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! ظفر يار دليران استـ
جنگـي  . و با خشم تمـام بـر اردوگـاه مغـوالن تاختنـد            تركمنهاي جالل الدين ناگهان از ريگزار ريختند        

مغـوالن تـاب نياوردنـد و بـه حالـت تفرقـه             . زدنـد طرفين دل از جان برگرفته شمشير مـي       . سخت درگرفت 
.نبردنداز آنان جز اندكي جان بدر. گريختند تا خود را در كاريزها پنهان كنند

زمان مغوالن چنان هـراس     ن ظفر يافتند، تا آن    ها بر مغوال  نمكه در آن ، ترك    اين نخستين تصادمي بود   
.پنداشتند آنها را شكست ناپذير مي،در دلها افكنده بودند كه همه

:جالل الدين گفت
گرفتند، مـا بـا اسـبان خـسته و     زدند و پشت باروهاي نسا موضع مي       اگر مغوالن در دشت باز اردو نمي       ـ

حال هر چه زودتر اسبان آنهـا را بگيريـد و           . جان بدر بريم  توانستيم از چنگ آنها     خود، هرگز نمي  ي  فرسوده  
.ما هنوز راهي دراز در پيش داريم! زين كنيد

ند و از كوره راههاي كوهستاني در سمت جنوب بسوي          تسبان بر اسبان تازه نفس مغوالن نش      سواران شتا 
.نيشابور روان شدند

 از بيم خيانت خاندان قبچاق با جمع بزرگـي  چند روز بعد دو پسر ديگر خوارزمشاه ارزالق شاه و آق شاه   
مـشهود از كنـار قـراوالن       ه حدود نسا رسيدند كوشيدند تـا نا       وقتي ب . از مالزمان خويش از گورگنج در آمدند      

.مغول بگذرند، ولي مغوالن ايشان را ديدند و در محاصره گرفتند و همه را كشتند
كوتـوال يكـي از قـالع    . واليـت هـرات گذشـت   سلطان جالل الـدين بـدون توقـف از نيـشابور و زوزن و           

جـالل  . كرد كه او در قلعه متحصن شود و به استحكام باروهاي كهن آن اعتماد كنـد       كوهستاني مصلحت مي  
:الدين گفت

قلعه هر انـدازه هـم كـه        .  آنكه در پس باروها روي پنهان  كند        ـ سپهدار بايد در آوردگاه شمشير زند، نه       
.اي خواهند يافت كه بر آن دست يابنديله مغوالن وسمستحكم باشد،

ي خوارزمـشاه گـرد      لشكر بزرگي از  جنگجويـان سـپاه پراكنـده          ،وقتي جالل الدين به شهر بست رسيد      
هار مـشغول  دي قنـ ن مغوالني را كه به محاصرهلشكرامين ملك در آنجا به او پيوست و جالل الدي     . آورده بود 

رزمشاه  او را به حكومت آن نـامزد كـرده            خوا يزرگ واليتي كه زمان    درهم شكست و به غزنين، شهر ب       بودند،
.تمام خانان محل وفاداري خويش را به او ابراز داشتند، بود، رسيد

هـا و  اينك جالل الدين قريب سي هزار جنگجوي تركمن زير فرمان داشت و به همين تعداد نيز از افغان      
.دوسته بودنو جنگجويان اقوم ديگر به او پي) 27(ها قرلوق

ي هيـ مغـوالن شـتافت و در قر      ي  سلطان با لشكري مركب از شصت هزار سپاهي پياده و سوار به مقابله              
بـل فـرود آمـد و سـپس از آنجـا بـسوي       كاهـاي رود ي نهر لـوگر از شـاخه  ن واقع در نزديكي سرچشمه   اپرو

سـلطان جـالل    . ه داشـتند  ي واليـان را در محاصـر      لشكر مغول به سركردگي مكاجك قلعـه      .  راند 1خارستانت

)مترجم. (ايالتي بود ميان بلخ و بدخشان ـ)رستانطخا(تخارستان  . 1
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گذشـت و  » پندشير«از مغوالن مردي هزار كشته شدند و لشكر مغول شتابان از رود . الدين بر آنها حمله برد 
.پل آنرا در پشت سر خود خراب كرد و به اردوگاه چنگيزخان بازگشت

:اي كوتاه بدين مضمون نزد چنگيزخان فرستاد نامهباجالل الدين پيكي 
.»من در آن آوردگاه منتظر تو خواهم بود.  را براي كارزار معين كنجاي ديدار ما«

چنگيزخان به آن نامه جوابي نداد، ولي از شكست لشكر مكاجك و شجاعت سلطان جالل الدين نگـران                  
1.ي او فرستادشد و برادر ناتني خود شيكي قوتوقو نويان را با چهل هزار سوار به مقابله

قـع در يـك فرسـنگي پـروان در          ي وا افت و نبـرد در جلگـه      اتقبال مغوالن شت  ين دليرانه به اس   جالل الد 
:پيش از آغاز كارزار، جالل الدين به سپاهيان خود فرمان داد. گرفت
تـا آن   . نشينيد و آنها را تازه نفس نگاه داريد تا هنگاميكه آواي كوس بـشنويد             نبر اسبان خود    ! دالوران«

.»را پشت خود بر كمر بنديدهنگام پياده بجنگيد و عنان اسبان 
جنگ فـرو   از،يان كه ديد سواران مغول خسته شده      يكي قوتوقو نو  ش. ار دو روز تمام به طول انجاميد      كارز

هـايي از نمـد بـسازند و بـر          اند و قدرت غلبه بر دشمن ندارند، به حيله دست زد و فرمان داد تا آدمـك                مانده
ت اين حيله نخـس   . نديا در پس لشكر مغول صفوف ديگري بيار       كشيدند بنشانند و با آنها    اسباني كه يدك مي   

وب شدند، ولي سلطان سپاهيان را به مقاومـت ترغيـب  كـرد و آنـان بـاز                   علشكر جالل الدين مر   . كارگر آمد 
).28(پيكار از سر گرفتند 

 و بـر  آنگاه جنگـاوران بـر اسـب نشـستند        . ها را به صدا در آورند     سرانجام جالل الدين فرمان داد تا طبل      
مغـوالن فـرار را بـر قـرار         . سلطان خود بر قلب لشكر مغوالن تاخت و آنرا به دو نيم كرد            . دشمن حمله بردند  

سواران جالل لدين با اسبان تازه نفس سـبكپاي از پـي آنـان       . به هزيمت نهادند  ترجيح دادند و سراسيمه رو    
ي شيكي قوتوقو جز اندكي به اردوگـاه        كستهاز لشكر در هم ش    . آوردندتاختند و هزيمتيان را از پاي درمي      مي

.چنگيزخان نرسيدند
هـاي  حدود منـاطق كوهـستاني و جلگـه       ي جنگ پروان و تارو مار كردن مغوالن شكست ناپذير از          آوازه

بلـخ را در محاصـره داشـتند بيـدرنگ دسـت از            ي  مغوالني كه قلعـه     . مجاور فرا رفت و به بالد اطراف رسيد       
تصرف مغوالن بـود، شـوريدند و   اهالي برخي از شهرها كه در. شمال در پيش گرفتندمحاصره كشيدند و راه     

: ي عـادي خـود زد      دسـت بـه حيلـه      ،چنگيزخان كه وضع را بر اين منوال ديـد        . به كشتار مغوالن پرداختند   
 چنانچـه از سـلطان دليـر روي        جاسوساني نزد خانان و هم پيمانان جالل الدين فرستاد و به آنهـا وعـده داد               

.دهد شترشتر بار طال به آنان پاداش ندبرتاب
يكـي از خانـان قبچـاق       . هـيچ سـتيز افتـاد     ر   بر س  ،كمي بعد در ارودي جالل الدين هنگام تقسيم غنائم        

جـالل الـدين    . ي لشكر بزرگي بـود ملك اغراق سر كرده.  تازيانه بر سر ملك اغراق زد     ،بخاطر يك اسب تازي   
-اعظم ملك سردار قرلوق  ملك، سپهدار افغانان،  سپس مظفر ). 29(شتي دهد   آنها را آ  هر چه كوشيد نتوانست     

)مترجم). (137، ص »جهانگشاي«(» شيكي قوتوقو را با سي هزار مرد روان فرمود« . 1
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دام فريب چنگيز افتادند و با خاطري رنجيـده از تفـرعن و خـشنونت               ه  ها ب ي  خلج  ها و ملك اغراق سركرده    
:زنند، اردوي جالل الدين را ترك كردند و گفتندقبچاقان كه تازيانه بر سر جنگجويان اقوام ديگر مي

 بـه   مغوالنپنداشتند كه   ترسيدند و چنين مي   تا اين زمان از مغوالن مي     ) يعني قبچاقان (ين اتراك    هم ـ
ير بر آنـان كـارگر نيـست و بـدين           شتن و شكست ناپذيرند و زخم شم      مردمان عادي شباهتي ندارند، رويين    

 اينـك كـه مـا    ولـي . هيچ قدرتي را ياراي كشاكش بـا آنـان نيـست   سبب از هيچ كس در عالم باك ندارند و        
افتـد و   ايم و بر همگان عيان شد كه زخم شمشير بـر قـوم مغـول نيـز كـارگر مـي                    مغوالن را در هم شكسته    

-ايم اهانت روا مي   ما كه آنانرا ياري كرده    زند و بر  ريزد، قبچاقان باد در غبغب انداخته الف مي       خونشان را مي  
...دارند 

 نتوانست به آنها بفهماند كه وقتـي از هـم جـدا شـوند،     جالل الدين هر چه كوشيد كاري از پيش نبرد و         
. هـم خواهـد شكـست     چنگيزخان بر يكايك آنان جداگانه حمله خواهد برد و خصم خـود را بـه سـهولت در                 

 كـسي بـا او      ،هاي امين ملك   اردوگاه او را ترك گفتند و جز تركمن        نيمي از لشكريان،  . دافتنصايح او مثمر ني   
.نماند

و به اردوگاه چنگيزخان بازگشت و تفصيل جنگ پروان را بر او باز گفـت، چنگيزخـان                چون شيكي قوتوق  
:د هميشه خونسرد و مرموز ماند و فقط گفتنمان

تلـخ شكـست را   ي حـال كـه مـزه    .  فاتح و غالب بيـرون آيـد  ، قوتوقو عادت داشت همه وقت از معركه       ـ
.ر خواهد شد در كار جنگ بيشتر احتياط خواهد كرد و مجربتچشيده است،

ـ  ولي چنگيزخان درنگ جايز نشمرد و هر چه از لشكرها در دسترس بود، گرد              ه آورد و با سپاهي گـران ب
ي  خاقـان يكراسـت متوجـه        1.راند كه مجال پختن طعام نبـود      در راه سواران را با چنان شتابي مي       . راه افتاد 

.و به كوره راههاي كوهستاني گام نهاد بنه را رها كرد رو به پايان رسيد،غزنين شد و چون راه ارابه

-رفت چنانكه طعـام نمـي  شناخت و دو كوچه ميه چنگيزخان رسيد، روز شب پنداشت و در شتاب شب را روز مي بچون خبر« . 1

)مترجم). (106-ص ،1، جلد »جهانگشاي«(» توانست پختن
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فصل دوم

پيكار در كنار سند
تـو از بـرادر بـر مـن         ،  ترا اسب ننامم، بـرادرت خـوانم      

)كتاب قورقوت(. تريگرامي

توانست بر وفق دلخواه پس از آنكه لشكرهاي متحدين جالل الدين اردگاه او را ترك گفتند، او ديگر نمي            
جريـان تيـز رود پـر       . فتوالن مصاف دهد و ناچار راه ديار جنوب در پيش گر          غبا م پيشين خود در دشت باز      

جستجوي زورق و بلم برآمـد تـا لـشكر          آنجا در . گشت او را متوقف ساخت    ب سند كه از تنگناي كوهها مي      آ
-كوبيد و در هـم مـي      هاي بلند ساحل مي    را به صخره   راند، ولي ضربات سخت امواج، زورق     خود را از آب بگذ    

جيجـك خـاتون و همـسر خـود را بـا      سرانجام زورقي آوردند و جالل الدين كوشيد تا مادر خود آي      . كستش
.ولي آن زورق نيز به صخره خورد و در هم شكست و زنان با لشكر در ساحل ماندند. كنيزان در آن بنشاند

»!شوندمغوالن نزديك مي«: برآوردناگهان پيك رسيد و بانگ 
.يرگون بر زمين كشيده بودشب فرا رسيده چادر ق

