون زديم من نزديك خيمه        . در بردم ه  ق او جان ب   گذاشتم و پس از فرار از بخارا به اتفا        
دانـم چـرا سـواران مـا بزدلـي          خاقان تاتار رسيده بودم و قصد داشتم با شمشير او را پاره پاره كنم، ولي نمي               

سپس با مصيبت زيـاد  . اسب ابلق من نيز ديوانه وار از پي آنان تاخت . كردند و بسوي جيحون عنان پيچيدند     
.مهلكه نجات يافتماز 

:سلطان پرسيد
.ماندهاي شوخ نمياند؟ ظاهرت به آدمـ چرا تو را شوخ لقب داده

:قوربان گفت
آورم، ولـي هميـشه   نامند، زيرا از بخت بدم هميشه هر چه را كه حقيقت است بر زبان مي              ـ مرا شوخ مي   

زي را بايد گفـت و چـه چيـزي را نبايـد        دانم چه چي  من هيچ وقت نمي   . آيدموقع از كار در مي    هايم بي گفته
امـا مـن    . زنندخورم و مرا كتك مي    اغلب چوب حقيقت را مي    . اندداده» شوخ«بدين جهت به من لقب      . گفت

.مانمهم بدهكار نمي
:سلطان پرسيد

ـ تو پيش از اين مرا ديده بودي؟
:قوربان گفت

كردم، چون هر وقت خراج ستانان به سـراغ مـا           ـ نه، خودت را نديده بودم، ولي غالب اوقات از تو ياد مي            
...كرديم آن وقت ما تو را ياد مي. »گيريمبراي سلطان خراج مي«گفتند آمدند ميمي

:اي كرد و از وكيل يك دنيار طال خواست و آنرا به قوربان داد و گفتخوارزمشاه خنده
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 از نهرها مرا بـه دوش كـشد و هميـشه            ـ اين مرد جنگجو بايد همه جا با من همراه باشد تا هنگام عبور             
.حقيقت را به من بگويد

:قوربان گفت
دوش كشيدن تو كار آساني است، مثـل آن اسـت كـه             ه  ب. پذيرمـ من حكم سلطان اعظم را به جان مي        

.هاي خود را بردارمي ديگر بروم و موزهاجازه بده به كرانهاول ولي . دوش كشده آدم يك جوال بزرگ غله ب
:گفتسلطان 

.دهمـ اجازه مي
خوارزمشاه بر اسب نشست و به تماشاي حركات قوربان مشغول شد كه بـا قامـت بلنـد و پـشت انـدك                       

هـاي  كرد تا خريطه  ار خيس خود را تا زانو باال زده بود و كمك مي           وهاي شل خميده و گردن دراز و الغر پاچه      
.چرمين جواهرات را به كرانه حمل كند

.د بردوي ديگر رود روان شد و قوربان را با  خسپس زورق بسوي كرانه
همـه بـه    . وقتي خوارزمشاه با اسب گلگونش از شيب تند كرانه باال رفت در سـاحل آشـوب بپـا خاسـت                   

-اي پنج سـتون دود غلـيظ تنـوره مـي          در آنجا روي تپه   . كردندي دوردستي در سمت شمال اشاره مي      نقطه
.داديك شدن لشكر بزرگ دشمن خبر مياين عالمت هولناكي بود كه از نزد. كشيد

:سلطان محمد فرمان داد
نبايد به تاتاران امكـان داد كـه بـه ايـن كرانـه        ! ها را بي درنگ در شيب رود به پايين برانيد         ـ تمام زروق  

.گلگون را برانگيخت و شتابان دور شداسب ـ آنگاه سلطان ! پياده شوند
. سوار تاتار به كنار جيحون رسيدندا بيست هزاربتاي بهادر وبجبه نويان و سو

تمـام اهـالي كـالف      . شـد  سـاحل ديـده نمـي      دراحدي  . ود هيچ مانعي وجود نداشت    براي عبور آنان از ر    
: با آنكه هيچ زورقي در رود نبود تاتاران به پيروي از فرمـان چنگيزخـان كـه امـر كـرده بـود                      . گريخته بودند 

دهنـد  هايي شـبيه  دلوهـايي كـه اسـبان را بـا آن آب مـي      ه محفظ ،، از چوب  »بشتابيد و دمي درنگ نكنيد    «
سپس اسـبان را بـه   . هاي خود را در آن نهادند را با پوست گاو پوشاندند و سالح  و جامه       اساختند و روي آنه   

كـشيد و  اسب سپـاهي را بـا خـود مي   . آب انداختند و دلوها را به خود بستند و دم اسبان را بدسـت گرفتند             
. گذشتندزالن همان روز همه از جيحون تيزتابدين ترتيب مغو. اسپاهي دلو ر

. رفتي غرب ميه ديگر دور شده بود و شتابان بسوولي خوارزمشا
بخش بزرگ لشكري كه خوارزمشاه با خود داشت از تركان قبچـاق بـود و ايـن قبچاقـان قـصد كـشتن                       

خوارزمـشاه هـر شـب پنهـاني        . ار باشـد  از اين  حال كسي سلطان را آگاه ساخت تا هـشي           . سلطان را داشتند  
1.»از زخم تير خرگاه را چون سوراخ غربال ديدند«يك روز بامداد . كردخوابگاه خود را عوض مي

)مترجم. (»تاريخ جهانگشاي« . 1
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-در طول راه هر دم مسير خود را عوض مـي . بدين سبب بيم سلطان فزونتر شد و در رفتن شتاب ورزيد 
رسيد بـه اهـالي توصـيه ميكـرد در     به هر جا مي. شددانست به كجا روي آورد تا جانش در امان باكرد و نمي  

هراس و تـرس  «از اين سخنان  . ا بكوشند و به قالع و باروها اعتماد كنند و از جنگ بپرهيزند            هاستحكام شهر 
.گريختند و جماعتي بسيار به كوهها مي1»شددر دل مردم يكي هزار مي

روي بـه نـشاط و   «قرار داشـت رسـيد و آنجـا     سرانجام سلطان محمد به شهر نيشابور كه در پناه كوهها           
. تا غم از دل بزدايد2»عشرت آورد و به غواني و اغاني اشتغال نمود

الن در نيشابور هم خبر آوردنـد كـه مغـو   چون . مغوالن پيوسته پرسان پرسان بر پي سلطان پويان بودند    
ي از سواران پا در راه فرار نهـاد و         در آمد و با جمع كوچك     ه  ي شكار از شهر ب    شوند سلطان به بهانه   نزديك مي 

.كردهمچنان رد خود را گم مي
ه و برخـي از شـهرهاي ديگـر را تـاراج            ورسيدند و در سر راه خـود طـوس و زا          تاتاران شتابان به نيشاور     

. كدام سو گريخته است   ه  هر سو لشكري اندك فرستادند تا معلوم كنند كه خوارزمشاه ب          ه  از نيشابور ب  . كردند
كشتند و بر هـيچ كـس، نـه زن و نـه پيـر و نـه                  سوختند و مي  كردند، مي شهرها و دهها را تاراج مي     مغوالن  

.آوردندكودك، رحم نمي
صحراي دولت آباد واقع در پيرامون همـدان ناگهـان     در. سلطان محمد بار ديگر لشكري بزرگ گرد آورد       

. ه كـرد و بيـشتر آنـان را از پـاي در آورد             لشكر مغول در رسيد و خوارزمشاه را با بيست هزار سوار او محاصر            
خوارزمشاه با مغـوالن  ي اين آخرين مقابله . جنگيدمحمد در لباس روستايي و با اسبي ساده ولي زورمند مي    

با آنكه لشكر مغول بر لشكر مسلمانان تفوق عددي نداشت، سلطان نتوانست پيروز شـود، زيـرا تنهـا در                    . بود
.فكر نجات خويش بود

