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فصل ششم

پلوسكيناي آواره در اسارت تاتاران
اين مردان كارشان ايـن بـود كـه    . روزي قراوالن چند مرد را نزد جبه آوردند كه از قومي ناشناس بودند          

قامت مه آنها بلنده. دادندود عبور ميرسيدند با زورق يا كشتي گذاره از ر      رهنوردان را هنگامي كه به رود مي      
هاي پوستي رنگ و رو رفته و شلوارهاي چرمـي  رنگ بور داشتند، نيم تنهه و چهارشانه بودند، ريشي پهن و ب   

كالههايي از پوست وشق خاكـستري      . چاروقهاي نرمي به پا داشتند كه با تسمه بهم بافته بود          . پوشيده بودند 
.سر نهاده بودندي باك بر گوشه رنگ بسان يالن بي

:جبه پرسيد
آيند؟ـ اينها كيستند و از كجا مي

:زبان قبچاقي گفته تر از ديگران داشت باي فراخيكي از آنان كه قامتي بلندتر و سينه
) اميـران روس  (» كنيازهـا «پدران و نياكان ما از چنـگ        . بدر بيابانيم رنامند، زيرا د  مي» آوارگان«ـ ما را    
.. باشند اينجا كوچيدند تا آزاده گريختند و ب

:جبه گفت
انـد، راهزنـان و هـرزه گردانـي بـيش           ـ شما كه پاس حرمت بزرگان خود نگاه نداشـته از آنهـا گريختـه              

.نيستند
:آن مرد در جواب جبه گفت

.گذرانيمايم و با شكار و ماهيگيري روزگار ميي آزادهدمما مر... ندان هرزه گرد ـ ما نه راهزنيم و نه چ
:جبه از او پرسيد

تو كيستي؟ـ 
.اندا نام دارم و آوراگان ما مرا به سركردگي خود برگزيدهـ من پلوسكين

زود بيا، كساني را كه «: او پيغام داد سوبوتاي بهادر روانه كرد و به        جبه هماندم چند تن از نوكران را نزد       
.»اندما الزم داريم دستگير كرده
تاي بهادر روي قالي نشـسته بـود و يـك كيـسه             وسوب«: با اين جواب باز گشتند    نوكران شتابان رفتند و   

.»آيم، كار دارمنمي«: گفت. باقال در پيش خود داشت
:پلوسكينا گفت

.» خود به سراغش روديار،طالب ديدار «: ست كهاينـ منظور او 
 پلوسكينا و جمعي از نوكران بسوي قرارگـاه سـوبوتاي   باجبه دستگيرشدگان را به قراوالن سپرد و خود  

.افتشت
نـازكي از  ي پـرده  . رسيدسوبوتاي در زير آسمان گلگون غروب تيره فام بنظر مي       ي  هاي سه گانه    يورت

از چنـد دسـته دم اسـب و         » پرچمـي «ها گسترده و لواي جنگي سوبوتاي آراسته بـه          مه رقيق بر فراز يورت    
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ايـران نشـسته بـود و در        سوبوتاي در يورت خود روي قالي ابريشمي بافـت          . يش در اهتزاز بود   مشاخهاي گاو 
كـشيد و  هاي بـاقال بيـرون مـي    دانه،رنگيني هاي مرتعش آتش با دست چپ از درون يك كيسه     پرتو شعله 

.كردچيد و خطوط درازي ترسيم ميآنها را به شكل عجيبي كنار هم مي
:اي با يك چشم فراخ به پلوسكينا نظر دوخت و پرسيدظهسوبوتاي لح

.ـ جبه نويان بنشين:  سرگرم باقالها شد و گفتـ اين كيست؟ ـ سپس باز
او هـيچ   . جبه كنار سوبوتاي روي قالي نشست و با حالتي خونسرد چپ چپ به حركات بهادر نگريـست                

. قصد چه كاري دارد،توانست از پيش دريابد كه اين روباه پير دم بريدهوقت نمي
ـ     قامت و قوي هيكل كه      پلوسكيناي بلند  ه فـرو ريختـه بـود بـا چـشماني           ش روي سـين   روريـش پهـن ب