چون چنگيزخان آگاه شد كه سلطان جالل الدين قصد دارد از رود سند بگذرد، تصميم به دسـتگيري او             
 سـلطان  رمغوالن از سه جانـب بـه لـشك   . راند و در سپيده دم خصم را ديد     خاقان تمام شب لشكر مي    . گرفت

1.كم زه كمان را داشتنزديك شدند و آنرا چون كماني در ميان گفتند و آب سند ح

د و نـ ر قوليچ و قوقوسي قوليچ را با افواجشان فرستاد تا سلطان را از سـاحل سـند دور كن                 چنگيزخان اون 
.»زخم  تير نكشيد و زنده دستگيرش سازيده سلطان را ب«: خود به لشكر فرمان داد

 وقتـي ديـد كـه       2. قلـب لـشكر قـرار داشـت        درفتصد سوار دلير دست از جـان شـسته          جالل الدين با ه   
ها به ترتيب كار نبرد مشغول است، سواران خود را از جا برانگيخت و با چنـان                 ن بر فراز يكي از تپه     اچنگيزخ

ي مغول نيـز تازيانـه بـر اسـب     اخشمي بسوي تپه حمله برد كه مغوالن را به هزيمت وا دشت و خود فرمانرو   
. نواخت و پا به فرار گذاشت

نديش، پيش از آغاز كارزار ده هزار تـن از جنگجويـان خـود را در كمـين                  ولي چنگيزخان محتاط و دورا    
ي  آنگـاه بـر ميمنـه      گذاشته بود و ايشان از پهلو بر سواران جالل الدين هجوم بردند و او را به پس راندنـد و                   

هزيمـت  ه  ميمنه و قلب درهم ريخته و روي ب       . ملك تاختند و آنانرا بسوي قلب لشكر راندند       تركمنهاي امين 
.نهادند

كنار  سند بدو رسيد، لشكر پس و پيش او در گرفتند و از جوانب محيط شـدند و چنـد حلقـه در پـس يكـديگر      ه ب«چنگيزخان  . 1

)مترجم). (106، ص 1جلد ؛،»تاريخ جهانگشاي«(» .بر مثال كمان و آب سند چون زه ساختند. بايستادند

)مترجم). (141 ص ،2، جلد »جهانگشاي«(» مرد پاي افشاردسلطان در قلب  با هفتصد «. 2
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. جالل الدين با دليران خود از بامداد تا نيمروز پـاي فـشرد       . مغوالن سپس ميسره را نيز در هم شكستند       
دوانيـد و  حال ديگر او آرامش هميشگي خود را از دست داده بود و چون پلنگ محصور از چپ بر راست مـي                

.برداز يسار بر قلب حمله مي
ياد داشتند و بدين سـبب او را       ه  ب» م تير نكشيد  خزه  سلطان را ب  «: گفته بود كه  مغوالن فرمان خاقان را     

داد و  سـلطان داد مردانگـي مـي      . ي جوالن را دمبدم بر او تنگتر كردنـد        ي محاصره گرفتند و عرصه    در حلقه 
ي خـود را عـوض كـرد و بـر          سرانجام چون كار تنگ شد، اسب خسته      . ر رود دي دشمن ب  كوشيد از حلقه  مي

در دسـت   خـود نشـست و كالهخـود و جوشـن بيانـداخت و تنهـا شمـشير خـود را             اسب محبوب تركمنـي   
ـ  ،هاي بلند كرانهتافت و تازيانه بر مركب نواخت و از فراز صخرهنگاهداشت و آنگاه عنان بر     ه  خود را با اسـب ب

از ي ديگـر رسـيد      كنان از رود گذشت و چون بـه كرانـه         و شنا ). 30. (د تيزتاز پرتاب كرد   اج تيره رنگ سن   امو
باال رفت و آنجا چنگيزخان را با شمشير آخته تهديد كرد و سپس اسب برانگيخت و شتابان                 به  شيب تند آن    

. در ميان بيشه فرو رفت و از نظر ناپديد شد
چنگيزخان چون حالت عبور او را از رود مشاهده كرد از شگفتي دست بر دهان نهـاد و روي بـه پـسران                   

:نها نشان داد و گفتخود آورد و جالل الدين را به آ
)31! (ـ از پدر پسر چنين بايد

عاقـب او برآينـد، ولـي       وقتي مغوالن ديدند كه سلطان خود را به آب انداخت، خواسـتند شـناكنان بـه ت                
سپاهيان سلطان،  . ي لشكر جالل الدين را از دم تيغ گذراندند        مغوالن بازمانده . منع كرد ايشان را   چنگيزخان  

. آنكه به چنگ مغوالن گرفتار نشوند به رودخانه پرتاب كرده بودندزن و مادر او را براي
او را . ي جالل الدين بود كه به چنگ مغـوالن گرفتـار آمـد           تنها كسي كه زنده مانده بود پسر هفت ساله        

-او مـي  ه  ني نفرت بار ب   اپسرك يك پهلو در برابر خاقان ايستاده بود و بي هراس و با ديدگ             . نزد چنگيز بردند  
.تنگرس

:چنگيزخان گفت
. اخالف چنين مسلمانان دليري نوادگان مرا ريز ريـز خواهنـد كـرد            . ـ تبار دشمنان ما بايد از بيخ بركند       

.قلب اين پسر را بيرون آوريد و پيش سگ شكاري من بياندازيد
بسمي افراز از اينكه فرصتي دست داده است تا هنر خود را به خاقان اعظم بنماياند، با ت              خيم مغول سر  ژد

آنگه او را به پشت اندخت      . ها را باال زد و به پسر نزديك شد        د، آستين وشگ تا بناگوش مي   راكه چاك دهانش    
را كـه  هاي او فرو كرد و قلب كوچكي زير دندهه ي او را دريد و چنگ بيك ضربت سينه ه  رسم مغوالن ب  ه  و ب 

. يز عرضه داشتاست برون كشيد و كف دست گرفت و به چنگخبخار گرم از آن برمي
بـا پـشت    كـشيد و سـپس اسـب گلرنـگ را برانگيخـت و            » هو، هو «چنگيزخان چند بار بسان گراز پير       

... راه سنگالخ شيب كوه را در پيش گرفت گ،نژآ پرخميده و جبين
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سلطان جالل الدين پس از كارزار كنار سند سالها از دياري به ديار ديگر شتافت و به پـايمردي دليـران                     
آورد كه كار را بر مغـوالن       ولي او هيچگاه نتوانست سپاه بزرگي گرد      . ، پيكار با مغوالن را ادامه داد      شمشيرزن

.يكسره سازد
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فصل سوم

حاجي رحيم در شغل كاتب
از آن روز كه محمود يلوج حاجي رحـيم را در بخـارا از شمـشير قـراول مغـول رهانيـد و او را در كنـف                     

-اي از پـي او مـي    ا او همراه بود و برادر كهترش طغان نيز چون سايه          حمايت خود گرفت، درويش  همه جا ب       
.رفت

 به مقام مشاور اعظـم   چغتاي، پسر چنگيزخان ـ محمود يلواج در خدمت فرمانرواي جديد ماوراء النهر ـ 
گذرانيد و محمود يلواج براي او بـاج و         خود چغتاي اوقات خود را بيشتر به شكار و نشاط و عشرت مي            . رسيد

رسيد، بردگان را گروه گـروه  گرفتند ميستاند، به حساب نفائس و خزائني كه تاتاران به غنيمت مي  خراج مي 
هـاي تـازه     خـراج  كـرد، ها و امالك خاناني را كه گريخته بودند احصاء مي         ساخت، خانه به مغولستان روانه مي   

.ستادفراطراف ميه  ب1 عاملين مخصوص،داشت و براي ستاندن خراجمقرر مي
كـرد و  محمود يلواج روستاييان را به بازگشت بر سر مزارع خويش و تجديد كشت غله و پنبه ترغيب مي       

ن از اين پس    ايئك خود باز نخواهند گشت و روستا      ها و خانان سابق ديگر به امال      داد كه بيگ  به آنان نويد مي   
.از پرداخت عوارض زمين معاف خواهند بود

وب بـه مـزارع خـود بـاز     عـ  خلق متواري بود تا روستاييان مرن آرامش و تسكيين نويدها همه برايولي ا 
پس از چندي آشكار شد كـه ايـن مواعيـد           . هاي گرسنه و آواره به كاروانها موقوف شود       گردند و هجوم دسته   

تدريج شاهزادگان و خانـان مغـول    ه  هاي تركمن و تاجيك و قبچاق را ب        جاي بيگ  .چيزي جز دام فريب نبود    
كردنـد و تقريبـاً   گشتند، مانند گذشته زمين را كـشت مـي        فتند و روستايياني كه به مزارع خود باز مي        گرمي

. دادندتمام حاصل خود را به آنان تحويل مي
درويش موقتاً از غزل سرايي باز      . محمود يلواج حاجي رحيم را به سمت كاتب در ديوان خود بكار گرفت            

شست و با جهدي وافر بـه ثبـت و          نكنار كاتبان ديگر بر قالي بزرگ كهنه مي       ايستاد، هر روز از بام تا شام در         
. پرداختاموال و نگارش احكام و مراسالت مهم مياء احص

:او گفته محمود يلواج براي درويش هيچگونه مواجبي مقرر نكرده بود و يك روز ب
...نشيند بر دستش ميبرد، گرد طالجوار ثروت بسر ميخواهي چه كني؟ كسي كه در مواجب ميـ

:جوابش گفتحاجي رحيم در
ـ   ي كهن من جز گردهقبر خر. ـ ولي نه بر دست درويش سراينده   دري  راههايي كه در طـول سـاليان درب

.ام گردي نشسته نيستپيموده
او بخشيد و فرمـود هـر پنجـشنبه در آسـتان روز مقـدس جمعـه،            ه  آنگاه محمود يلواج خلعت رنگيني ب     

-گرمابه دريافت دارد تا گردي كه از راههـاي بـي        دمت برسد و سه درهم نقره بابت نان و چاي و          خه  بامداد ب 
.اش نشسته است، بر اوراق ديواني نريزدپايان عالم بر خرقه

)مترجم. (شدندناميده مي» بيكتچي«خراج ستانان مغول  . 1
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ي كوچكي كه   او در خانه  : شمردجاي حاجي رحيم بود از چنان وضعي خود را خوشخبت مي          ه  هر كس ب  
ي ايوان خانـه، پس از فراغت از كار ديواني در پله. بردي خود بسر مي  هصاحبش آنرا ترك كرده بود چون خان      

هاي انگـور كهربـايي آويختـه بـود كـه انگـور       به قدري خوشهها هاي تاك از شاخ. نشستمقابل تاكستان مي 
-كنار خانه چنار بلند تناوري روييده بود كه هم بر مسجد مجاور سايه مـي              . داديكسال صاحب آنرا كفاف مي    

همانجـا جـوي آبـي روان بـود كـه      . داشـت ي درويش را از تابش آفتاب سوزان مصون مي     نداخت و هم خانه   ا
حاجي رحيم عصرها در هواي خنك آنجا به برادر كهتر خود طغان درس حـساب و              . كردها را آبياري مي   تاك

.آموختجبر و صرف و نحو زبان عربي مي
ـ   مير پي حوادث خارق العاده   ولي حاجي رحيم در بند آسايش خويش نبود و د          قـراري  ي گشت، آتـش ب

هـر  . توانست با كاري كه بر عهده داشت سازگار شـود         ديري نگذشت كه او ديگر نمي     . ور بود در درونش شعله  
ي اقتـدار  سراسـر كـشور در قبـضه   . آمدنـد و از جـور و سـتم مغـوالن ميناليدنـد          روز صدها تن به ديوان مي     

.كردندمردم بسان گرگان در آغل گوسفندان رفتار مياستيالگران مغول بود كه با 
دشمنان خلـق خـود خـدمت كنـد،         ه  هر كس ب  ! درويش بس است  «: يك روز حاجي رحيم با خود گفت      

ي محمود يلـواج را در پـيش گرفـت تـا حقيقـت              آنگاه درويش راه خانه   . »بجاي تحسين سزاوار نفرين است    
.سوزاني را كه در دل داشت بر او باز گويد

هاي خشك تاك مشغول بـود و بـا ايـن       حمود يلواج در باغ دلگشاي قصر خويش به هرس كردن شاخه          م
:يلواج پس از شنيدن سخنان درويش گفت. كوشيد دمي از مهمات امور انصراف جويدسرگرمي مي
پيچد، ترك كني؟چكد و از درد برخود ميخوهي مادري را كه از زخمهايش خون ميـ تو مي

:درويش گفت
...اند خدمت كنم زنجير اسارت كشيدهه خواهم به كساني كه خلق مرا ب من نميـ