.  كه سلطان را نشناختند، دست به تير گشادند و زخمي چنـد بـر اسـبش وارد آوردنـد                   مغوالنبرخي از   
كلـي  مغـوالن در اينجـا رد او را ب        . اسب از پاي در نيامد و سلطان گريخت و در پس كوهها از نظر ناپديد شد               

.گم كردند
 و پس از غلبه بر لـشگريان  تاتاران از آنجا راه باختر در پيش گرفتند و به سوي زنجان و قزوين  شتافتند       

نجا با گرجيان آبه سوي دشت مغان روان شدند و در   تحت فرمان بكتكين و كوچ بغاخان از طريق آذربايجان          
.روبرو گشتند

گرفتنـد و بـه زر و       رسيدند از آذوقه و جامگي تنها آنچه كه الزم داشتند با خود مـي             مغوالن بهر كجا مي   
تاختند و چون اهميت كاري را كه چنگيزخان        درنگ نمايند باز به پيش مي     آنكه    كردند و بي  سيم بسنده مي  

هاي بسيار كوتاه منزل به منـزل طـي منـازل در پـي خوارزمـشاه                به آنان سپرده بود بخاطر داشتند با اطراق       
.پويان بودند

)مترجم. (»تاريخ جهانگشاي« . 1

)مترجم. (»تاريخ جهانگشاي« . 2
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- خود ادامه مـي    راهه  كردند و با آنها شتابان ب     هاي سر راه راهوارترين اسبان را ضبط مي       تاتاران در آبادي  
 از پشت يك اسب به اسب ديگر    ،كشيد و در راه در حال تاخت      هر سوار يك و گاه چند اسب يدك مي        . دادند
پيمودند و ناگهان در محلي كـه هـيچ كـس انتظـار             د مي يبر همين ترتيب شبانه روز مسافتي بع      جهيد و مي

.آمدندنداشت فرود مي
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فصل چهارم

1بحر آبسكوني در جزيره 

هايم را تالقـي    گرداند و شكست   كه لشكرهايم را بـه من بــاز      تكيس
ـ    كيست كه واليـتم را از چنـگ دشـمن         كند؟ مـن بـاز    ه  بـستاند و ب

گرداند؟
)تركيي از افسانه (

امراي محلي به حضور    . فراز آمد و در نزديكي شهر آمل پنهان شد        ) 25(سلطان محمد به ناحيت دانوئي      
سـلطان در   . از گروه بزرگ مالزمانش ديگر تقريباً كسي نمانده بـود         . دمت كردند رسيدند و ابزار آمادگي به خ     

غايت خستگي و رنجوري با جمعي از امرا كه محل اعتماد بودند بـه مـشورت نشـست و در حالـت نوميـدي                        
:گفتپيوسته مي

؟شود كه من بتوانم در آن از گزند مغوالن ايمن باشمـ آيا در روي زمين جاي آرامي يافت مي
. آبـسكون پنـاه بـرد   بحـر  همه مصلحت در آن ديدند كه سلطان بـه زورق نـشيند و بـه يكـي از جزايـر                     

ي كوچك يكه و تنها و لخت و عـوري در دريـا كـه اثـري از                  خوارزمشاه اين مصلحت را پذيرفت  و به جزيره        
2.مسكن در آن نبود، انتقال يافت

خوارزمشاه همانجا فرمان . ل الدين به جزيره آمدندشاه و جال ارزالق شاه و آقكمي بعد پسران سلطان ـ 
- تعقيب و تحقيرش مي    ،نوشت و در آن به جاي ارزالق شاه خردسال بار ديگر جالل الدين را كه پيش از آن                 

.كرد، به وليعهدي خود نامزد كرد
:سلطان محمد گفت

ف هراسـد و خـود بـه مـصا        نمـي شمن  او از د  . تواند مملكت را از بال برهاند     ـ اكنون تنها جالل الدين مي     
كنم كه اگر خداوند متعال جالل الدين را ظفر دهـد و اقتـدار      در اين ساعت سوگند ياد مي     . شتابددشمن مي 

. تنها شفقت و حقيقت حكفرما خواهد شد،من باز گرداند، بر سراسر ممالك منه ب
و بر كمـر جـالل الـدين        الماس نگار داشت از كمر گشود       ي  سپس خوارزمشاه شمشير خود را كه قبضه        

.بست و او را سلطان خواند و به برادران كهترش نيز فرمان داد سوگند وفاداري و اطاعت از او ياد كنند
:سلطان جالل الدين پس ازگرفتن شمشير خوارزمشاه گفت

)مؤلفي تبصره . ( درياي خزربحر آبسكون ـ . 1

 ميالدي سطح آب درياي خزر باالتر از سطح كنوني آن بـود و جزائـري در آن وجـود داشـت كـه بعـدها در اثـر         در قرن سيزدهم.2

)مؤلفي تبصره . ( پيوستفروكش سطح آب به خشكي
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من سركردگي . م كه مغوالن بر آن مستولي هستند      گيرت خوارزم را هنگامي به كف مي      ـ من زمام سلطن   
-گيريم كه از آنها جز نام نمانده است و همه چون برگهاي پس از طوفـان پراكنـده   هايي را به عهده مي    لشكر

ظلمت بر ممالك اسالم فرو كشيده است در كوهها آتش دعـوت بـه              ي  ولي من در اين شب تار كه پرده         . اند
.آورمفروزم و دالوران را گرد ميميبرجهاد 

. در پـيش گرفـت    رهاي آينده شتابان راه بازگـشت       ت و به آهنگ پيكا    آنگاه جالل الدين پدر را بدرود گف      
.ي شنزار بحر آبسكون تنها ماندمحمد در جزيره. ديگران نيز همه از پي او روان شدند

اي تيره از انـدوه بـر دماغـه شـني     شد، خوارزمشاه با چهرهوقتي زورق زمخت قيراندود از ساحل جدا مي 
ـ       . نگريـست  بـه آن مـي     ناكانديـش  بود و    هجزيره ايستاد  گ خاكـستري زورق را     زرمالحـان تـركمن بادبـان ب

دگان پسران خوارزمشاه و امير استرآباد دست به سينه در زورق ايستاده بودند و تـا زمانيكـه ديـ                  . برافراشتند
.ت نداشتند سر برگردانندأسطان به آنان دوخته بود، جر

اي كـه در  پايين رفت و بسوي كوههاي زمردين مه آلودهباد بر بادبان وزيد و زورق در تالطم امواج باال و  
.افق دور سر به آسمان داشتند، شتافت

ديگر نـه تاخـت و   . ي پيوند خوارزمشاه با وطن و رعاياي عاصي و هميشه ناراضي بريده شد          آخرين رشته 
 خـستگي  پـاي جبـه و سـوبوتاي   . كـرد ي شوم چنگيزخان سرخ ريش او را تهديد نمـي       تاز مغوالن و نه سايه    

. ناپذير كه در پي محمد بودند، ديگر بدينجا نخواهد رسيد
به آرامي سـنجيد  را توان از گذشته به تلخي ياد كرد، حال ي بيكران دريا مي در اين جزيره، در اين پهنه     

والـي اسـترآباد در     : دوبـ مين  أيكماه خوازرمـشاه تـ    ي  آذوقه  . و براي آينده بدون شتابزدگي تدبيري انديشيد      
ي روغـن و دلـو       ديگ و آالت طبخ و جوال برنج و دبه         ، چادري نمدين بپا داشته    ،هاي شني اي ميان تپه  تنگن