او همچنـان بـه حالـت احتـرام جلـوي در            . زدكرد و پيش خود حدسهايي مـي      متجسس يورت را ورانداز مي    
.ايستاده بود و دو مغول مسلح مراقب او بودند

 از هكـرد، آنچـه را كـ   هاي باقال را تند تند جابجا مـي جبه ضمن تماشاي حركت دست سوبوتاي كه دانه      
.ديد كه از پلوسكينا براي راهنمايي استفاده شودكرد و مصلحت مي نقل مي،ه بوداسيران شنيد

:سوبوتاي حرف او را قطع كرد و پرسيد
كنند؟ـ اميران قبچاق اكنون چه مي

:پلوسكينا در جوابش گفت
ـ    وقتي تاتارهاي شما بسوي شهر شاروكان آنها مي       . اندـ همه از ترس گريخته     ه تاختند، خانهاي قبچاق ب

.زارهااطراف گريختند ـ جمعي به بالد روس و گروهي به باتالق
ها گريخته است؟ـ كي نزد اوروس

هاي آزوف  كرانهاند ـ از كوتيان كه توانگرترين آنهاست گرفته تا قبچاقان ـ خيلي از آنها به آنجا گريخته
.يف و قبچاقان ديگركسبيچ، باگوبارس، باستهو ايل و تبار تو

:خيره به پلوسكينا نگريست و پرسيد روي باقالها سربرداشت و خيره سوبوتاي از
قواي روسها حاال در كجا هستند؟ي ـ عمده 

.داندـ خدا مي
هاي خود را جمع كرد و چين بر جبين انداخت و برقي از خـشم در چـشم                  سوبوتاي از اين جواب شانه    

:يدكنان تكان داد و گفتاش را با ناخن ساييده تهدانگشت فلج خميده. فراخش درخشيد
ريـزيم و بيـست سـپاهي بـر آن     خوابانم و رويت تخته مي واال ترا مي  ! كتمان نكن ! داني بگو ـ هر چه مي   

...ي كه سقط شوي نشانم تا آنقدر زوزوه بكشمي
:تپلوسكينا گف

ـ من چه نفعي در كتمان دارم؟
شوند؟ي جنگ آماده ميـ پس بگو كه كنيازهاي روس اكنون كجا هستند؟ آيا روسها برا

:پلوسكينا گفت
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.ـ آنگاه پاهاي دراز خود را از هم گشود و چشم به باال دوخت! ـ بگذار فكر خود را جمع كنم
سـرانجام غريـد و     .  باقالها شـد   ناو نگريست و باز مشغول جابجا كرد      ه  ار با بدگماني ب   بسوبوتاي يكي دو  

:گفت
ـ . داني راست و درست بمن بگويي، ترا پاداش خـواهم داد          اگر هر چه مي   ! بيابانيي  ـ گوش كن، آواره      ه ب

بيا جلو  . و اين خط دراز، رود دنپر است      ...  دن است   ي  بيني رودخانه   اين خط را كه مي    . اين باقالها نگاه كن   
 بده ببينم كيف، شهر روسها كجا بايد باشد؟ نو نشا

فتند و كمربندش را كـه شمـشيري از آن   ل مغول او را گرگامي به پيش برداشت، ولي دو قراو  پلوسكينا  
پلوسكينا با احتياط زانو بر زمين زد و به سوبوتاي نزديك شد و باقالهـا را خـوب نگـاه                    . آويخته بود گشودند  

:ت وشق را تا فرق باال كشيد و گفتكرد و سپس چين به پيشاني انداخت و كاله پوس
در » اولـشيه «ريـزد و    دنپراست كه به دريا مـي     ي  اينهم دهانه ...  ماست   راين دنپ ! ـ  هان، حاال فهميدم    

... كوچك است و بايد همين كالكا باشد كه ما اكنون كنـار آن هـستيم                و اما اينجا يك رود    ... نجا قرار دارد    آ
رود، بلكه بـه شـكل يـك دسـت         نوب نمي دنپر اينطور سر راست از شمال به ج       ! ولي حضرت خان گوش كن    