:محمود يلواج گفت
شـماري؟ اينـك بـه سـخنم        كنم، تبهكار مـي   ـ البد تو مرا نيز كه به اسارتگران خلق خويش خدمت مي           

لوچـوت سـاي    نام ي ه  فرمانرواي ما خاقان اعظم چنگيزخان، مشاور اعظمي دارد كه مردي چيني ب           . گوش دار 
ـ       هراس ازخشم چنگيزخان،  او هميشه بي  . است ي يگانـه كـس   گويـد و  او مـي  ه   حقيقت را بدانسان كه هست ب

اگر تو تمـام اهـالي را   «: گويداو ميه دارد و بر سبيل اندرز ب  ي شهرها باز مي   لهااست كه او را از كشتار عبث ا       
چنگيزخـان پـس از     » قاب تـو خـراج بپـردازد؟      ماند كه به تو و اخالف و اع       به قتل رساني ديگر چه كسي مي      

من نيز در خدمت چغتـاي پـسر چنگيزخـان    ... گذردخون صدها هزار اسير در ميشنيدن اين سخنان از سر    
اي؟ چـه خـشم   تو سيماي چغتاي را ديـده . م تا خلق مسلمانان را از فناي كامل برهانم    كوشهمين راه مي  در

دهـد و بـا بـانگي    كشتن بيگناهي اشارت مي  ه   روز در بارگاه خود ب     هر! زندديوانه واري در چشمانش موج مي     
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كوشـم  من هـر روز مـي     . برند آنگاه آن تيره بخت را به كشتارگاه مي        1»!آليب بارين «: زندسهمگين نهيب مي  
.بيگناهان را شفاعت كنم و از مرگ برهانم

:حاجي رحيم گفت
هايي را كه به    توانم حساب جامه  من ديگر نمي  . ماركاري ديگر بگ  ه  ولي مرا ب  . مانمـ من در وطن خود مي     

.هاي خون آغشته است، نگاهدارم و ناظر اشك مظلومان باشملكه
:يلواج گفت

.فرستم چنين باد، من تو را پي كاري مهم ميـ
.ـ بفرماي تا اطاعت كنم

ن، آهنـگ  خـان، مهـين پـسر چنگيزخـا    ي و غربـي ـ چـوچي   مال من گفتند كه فرمانرواي ممالك شـ به
.نظور شده استمت نيز قلمروي او ااين والي. تسخير واليات شمالي خوارزم را دارد

:حاجي رحيم گفت
ـ ـ ولي آهنگران و مسگران گورگنج بـرخالف اهـالي بخـارا و سـمرقند شـهر خـود را            ي جنـگ تـسليم   ب

.نخواهند كرد
:محمود يلواج افزود

هايي  در طول راه گورگنج در ريگزارهاي قزل قوم، دسته         ولي. اي بفرستم  من بايد براي چوبي خان نامه      ـ
» سوار سياهپوشـي  «خيل آنان   گويند سر مي. كشنندو آنها را مي   زنند  اند كه بر مغوالن دستبرد مي     پيدا شده 

راههاي دراز صـحراي قـزل      . رسد گردش نمي  هتازد و باد ب    اسب كهر تكاوري مي    است بنام قره بورغوت كه با     
آيد و سـپس    اي از صحرا كه هيچ كس انتظار ندارد پديد مي         نقطهپيمايد و ناگهان در   زل مي قوم را دريك من   

در ميان اهالي شايع اسـت كـه   . گردددر يك چشم برهم زدن بي آنكه ردي از خود برجاي گذارد، ناپديد مي     
.كنداو كمك ميه شيطان ب

:حاجي رحيم گفت
دهد كه هنوز در ميان مسلمانان جنگجويان دلير بـاقي          عمال خود نشان مي   ابا  » سوار سياهپوش «ـ اين   

.اندمانده
نامه را جايي پنهان كن كـه  . سپارم كه تو بايد آنرا بدست خود چوچي خان برسانيتو ميه اي بمن نامه ـ

در غير اين صورت، هم خود و هم مـرا بـه            . ند آنرا كشف كنند   ننتوا» سوار سياهپوش «نه قراواالن مغول و نه      
.واهي دادكشتن خ

اش را  ايست كه اگر كشف شـود فرسـتنده       اين چه نامه  «: زير انداخت و با خود گفت     ه  حاجي رحيم سر ب   
آسـمان زريـن فـام غـروب از البـالي شـاخ و             . سپس سر برداشت و به باال نگريـست       » به كشتن خواهد داد؟   
تاد بود و نگـاهش گـويي بـه     حركت بر جاي ايس   ج بي ايلومحمود. ها نمايان بود  ي تاك برگهاي درهم پيچيده  

)مؤلفي تبصره . (او را بگيريد: آليب بارين . 1



218

آنگاه بر ريش خود كه كافور زمان بر آن نشست بود دستي كشيد و تبسم               . كردعمق افكار درويش رسوخ مي    
.خفيفي بر لبانش نقش بست

:حاجي رحيم گفت
تبرزين خـود   ي  در دسته   . ـ من نامه را به چوچي خان خواهم رساند و هيچ كس از آن آگاه نخواهد شد                

ولي اينكه خود به خان بزرگ      . پوشانمگذارم و سوراخ را با موم مي      م و نامه را در آن مي      كن مي سوراخي تعبيه 
-ت و تـاز دسـته  ي تاخآنجا عرصه. جنگداو اكنون در دشت قبچاق مي.  مطلب ديگريست  ،خواهم رسيد يا نه   

م كه جلـوي پـاي   من حالت اين سوسك كوچكي را دار. دكشننها هر كس را بيابند مي   آهاي راهزنان است و     
وقتي دست حمايت حضرت تو از سر من كوتاه شود، چه بر سرم خواهد آمد؟ مـن    . گذردتو از خيابان باغ مي    

مـرا  » پاسگاه مغـوالن در راههـا     (» يام«همان نخستين    مغول در  لرم، ولي قراو  ابيم ند » اهپوشسوار سي «از  
.كندگيرد و بند از بندم جدا ميمي

گذشت برداشت و كف دسـت سـفيد         قرمزرنگي را كه جلوي پايش مي      زنيه دو محمود يلواج خم شد و پ     
:يلواج گفت. پينه دوز با شتاب خود را به سرانگشت او رساند و سپس بال گشود و پرواز كرد. تخود گذاش

رساني كه هزاران سـوار بـه آنجـا دسـت نخواهنـد         پري و خود را به جايي مي      تو مانند اين پينه دوز مي     ـ
اندازي و خـورجيني پـر از   كشي و خر مطيعت را به پيش ميي درويشي به دوش مي بار ديگر خرقه تو. يافت

.دهمتو ميه ي زرين بو اما براي آنكه قراوالن مغول ترا باز ندارند من پايزه. نهيكتاب بر آن مي
:درويش گفت

ـ برادر كهترم طغان را چه كنم؟
. شـود كار مـي آمـوزد و سـوار  ي خان او فن جنگ مـي اردوگاه چوچدر .  او را هم به شادگري با خود ببر      ـ

! خطرسفر بي. اينك به راه بيفت
:درويش گفت

.آورمـ خاطر آسوده دار كه من آنچه شرط خدمت است بجا مي
:يلواج گفت

.م، دعاي خير كناحق من كه مردي پير و نيكخواه توـ وقتي به مقصد رسيدي، در
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فصل چهارم

سوار سياهپوش
راه افتادند و به جمع روستايياني كه با سبدهاي         ه  رفت كه حاجي رحيم و طغان ب      آفتاب رو به غروب مي    
رهگذران به تدريج يكـي پـس از ديگـري بـه راهـي پيچيدنـد و                 . گشتند، پيوستند خالي از بازار شهر باز مي     

.ي خود شتافتندبسوي روستاهاي حريق زده
ها و تـصنيفهاي  رفت و به عادت هميشگي ترانهوزون و شمرده ميحاجي رحيم سالنه سالنه با گامهاي م      

ـ         طـره . طغان در اين مدت خوب رشد كرده بـود        . كردعربي زمزمه مي   رسـم ه  هـاي سـياه موهـاي بلنـدش ب
كوله باري بدوش داشت و تكيه بـر  .  ريخته بودها فروبودش بيرون آمده روي شانه ي ك نوجوانان از زير عمامه   
رفت و در افق دور به قلل كوههاي پوشـيده از مـه نيلگـون       هاي مقابل باال مي   پاي از تپه  چوبدست بلند، سبك  

كوشيد همه جا را ببيند و به كنه هر چيـزي پـي             نگريست و مي  دوخت، به پيرامون خود مي    شفاف چشم مي  
ريك و  ي تا كرد و زندگي پس از ماههاي پرمشقتي كه در دخمه         ي  كامالً خوشبخت احساس م   او خود را  . برد

.بخشيدنمور زندان گورگنج گذرانده بود، نشاط خاص به او مي
كوفـت و    بود و سمهاي محكم خود را تنـد تنـد بـر زمـين مـي                هخر سياه گوشهاي دراز خود را جلو داد       

. كشيدراه چند روزه را بدوش مي اشعار شعراي تازي و پارسي و زادكتاب و ديوانهاي پر ازخورجين
شد و سـپس از پـشت درختـان چنـد سـوار مغـول كـه مـالزم          ز گرد و غبار نمودار مي     گاه از دور ابري ا    

در ايـن  . آمدنـد ردند، پديد مـي كن كندگام حامل غله را حفاظت ميسركرده يا داروغه مغول بودند و يا شترا   
:زدتاخت و بانگ ميشد و بسوي حاجي رحيم ميبرخوردها معموالً يكي از مغوالن از ديگران جدا مي

روي؟ـ كيستي؟ كجا مي
كشيد و لوح زرين شـهباز بـال   حاجي رحيم بي آنكه سخني بر زبان راند، كاله خود را تا فرق سر باال مي   

آنگاه دستي كه با تازيانه باال رفتـه بـود آهـسته فـرود     . شداي نازك وصل بود نمايان ميگسترده كه به حلقه   
.شتافت تا به گروه خود برسدپيچيد و ميود عنان ميو خ» !به پيش! سفر خوش«: گفتآمد و مغول ميمي

.خواند ميوكرد اي تازه آغاز ميافتاد و ترانهكشيد و باز براه مي كاله بوقي خود را پايين ميدرويش
گام بردار بكر، اي خر شبرنگ به پيش،

.ان تيره كندوتا بدانجا كه خطر جان و ر
اي بسا مرد كه بر بستر راحت جان داد،

)32... (ا نترسيم كه بر ريگ بيابان افتيم م
:پيمودحاجي رحيم بر اين ترتيب راه مي
سواران به پيش تاختنـد و راه بـر   . اي سر و كله چهار سوار پديدار شدناگهان در خلوت بيابان از پس تپه  

.او بستند
: با رخساري چروكيده و از تابش آفتاب سوخته، بانگ زديكي ازآنان كه پيري بود
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نامت چيست؟! ـ ايست
:درويش در جوابش گفت

! نام  من چه حاجتهترا ب! و عافيت بر تو ارزاني بادـ جوانمرد، نعمت 
:سوار پير گفت

تـو نـزد محمـود يلـواج مـسلمان كـه بـا              ! تو از دست من جان بدر نخواهي بـرد        ! هان، من ترا شناختم   ـ
بدين سبب من . كردياو كمك مي  ه  غارت خلق ب  ي و در    دفضيحت خود را به مغوالن فروخته است، كاتب بو        

.زنمهم اكنون ترا با شمشير تيزم گردن مي
:درويش گفت

.ـ سخن تو آبي از دو قطره حقيقت پاك و سيل گل آلودي از دروغ سياه است
:پير از شنيدن اين سخن شمشير خود را از غالف كشيد و با خشم تمام بانگ برآورد

؟ـ چه گفتي؟ چه گفتي، دروغ
:درويش گفت

كاتب بودم و نيز راسـت اسـت كـه          است   محمود يلواج كه مسلمان محترم       ـ اين راست است كه من نزد      
گريزد؟ اما من هيچگاه كسي را غـارت        ند از مرگ ب   ا و آنرا خواهم ديد، زيرا كيست كه بتو        ممن مرگ را سزوار   

كردند در دفتـر ثبـت كـنم و بـراي          رت مي ام، من كارم تنها اين بود كه حساب اموالي را كه مغوالن غا            نكرده
.آمدند، عريضه بنويسمبه دادخواهي و طلب شفاعت مييلواج مظلوماني كه نزد محمود 

: پير بانگ زد
ي پا با سر از دست بدهي، بيدرنگ از         خواهي كه هم اكنون در همين مكان، كالهت ر        ـ درويش، اگر نمي   