گيـرد و خـود     از اين پس سلطان زندگي درويشي در پيش مي        . چرمين و تبر و مايحتاج ديگر گرد آورده بود        
.كندخويش را طبخ ميي غذاي روزانه 
سـپس  . يستاده و سـر در گريبـان تفكـر فـرو بـرده بـود              كلي دور شده بود، ولي محمد همچنان ا       زورق ب 

. وزيـد مي از دريا مييكرد و نسيم مالآفتاب تنش را گرم مي. نشست و روي شنهاي خشك و داغ دراز كشيد  
.خوارزمشاه بخواب رفت

: گويندگوش فرا داد و شنيد كه مي      . چيـزي نگذشت كه صداي خش خش و پچ پچ سلطان را بيدار كرد            
»... و زورمندي  است مرد تنومند«

ي لخت و عور از چه كسانيست؟ مگر باز دشمن رسـيده اسـت؟ سـلطان چـشم       اين صدها در اين جزيره    
هاي مقابل نمودار   هاي خاكستري رنگ روي يكي از تپه      گشود و ديد سري با كاله پوستي سياه در ميان بوته          

سـلطان از  . مان و تير و تبر در خيمه بـود  كخوارزمشاه با خود سالح نداشت ـ . شد و همان دم ناپديد گشت
-نـده پـوش و پابرهنـه مـي        ژپايين تپه در قطعه زمين خاكي موجـوداتي         . جا پريد و شتابان از تپه باال رفت       

.خزيدشت و روي چهار دست و پاي مقطوع ميايكي از آنان خلقتي عجيب د.دويدند
:خوارزمشاه با خود گفت
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پس اين جماعـت در اينجـا چـه    ! سكنه برساندي بكلي بيرا به جزيرهمن به والي استرآباد گفته بودم م    «
جلوي خيمه قريب ده موجود عجيب الخلقـه نـيم          . ـ آنگاه با دلي هراسان بسوي خيمه روان شد        » كنند؟مي

ي شـير،   ها چـون كلـه    لهاند، كيستند؟ ك  اين موجودات كه صورت آدمي را از دست داده        . دايره نشسته بودند  
.ها و جراحات چركين و متورم پوشيده از طاولخها سرپوزه

:يكي از آنان بانگ زد
.ايمرانند و اين جزيره را اشغال كردهاي؟ ما را از همه جا ميـ تو كيستي؟ به اين جزيره براي چه آمده

:سلطان پرسيد
ـ شما كيستيد؟

. كنيمهيگيرياينجا ماايم تا در امروز به اين جزيره آمده. ـ ما نفرين شدگان درگاه خداونديم
:ديگري گفت
جذام دست و پـاي     . شويم، مثل مردگان  زنده زنده متالشي مي   . بيني؟ ما همه جذامي هستيم    ـ مگر نمي  

آن ديگري چـشمش بيـرون زده    . روداين شخص را تا آرنج خورده و حاال مثل خرس چهار دست و پا راه مي               
...ت است، اين يكي زبانش را خوره خورده و الل شده اس

نمـود و بـسوي سـاحل روان بـود     سياهي مـي ي نقطه محمد خاموش بود و با حسرت به زورق كه چون  
.انديشيدمي

:يكي از جذاميان گفت
پروردگار دعاي ما را اجابت كـرد و تـرا بـه            . كرديم كه ما را ياري دهد     درگاه الهي تضرع مي   ه   ما همه ب   ـ

.ياري ما فرستاد
:سلطان گفت

آيد؟كي بر ميـ از من چه كم
رسيد، از آنها بلندتر بود و تبري بدسـت         او از ديگران زورمندتر بنظر مي     . يكي از جذاميان از جا برخاست     

.داشت
:آن جذامي گفت

هر . در اين قلمرو نفرين شدگان همه بايد به فرمان من گردن نهند           . ـ من شيخ اين مجمع اخوت هستم      
كار تو  . پذيريممـا تـرا به جمع خـود مي     . و تندرست و زورمنـدي   تـ. شودكس از فرمانم تمرد كند كشته مي      

. آيمي همه كس بر نمي    ي ما اين كار را از عهده      در جرگه . كشيدن تور ماهيگيري و آرودن آب و هيـزم است        
از اين پس تو با     . ما در اين خيمه كه خداوند برايمان فرستاده است ديگ و برنج و آرد و روغن و دنبه يافتيم                  

.تو جامه الزم نداري. ات را در آور تا ما به نوبت آنرا بپوشيمجامه. ما زندگي خواهي كرد
جذاميان از پي او دويدند و باالي تپه بـه    . محمد برگشت و دوان دوان و نفس زنان بسوي ساحل شتافت          

تـه بـود، جمـع      هاي خشكي را كه آب بيـرون انداخ       خوارزمشاه به دماغه جزيره رفت و شاخه      . نظاره ايستادند 
. ها دود برخاستاز شاخه. كرد و روي هم چيد و آتش زد
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:گفتانديشيد و با خود ميخوارزمشاه به زورق كه در افق مه آلود از نظر ناپديد شده بود مي
بـا  . اين دود را از ساحل خواهند ديد و زورق را بدينجا خواهند راند تا مرا با خود به خشكي باز گردانند      «

آنهـا بـا يكـديگر در    . كنند، ولي هر چه باشد مردمانش سالمندا جنگ است و سواران تاتار بيداد مي       آنكه آنج 
،زندگي در ميان آنان پس از ترك اين جزيـره امـوات متحـرك             . خندندگريند و مي  برند، مي ستيزند، رنج مي  
.»نشاط بخش است

ملك سردار خوارزمـشاه بـا   زيره آمد، تيمورقبلي، زورقي به جي وعده ه پانزده روز پس از اين واقعه، بنا ب   
در سـاحل افتـاده   د سراپا لخـت او  جس. مدتي گشتند تا خوارزمشاه را يافتند. چند سپاهي از آن پياده شدند     

.زدكالغ سياهي بر سرش نشسته بود و به چشمانش نوك مي. بود
در : پرسـيد .  بودنـد يافـت    ها پنهان شـده   ملك جزيره را گشت و جذاميان را كه از ترس ميان بوته           تيمور

:در جوابش گفتند. جزيره چه گذشته است
كند و  ي مـا مـاند تعظيم مي    ـ ما ديديم كساني كه با زورق آمده بودند بـه اين مرد كه سپس در جزيره               

ما از پيران شنيده بوديم كه اگر جذامي قباي پادشاه يا سلطان را بپوشد زخمهـايش          . خواننداو را سلطان مي   
كرديم بـا مـا غـذا بخـورد و          او را دعوت مي   . يمدما به اين نيت جامه او را درآور       . شوديابد و سالم مي   يشفا م 

همـين ترتيـب كـه      افروخـت و بـه      كرد و پيوسته آتش مي    برديم، اما او از خوردن پرهيز مي      طعام برايش مي  
قـين شـد كـه او سـلطان         بـر مـا ي    . هاي او حاضر اسـت    تمام جامه . خوابيدبر زمين مي  اكنون هست خاموش    

.نيست، زيرا هيچ يك از ما شفا نيافت
:يكي از سپاهيان بانگ برآورد

!ـ اجازه بده آنها را گردن بزنيم
:سپاهي ديگر گفت

گفـت  بـ اين. ن اين پليدان چركين شوداش بخون زهرآگي  ـ اما نه با شمشيرهاي ما كه تيغهاي رخشنده        
گريز نهاد و جذاميان ديگر نيز از پي او فرار          ه  با فرياد دلخرش پا ب    جذامي  . و تيري بر شكم شيخ جذاميان زد      

.كردند
:ملك بانگ زدتيمور

تمـام عمـر در راه      ! تـرم من از آنها تيره بخت    . خدا جزاي آنها را داده است     ! حال خود بگذاريد  ه   آنها را ب   ـ
زمـشاه اسـكندر ثـاني      عظمت شاهان خوارزم شمشير زدم و زخمها خوردم و ايمان داشـتم كـه محمـد خوار                