-آنجا كه آرنج به دست فشار مي      . ن شهر كيف و چنگ آن درياي سياه است        آي  شانه  . خوردخميده پيچ مي  
شـود  لشكر روس در آرنج رود، در حوالي خورتيتسا جمع مـي . اساي هست بنام خورتيتسط رود جزيره آورد و 

.هاي باقال را طوري چيد كه مسير دنپر خميدگي پيدا كردـ پلوسكينا ضمن صحبت دانه
زر بـا بـاقال   ي اهست؟ ـ سوبوتاي اين بگفـت و از درون كيـسه مـشتي سـكه       تا كيف چقدر راـ از اينج

.بيرون كشيد و مشت خود را باز كرد و آنها را كنار خود ريخت
:دور لبان خشكيده كشيد و گفته زبان خود را ب. هاي زر برق زدچشمان پلوسيكنا از ديدن سكه

 كيف از اينجا خيلي دور اسـت، در حـدود           .خواهي چه كني؟ روسها از كيف نخواهند رفت       ـ كيف را مي   
1.ششصد ورست

:شفت و پرسيدآ برسوبوتاي
تو بگو تا كيف با اسب چند منزل راهست؟! فهممنمي» روست«چيست؟ من » ورست«ـ 

:پلوسيكنا گفت
اسب بدون يدك به كيف بروي در حـدود دوازده روز راه اسـت، ولـي بـا دو اسـب                     ـ اگر از اينجا با يك     

.رسييشش روزه م
:سوبوتاي گفت

.زنيمن حرف ميـ حاال تو داري معقول با 
:پلوسكينا گفت

)مترجم. (ورست ـ واحد طول روسي كه كمي بيش ازكيلومتر است. 1
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آنها اول با زورق و كشتي گذاره از        . روندافتند مستقيم به دشت نمي    ها وقتي از كيف راه مي     ـ ولي روس  
 در  رسـانند و  ن واقـع اسـت مـي      آ اين گوشه كه جزيره خورتيتـسا در         يعني به » آرنج«طريق دنپر خود را به      

 كه راه كوتاهي است به كرانه درياي آزوف      1»زالوزني اشلياخ «شوند و سپس از طريق      ديگر پياده مي  ي  كرانه  
.اين راه را با يك اسب راهور سه چهار روزه و با دو اسب دو روزه ميتوان رفت. رسندمي

:سوبوتاي با تعجب پرسيد
نجا برسند؟توانند دو روزه از دنپر به ايـ فقط دو روز؟ روسها مي

:پلوسكينا گفت
-اين خميدگي كنار خورتيتـسا بـه مـساكن قبچاقـان مـي            بيني؟ روسهاي ما اغلب از    ـ اين محل را مي    

.توان دو سه روزه پيمودبنه نباشد، اين راه را ميي اگر ارابه . تاختند
ـ   . داد كه از اخبار مهمي كه بدست آورده است خرسند اسـت           ي سوبوتاي نشان مي   چهره ه زانـو   دسـت ب

ها و لـشكر روسـها و اسـبان و          ميز داد و از وضع راهها و گدار رودخانه        قسپس دستور   . خنديدكوبيد و مي  مي
.يل جويا شدصنگاوران و مهارت جنگي آنها به تفسالح ج

:پلوسكينا گفت
.گند، بخصوص با تبرهاي دسته بلند و دسته كوتاهنجـ روسها جانانه مي

:تاي پرسيدوسوب
لشكريان اين اوروسها چقدر است؟يـ شماره 

:پلوسكينا جواب داد
، ولين و بالد كـوچكتر ،كيف، چرنيگف، اسمولنسك، گاليتسيا  ـ اگر تمام كنيازهاي واليات نزديك يعني        
.درسان و سواران به پنجاه هزار ميپيادگان، تيراندازي لشكرهاي خود را به خورتيتسا بياورند شماره 

نپـر  پاهي دارند؟ ـ سوبوتاي اين بگفت و در محل خورتيتـسا كـه در انحنـاي د    ـ پس آنها پنج تومان س
:طال گذاشت و پرسيدي شد، پنج سكه نجا آغاز ميآقرار داشت و يورش به دشت از 
آورند؟ـ قبچاقها چقدر سوار مي