. كنراه بيفت و فكر فرار را هم از سر بدره ما ب
:درويش به آرامي گفت

ولي تو نام خود را به مـن   . گويمخوانند لبيك مي  ـ من هميشه دعوت كساني را كه مرا به سوي خود مي           
درگاه الهي شكوه كنم؟ ه نگفتي تا اگر ما را به گرداب هالك افكني بدانم كه از دست چه كس ب

:يكي از سواران گفت
در حـضور   . قـصاص تـو را خواهـد داد       » سوار سياهپوش « شمشير   ـ پيش از آنكه خداوند داد تو را بدهد        

.ي ما تو را مجال مزاح نخواهد بودسركرده
سواران عنان پيچيدند و از راه برون رفتند و در شـنهاي زرد رنـگ تفتـه و سـوزان بـسوي شـمال روان                         

 و بـرهم اينجـا و   هاي درهمهاي گز كه با شاخهخورد، تك بوتهعلف زبري كه تك و توك به چشم مي . شدند
-افسرده به بيابان مـي اي عبوس ودويدند، منظرههر سو ميه آنجا روييده بودند و سوسمارهايي كه شتابان ب   

:طغان زير لب به حاجي رحيم گفت. دادند
؟ در سـمرقند چـه      ياين سـفر راضـي شـد      ه  ـ آيا براستي ساعت مرگ ما رسيده است؟ چرا تو بيهوده ب           

!يمزندگي آرام و خوشي داشت
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:درويش گفت
روز هنوز به پايان نرسـيده و آينـده آبـستن حـوادث غيرمترقـب               . وقت نبايد از بخت گله كرد     ـ پيش از  

.است
سـرانجام در محـل تالقـي دو        . داشـتند  بسوي شمال گام بر مي     نرهنوردان ديري در راه بودند و همچنا      

اطراف نگريست و سپس بسوي غرب اشاره       هاي رفت و مدتي ب    يكي از آنان بر سر تپه     .  متوقف شدند  هكوره را 
:كرد و بانگ زد

.كندآفتاب غروب مي. چه زودتر به آنجا برسانيمهرـ عجله كنيد، بايد خود را
دسـتهاي  . اي بـه خـرمن آتـش رسـيدند    هوا تاريك شده بود كه حاجي رحيم و ديگران در تنگنـاي دره       

سوار پيـري  . فكر فرار نيفتنده بود تا در تاريكي بي كمند حلقهدرويش و طغان از پشت بسته و گردنشان در  
خر را هم نزديك آنان قرار      . دني راند و امر كرد به زانو در آ        كه آنها را دستگير كرده بود هر دو را به كنار آتش           

.داد
چـشمان گـرد فـروزانش در       . اندامي چهار زانو روي قاليچه نشـسته بـود        كنار آتش تركمن ترشروي الغر    

.زد و شمشيري در كنار داشتاش برق مي سيه فام آفتاب خوردهرخساري زمينه 
ام؟ ايـن جنگجـوي مغـرور را كجـا ديـده          «: ي تركمن تفرس كرد و با خود گفـت        چهرهحاجي رحيم در  
».است» سوار سياهپوش«بيگمان اين همان 

دورتـر از او  م  چند گـا  . اخ سياهش را تا فرق باال كشيده بود       پخفتان سياهي در برداشت و كاله پا      تركمن  
ولـي  نـده، ژ هـاي   گرد آتش نشسته بوند و همه جامه       قريب بيست مرد  . بند ايستاده بود  اسب كهر بلندي با پا    

.نگريستندبرخي از آنان با تمسخر و بعضي با بغض و كين به اسيران مي. هاي نيكو داشتندسالح
قرص نان و يك كيـسه كـشمش و   چند . يكي از مردان خورجيني از پشت االغ برداشت و آنرا خالي كرد        

ي ديگري را كه آرد در آن بود با احتيـاط بـر زمـين نهـاد و                  سپس كيسه . يك قالب پنير از آن بيرون ريخت      
محتوي آن يك قلمدان بـا دوات و مقـداري كتـاب و طومـار و افزارهـاي سـالح                  . خورجين سوم راخالي كرد   

.سازي بود
ي آنرا ورق زد و آنگاه به درويش      ا برداشت و چند صفحه    كتابها ر تركمني كه چشمان گرد داشت يكي از      

: رو كرد و گفت
ـ           ـ خـورد شـاگردان   ه البد اين كتاب شرح حديثها و احكامي است كه امامان ريـش دراز و شـكم گنـده ب

دهند؟گرسنه و مفلوك خود مي
:حاجي رحيم گفت

.كندر حكايت مياين كتاب از احوال اسكندر كبير جهانگي. ـ سوار نامدار، چنين نيست
:تركمن گفت

هـم اكنـون    . امـا بـراي تـو وقتـي نمانـده اسـت           ! ـ بي ميل نبودم كه حكايت اين جنگاور دلير را بشنوم          
.ستانديل جانت را ميئعزرا
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مرد پيري كه حاجي رحيم را آورده بود، االغ درويش را كنار برد و كارد بلند باريكي را كه قصابان بـا آن            
. آهسته از كمر كشيد و ريش درويش را در چنگ زمخت خود گرفتكنندگوسفند ذبح مي

:يكي از مردان بانگ زد
خواهد بداند در كتابهاي ديگر چـه       ي ما مي  سركرده!  هي پدر، دست نگاهدار، در كشتن او شتاب مكن         ـ
.اندنوشته

:درويش كه كم مانده بود خفه شود با صداي گرفت گفت
... كند ت مييها حكااي قره بورغوت، پلنگ نامي صحرا و بالي جان كارونهـ يكي از كتابها از پهلواني

:ي راهزنان گفتسركرده
هـاي  آنگاه كتاب را ورق زد و به دقت به تماشاي تـصاويري كـه صـحنه               ـ! دست نگاهدار !  بابا صبر كن   ـ

.كرد، پرداختنبرد جنگاوران را ترسيمي مي
.رو در انداخت و دشنام گويان از او دور شده را بپيرمرد دستي بر قفاي درويش زد و او 

ي سـرخ آتـش، بـه       درخـشيدند، بـه شـعله     حاجي رحيم به آسمان تاريكي كه اختران فروزان در آن مي          
ي وسـيله  «: گفـت نگريست و با خود مـي زار پيرامون خويش مي با صالبت حاضرات و به بيابان شن   هايچهره

ـ             ه  ردان ب هد رسيد؟ اگر اين م    اكجا خو نجات از  حـال ايـن    ه  حال من آواره و سـرگردان رحـم نكننـد، بايـد ب
ولي درويش حقيقـت كـيش،      . ندسلطان جان بدر برده است، رحم آور       ساز كه از ظلمت زندان       حنوجوان سال 

اش بـر   چه بسا دامـن خرقـه     :  به خود راه دهد    يأسي  رتگاه هولناك نيز نبايد سايه    حتي در حين سقوط به پ     
ولـي طغـان در گـوش او        » ...او را از سقوط برهاند       يا بال عقابي كه در پرواز است         كند و ي صخره گير    گوشه

:گفتمي
بيني كه ساعت آخر عمر ما رسيده است؟ـ مگر نمي

:درويش در جوابش گفت
.ـ شب دراز است و پايان شب سيه سپيد است

:ي خود گذاشت و گفتكتابي را كه جلد چرمين زرد رنگ داشت روي قاليچه جلو» سوار سياهپوش«
ين  اين خادم كفار شتاب نورزيم و ببينم ا        ني سحري صبر كنيم و در كشت       ستاره توانيم تا طلوع  ـ ما مي  

.باك براي ما حكايت كندهاي يكي از دليران بياز او بخواهيم كه از پهلواني. گويدبدر بيابانها چه ميدر
:طغان زير لب گفت

كنـي؟ همـان بهتـر كـه        زمين، براي اين ناكسان داستان نقـل مـي        زانو بر آيا تو با چنين ذلت و خفت،        ـ
! همين دم ما را به قتل رسانند

:حاجي رحيم گفت
...شب دراز است و پايان شب سيه سپيد است. ـ صبر داشته باش

:از مردان بانگ برخاست
.خواندبلبل قفس به از بلبل آزاد مي! ـ بگذار بگويد
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:د و گفتحاجي رحيم سخن آغاز كر
اكنون خواهيد شـنيد حكايـت اسـكندر ذوالقـرنين و           آنچه  . ار به سخنم گوش فرا داريد      اي مردان نامد   ـ

ـ                  نـام گلجمـال    ه  رستم و سهراب نيست،  بلكه سرگذشت قره بورغوت، راهزن نامي صحرا و دختر تركمنـي ب
...است

 و با حيـرت ابـرو بـاال كـشيد و     ي راهزنان به شنيدن نام گلجمال نگاهي تند به درويش انداخت     سركرده
دست تكيه داد و با چشمان سياه و فروزان به قصه گوي دست بسته              ه  سپس به پهلوي راست افتاد و سر را ب        

.خيره شد
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فصل پنجم

قصه گوئي حاجي رحيم درويش
:حاجي رحيم داستان خود را با صوت جلي آغاز كرد و گفت

آوايـي  . كـرد ود و در صحراي پهناور تركمن، چوپاني مـي        ي فقير ب  گلجمال دختر فقيري از يك دهكده     «
ي ترانـه . بـرد هـا را بـه آبـشخوار مـي       هايش بـره  با يكي از ترانه   . دانستهاي بسيار مي  دل انگيز داشت و ترانه    

ي هراس انگيزي هـم     ترانه. گفت آسوده چرا كنيد و دور نرويد      ها مي ديگرش آرام و نشاط بخش بود و به بره        
هـاي  ي بوتـه سايهخيال درهاي ازهمه جا غافلي كه بي  داد و بره  نزديكي گرگ خونخوار خبر مي    داشت كه از    

اي كـه گلجمـال بـا       جهيدنـد و دوان دوان بـسوي تپـه        جا مي خشكيده آرميده بوند به شنيدن آن ناگهان از       
را عوعوكنان دنبال   هاي عقب مانده    سه سنگ پشمالو بره   . شتافتندچوبدست بلند بر فراز آن ايستاده بود، مي       

.راندندهاي ديگر ميكردند و به جمع برهمي
قورقـوت سـاليان متمـادي      . هاي خود را از پدر بزرگش قورقوت چوپان آموختـه بـود           گلجمال تمام ترانه  

تمـام عمـر درازش را بـا تنگدسـتي گذشـته بـود و       . نواختهاي خود را با ني بلند مي   كرد و ترانه  چوپاني مي 
اي داشت كه مثل خودش فرو پاشيده بـود،         ي كهنه چرانيد و با آنكه در انتهاي ده خيمه       ا مي گوسفندان ده ر  

.خوردي ديگران ميخيمهغذاي خود را هر روز به نوبت در
زنـش مـرده و سـپس دو پـسرش هـم در يكـي از جنگهـاي خوارزمـشاه بـا طوايـف                        : او يكه و تنها بود    

.دهاي آزاده كشته شده بودنكوهستاني افغان
ولي يك روز دختـر بـا كـودك شـيرخوارش،      . دخترش را در يكي از ايلهاي دور افتاده به شوهر داده بود           

،هـاي كبـود و خـونين   لكـه . رنجور و نزار بازگشت و به بستر بيماري افتـاد و پـس از چنـد روز جـان سـپرد         
خ سـوالهايي كـه از او   چوپان پير در پاسـ . دانستچه بر سرش آمده بود ـ كسي نمي . پوشانيدصورتش را مي

:دادكردند، جواب ميمي
ــ آنگـاه    ! شـود آخر هر دختري كه شوهر مهربـان نـصيبش نمـي          ! ـ يقين مشيت الهي چنين بوده است      

.پوشانيدرخسار چروكيده و تيره فام خود را با آستين قبايش مي
. كـرد  پرسـتاري مـي  ي ناخوشـي ي خود چون بـره ت چوپان با دخترك شيرخوار تنها ماند و از نوه       قورقو

ي ناخوشي را كه بع     كشيد و چه بسا بره    ي چرميني به پشت مي    رفت او را در كيسه    گله به صحرا مي   با  وقتي
.داد كنار دخترك جا مي،كرد در همان كيسهبع مي

نواخـت او   وقتي پدر بزرگ ني مي    . دويدشد و از پي پدربزرگ در صحرا مي       گلجمال رفته رفته بزرگ مي    
-هاي عقب مانده را به كمك سگها حراست مـي بره. كرد با ني او هم آوايي مي،داي زير و نازك خود  هم با ص  

از ايـن  . من ديگر چوپـاني نخـواهم كـرد       ـ: مقدمه گفت گلجمال بزرگ شده بود كه يك روز قورقوت بي        . كرد
در . بردمن به صحرا مي   ام بجاي   ها را هم نوه   بره. ي خود روي نمد يله بدهم     ي كهنه خواهم در خيمه  پس مي 