اينـك مـرا از آن زخمهـا عـار          . رساندهراس اسالم را به نصرت مي     شكست ناپذير است و در روز بال، سپاه بي        
. خـورم سف مـي  أوده در راه دفاع از سراب كاذب بيابان به هدر رفت ت           ني خود كه بيه   اآيد و بر سالهاي جو    مي

 اكنـون قـادر نيـست دسـت     المي را مـسخر سـازد،  توانست عمردي كه سپاهي عظيم زير فرمان داشت و مي  
ت و مشتي خاك وطـن بـراي گـور    راي براي ستر عوكه جامهآناو تك و تنها بي. بجنباند و كالغ از خود براند    

درچـشم مـن آنقـدر اشـك نيـست كـه            ! مرا سياهيگري بـس اسـت     . خود داشته باشد، در اينجا افتاده است      
...خطاهاي روانسوزم را با آن بشويم 
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آنگاه جسد خوارزمـشاه را غـسل داد   .  پا نهاد و درهم شكسترملك شمشير از كمر گشود و آنرا زي  تيمور
سپاهيان بـا خنجـر گـوري در ميـان     . و با دستار خود كفن كرد و يگانه دعايي كه از حفظ داشت بر او خواند 

لم اسالم بـود و زنـدگي   شنها كندند و جسد محمد خوارزمشاه را كه تا چندي پيش مقتدرترين فرمانرواي عا      
ـ          دل در برش مي    ،را چون گوسفندي كه در زير كارد قصاب        خـاك  ه  لرزد با ننگ و فضيحت به پايان رساند، ب

.سپردند
ملك جزيره را ترك گفت و با سواران خود به جستجوي سلطان جالل الدين شـتافت تـا مـاجراي                    تيمور

 سالها با لباس درويشي در ديـار عربـستان و ايـران و    كنند كه او سپس روايت مي . مرگ پدر را بر او باز گويد      
).26 (1هندوستان آواره بود

در خجنـد همـان   . اند كه تيمورملك سالها بعد در لباس صوفي فقيري به آسياي ميانـه بازگـشت   روايت كردهبرخي از مورخين .  1

چشمش زده بود او را شناخت، والي مغول امر كرد تا تيمورملك را نزد او برند و سـپس بـه   ه تيمورملك در روز پيكار تير برمغولي ك 

).مؤلفي تبصره . (سبب پرخاشگري و استنكاف از تعظيم كردن او را به قتل رسانيد
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فصل پنجم

قوربان قيزيق عازم خانه شد
!هي، محكمتر! ـ محكمتر پارو بزنيد

قوربان با  . شدزورق خالف جريان آب با سيل خروشان جيحون در نبرد بود و آهسته به كرانه نزديك مي                
:گفتخود مي

چـه لطفـي   ! گرسنگي كشيدن در وطن گواراتر است!  سلطان در ديار غربت ـ عجب كاري بمهتري اس«
. ار طـال بـه مـن انعـام داد         نـ يسلطاان يك د  .  آشپزي محبوس بماند   دارد كه آدم مانند مرغي در قفس دكان       

-نهان مـي ار را چگونه به خانه رسانم؟ آنرا در دهان پ   نياما اين د  . افتديكبار مي عمر  ي  چنين اتفاقي در همه     
قوربان . رومنه، من به آنجا نمي    ... جهت جريان آب به خوارزم برانند       ها را در  طان فرموده است زورق   لس. كنم

.ديگر حاضر نيست به خاطر سلطان نه بجنگد و نه فرار كند
ـ  آاما از . آورندآخرين دريا سر در ميي ند از كرانه نبا اين ترتيب كه فرار ميك    ه، ن پس كجا بايد رفـت؟ ن

»...خود باز گردد و اطفال خود را ببيندي خواهد به مزرعه قوربان مي
 گلگون خـود بـر بلنـدي آن ايـستاده بـود           بي كه سلطان محمد هنوز سوار بر اس       قوربان به ساحل سنگ   

بـاالي تپـه سـپاهيان      ي  از قلعـه    . نظري انداخت و سپس پا از زورق به آب گذاشت و خود را به كرانه رساند               
جهيدند و  گرفتند و به درون زورقها مي     ت مي قدويدند و بر يكديگر سب     پايين مي  وار ديوانه ، دوش خورجين به 

:زدندفرياد مي
!زود خود را نجات دهيد!  تاتاران نزديكندـ

اي كـه بـا   رود بناي دويـدن گذاشـت و بـه كلبـه    ي با قوربان كاري نبود، قوربان در طول كرانه        كسي را   
بار ديگـر   . ي كاه يافت  هايش در ميان توده   برد رسيد، خورجين خود را با موزه       بسر مي  همقطاران خود در آن   

آنگاه با عزمي راسخ بـه راه       . شوندنظري به رودخانه انداخت و ديد زورقها يكي پس ازديگري از كرانه دور مي             
.افتاد و به استقبال پيش آمدهاي تازه شتافت

،از آنجا ديد كه چگونـه در هـامون زرد رنـگ سـنگالخ             . قلعه ايستاد كنار ديوار   قوربان از تپه باال رفت و       
.آيدگريزند و دورتر از آنها ابري از گرد وغبار پيش ميهاي سرخ راه راه به حالت پراكنده ميجماعتي با جبه

ه متوجـه   بـي آنكـ   ر هامون خشك به پيش شـتافت       است و آنگاه د    مغوالنقوربان دانست كه اين گرد از       
:با خود گفت. خلنداش را مي پاهاي برهنه،هاي خارنگها و بوتهباشد كه س

تاتـاران بـه قلعـه و بـه كـار عبـور از رود       . اي هست  و پشت آن بايد بريدگي مـسيل باشـد           تپه در جلو «
اين بگفت و دوان دوان خود را به گوري يكه و تنها كـه چـوب                » آنان را با قوربان چه كار؟     . شوندمشغول مي 
. زده بودند رساند و پشت آن پنهان شد و نفسي تازه كرد و به نظاره پرداختبلندي بر آن



198

شـتافتند  ان خم شده بودند و پـيش مـي      باران پوستين پوشي كه روي گردن اس      از خالل گرد و غبار، سو     
» هو، هو «غريو مغوالن و خروش سهمگين      . زدپوالدين برخي از آنان برق مي     ي  زره  . شدندتشخيص داده مي  

.رسيدگوش ميه ي گردآلوده بجثه طراق سم هزاران اسب خردو طراق
. ان بـستند يـ هاي خود جدا شدند و يكراست بر دشـت تاختنـد و راه را بـر هزيمت   برخي از سواران از رده  

-زدنــد و توقـف مـي      مغوالن دور مـي   . شمشيرهاي رخشان به پيچ و تاپ آمد و مردمان به خـاك غلتيدنـد           
هايي را كه فراريان رها كرده بودنـد بـر ميداشـتند و    شدند و بستهاز اسب، خم ميكردند و بدون فرود آمدن   

. پيوستندتاختد و به لشكر خود ميباز مي
سراشـيب آن بـه پـايين غلتيـد و بـاز      قوربان سينه خيز خود را به لب بريدگي مسيل خشك رساند و از       

.بناي دويدن گذاشت
قوربـان در راه بـه      . شـد متروكي ديـده مـي    ي  ندرت مزرعه   ه  ب. هامون لخت و عور تمام روز ادامه داشت       

وادي «شدند كه قوربـان از      وقتي آگاه مي  . هاي سرگردان بودند   گاه دسته  وخورد كه گاه تنها     رهگذراني برمي 
شدند و قوربان را به     ايستادند و از سرنوشت بخارا و فرار خوارزمشاه پرسان مي         آيد، همه مي  مي» اشك و ماتم  