:پلوسكينا گفت

ي واژه . رفـت ديمي كـه از دريـاي آزوف بـه دنپـر مـي     ــ راه بازرگـاني بـسيار قـ    ) Залозный шлях(» زالـوزني اشـلياخ  «. 1

)залозный (     ياز تلفظ قديمي واژه)железо () »پديـد آمـده، زيـرا كاروانهـا در گذشـته آهـن را كـه فلـز                  ) ــ متـرجم   » آهن

). ابلـين، بـرون  ز. (آوردنـد كردند، از اين راه كوتاه ميهاي ديگر آسيا استخراج مي  ورگرانبهايي به شمار ميرفت و آنرا در چين و كش         

)مؤلفي تبصره . (با تغييراتي از همين واژه مشتق شده است) Лазовая(» الزووايا«عنوان كنوني ايستگاه راه آهن 
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روه بيشماري از قبچاقان گرد     ي دنپر گ   هم اكنون در كرانه    1.آورندـ آنها هم احتماالً پنجاه هزار سوار مي       
.اندآمده

:گر هم گذاشت و گفتي ديسوبوتاي پنج سكه
 سپاهي روس و قبچاق در برابر خود خواهيم داشت؟ ـ آنگاه به جبه كه مرمـوز   نـ پس ما جمعاً ده توما

:و خاموش نشسته بود نگاهي كرد و گفت
به خوارزم رفتيم؟ اينك بايد نشان دهـيم     اه  يري از ارتيش س   ك چه لش  اـ جبه نويان، يادت هست كه ما ب       

!هستيم يا نه» گيتي ستان«ن اليق چنگيزخان اكه آيا پروردگ
. هاي طال و گاه به سيماي متفكر سرداران مغول مينگريـست      دو زانو نشسته بود و گاه به سكه        پلوسكينا

:درخشيد گفت ميشآنگاه در حاليكه برق زيركي و شيطنت در چشمان
ي ي طال نگذاشتي؟ شماره      ها كهاند س تاتار، پس چرا در جايي كه لشكريان تو ايستاده        ـ حضرت سردار    
!لشكريان خود را بگو

:سوبوتاي انگشتان فلج خود را بهم فشرد و مشت خود را جلوي صورت پلوسكينا گرفت و گفت
ي بوتاي ده سـكه  ـ سو! ... با اوروسها و قبچاقان چنين خواهم كرد    ! ريان تاتار ما  كشلي  ـ اينست شماره    

:باقال ريخت و گفتي طال را كه روي زمين بود با غيظ جمع كرد و در كيسه 
.خورمريزيم و مثل ماست ميـ همه را در اين كيسه مي

:پلوسكينا واپس رفت و گفت
!من عطا كنه كرم خود چيزي بي ـ به پاس خدمت من از كيسه 

:سوبوتاي گفت
دهند و من تمام آنها را بـراي چنيگزخـان،          سكه را همه به من مي     . ـ نه، من به هيچ كس سكه نميدهم       

پسر داري يا نه؟. تواني از من پاداش بگيرياما تو مي... فرستم فرمانرواي شكست ناپذيرم مي
:پلوسكينا گفت

.مراـ خدا را شكر كه چهار پسر د
ـ كجا هستند؟ خيلي دورند؟

.در كنار گدارهاي دنـ 
-بر هم زدن آنهـا بـه اينجـا مـي    فرستم و سواران من در يك چشم  وردن آنها مي  ـ من صد سوار براي آ     

تو به آنها بگو براي جاسوسي به طرف روسها بروند و معلوم كنند كه افواج روس كجا هستند، شـمار                   . ندرسان
سپس بايد هر چه زودتر باز گردند و همه        . لشكريان آنها چيست و سركردگان روس چه تدبيري در سر دارند          

واقعـي آنـان خيلـي كمتـر     ي شـماره  . الن را بترساندوكردند تا مغلشكريان روس و قبچاق مبالغه ميي پلوسكينا عمداً در شماره . 1