: گفتنـد اهـل ده مـي    . همان ايام خواهر پيرش با االغ مفلوكي به ده بازگشت و در همان خيمـه سـاكن شـد                  
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-جمعي هـم مـي    . او فروخته است  ه  ي خود را براي همسري ب      بسته و نوه   نقورقوت در صحرا با شيطان پيما     
زدند، اما آنچه حقيقت داشت ايـن  ين حرفها زياد مياز ا. ها گنج يافته است  گفتند بابا قورقوت در يكي از تپه      

-از اجاقش هميشه دود بـر مـي       . ي قورقوت ديگ مسين كار استادان قديم پيدا شد        بود كه ناگهان در خيمه    
.كردرفتند به چاي مهمان مياش ميخواست و چوپان فقير كساني را كه به خيمه
. بايـست او را بـه شـوهر دهـد      شـده بـود و مـي       اش بـزرگ  نـوه . سرانجام براي پيرمرد معضلي پيش آمد     

گـاو و گوسـفند كنـد و در چنـين           توانست او را يكباره صـاحب شـتر و اسـب و           شيربهاي چنين دختري مي   
راغبال روي نمد يله دهد و هر چـه بخواهـد قميـز  بنوشـد،         فماند جز آنكه با      نمي صورتي ديگر كاري برايش   

 خواهر و نوه و دامادش بعهده    ،نگهداري چارپايان را هم   .  آسمان بنگرد  هاي ابر و شبها به اختران     روزها به لكه  
.گرفتندمي

آمدنـد پيوسـته    از كساني كه به خواستگاري گلجمال مـي       . اش شتاب نداشت  دادن نوه قورقوت در شوهر  
گـشتند و از حـرص و آز ايـن چوپـان            خواستگاران با دست خـالي بـاز مـي        . كردشيربهاي بيشتري طلب مي   

-داشت و پي در پي بـه خواسـتگاري مـي   ولي جواني بود كه دست از طلب باز نمي     . در شگفت بودند  پيشين  
. راهزن بود1بورغوتها ـ قرهاين جوان پلنگ نامي صحرا، بالي جان كاروان. آمد

:گفتقره بورغوت مي
رقـوت وعـده    او بـه بابـا قو  ــ . زنددل به مهر دختري سپرده است براي شيربهايش چانه نمي         ـ كسي كه  

آمد، ولي قورقوت جـواب  ي قورقوت ميراهزن هر شب به خيمه   . داد كه هر چه بخواهد برايش فراهم كند       مي
.گفت بايد فكر كنمداد و ميقطعي نمي

يك روز تمام آن شتران و اسبان و گوسفنداني را كـه هنگـام   . اما شيطان ناگهان پيرمرد را به بازي گفت 
بدين معنـي كـه سـواران سـلطان بـراي           . كرد، يكباره از دست داد    يال شماره مي  ي ستارگان درعالم خ   نظاره

ستاندن خراج آن سال و سال پيش و سالهاي بعد به ده آمدند و اسب و گوسفند بسيار را با گلجمال بردند و                 
.رعاياي سلطان است كه ماهروترين دختران خود را به حرم سلطان پيشكش كندي ذمه گفتند بر

ي قورقوت چوپان آمد و تمام شب روي نمد نشست          ره بورغوت راهزن طبق معمول به خيمه      نيمه شب ق  
پس از آنكه همه را جواب شـنيد بـه   . ستام آنان را به تفصيل جويا شد و  هاي سواران و اسبان و زين       و نشاني 
:پير گفت

خوارزم هـم فـرو     ياگر به اعماق بحيره     دل سياه شب خواهم شناخت و      را حتي در   اـ حاال من همه آنه    
-يـابم و بـه تـو مـي        گلجمال را هم هر كجا باشد مي      . روند يك تن از آنان از دست من جان بدر نخواهد برد           

د بـه  بـو  را كـه ديگـر زن مـن خواهـد       من گلجمال  ،نشجداريم و پس از     رسانم و آنگاه جشن بزرگي بپا مي      
. م بودهماده گاو با گوساله و نه گوسفند داددار و ي شتر و ماديان كرهمن به تو وعده. برمي خود ميخيمه

.م، ولي به اين شرط كه تو ديگر او را به كسي جز من وعده ندهيكنحال آنرا نه برابر مي

)مؤلفي تبصره . ( ـ عقاب سياهقره بورغوت . 1
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خت و خود بـر اسـب نشـست و در           ااي پر از درهم سيمين بر دامن پير اند        درهبفت و قره بورغوت اين بگ   
»...تاريكي شب از نظر ناپديد  گشت

.گفتن فرو بست و ناالن به پهلو در غلتيدن بدينجا رسيد حاجي رحيم لب ازچون داستا
:مرداني كه گرد آتش نشسته بودند با اشتياق پرسيدند

ـ پس از آن چه شد؟ آيا راهزن دختر را پيدا كرد؟
:حاجي رحيم ناليد و گفت

توانم داستان را   ا من ديگر نمي   ام! چه بالها كه بر سر اين راهزن دلير و گلمجال ماهرو نيامد           ! ـ واي، واي  
.است لب رسيدههطناب در گوشت تنم فرو رفته و جانم ب. ادامه دهم

:گفت» سوار سياهپوش«
!ـ طناب را باز كنيد

:حاجي رحيم به پشت غلتيد و چشم فرو بست و گفت
.ـ دستهاي مجروح برادر كوچكم را هم باز كنيد

 را گـشود و آنگـاه هـر دو راحـت روي شـنها نشـستند و                ن دستهاي هـر دو اسـير      اتركمن پير لندلندكن  
:درويش به داستان چنين ادامه داد

جـالل الـدين    . سپيد دم هنگامي كه قره بورغوت از صحرا ميگذشت جالل الدين پسر سـلطان را ديـد                «
ه بـ ي خود را    خان جوان عنان اسب خسته    .  از مالزمانش دور افتاده بود     ،هنگام تعاقب يك غزال راه گم كرده      

قورقـوت بـا    . ي قورقوت چوپان پير رسيد    دست داشت و از گرسنگي و تشنگي به جان آمده بود كه به خيمه             
براي او طعـام آمـاده كـرد و اسـبش را     . سايش او را فراهم ساخت آ استقبال شتافت و اسباب      رويي گشاده به  

شمن خود در گفتگـو بـود، امـا         ديري با پسر د   . در اين ميان قره بورغوت رسيد و به خيمه در آمد          . عليق داد 
ن، قره بورغوت را به قصر تالل در خارج شهر دعـوت  اهنگام بدرود، وليعهد جو   . دانست مخاطبش كيست  نمي
 اعزاز مهمـان را واجـب       ،ولي رسم مهمان نوازي   . آنگاه راهزن دانست كه با پسر سلطان منفور روبروست        . كرد
.ي ديدار دادن وعدهاا آزاري رساند به خان جوآنكه او رشمارد و بدين سبب قره بورغوت بيمي

ولي جالل الـدين مغـضوب سـلطان      . چندي بعد قره بورغوت به قصد ديدار پسر سلطان به پايتخت رفت           
كـرد و كـوچ نـشينان صـحرا و       او نداشت، زيرا خان جوان با مردمان سـاده دوسـتي مـي            ه  بود و پدر مهري ب    

سـلطان بـيم داشـت    . پذيرفتآمدند در قصر ييالقي خود مي     د دور مي  درويشان آواره و مسافراني را كه از بال       
و پيرامون باغ و قـصر او كـساني     . بدين سبب گام به گام در تعقيب او بود        .  پسرش به توطئه برخيزد    اكه مباد 

. آمد و شد كند، زير نظر داشته باشندگماشت تا هر كس را كه به آنجابه مراقبت ميرا 
. دي رنگين نـشان صر تالل رسيد پسر سلطان با آغونش باز او را پذيرفت و بر سفره      وقتي قره بورغوت به ق    

شبانگاه كه قره بورغوت آهنگ رفتن كرد، خـان  . سرودندهاي رزمي باستاني مي  نواختند و ترانه  رامشگران مي 
.هر دور شويگزند از حدود شفرستم تا بياو گفت بمان تا صبح شود، آنگاه من سواران خود را با تو ميه ب

:جوابش گفتراهزن در
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رض قره بورغوت شود؟ شمشير من از مقابله با بيست مرد هـم بـاك               عتت آنست كه م   أـ چه كسي را جر    
 ناگهـان جمعـي بـا تـور مـاهيگيري  بـر سـرش                ،پاي ديوار باغ  . ـ اين بگفت و از در باغ بيرون رفت        ... ندارد  

او را با همان حالت دست و پـا  . ست بردن به شمشير نيافتريختند و او را چنان در تور پيچيدند كه مجال د     
.بسته به شكنجه گاه بردند

ـ   ژي د نيمه شب جهان پهلوان ميرغضب سركرده      بـدنش را بـا     . استكـشاف او پرداخـت    ه  خيمان سلطان ب
.پرسيد به چه قصدي به باغ خان جوان رفته بودكرد و ميي گداخته داغ ميميله

:گفتقره بورغوت مي
.ن به خان وعده داده بودم نيكوترين اسبان را از ايلخي خاقان تاتار براي او بدزدم مـ

» برج قـصاص «سرانجام جهان پهلوان از پرسش و شكنجه آن مرد دالور خسته شد و امر كرد تا او را در                
.به بند كشند

. نـد ود گرفتـه بود تنـگ خـ  ي جالدان او را در حلقه . قره بورغوت را در تاريكي شب به برج بلندي بردند         
 قالب آهنيني    ،وني آن، سمت راست   درتي وارد برج شدي در جدار ديوار        وق«: ناگهان كسي در گوش او گفت     

آنگـاه  . قره بورغوت احساس كرد كه طناب دستهايش سست شد        . » دست بيانداز و آنرا بچسب     ؛خواهي يافت 
در . هـاي مـارپيچ آن بـاال رفـت        و از پلـه   ي دفاع است، بدون مقاومت وارد برج شد         بي آنكه نشان دهد آماده    

ـ       . كوچكي گشوده شد   در ،ها، در پرتو نور ضعيف مشعل     انتهاي پله  درون راننـد،   ه  وقتي خواستند او را از در ب
راهزن شتابان يك دست خود     . مشعل هماندم خاموش شد   . را بكار برد و مقاومت كرد     راهزن تمام قواي خود   

 قـالب آهنـين بزرگـي يافـت و          ،وار كشيد و همانجا در سمت راسـت خـود         ال به جدار دي   مرا آزاد كرد و كور    
در با صداي خشك بسته شد و قره بورغـوت  . »!يك سگ كمتر«: از بيرون كسي بانگ زد    . محكم آنرا چسبيد  

سپس تالش زيادي بكار بـرد تـا دسـت          . بدون داشتن تكيه گاهي زير پا، در تاريكي مطلق در هوا معلق ماند            
وقتـي خورشـيد دميـد و     . نست خـود را نگاهـدارد     اتوحال با دو دست بهتر مي     . ناب آزاد كرد  چپ را نيز از ط    
. آن از روزن برج كهن به دورن تابيد، آن سوار دلير ديد كه درست زير سقف آويزان اسـت                  ي  نخستين اشعه   

ر چـاه در    اشباح سياهي در قع   . رسيدزد و از ته آن غرشهاي گنگ بگوش مي        رفي زير پايش سياهي مي    ژچاه  
اگر مددي از يـاران ناشـناس       «: گفتقره بورغوت با خود مي    . زدن سفيدي مي  اجنبش بودند و تلي از استخو     

.» قالب زمان زيادي در دستم نخواهد ماند،نرسد
چون داستان بدينجا رسيد درويش بار ديگر لب از گفتار فرو بـست و خـاموش بـه خـرمن آتـش چـشم        

:دندحاضران با بي تابي پرسي. دوخت
ـ بعد چه شد؟ كار قره بورغوت به كجا رسيد، بر سر گلجمال چه آمد؟

:درويش گفت
اي از صبح تا به حال قطـره      . توانيد كمي آب و نان به برادر من بدهيد؟ خودم هم بايد گلو تازه كنم              ـ مي 

...ام آب نخورده
:سوار سپاهپوشم گفت
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درويـش داسـتانت را ادامـه بـده، بـه           . ها بدهيد ـ از نان و كشمش و هر چه در خورجين من هست به آن             
... طلوع آفتاب چيزي نمانده است 

ي داستان را از سر گرفت و       ي گسيخته ني سركشيد و سپس رشته    أست با ت  ماي  حاجي رحيم يك پياله     
:چنين ادامه داد