هايش را با   دادند و گفته  كردند و از ناني كه همانجا پخته بودند سهمي به او مي           كنار آتش دعوت مي   ننشست
.شنيدندولع مي

كرد كه چگونه يك تنه با چند تاتار جنگيد و همه را از پاي در آورد تا سپس اسـبش                    قوربان حكايت مي  
رسم و هيچ آروزي ندارم جـز آنكـه بـار ديگـر            ي خود ب  روم تا به خانه   گفت حاال مي  مي. را تير زدند و كشتند    
گذرد ببينم و دست نوازش بر سر       كنار آن مي  مزرعه خود را در سر پيچ نهري كه از        ي  سرو كهنسال حاشيه    

...  بكشم ماطفال
دوش كـشيد و  ه  كه ساخته بود باوركرد، ولي نگفت كه سلطان را از زورق ب           يسرانجام خود نيز به حكايت    

- سرزمين وطن را تـرك گفتـه بـود لعنـت مـي             ،مه  به سلطان محمد كه در روز بال        يرا ه به ساحل رساند، ز   
شـت كـه چـون     اگفتند كه خوارزمشاه مردم را به مغوالن و تاتاران تسليم كـرد و شـهامت ند                و مي  ندفرستاد

.مجاهدي در ميدان نبرد شهيد شود
آن جماعـت   . بسوي آنان رفـت   . د در پناه دره گرد هم نشسته بودن       هقوربان در يك محل جماعتي ديد ك      

:گفتندمي. صحبت از تاتاران و چگونگي برخورد با آنان بود. او جا دادنده در كنار آتش ب
يك روز قريب ده تن از ما در ميدان قريه گرد آمديم تا             . ماجرائي بر ما گذشته است    . ايم ما از يك قريه    ـ

ار به قريه آمد و يكراست بسوي ما شتافت و با شمـشير             در اين ميان ناگهان يك سوار تات      . با هم گفتگو كنيم   
هر كس  .  روي آن سوار تنها، دست بلند كند       هت  نكرد ب   أهيچ كس جر  .  نكش كي بكش   بجان ما افتاد و حاال    

. خود را به پشت پرچين برساند، جان بدر برد،توانست چون ما
:گفتديگري مي

مغـول كـه بـراي كـشتن آن مـرد سـالح       . كردر مي من شنيدم مغولي به مردي رسيد كه در مزرعه كا         ـ
كنيد چه شد؟ آن مرد بـه همـان      خيال مي » !سر خود را بر زمين گذار و از جا تكان نخور          «: نداشت نهيب زد  
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كشيد شمشيري برداشـت و بـاز آمـد و    كه غنائم او رامي   مغول از پشت اسب يدك خود       . اندحالت بر زمين م   
.سر از تن آن مرد جدا كرد

كـه بـا آرد و     » تتمـاجي «ن و   ناند و از    دناليهاي مردم خود مي   نار آتش نشسته بودند و از بدبختي      آنها ك 
.كردندبان را هم مهمان ميروآب پخته بودند ق

كـسي بـا صـداي گرفتـه و خفـه           . هولناكي برخاست ي   نعره   ،كه ناگهان از باالي دره    ند  در اين حال بود   
:نهيب زد

!پشت ببنديدزود دستهاي هم را از ! ـ آهاي
.  باالي دره ديده شد،سوار مغولي بر پشت اسب سمندي سروكله 
ـ آنگاه كمربنـدهاي خـود را گـشودند و          ! اجل رسيد !  وامصيبتا ـ: گفتند.  آن جماعت برخاست   دآه از نها  

.مطيع و منقاد به بستن دستهاي يكديگر پرداختند
:قوربان گفت

ا نكشيم و نگريزيم؟چرا او ر. او تنهاست! جماعت، صبر كنيدـ
:گفتند
!ترسيمـ مي

:فتقوربان گ
يمناست مـا او را بكـشيم، شـايد بتـوا    پس بهتر . كشدي ما را مي  ـاگر ما دستهاي خود را ببنديم او همه       

.فرار كنيم
!ت اين كار را داردأچه كس جر!  نه، نهـ

. بودندلرزيدند مشغول بستن دستهاي يكديگرهمه در حاليكه از ترس به خود مي
 از شـيب بـاال رفـت و بـه           .خواهد پيشكش بدهد  اي را به پيش كشيد و گويي مي       قوربان خم شد و بسته    

.مغول نزديك شد
آفتـاب  ي چـين وچـروك، چهـره      . تارهاي تنك ريش سپيدش از چانه آويخته بـود        . سوار مردي پير بود   

 بـسته را دسـت قوربـان ديـد          يوقتـ . باريـد ر مي راش ش از چشمان جمع شده   . پوشانيداش را فرو مي   سوخته
قوربان ناگهان چنگ انـداخت و بـا يـك دسـت حلقـوم و بـا       . اين چيست؟ ـ و خم شد تا آنرا بگيرد ـ: پرسيد

وربان دست از سوار بـاز      ق. مدآحركت در ه  اسب رميد و از جا ب     .  محكم چسبيد  دست ديگر مچ دست مغول را     
آنگاه خنجر كـشيد و بـر پيكـر         . زير انداخت ه   پشت زين ب    زمين نشست و او را آنقدر كشيد تا از         هنداشت و ب  

از جمعي كـه كنـار آتـش بودنـد          . اطراف نگريست ه  مغول ضربتي چند وارد آورد و سپس از جا برخاست و ب           
. نگريستنداو ميه اي خزيده و از قعر دره بدويد و ديگران به گوشهيكي سراسيمه مي

: روي مغول سر خم كرد و گفتايكي از آنه. نداندكي بعد دو تن از آنان نزد قوربان آمد
.كشد او ديگر نفس نميـ

:دومي گفت
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ـ اين بگفـت و بـه كنـدن پوسـتيني كـه مغـول بـي                 .  تقسيم كنيم  ه حاال هر چه دارد بايد شرافتمندان      ـ
.اختدتيره فام خود پوشيده بود، پرو ن روي بدن برهنه  هپيرا

.رفتن آن به قوربان كمك كردندديگران همه از پي اسب شتافتند و در گ
:قوربان گفت

بيند كه اين اسب مغولي     شما مي . خواهيد برداريد، ولي اين اسب سمند سهم من است         شما هر چه مي    ـ
.من با اين اسب زمين شخم خواهم كرد. اندنيست و از اسبان روستايي است كه آنرا دزديده

:يد و گفت افسار اسب را به دور دست خود پيچناز آناييك
. بهتر است قرعه بكشيمـ
:بان كه چنين ديد ناگهان بانگ زدروق

!دوش دارد از جا بلند مي مغول زنده است،ـ هاي، ببين،
.مرد از اين سخن به وحشت افتاد و افسار را رها كرد و پا به فرار گذاشت

زير افكنـد   ه  هميان سنگين ب  يك  جز  را   اسب بسته بود باز كرد و همه         هايي را كه پشت   قوربان خورجين 
:و خود بر پشت اسب پريد و بانگ برآورد

اگـر شـما مـردان      . گريزيـد وني هستيد كه تا چوب بردارنـد مـي        بشما سوسكهاي ج  ! ـ شما مرد نيستيد   
هـا و خانـان را      يد ما به اتفاق نه تنها تاتاران و مغوالن، بلكه تمام خوارزمشاهان و سالطين و بـك                دشيردل بو 
خزيـد و   ولي شما چون حشرات به كنجي مـي       . فرستاديماند به درك اسفل مي    ي ما را غصب كرده    كه زمينها 

قوربـان  ! خـدا نگهـدار   . هر مغول مفلوكي شما را زير پاي خود له خواهد كـرد           ! از هر صدايي بر خود ميلرزيد     
!قيزيق جهان پهلوان را از ياد نبريد