)مؤلفي تبصره . (يق آنها را ذكر نكرده انددقي مورخين شماره . بود
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ـ   آن وقت من تو را با پسرانت آزاد مي. من باز گوينده را دقيق ب  هـر  ه كنم و يك گله اسب و يـك مـشت زر ب
چرا معطلي؟ ترديد براي چيست؟  . يك از شما پاداش ميدهم

:پلوسكينا كه پاهاي دراز خود را گشوده استوار برجا ايستاده بود، آهي سرد كشيد و گفت
! ولي به پسرانم آزار مرسانبزن،ـ خان نامدار، اين گردن مرا 

:سوبوتاي صفيري كشيد و با مشت بر قالي كوفت و نهيب زد
اين مهمان محترم را به يورت يوزها ببريد و قراوالن آنجـا  ! گويي؟ هاي، نوكران ـ با من چنين سخن مي     

.به سقالب بگوييد كه او را مانند يك خان، غذاي سير بدهد. را سه برابر كنيد
:يدنوكر پرس

پا است؟يم يا نه؟ اين از آن گرگهاي گريزبندـ پاهايش را ب
:سوبوتاي گفت

! ...ش بكوشيدزري، با زنجير آهنين محكم در اعزاـ آ
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فصل هفتم

بيم و هراس در كييف

ملعون را بــه مــرز    شمــا بـا فتنه انگيزيهـاي خويش كــافران     
قهـر از  سـتيزهاي شـما بـود كـه لـشكر        .و بــوم روس كشانديد   

 . . . قبچاق برانگيختسرزمين
بخــاطر زخمهــــاي ايگـــور ـ پــــور   بخـــاطر زاد بــــوم روس،

!برخيزيدهادلير با پيكانهاي خود بـه حراست دروازهاسوتوسالو
)»سپاه ايگوري كارنامه «(

 را از آب    ديگر آن كشيده ميشد و مسافران     ي  رود به كرانه    ي  اي كه با طناب از يك كرانه        كشتي گذاره 
مقابل شهر كيـف،    ي  چپ رود دنپر، در قسمت مشرف به دشت، در نقطه           ي  گذرانيد، صبح زود در كرانه      مي

شـستند و مالحـان را تهديـدكنان از        قبچاقان بر آن ن   . قبچاقاني كه ناگهان سر رسيدند، ضبط شد      ي  بوسيله  
خان پيـر و تنومنـد   . يافتن راه ميكشتي از كثرت سرنشينان كج شده بود و آب به سطح آ          . رار باز داشتند  ف
يكـي  . صد سوار مالزم او بودند    . شدال يوز داشت به كرانه نزديك مي      خبچاق سوار بر اسب ابلقي كه خط و         ق

دم اسب آراسـته بـه زيورهـاي     را كه چوب بلندي با چند دسته كرد و لواي خان  از سواران در جلو كروفر مي     
-يدند و نفيري گوشخراش بر مـي مددو سوار در كرنا مي    . بل ميزد سوار ديگر ط  . كشيدمسين بود، بدوش مي   

ـ  كرد، مي يكي از سواران با اسبي وحشي كه سخت خرنش مي         . آوردند زور تازيانـه بـراي خـان راه        ه  كوشيد ب
.بسوي زورق بگشايد

تي ك گوشه ساحل، عابدي دوره گرد، با تني نزار و الغر، سراپا گردآلود و كوله بدوش، براي جمـاع                  يدر  
گريزنـد و قـومي      مـي  1»ديكوئـه پولـه   «اقان همـه از     چكرد كه اكنون قب   كه گردش حلقه زده بودند، نقل مي      

مو است، بينـي  رخسارشان بي«اين قوم . تازندنام دارند، از پي آنان مي» تاتار«يتي مهيب كه ؤناشناس و با ر 
از يـك نگـاه بـر       . انـد رق سر فرو هشته   هاي عجوز از ف   پخ دارند و پاره گيسويي آشفته و ژوليده بسان ساحره         

» ... زهره در دل آدميان آب شود،روي اين كافران تاتار
:پرسيدندجماعت مي

آيند؟كجا ميم كه تو مردي آگاه و اهل كتابي، بگو اين قوم كيستند و ازيبينـ اي عابد پارسا، مي
:عابد كه بر چوبدست بلند خود تكيه زده بود گفت