ت نشـسته  دراين ميان شاهزاده بي خبر از اين ماجرا، در باغ خود زير درخت تناوري به نـشاط و عـشر                  «
ناگهان يكي از ياران وفـادارش كـه همـه جـا            . گذاشتهاي خربزه به دهان اسبان محبوب خود مي       بود و قاچ  

ه به او خبر داد كـه       شد از راه رسيد و آهست     پراكنده بودند، با سر و روي پيچيده كه فقط چشمانش ديده مي           
برج «ي جالدان سلطان بردند و از آنجا به         دهو نزد سركر  دام انداختند ه  گردش را پاي ديوار باغ ب     مهمان بيابان 

.فرستادند» قصاص
آنگاه با  . ي پيكار باشند  خان جوان از خشم خروشيد و به سواران خود فرمان داد بر اسب نشينند و آماده               

ساخت و  دويدند متفرق مي   به پيش مي   هكه در سر را   نگهباناني را . صد سوار سراپا مسلح بسوي شهر شتافت      
. زدنـد، رسـيد  رفت تا به پاي برج بلند كهنسالي كه در ميدان مجاور آن محكومين را گردن مـي      همچنان مي 

هاي بـاالي بـرج   جالل الدين راه پله. نگهبان برج از ترس گريخت و سواران در ورودي برج را با تبر شكستند           
.دا نيز بشكننآنجا مجبور شدند در دوم ر. را در پيش گرفت و خود را به بلندترين قسمت آن رساند

سـمت راسـت در، كنـار       . گـشود پشت در، چاه تيره و تاري دهان مي       : وقتي در باز شد همه واپس رفتند      
همراهان جالل الدين آن مرد را با احتيـاط از قـالب گرفتنـد و بـه                 . ديوار مردي به قالب آهنين آويخته بود      

در قعـر آن چـشمان      . چـاه را ببينـد     تـا تـه      ن مشعلي بدست گرفت و سر پيش بـرد        جالل الدي . پلكان بردند 
. خان مشعل افروخته را به پايين پرتاب كـرد . رسيدزدند و غرشهاي خشمگيني بگوش ميآتشيني سوسو مي  
.خوار زوزه كشان به كنار جهيدندييين رفت و سگان تنومند پرپشم آدممشعل چرخ زنان پا

:جالل الدين گفت
تم تا تمـام كـساني را  شدارسيدم اين سگان را نگاه مييمـ قسم به خداي متعال كه اگر من به سلطنت    

.خود سازندي اند طعمه كه چنين برجي ترتيب داده
اسبي هم به قره بورغوت دادند و آنگـاه تمـام سـواران بـا               . خان جوان از برج فرود آمد و بر اسب نشست         

 در برابـر آنـان      ، بيكـران  مـوار و دشت ه  و پس از آنكه از دروازه بيرون رفتند       صفوف متراكم از شهر گذشتند    
:ت يافته گفتشد جالل الدين به قره بورغوت نجانمودار 

ـ آيا فكر نكردي كه من تو را عمداً به قصر خود خواندم تا به چنگ جالدان سلطان گرفتـار شـوي؟ مـن        
پهلـوان  ي جهـان  ترسم بار ديگر به چنگ سگان درنـده  ميل داشتم باز تو را به باغ تالل دعوت كنم، ولي مي           

...جالد گرفتار شوي 
:قره بورغوت گفت
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اگر . خواهم به صحراي زادبوم باز گردم     اينك اجازه مي  . امـ من هرگز چنين پندار سياهي بخود راه نداده        
هـاي مجلـل و   زار و كم علف است و آب شور دارد، ولي آزادي و سعادت در آن بيش از اين كاخ                چه آنجا شن  

.تحكم استبرجهاي بلند و باروهاي مس
:خان گفت

.دارم، ولي اگر خواهشي داري بگو تا برآورم، زيرا تو بخاطر من رنج برديـ من تو را از رفتن باز نمي
:قره بورغوت گفت

تا زماني كه   . ام را  گرفتند   دام انداختند شمشير برنده   ه  ها مرا ب  وقتي شحنه .  من تنها يك خواهش دارم     ـ
  شمـشير    ،ام، بگـو يكـي از سـواران تـو         نون آنرا به كمر بسته است، نـستانده       شمشير خود را از الفزني كه اك      

.من امانت دهده تابناك خود را موقتاً ب
و بـه قـره     خان جوان شمشير مرصع به فيروزه و عقيق يماني و لعـل بدخـشان خـود را از كمـر گـشود                     

:بورغوت داد و گفت
كار انـداز، نـه بـراي       ه   براي كشتار دشمنان قوم ما ب      ـ اين شمشير را با سربلندي بر كمر ببند و آنرا تنها           

ي بـا آن بـه مقابلـه      . اسب نجيب كهري هم كه تو بر آن سواري از آن تو خواهد بـود              . كشتار كاروانيان سليم  
.دشمنان وطن خواهي شتافت

:قره بورغوت گفت
. خواهش ديگري هم از تو دارمـ
! بگوـ

ن مـا   مي تـرك  تواني به من بگويي كه بر سر دختري از طايفه          نمي  آيا ؛ـ تو از وقايع قصر سلطان باخبري      
بنام گلجمال چه آمده است؟
.مسرا ميرودبراي نشاط  عشرت سلطان پير به حرزور با خود بردند و گفتند ه غارتگران سلطان او را ب

:جالل الدين گفت
مغـرور و   ولي دختـر،  . ي بپا دارند  اهاي قصر خيمه  سلطان فرمود براي اين دختر در يكي از باغ        . دانمـ مي 

.ترسم به سرنوشت تمام كنيزان نافرمان سلطان ما دچار شودمي. نافرمان از كار در آمد
:قره بورغوت گفت

هر وقت به وجود من نياز داشـتي مـرا نـزد            . ـ تو مرا جوانمردانه نجات دادي و رهين منت خود ساختي          
.شتابمخدمت ميه ها بگذرم، بيدرنگ برهخود بخوان، من اگر الزم باشد از كوهها و د

اندكي بعد راه را عوض كـرد و  . ر اسب كهر را برگرداند و شتابان راه صحرا در پيش گرفت          قره بورغوت س  
.بسوي سمرقند يكي از زيباترين شهرها كه غرق در باغ و بوستان بود، روان شد

:خواندداشت و سوار به آواز خوش مياسب آهسته گام برمي
...رساند  درود يار بگوش مي، دورريايم از دنس

چسان توان از اين درود به شوق نيامد؟
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 اجل در كمين باشد،،اگر در پس هر صخره
1...رهاند عشق يار در هر گام مرا از چنگ اجل مي

 و آمدنـد د كه كم مانده بود چند سوار كه از مقابل ميوقره بورغوت چنان سر در گريبان تفكر فرو برده ب        
:سواران بانگ زدند. شناختند او را نقش زمين كننددر تاختن سر از پا نمي

!بردبراي سلطان نامه مي! پيك سلطان است! كنار برو! ـ راه بده
-تاختند و طنابي را كه سر آن به قاچ زين بسته بـود مـي              چند سوار در ميان ابر گرد و غبار به پيش مي          

 خـود در خـواب      رفـت، ناب پيچ بود و با آنكه اسبش به تاخـت مـي           پيك نامه رسان پشت اسب ط     .  كشيدند
.جنبيدخورد و سرش سخت ميعميق بود و تلوتلو مي

اسب به شدت نفيـر     . بردشهر آخرين تالش را بكار مي     ي  پيدا بود كه اسب پيك براي رسيدن به دروازه          
رسم معمول از يك آبادي ه طان را ب  زور طناب سواران جلو كه پيك سل      ه  داد و تنها ب   كشيد و دم تكان مي    مي

.دادكردند، به تاختن ادامه ميبه آبادي ديگر مشايعت مي
سواران عنان كشيدند و از اسب فرود آمدند و كوشـيدند           . اسب ناگهان در حين تاختن به خاك درغلتيد       

سب خون بر خاك جـاده  ين ااز منخر: تا اسب ناتوان و وامانده را از جا بلند كند، ولي كوشش آنها بيهوده بود 
.ريختمي

از جانب دختـر سـلطان كـه شورشـيان  او را در        «: پيك به همان حالتي كه افتاد باقي ماند و فقط گفت          
در سمرقند تمام اهالي بـر جـالدان سـلطان و خـراج             . ي مهمي براي سلطان دارم    اند نامه قلعه محاصره كرده  

اما من به هـر حـال       . آويزنده از بدن آنانرا به شاخ سروي مي       كشند و هر پار   اند و ايشان را مي    ستانان شوريده 
»...مرگ در پيش دارم 

ك شـد و  يـ قره بورغوت به پيـك نزد . پيك اين بگفت و سر را روي دست گذاشت و پلك ها را فرو بست           
:گفت
اسـب  تو هم به اين ترتيب كنار       . رسانممن نامه را بدست خود سلطان مي      . من بسپار به   هميان خود را     ـ

دانم كه تو در بردن نامه چنـدان شـتاب          من مي . ي آن درخت و راحت بخواب     برو زير سايه  . سقط شده نمان  
.را گردن خواهد زد» پيك غم«زور كشيد و برد، زيرا سلطان به هر حال ه و ترا بايد بنداري

:پيك كه سراپايش گردآلود بود، گفت
 آنگاه هميان خود را به قره بورغـوت داد و خـود از جـا                ـ. راحت كنم من نيز برآنم كه بهتر است كمي        ـ  

.م نفيرخوابش برخاستدبرخاست و زير درخت رفت و روي سبزه افتاد و همان
ــ سـواران بـاز بـسوي     » !بـه پـيش   «: قره بورغوت سر طناب را به قاچ زين اسب خود بـست و بانـگ زد               

.دارالملك  سلطان شتافتند

)مؤلفي تبصره . (ازاشعار قديمي عرب . 1
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روي پيكي كه حامـل خبـر مهـم از    ه تمام درها ب . ي بلند قصر رسيد   زهقره بورغوت از پي سواران به دروا      
دسته كليد به كمر، پيـك را در دهليزهـاي          خواجه سراي پير با يك    . شدجانب دختر سلطان بود گشوده مي     

كم مانده بود كه قره بورغوت به حضور فرمانرواي مخوف مملكـت بـار يابـد كـه                  . كردپرپيچ وخم هدايت مي   
ساعت آخر عمـرم    ! كمك كنيد ! اي امان «: گفتگوش رسيد كه مي   ه   ديوار صداي فرياد زني ب     ناگهان از پس  
»!رسيده است

او بـه  ! طلبيـد، نـشناسد  توانست اين صداي ظريف را كه حاال وحشت زده ياري مـي  مگر قره بورغوت مي   
دار كليـد ي واجـه   شمشيري را كه جالل الدين به او بخشيده بود از نيام بركشيد و روي سـر خ        ،شنيدن صدا 

آنگاه خود را با يك خيز به درون اتاقي كه تمام ديوارهـايش بـا قـالي                 . زود باش، در را باز كن     : گرفت و گفت  
اطراف نگريست تا سلطان را بيابد و او را با شمشير قطعه قطعه كنـد، زيـرا يقـين                   ه   انداخت و ب   پوشيده بود، 

كـنج اتـاق در   . ولي در اتاق هيچ كس نبود. دهدار ميداشت كه اين خود سلطان است كه دختر تركمن را آز  
كوشـيد  اي از شالهاي پارسي كود بود، يوز زرد رنگي با خالهاي سياه چنگ افشانده بود و مي                محلي كه پشته  

.هاي خود از هم بدردآمد با ناخنيك قالي را كه فريادهاي گنگي از زير آن مي
زير قالي گلجمـال بـا رنگـي پريـده و     .  و قالي را بلند كرد     يوز را كشت   ،قره بورغوت با دو ضربت شمشير     

.نيمه مرده افتاده بود
:قره بورغوت بانگ زد

 شـد و پيكـر      ــ آنگـاه خـم     ! ـ كدام تبهكار اين جانور درنده را به جان يك دختر ضعيف انداختـه اسـت               
. دل به مهرش سپرده بود لمس كرد،بازنازنيني را كه از دير

خواست هماندم قاتل يـوز   كه مي ا گامهاي بلند وارد اتاق شد و چنان در خشم بود          در اين ميان سلطان ب    
سـلطان كـه از     . دست سـلطان داد   ه   نامه را ب   ،ولي قره بورغوت با حالتي پرغرور و سربلند       . محبوبش را بكشد  

ي دخترش حيران مانده بود، بي آنكه ديگر بـه قـره بورغـوت توجـه داشـته                  خبر شورش سمرقند و محاصره    
قـره  . ن داد بيدرنگ براي خواباندن شورش و كـشتار شورشـيان آمـاده شـود              اباشد، به سردار لشكر خود فرم     