.گرفتقوربان اسب برانگيخت و شتابان راه دشت در پيش 
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فصل ششم

قوربان در جستجوي عيال و اطفال
شد آباديهاي ويران و اجسادي كه جانوران آنها را دريـده بودنـد             هر چه قوربان به شهر بخارا نزديكتر مي       

شدند و بي آنكه عوعو سـر       ها دور مي   آهسته از الشه   ،سگان فربه با شكمهاي برآمده    . بيشتر به چشم ميخورد   
.نشستندو بر زمين ميباندند نجدهند دم مي

 زين مانده بود به اين اميد كـه مغـول   رك را كه بر ت مغولن هميا، مكاني خلوت و دور از اغيار    قوربان در 
 سه چكـش آهنگـري بـزرگ و    ،ولي در آن بجاي طال گشود،طالهاي غارت شده را در آن پنهان كرده است،     

پـس طالهـا    . شت قرمه و چند قرص نـان يافـت        يك قطعه گو  اي ارزن و  كوچك و يك سوهان و انبر و بسته       
 سـيمين و    هاولي سكه . ن بود بيرون افتاد    آ اي كه مشتي سكه در    درهبخالي كرد،   كجاست؟ قوربان هميان را   
آيـد،  هـا هـم بكـار مـي    با خود گفت همـين درهـم      . طال در ميان آنها ديده نشد     ي  مسين بودند و هيچ سكه      

. دهانم محفوظ مانده استيگوشه  هم درشاهوانگهي دينار طالي خوارزم
همـه شـكايت داشـتند كـه آب         .  روستاييان در مزارع به كشت پرداخته بودنـد        ،پيرامون برخي از آباديها   

 را كـه شـخم خـورده و بـذر در آنهـا               آب مانده و خاك بسياري از مزارع       نهرها كم شده و برخي از مزارع بي       
.ميق پديد آورده استه بودند، سيالب شسته و برده و شياريهاي عدپاشي

او چندان دور نبود به يكـي از روسـتاييان آشـناي        ي  ي از سكنه كه از خانه       لقوربان در يكي از دهات خا     
:روستايي به تل خاكستر و سنگهاي دودزده اشاره كرد و با لحني اندوهبار گفت. خود رسيد

گردم و اطفـال خـود را   ور آن ميحاال د!  من بر جاي مانده استي  چيزي است كه از خانه      آنـ اين تمام    
ناگهان ديـدم دود    . روزي كه مغوالن به اينجا تاختند من در مزرعه بودم         . شنومكنم، ولي جوابي نمي   صدا مي 

گريزند از  من نيز به اين خيال كه عيال و اطفالم با آنها مي           . گريزندكشد و همسايگان ديوانه وار مي     تنوره مي 
دانـم  نمـي . اغ خانه بازگشتم جز اين سنگها و خاكـستر گـرم چيـزي نيـافتم       كه به سر  شب. پي آنان شتافتم  

...گردند؟ ولي شايد آنها باز... مغوالن اطفالم را بردند يا همه در آتش سوختند 
ي هوا تاريك شده بود كه قوربان در سـر پـيچ نهـر كنـار مزرعـه               . راه افتاد ه  قوربان با دلي پر اضطراب ب     

. د به سرو كهنسال رسي،خود
. خـود نزديـك شـد   ي قوربان در خاموشي شب در پرتو ضعيف نور مـاه بـه خانـه        . ب در نهر جاري بود    آ

. قوربان از اسب پياده شد و آنرا زير سايبان بست و  بسوي در كلبه رفـت                . طاق باز بود   چهار ،رايسي  دروازه  
...او را استقبال نكرديزحتي سگ خانه ن. آمداز پشت در هيچ صدايي نمي. در را تخته كوب كرده بودند

.خود را به بام خانـه رسـاند       سپس از ديوار باال رفت و     . قوربان كمي علف گرد آورد و جلوي اسب ريخت        
رفـت سـخنان روسـتايي آشـنا در         ميدر همان حال كه به خواب       . هاي خشك گاورس دراز كشيد    روي ساقه 

»شايد آنها باز گردند؟«:كردگوشش صدا مي
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شد، آواز عجيبي شبيه بـه   وزيد و قوربان بر بام خانه پهلو به پهلو مي         يكه نسيم سرد مي   سپيده دم هنگام  
نالـد؟  كيـست كـه مـي     . آمـد صدا از پايين مي   . ناله تكرار شد  . گوش خود را تيز كرد    . ي دور شنيد  صداي ناله 

. اند؟ يا مغولي در حال مرگ استه شايد تاتاران او را زخمي كرد
-اسب تمام علف را خورده بود و بي تاب سم بر زمين مـي             . آمد و بسوي اسب شتافت    قوربان از بام فرود     

كورمال . فضاي كلبه تاريك بود   . درون رفت ه  قوربان از هميان چكشي برداشت و در كلبه را گشود و ب           . كوبيد
پيرزن كـه مثـل  . صورت او را لمس كرد و مادر خود را شناخت  . دستش به بدني خورد   . دست بر بستر كشيد   

:ميت افتاده بود با صداي ضعيف ناليد و گفت
...گذارد  قوربان ما را تنها نميگردي،دانستم كه تو بر ميـ پسرجان، مي
:قوربان پرسيد

ها كجا هستند؟ـ بچه
:مادر گفت

خيـال كردنـد    . من براي حفاظت خانه ماندم، ولي از شدت ضـعف از پـا افتـادم              . ـ همه به كوه گريختند    
...شود حاال كه تو آمدي همه چيز روبراه مي.  را ميخكوب كردنددر. اممرده

، در اجـاق   ،هـاي خـار   سپس بـا بوتـه    . قوربان ظرف سفاليني برداشت و لب نهر رفت و آنرا از آب پر كرد             
مـادر بـا تنـي    . كلبه روشن و گرم شد   . تش افروخت و ظرف را روي آن گذاشت و مشتي ارزن در آن ريخت             آ

لبـان خـشكيده و آمـاس    اش تير كشيده بـود و بيني. بستر افتاده بود و ياراي جنبش نداشتنزار و ناتوان بر    
:گفتخورد و زمزمه كنان مياش بهم ميكرده

!چه خوب كردي كه آمديجان،ـ پسر
. قوربان اسب را به قطعه زميني كه علف هرز در آن روييده بود برد و پايش را بـست و بـه چـرا سـر داد                          

تـوان روزي خـانوار را      با ايـن قطعـه زمـين چگونـه مـي          . زمين كوچكي بود  . ار آن قرار داشت   مزرعه او در كن   
. علف هرز مزرعه را فـرو پوشـانده بـود         ! بايست نيمي از حاصل را نيز به خان مالك زمين داد          رساند؟ تازه مي  

 آنها كـسي ديـده       از علف هرز پوشيده بود و در هيچ يك از          ،مزارع آشناي همسايگان نيز در اطراف مزرعه او       
زده و برگهاي سوخته و ديوارهايش دودي خانه . آهنگر پير از دور پيدا بودكلبه و سراي ساكوقلي ـ . شدنمي

.مرده و چروكيده بودژدرختان پيرامون خانه از حريق، پ
بيل ايستاد و كج  داشت و گاه گاه مي    در يكي از مزارع چشم قوربان به مردي افتاد كه آهسته گام  بر مي              

.كرد ظاهراً جوي را پاك مي.انداختخود را بكار مي
:قوربان بانگ زد

! آهايـ
:كند، آنگاه خود فرياد زدمرد قد راست كرد و دست پيش چشم برد تا ببيند كي صدا مي