بورغوت گلجمال را از جا بلند كرد و روي دست بسوي خيمه سفيدي كـه در بـاغ هلـو برپـا بـود بـرد و بـه                             
ا به ايل خود خواهنـد  كنيزان گفت فردا تني چند از ريش سفيدان صحرا با كارواني خواهند آمد و گلجمال ر        

.رساند
ولي روز ديگر به ريش سفيدان اجازه ديدار با گلجمال ندادند و همه را از قـصر بيـرون راندنـد و گفتنـد                   

مـادام  «انـد و  به بند كشيده» برج فراموشخانه«چون گلجمال قصد جان سلطان عالم را داشته است، او را در     
...» در آنجا خواهد ماند» العمر

:داني كه كنار آتش نشسته بود پرسيديكي از مر
ـ آيا گلجمال در آن برج مرد؟

:حاجي رحيم مكثي كرد و گفت
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تركان خاتون مادر شرير سلطان امر كرده است        .  گلجمال هنوز در برج سنگي گورگنج در بند است         ـ نه، 
رزم گريخته است، قاضيان بي     اينك نيز با آنكه خود او مانند كفتار پير از پايتخت خوا           . او را همانجا نگاهدارند   

د و گلجمـال و بـسياري از        نـ منفور را ندار  ي  ت تمرد از حكم آن ملكه       أغز و محتسبين و نگهبانان هنوز جر      م
.انداسيران ديگر همچنان در برج مانده

:سر برداشت و از حاجي رحيم پرسيد» سوار سياهپوش«
قـل كـردي عـين حقيقـت      كه تـو ن   را  نچه  ـ درويش، تو چگونه از اين سرگذشت آگاه شدي؟ آخر تمام آ           

...ت يسناست و افسانه 
:حاجي رحيم گفت

وانگهـي نـسيم    . شـنويم گرديم و از هر كس سخني مـي       ـ ما آوارگان بيابانهاي عالم در ميان مردمان مي        
. بارها اين داستان را بگوش من خوانده است،صحرا
:به حاضران گفت» سوار سياهپوش«

.شومسپيده دم من بسوي گورگنج روان مي! دـ دالوران، آماده باشي
:حاجي رحيم گفت

پسران خاقان تاتار با لشكري فراوان از سه جانب بسوي گورگنج           . ـ اگر تو قصد گورگنج داري شتاب كن       
.آنگاه تو ديگر به شهر راه نخواهي يافت. تازند تا آنرا در محاصره گيرندمي

:گفت» سوار سياهپوش«
دهم و مـا پـس از سـه         من به تو و همسفرت يك جفت اسب مي        . يد همراه من باشي   ـ درويش، تو نيز با    

گرديد و منتظـر دعـوت مـن        هاي خويش باز  شما به خيمه  ! و اما ياران من   . رسمي گورگنج مي  روز به دروازه  
ل مـرا بـه مغـاك آتـشين خواهـد           حال خدا داند كه بار ديگر شما را خواهم ديد يا اينكـه دسـت اجـ                . باشيد
...دكشان
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فصل ششم

ستيز سه پسر چنگيزخان بر سر گورگنج
. خان فرمان داد شهر باستاني مرو را به تصرف در آورد و تاراج كنـد              چنگيزخان به پسر كهتر خود تولوي     

.سه پسر بزرگتر خود چوچي، چغتاي و اوكتاي را به تسخير گورگنج پايتخت خوارزم نامزد كرد
در يورش بر اين ثروتمندترين شهر ممالك اسالم كـه كاروانهـاي            تمام مغوالن شوق مفرطي داشتند كه       

فرستاد، شركت  اقطار عالم مي  ه  گرانبهاي ديگر ب  ي  هاي معروف و امتعه     جوشنخود را با منسوجات نفيس و     
هـاي  هر يك از آنان پس از يورش بر اين شهر دست كم يك جفت اسب يا چند شتر با بارهـاي جامـه      . كنند

هاي و ساغرهاي زرين و سـيمين و انـواع نفـائس ديگـر بـه غنيمـت                  ي عقيق و زمرد، جام    ديبا، گردن بندها  
عالوه بر آن از صنعتگران چيره دست شهر نيز چند برده با خود به وطن خواهـد بـرد تـا در                      رفت و   گخواهد  

 دهـد   هايي كه در جنگ نصيبش شده يله      آنجا برايش پارچه ببافند و كفش يا پوستين بدوزند و خود بر قالي            
.اي كه در گورگنج اسير كرده است، گوش فرا داردنواي عود و بربط نوازندهه و ب

-هـاي آبـاد خـوارزم مـي       هاي جيحون و جلگه   سپاهيان مغول با اين آرزوها در جهت شمال بسوي كرانه         
.تاختند
ود در  تصرف خـ  ، شهر را به     يرفتند تا پيش از رسيدن برادر مهترشاي چوچ       اي و اوكتاي شتابان مي    تچغ

دشت قبچاق قلمروي چوچي معـين      ي   ياساي خاقان اعظم سراسر خوارزم به ضميمه         بآوردند، زيرا به موج   
.شده بود

اش نش اجازه داده شده است در تقـسيم غنـائم پايتخـت آينـده    اچوچي خان خشمگين از اينكه به برادر 
 وحشي مشغول بود و بـي اعتنـا   او به شكار اسبان. شركت داشته باشند، تصميم گرفت در رفتن شتاب نورزد       

:گفتمي
پس بگذار زودتر بروند و سر خود را بر سنگ         . تواند گورگنج را تصرف كنند    هر حال بي من نمي    ه   آنها ب  ـ
.كوبند

:گفتمجالس باد گساري ميو اما چغناي حسود و حريص در
 بـه تنهـايي صـاحب     خواهد هر آنچه كـه نيكوسـت      ـ چوچي قلمروي بسيار پهناور سهم برده است و مي         

...كنم او نخواهم داد و پيش از آنكه بر آن دست يابد آنرا با خاك يكسان ميه من گورگنج را ب. شود
وران خوارزمشاه، جايگاه خانان متفرعن قبچاق و بازرگانان تـوانگر و پيـشه  ي گورگنج ـ پايتخت سلسله  

والن به ماوراء النهر در اضطراب و وحشت بـسر          پس از هجوم مغ   -و بردگان متعلق به اقوام گوناگون     هنرمند  
.بردمي

ي داشـت بـا تمـام اقـارب سلـسله      خود نگاه مـي ي  قدرت جابرانه   ي  قبضه  تركان خاتون كه شهر را در     
هـر يـك از   . دست سركردگان قبچاق افتـاده بـود   ه  خوارزمشاهان گريخته بود و پايتخت پرجمعيت خوارزم ب       

ولـي در همـان     .  حتي يك روز هم شده فرمانرواي كل ممالك اسالم باشـد           كوشيد ولو براي يكماه و    آنان مي 
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بـي آنكـه  ) 33(ها با يكديگر در كشاكش بودند، يكي از اعيان قبچاق بنام خمارتكين         هنگام كه خانان و بيگ    
ر بماند تا ديگران او را بر مسند سلطنت نشانند، خود خويشتن را سلطان خوارزم ناميد و همه بي چون                    منتظ

 او را   ،نامش خواندنـد و پـس از نمـاز        ه  امامان ريش سفيد در مساجد خطبه ب      . اطاعتش گردن نهادند  ه  را ب وچ
.دعا گفتند
خوارزم پيش از هر چيز با ابراز تعصب نسبت بـه ديانـت اسـالم بـه قـدرت       ي  تكين فرمانرواي تازه    خمار

 در مـسجد حاضـر   زاي اداي نمـا  بـر  هكـساني را كـه همـه روز       نمايي پرداخت و فرمان داد در شهر بگردند و        
زور چوب و چمـاق نظـم   ه گشتند  بهاي مسلح در شهر ميمحتسبين با گزمه. نشوند، بگيرند و به بند كشند  

سـلطان تـازه بـه      . ددادنـ كردند كيفـر مـي    كه در انجام فرائض ديني قصور مي      ساختند و كساني را   برقرار مي 
 الدين نام داشت اميـر حـرس شـهر معـين كـرد و از محـل                  دوران رسيده يكي از بني اعمام خود را كه عالء         

ولي با ايـن  اقـدام دزدي در شـهر بـه هـيچ وجـه كـاهش               . هاي شبگرد افزود  هاي تازه بر تعداد عسس    خراج
رفـت و همـه   اضطراب و وحشت روبه فزوني مي. زدندبيش از همه به انبارهاي غله و برنج دستبرد مي     . نيافت

. مهيب مغول برسند، چه بر سر اهالي شهر بزرگ خواهد آمدگفتند كه  وقتي سوارانمي
مغوالن هرگز بـه  : گفتداد و ميمناديان و امامان شهر اهالي را تسكين ميي  تكين بوسيله   سلطان خمار 

اند و اينك بـراي بازگـشت   گورگنج نخواهند آمد، زيرا پس از تاراج شهرهاي بخارا و سمرقند و مرو سير شده        
...شوند آماده ميبه صحراهاي خود 

خواندند، منين را به نماز مي    ؤذنين هر بامداد م   ؤم: ويي همان زندگي پيشين را داشت     گورگنج در ظاهر گ   
داشـتند، عـابرين    دكانداران در بازار كنار بساط خود نشسته بودند و كاالهاي خود را به مشتريان عرضه مـي                

.افتاد و صنعت شهر روز به روز بيشتر از رونق ميگذشتند، ولي بازرگانيهاي تنگ ميدسته دسته از كوچه
مـشتريان تنهـا    . نـد دكلي دست از كار كـشيده بو      ر شكوه داشتند و برخي از آنان ب       بازرگانان از كساد بازا   

-دادند و با آنكه بها به نصف رسيده بود چيـزي نمـي            پرسيدند و ناخرسند سري تكان مي     بهاي اجناس را مي   
.خريدند

كردند حمل آذوقـه    بيني مي شد و اهالي كه پيش    محصوالت خوراكي روز به روز گرانتر مي      از كاالها تنها    
.كردندبه شهر قطع خواهد شد در خريد  آرد و ارزن و مويز و كشمش شتاب مي

:گفتندآمدند ميجماعتي كه در سرگذرها گرد مي
باروهـاي شـهر    . گيرنـد حاصره مـي  مغوالن شهر را در م    . يندآنزديكند و با افواج بزرگ پيش مي      ـ تاتاران   

ولي . كشيم و ميخوريم  ما گوسفندان و اسبان را مي     . انجامدبلند و مستحكم است و محاصره ديري بطول مي        
گريزيم؟بريم، به كجا ميبعد چه خوهد كرد؟ به كجا پناه مي

:گفتندبرخي مي. شدشادي اهالي شهر ميي شايعات عجيب و گوناگون گاه موجب هراس و گاه مايه 
را از مغـوالن     او لشكر بزرگـي   . ابدتشبسوي گورگنج مي  است و ـ جالل الدين يك كرور سپاه گرد آورده       
.در هم شكست و تاتاران به مشرق گريختند

:گفتندديگران مي
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مگـر تـصرف گـورگنج آسـان     . توانند بر آن دسـت يابنـد   خواهند زد و نميـ تاتاران باروهاي شهر را دور    
...پيران جملگي بر اين قولند .  شمال خواهند رفتاست؟ آنها به
هاي شتر بناي بيرون رفتن از شهر را گذاشته، بجاي بار، پالكي بـر پـشت داشـتند و سـر زنهـا و                        كاروان

در همـان حـال جماعـت       . رفتنـد ها مي آنها همه به شهر منقشالغ نزد تركمن      . كودكان از دورن آنها پيدا بود     
هاي محتشم بودند كـه از قـصرهاي        هاي بيگ اينها از خانواده  . آمدنداالغ به شهر مي   ديگري با اسب و ارابه و       

.نددآورخود گريخته بودند و به پشت باروهاي بلند مستحكم گورگنج پناه مي
رفت و يـك االغ بـه    بهاي گوسفند و اسب باال مي     . گفتندشد و نانواها بازار را ترك مي      ها بسته مي  نانوايي

.شداسب اصيل خريد و فروش ميبهاي سابق يك 
در آغاز كار هيچكس متوجـه نبـود كـه چـه     . ي شهر رسيدندهاپاي باروه مغوالن ناگهان در روز روشن ب     

جنـوبي شـهر رسـيده    ي ي گاو و گوسفند بـه دروازه   گروهي از صحرانشينان با گله    . اي روي داده است   واقعه
 باج ورود به شهر را از چوپانان        ،بانانهزمتوقف شد تا دروا   جلوي دروازه   ي  گله پس از عبور از پل ترعه        . بودند

.بستانند
هـاي  پا كرده بود، قريب دويـست سـوار بـا جامـه           ه  در اين هنگام ناگهان از ميان گرد و غباري كه گله ب           

جثـه   نه به قبچاقان و اسبان آنهـا خرد       اين سواران كه نه به تركمانان شباهت داشتند و        . عجيب نمودار شدند  
نـد و  دتيزتاز بودند، هر يك گوسفندي به پيش كشيد و جلوي زين خود گذاشت و آنگاه بقيه گلـه را ران                  ولي  

.با چوپانان به مناقشه و نزاع پرداختند
ها را به پيچ    كردند، كشتند و بي شتاب و صفيركشان تازيانه       سپس سواران چند چوپان را كه پرخاش مي       

بـزرگ گذشـتند و بـا    ي  از روي پـل ترعـه   داز شهر دور ساختند و خو  باز گرداندند و    را  و تاب آوردند و گله      
.راه خود رفتنده گامهاي آهسته ب

سلطان خمارتكين هزار تن از قبچاقان را به تعاقب تـاراجگران گـستاخ فرسـتاد تـا             . در شهر آشوب افتاد   
. آنها را براي كيفر مرگ، زنده نزد او آرند
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فصل هفتم

 قصهقره خنجر در جستجوي پايان
قره خنجر براي آنكه به چنگ مغوالن گرفتار نشود از ميان صحراي شن زار بـسوي رود جيحـون اسـب                     

 و قـره خنجـر مجبـور بـود بـه            ندشدگاه از دور دسته هاي سپاهيان مغول به خط زنجير نمودار مي           . راندمي
شـدند و از بـيم    ديـده مـي  درون شن زار باز گردد و مسافت زيادي را دور بزند و از صحرانشيناني كه تصادفاً           

.آمدندجان در بيابان قزل قوم آواره بودند، كسب خبر كند، زيرا مغوالن از هر سو به پيش مي
 يكـي  راندنـد ـ   و رخساري از تابش آفتاب سوخته با قره خنجر اسب ميدو تركمن با كاله پوستي بزرگ

.پسركي هميشه عبوس و ديگري درويشي ريشو
 دور از چشم اغيار به رود بزرگ رسـيدند و از            ،وردان در پرتو نور ضعيف نيمرخ ماه      نيمه شب بود كه رهن    

چند زورق زمخـت دماغـه بلنـد از نزديـك آنـان      .  در آوردندرها گذشتند و كنار آب سر  راه گراز رو ميان نيزا    
وردنـد و   ش بانـگ برآ   انقره خنجر و همراهـ    . شدند ديده مي  گذشتند و مردماني با اسب و گوسفند در آنها        مي

.» ما جا نداريمخدا نگهدارتان باد،«: ولي جواب شنيدند. خواهش كردند آنها را در زورق جا دهند
:مدآاز يك زورق جواب 
حاضر شـد هـر     آنگاه زورق بان زورق را به كرانه رساند و        ـ! گذارد را در بال تنها نمي     نـ مسلمان، مسلما  

.سه تن را تا گورگنج ببرد
:قره خنجر پرسيد

خواهي تا بدهم؟ـ بابت حمل ما چقدر مي
:زورق بان گفت

نس و نه چهارپا را قدر و قيمتي نيـست، همـه            جامروز نه نقد و نه      ! ـ اي برادر، چه جاي اين حرف است       
ام را خراب كردند و عيال و       خانه.  هستي و همين بال دامنگير من است       اكنون در بال  . ز در هم ريخته است    چي

!خواهم؟ سوار شويدديگر درهم و دينار را براي چه و براي كه مي. اطفالم را كشتند
ي خود جاي داد و بـسرعت بـه راه افتـاد و بـر سـينه      رهنوردان و اسبانشان را در    ،زورق بزرگ و محكم   

آمدنـد و   طاليه داران مغـول پديـد مـي   ،راست رودي كرانه گاه در. در شواموج گل آلود جيحون عريض شنا  
اي عـريض رسـيد كـه       روز چهـارم زورق بـه ترعـه       . كشيد چه بيشتر خود را به كرانه چپ مي        آنگاه زورق هر  
نـد و بخـش     كردشهر كهن كه باروهاي بلند آنرا احاطه مي       : كرددو بخش تقسيم مي   ه  بريد و ب  گورگنج را مي  

. در ميان توتستانها پنهان بودندهايشمقدم شهر كه خانه
ه بود از  كمر گشود و ده دينار طـال از آن بيـرون كـشيد و در كـف                     اي كه با قيطان بست    قره خنجر بدره  

:دست پهن زورق بان ريخت و گفت
.هر تقدير نام خود را به من بگوه ب. دانم بار ديگر ترا خواهم ديد يا نه نميـ

:فرق سر برد و گفتن خنديد و دستار قرمز خود را به زروق با
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ك تـ ايـن اسـب كهـر تيز   . كه تو نام خود را نگفتي، من ترا شناختمبا آن.  نام من كريم غالم آهنگر است    ـ
-گويند و ترانه از او مياتواند تعلق داشته باشد كه داستانه آنكس مي ه   تنها ب  ،هامون نورد با اين گردن قوسي     

.پيوندماگر تو در اين شهر قصد پيكار با كافران داري من نيز به گروه تو مي. سرايندها در وصفش مي
مقابـل ترعـه    ي  داد و شش دانگ حواسش متوجه كرانـه         هاي او گوش نمي    قره خنجر ديگر به گفته     ولي

.استخ بر ميارب ابري از غ،بود كه از دورادور آن
، نـد سواران قبچاق كه روي يـال اسـبان خـم شـده بود    ي هاي اسبان و سروكله    از خالل گرد وغبار پوزه    

گنگ و غرشـهايي بـا      ي  زدند و از دور همهمه      ازيانه بر اسبان مي   كشيدند و ت  سواران فرياد مي  . نمودار گشت 
.رسيدصداهايي گرفته و خفه بگوش مي

انده بود سـرنگون  داشت و كم مزحمت خود را روي زين نگاه ميه مردي كه بر اسبي سفيد سوار بود و ب        
ريخـت و  ب خـون مـي  از تن اسـ . دستار سفيد و قباي زعفراني رنگش خون آلود بود. اختتشود، از پيش مي   

.تيري در گردنش مانده بودي چوبه 
:قبچاقان با شتاب تمام از پل گذشتند و هراسان بانگ برآوردند

! خود را نجات دهيد! تازند آنها نزديكند، از پي ما ميـ
اسب او از ديدن اسباني كه به شـتاب از  .  عنان اسب كهر خود را كشيد      ،شهري  قره خنجر جلوي دروازه     

.كوبيدكرد و  سم ميتابي ميگذشتند بي ميكنارش
دروازه با صوتي كشيده بسته   .  و قره خنجر و همراهانش نيز به شهر در آمدند          ندقبچاقان از دروازه گذشت   

.شد و دروازه بانان تيرهاي بلند و سنگين پشت آن زدند
:يكي از سوران ايستاد و  به نگهبانان گفت

گوسفند ما را ربـوده بودنـد فرسـتاد تـا آنهـا را              دويست مغول كه گاو و    تكين ما را از پي      ـ سلطان خمار  
ه فـرار   بـ ها كردند و چون موشان هراسان پا        تعاقب خود ديدند گله را ر     وقتي مغوالن ما را در    . دستگير كنيم 

قريـب دو هـزار تـن از ايـن بـت پرسـتان              ! انـد دانستيم كه براي هالك ما دام گـسترده       ما از كجا مي   . نهادند
از نخوار در حوالي باغ تالل كمين كرده بودند و ناگهان بر ما تاختند و از هر طرف در محاصره گرفتنـد و                      خو

 مـا در آن مهلكـه       نتمام شـجاعا  .  اسبانمان را گرفتند   سواران ما را از پا درآوردند و      . دوردست به تير گشادند   
دانـم سـلطان چـرا مـا را بـه ايـن             مـي ن. از گروه ما تنها همين عده كه ديديد جان بـدر بردنـد            ! كشته شدند 

د؟اكشتارگاه فرست
:قره خنجر بانگ زد

ايد؟ـ شما چرا چنين گرازي را سلطان خود كرده
دهد؟اين مرد كيست كه چنين گستاخ به سلطان دشنام مي: همه سرها بسوي او برگشت

:زدقره خنجر همچنان فرياد مي
لـيس او را از خـوارزم       تركان خاتون و تمام رنود كاسه     ملكه  - ماده سگ شرير   ،ـ مشيت الهي و بيم جان     

در ! سـگان اسـت   ي  اش طمعـه    قرار ترجيح داد و اكنـون الشـه       سلطان محمد شكم گنده نيز فرار را بر       . راند
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شغاالن را پراكنـده اسـت، شـما خمـارتكين، ايـن مترسـك پـاليز را                ي  چنين حالي كه بادهاي طوفاني گله       
كند، ولي شما سركردگي    قلي حتي حفاظت بزهاي گر خود را به او اعتماد نمي          هيچ عا ! ايدسلطان خود كرده  

توانيد زنـدگي   بدون چماق نمي  ! ايدحقا كه براي بردگي آفريده شده     ! ايدهلشكر و حفاظت شهر را به او سپرد       
...كنيد 

:  خود را حائل او كردند و گفتند،دو سوار همركاب قره خنجر
!زوردتر از اينجا دور شويم. اندها همه قبچاقي و با سلطان از يك طايفهاين! ـ قره خنجر، آرام باش

. جا خشك شدندبر» سوار سياهپوش«سپاهيان و نگهبانان از سخنان 
تكين در كدام جنـگ از مردانگـي بهـره          خمار.   هر چه گفت عين حقيقت بود      اما! ـ عجب سوار جسوري   

درايت ممتاز بوده است؟ تمام هنرش اين بـوده كـه چـون    و ص و آز پرهيز كرده و به عقل داشته، كجا از حر  
.با چنين سلطاني همه تباه خواهيم شد. دنبال ملكه تركان خاتون بدوده سگي ب

-راند و با چشمان سياه و پرصالبت به جماعت عابرين مي          قره خنجر آرام در شارع عام گورگنج اسب مي        
:آنگه روي به همراهان خود كرد و گفت. نگريست

همانجـا منتظـر مـن      . شناسـند همـه او را مـي     . مردان را بگيريد  ي   شما به بازار برويد و سراغ چايخانه         ـ
. روماكنون من تنها مي. باشيد

هاي ابريـشمي و پـشمي لطيـف روي هـم           در دكانهايي هم كه پارچه    . هاي بازار بسته بود   نيمي از حجره  
اندوهگين دور هم نشسته بودند و بـه سرنوشـت آينـده     با حالتي .طلبيدندكود بود، صاحبانشان مشتري نمي 

:گفتندانديشيدند و ميخود ميي 
وقتـي بـت پرسـتان،      . تـوانيم بفروشـيم   ـ اگر دشمنان شهر را محاصره كنند ما يك ذراع هم پارچه نمي            

رايگان تصاحب كنند، چه كـسي بـه فكـر خريـد            ه  چون جانوران درنده به شهر هجوم برند و هر چه هست ب           
هد بود؟ از كجا كه سر بر تنمان بماند؟خوا

-قره خنجر بسوي برج مي    . ميدان قرار داشت  ي  جنب قصر خوارزمشاه، در گوشه      در» برج فراموشخانه «
ايـن  «: گفـت نگريست و بـا خـود مـي       هاي مدور كوچكي كه بجاي پنجره تعبيه شده بود مي         رفت و به روزنه   

هانست؟ آيا هنوز زنده است؟ و اگـر زنـده اسـت آيـا طـراوت               ها پن نوگل صحرا، در پس كداميك از اين روزنه       
اك بـه جنـون    نـ عارض معصوم و فروغ چشمان شهال و لطافت دستانش باقي است؟ مردان در ايـن بـرج هول                 

شـايد گلجمـال نيـز در زيـر غـل و زنجيـر،              ... گردنـد   هاي فرتوت بـدل مـي     شوند و زنان به عجوزه    دچار مي 
مرگ، مرگ ناگهـاني    .  اينكه چه كسي را در برابر خود خواهد ديد، بر خود لرزد            قره خنجر از فكر   ـ» ...اكنون

ن بود كه دلبر خود، روشني بخش حيات خود را كريه منظر و عقـل باختـه           آدر ميدان كارزار صد بار بهتر از        
.ببيند

ش اننـو اي روي زا  شمـشير زنـگ زده    . زديها چرت م   نگهباني ريشو روي پله    ،جلوي در آهنين كوتاه برج    
چوبي روي گليمـي در كنـارش قـرار         ي  بود و چند قرص نان خشكيده و دو درهم مسين سياه در يك پياله               

خويشاوندان زندانيان اين روزها چندان در بند آنها نيستند و تنها در اين فكرند كه خود را چگونـه از                 . داشت