استقبال يكديگر شتافتند و دست دراز كردند و شانه         به  بآ دو در طول جوي      هر! قوربان قيزيق ! ـ آهاي 
.د كه چند نوه داشتوقوربان بي  همسايه مرد همان ساكوقلي پير،. ا بهم زدندراست ري 
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:كرد، گفتپيرمرد در حاليكه چشم خود را با آستين پاك مي
!ـ چه روزگاري شده است

: قوربان پرسيد
اند؟هايت بره آوردهرود، ميش خرت ميگاوت زنده است،عيال و اطفالت سالمند،ـ

:پير گفت
هـايم كـه    ماعت پوستين پوش آمدند، چهارپايان همسايگان و چهار گوسفند مرا با يكـي از نـوه               ـ اين ج  

من هر دم منتظر بازگشت آنها هستم، اگر از گرسـنگي           . خانوار به كوهها گريختند   ي  دختر بود بردند و بقيه      
.اما گاو و خرم را نجات دادم. نمرده باشند

:قوربان پرسيد
.ستند؟ ـ نفسش در انتظار جواب بند آمده بودـ عيال و اطفال من كجا ه

:پير گفت
هان، اين اوست . گذراندمن  هاي خانه    برگشت و شب را در خرابه      بزنت ديش . ـ براي تو خبر خوش دارم     

...آيد كه مي
وخورد؟ قوربان فـوراً حالـت جـدي    اما چرا تلوتلو مي  . سرخ رنگ زنش را از دور شناخت      ي  قوربان جامه   

دست خـود نگاهـدارد و بـار ديگـر بـه            يس خانوار است و بايد همه را زير       هر چه باشد رئ   . گرفتدخوه  موقر ب 
.خود سامان دهدي وضع آشفته 

:قوربان به پيرمرد گفت
-كشيم و مزرعه  آنها را با هم بكار مي     .  حاال چه بايد كرد؟ تو گاو و االغ داري و من يك اسب             ـ ساكوقلي، 

ديروز سر و كارمـان بـا خانـان قبچـاق بـود و      .  جا جنگ و تاخت و تاز است  همه. زنيمهاي خود را شخم مي    
تـوانيم منتظـر   خالص خواهيم شد؟ اما مـا برزگـريم و نمـي   آنها نگ چآخر چه وقت از . ز با خانان مغول   امرو

رساند؟ چه كسي به ما روزي مياگر خود به فكر خويش نباشيم،. كار ما كشت غله است. بمانيم
:پيرمرد گفت
.خواهدخواهد، شخم و آب ميزمين بذر مي. وقت را نبايد تلفت كرد! ـ راست است
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فصل هفتم

فرار ملكه تركان خاتون
ي سراسر ماورء النهر در قبـضه )  ميالدي1220مطابق با سال دها ـ ژسال ا(بهار آن سال هولناك لوييل 

 با جهدي وافـر بـه   بهايي دست يافته باشد،   كسي كه به ميراث گران     دخاقان مغول مانن  . اقتدار چنگيزخان بود  
خت و از اهـالي  اسـ ام شـهرها لـشكري از مغـوالن مـستقر      چنگيزخان در تم  . استقرار نظم و آرامش پرداخت    

هاي مغول را به مراقبـت آنهـا گماشـت تـا چـشم و               ها و داروغه   حكامي براي بالد تعيين كرد و شحنه       ،محل
.گوش خاقان اعظم باشند

-يان با آنكه هنوز مرعوب و به اوضاع بدگمان بودند به تدريج به روستاهاي خود باز مـي                 برخي از روستاي  
-هاي آوارگان گرسنه و بـي     دسته. رفتولي كار استقرار نظم كند پيش مي      . پرداختندگشتند و به زراعت مي    

ران را غـارت    خانمان همه جا پراكنده بودند و آنها نيز پس از مغوالن در تالش قوت اليموت، روسـتاهاي ويـ                  
.كردندمي

 جيحون يعني سرزمين اصلي خوارزم بـود كـه گـورگنج  ـ    اليي سفحوضه،ي تسخير نشدهتنها منطقه
اي را  گورگنج در ميـان متـصرفات مغـول حكـم خيمـه           . دارالملك پر نعمت خوارزمشاهان در آن قرار داشت       

اين عـزم  ه رزمين را نيز مسخر سازد و ب    چنگيزخان بر آن شد كه اين س      . داشت كه طنابهاي آنرا بريده باشند     
خير آن ديار نامزد كرد و بخش بزرگي از سـپاه خـود را بـه    سوكتاي را به ت سه پسر خود چوچي و چغتاي و ا       

ي جيحون راه خوارزم در پـيش       جنوب شدند و در طول كرانه     ي  چغتاي و اوكتاي متوجه     . آنان تخصيص داد  
ند ماند و به صيد     جفتن درنگ كرد و با لشكر خود پيرامون شهر          ي هميشه نافرمان در ر    ولي چوچي . گرفتند

ي خاقـان بودنـد،     گورخر و ضبط اسبان صحرانشينان پرداخت و تنها اسبان سپيد و كرند را كه مورد عالقـه                
.كردطلب مي

ي او بر آن قـرار گرفـت كـه زمـستان را در              أقواي خود را متوقف ساخت و ر      ي  چنگيزخان يورش عمده    
سـپس بـه چنگيزخـان      حاجب را كه در گذشته وزير خوارزمشاه بـود و           آنگاه داشمند . ن بگذراند ر جيحو كنا

 تركان خـاتون رسـيد و از در نـصيحت    پير ـ ي رسول به خدمت ملكه . سالت به گورگنج فرستادره پيوست ب
هـم نـه   آن.  خاقان اعظم را با تو سر جنگ نيست و غرض او تنها محمـد خوارزمـشاه پـسر توسـت         :او گفت ه  ب

 روا داشـته  سبب نافرماني و اهانتي كه در حق ما      به  هايي كه مرتكب شده است، بلكه بيشتر        بخاطر تبهكاري 
دانشمند حاجب افزود كه اگـر تركـان خـاتون سـر تـسليم فـرود آورد                 . خواهد او را به كيفر رساند     است، مي 

.ر فرمان او را  ويران نسازدي اقتدار او نشود و واليت زيدهد كه متعرض حوزهچنگيزخان وعده مي
دانست كـه   او مي . توانست به مواعيد فرمانرواي مغول اعتماد كند      ولي مگر تركان خاتون مكار و غدار مي       

بـا  را  بـرد كـه صـيد       ي صيادي را بكار مي    چنگيزخان تنها با مغوالن خود صديق است و با كسان ديگر حيله           
.آرد و گوشتش را كباب كندكشاند تا آنرا به چنگ آواي ني بسوي خود مي
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ان رگـ زري ب جامهخان در اينانج. هايي از كالف به گورگنج رسيدند     همزمان با ورود دانشمند حاجب زورق     
ي آن نامه به مادر خبر ميداد كه قلعه       سلطان در . اي از خوارزمشاه با خود داشت     در يكي از زورقها بود و نامه      

بـه  . شود تا در آنجا لشكري بـزرگ گـرد آورد   رهسپار خراسان مي  گويد و   واقع در ساحل جيحون را ترك مي      
.پيوندد و به مواعيد چنگيزخان اعتماد نكند با تمام حرم خوارزمشاه به او بكردتركان خاتون نيز توصيه مي

ن هراسان ساخت كه حتي از سرمه كه براي زيبـايي چـشمان خـود بكـار                 ااين خبر تركان خاتون را چن     
 وقتي دريافت كه ماندن در خوارزم خطر دارد دستور داد كاروان بزرگي بـسيج كننـد و                  .برد دست كشيد  مي

خود تمام حرم خوارزمشاه و فرزندان او را با نفائس و خزائن خويش بر شتران بار كرد و از طريق ريگزارهـاي               
.قوم بسوي كوههاي كپت داغ واقع در جنوب روان شدقره

 كه نوادگان خود را از گزند بعـدي رقيبـان احتمـالي ايمـن دارد و                 ي پير هنگام عزيمت بر آن شد       ملكه
بدين سبب به ميرغضب فرمان داد تمام نوجواناني را كه بر سبيل گروگان در خدمت سلطان بودند از خرد و                    

بيست . رفترين موضع جيحون در آب غرق كند      ژكبار بر زورق نشاند و بر پاي آنان سنگهاي گران بندد و در              
.ك و نوجوان از فرزندان حكام بزرگ خوارزم در غرقاب هالك شدندو هفت كود

 از بـالد تـركمن را زنـده      1 تنهـا عمرخـان پـسر واالي يـازر         ،هـا تركان خاتون از ميان تمـام آن گروگـان        
آنان هنگـام  . ت، زيرا خود عازم آن ديار بود و عمرخان و مالزمانش به راههاي بيابان آشنايي داشتند         شانگاهد

بـا فرمـانبرداري    اههاي سخت ريگزار قره قوم كه شانزده شبانه روز بطول انجاميد از روي صداقت و              عبور از ر  
.كردندي پير خدمت ميبه ملكه

 قلل كوهها نمودار شـد، تركـان خـاتون          ،ولي همينكه كاروان به حدود يازر رسيد و در آنسوي رويگزارها          
. فرمان داد سر از تنش جدا كنندفرصت را منتهز شمرد و هنگاميكه عمرخان در خواب بود

ي ايالل كه دشمن را دسترسي بر آن ميسر نبـود فـرود آمـد و بـا تمـام                    ن به قلعه  اكاروتركان خاتون با  
ل كـه در پـي سـلطان        ي لشكر مغو   خود در آن مقام كرد و چندي در آن بسر برد تا مقدمه             نخواص و غالما  

.درحدود آن ناحيه پيدا شد، محمد پويان بود
ي يزد و به نـوه    خنست كه شهربانو بيدرنگ از آن قلعه بر       اي از سران محافظان ملكه  مصلحت در آن د         يك

همـه جـا از     . آورد، پنـاه بـرد    خود جالل الدين كه در ايران زمين به آهنگ پيكار با مغوالن لـشكر گـرد مـي                 
اند مغـوالن را در هـم       توگفتند كه سلطان جالل الدين مي     قدرت لشكر او سخن در ميان بود و مي        رشادت و 

.شكند
:تركان خاتون از اين مصلحت به خشم آمد و بانگ زد

هـم و   اين چه مصلحتي است كه من تن به خفت د         ! تر است كشته شدن با شمشير مغوالن اولي     ! ـ هرگز 
كنف حمايت او   هايي از خون پاك قبچاق در     ن را بپذيرم و با بودن نواده      مكالطاف پسر آي جيجك خاتون تر     

.چنگ چنگيز بر من گواراتر استنه، اسيري و تحمل ننگ و خفت در برم؟ بسر

)مؤلفي ه تبصر. (ي كوههاي ميان مرو و عشق آباد كنوني ـ شهري بود در دامنهيازر.1



206

گرداگرد آن كوه پرصخره حصاري برآوردند و رابطه     .اندكي بعد مغوالن رسيدند و قلعه را محاصره كردند        
وقتي در آب انبارها    .  بطول انجاميد  هقلعه چهارما ي  محاصره  . كلي قطع كردند  محصورين را با عالم خارج ب     ي  

مغوالن تمـام حـرم و   . اي جز تسليم نديد تركان خاتون چاره،اي آب نمايدته كشيد و قطرهه آخرين ذخيره ب  
بودند از فرزندان سلطان هـر  آنچ پسرينه «. پسران خردسال خوارزمشاه را نيز با تركان خاتون دستگير كردند        

را به اردوگاه چنگيزخان فرستادند     خود تركان خاتون     و زنان و دختران سلطان و      1»د بودند بكشتند  رچند خ 
.و خواص و غالمان او را به قتل رساندند

ي شـرير ـ را   ملكهفرمانرواي مغول دختران خوارزمشاه را به پسران و مقربان خود داد و تركان خاتون ـ 
اي هترانهبايست جلوي در شادروان خاقان بنشيند و      تركان مي . براي نمايش در مجالس بزم خود نگاهداشت      

.انداختهاي استخوان جلوي او ميچنگيزخان تكه. حزين بخواند
-مـي » آفاق و شاه زنان عالم    ي  ملكه  «تركان خاتون، فرمانرواي مطلق العنان پيشين خوارزم كه خود را           

.كردناميد، با همين استخونها ارتزاق مي

)مترجم. (199 تاريخ جهانگشاي، جلد دوم، ص .1
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بخش دوم

آخرين روزهاي خوارزم بزرگ
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فصل اول

طلبد چنگيزخان را به آوردگاه مي،نسلطان جالل الدي

و تــا دانـه   تا جان در خطـر ننهـي بـر دشـمن ظفـر نيـابي        
1)سعدي(.پريشـان نكني خـرمن برنگيري

سلطان جالل الدين و برادران نامادريش ارزالق شاه و آفق شاه پـس از بـدرود بـا خوارزمـشاه بـه اتفـاق          
حرانشينان آن سامان اسبان تازه نفس بـه آنهـا دادنـد و خانـان              ص.  رساندند 2هفتاد سوار خود را به منقشالغ     

.جوان با آن اسبان از قره قوم گذشتند و به گورگنج، پايتخت خوارزم رسيدند
سلطان جالاللدين  و  در آنجا به معارف و محتشمان اعالم كردند كه خوارزمشاه وصيت خود را تغييرداده               

ـ     أق شاه وليعهد سـابق ايـن سـخن را ت          آنكه ارزال با  . را به جانشيني خود نامزده كرده است       ان ييـد كـرد، خان
 بـستند كـه   نقبچاق نخواستند به خدمت سلطان ديگري كه از تبار قبچاق نبود گردن نهند و در نهان پيمـا      

.جالل الدين را به قتل رسانند
.او را از اين توطئه آگاه ساختينانچ خان كه از كالف آمده بود ا

:جالل الدين گفت
ها و رطيالن كه حتي در برابر خطر نيز روي وفـاق و اتحـاد ندارنـد، جـاي                   دمژي ك در اين شهر آشيانه   ـ  

!ماندن نيست
ملك و سيصد تركمن، پنهـاني گـورگنج را تـرك گفـت و از راه قـره قـوم رهـسپار               آنگاه شبگير با تيمور   

.جنوب شد
يمانيد طي چنـد روز پيمـود و بـه شـهر     پاين گروه كوچك راه درازي را كه كاروانها در شانزده منزل مي      

هـايي  ي جبال كپت داغ خيمه    دامنهقراولي كه به پيش رفته بود خبر آورد كه در مرغزار واقع در            . نسا رسيد 
اينان بايد از سپاهيان مغـول باشـند و   . كنندبرپاست و پيرامون آنها اسبان عجبي كه پايبند بپا دارند چرا مي 

.كمتر نيستآنها از هفتصد سوار ي عده 
:ملك گفتتيمور

اند، ولي نيروي آنها براي تاختن بـر اردوگـاه مغـوالن            ـ اگر چه اسبان ما پس از اين راه دراز خسته شده           
.دشمنان كافي باشدهنر ما نيز بايد براي كشتار. كافيست

:جالل الدين گفت

)مترجم. ( گلستان، باب سوم، حكايت مشت زن.1

 از جلـد  130 يهحصفي محمد قزويني، حاشيه ـ) ياقوت(شالغ شهري بوده است درآخر حدود خوارزم نزديك بحر خزر قمن . 2

)مترجم. (»تاريخ جهانگشاي«دوم 