انـد،  سرزمين ما روي آورده  فعي صفت كه شمار آنان برابر ريگ بيابان است و از شرق به              ي ا ـ اين طايفه  
ت اطـراف را بـه      اقبچاقان كه تا اين زمان اقـوام واليـ        .  نام دارند و هفت قوم ديگر نيز با آنها همراهند          »تاتار«

)مؤلفي تبصره . (هاي مجاور درياي سياه ـ استپ»Дикое поле «، »ديكوئه پوله «-1
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تنهـا  ان قبچاقـان را نـه   تاتـار . اندكردند، اكنون خود به چنگ مرگ گرفتار شدهبردند و كشتار ميري مي ياس
...شوند اندازند و خود در سرزمين آنان ساكن ميتبارشان را نيز بر ميو كه بيخ اند، بلمغلوب كرده و رانده

:سيدندجماعت پر
 كرده  است؟ريزـ اين قوم از كجا سر

:عابد گفت
كنـد كـه     مـي  اسقف اعظم مفودي پاتاريـسكي نيـز روايـت        . ـ در اين باب رواياتي در كتب مقدس است        

 را تـا انتهـاي عـالم        1»يگـوگي و مـاگوگ    «ان قومي پليد بنام     باستي   در ازمنه  اسكندر مقدوني پادشاه يونان   
واقع در مرز ميان شرق و شمال رانـد و آنگـاه   » اتري يفسكا«تعاقب كرد و به بيابان لوت و عرياني موسوم به          

اسـقف  . در آنجا بمانيد تا موعـدتان بـسر رسـ   نقدر دآ:  سدي از كوههاي بلند كشيد و فرمان داداندر برابر آن 
شـكند و كـافران معلـون از آنجـا     خبر داده است كه پس از آنكه موعد آنان در اين بيابان بسر رسد، سد مـي          

مـسخر خـود ميـسازند ـ     » پونـت «كنند و سراسر عالم را از شرق تا شط فرات و از دجله تا درياي خروج مي
...سراسر عالم را سواي حبش 
:جماعت بانگ برآوردند

پس سرزمين ما را هم خواهند گرفت؟! ـ سراسر عالم
:عابد گفت

مهيبـي  ي  سـتاره   ! گذرد؟ اين عالمت آخرالزمـان اسـت      بينيد پيرامون شما چه مي    ـ جماعت، مگر نمي   
-تابد و از فناي ديانت مسيح و هجوم دشمنان تازه خبـر مـي             طلوع كرده است كه نور آن به سمت غرب مي         

آخرالزمـان كـه    ! تازنـد اند و بسوي ما مي    اينك قوم كافران گوگي و ماگوگي از پس كوهها برون آمده          ... هد  د
! ...فناي عالم نزديك است. پيشگويي كرده بودند، فرا رسيده است

هـاي   كاله نمدي خود را بدست گرفـت و مـستمعين گـرده        ،عابد دوره گرد  . آه از نهاد جماعت برخاست    
.هاي سياه در آن ريختندو سكه» اينان حلقه«كوچك 

سـواران  . راست سواران كنياز اعظم كيف با زورقهاي بزرگ به استقبال خان قبچاق شتافتند            ي  از كرانه   
خـان بـا جـالل و جبـروت        . جمعيت را پراكندند و را گشودند تا خان پير قبچاق در كشتي گذاره جاي گيرد              

اي از  خ فام با آستر خز بر تن و كاله قيفـي سـفيدرنگي بـا حاشـيه                اي از پرند سر   كرته. كنار رود ايستاده بود   
يـك دسـتش را كـه در دسـتكش           . پـا داشـت   ه  ارغواني مرواريد نشان ب   ي  پوست روباه گلگون بر سر و موزه        

هـاي المـاس را   شمشير مرصـع بـه دانـه      ي  چرمي پنجه پهن بود و به نرده گرفته بود و با دست ديگر قبضه               
.درشميف

ي آنها را به پشت كوههاي واقـع در اقـصي نقـاط    نگفتند اسكندر مقدواي غولهاي وحشي كه مي ـ قوم افسانه گوگي و ماگوگي. 1

)مؤلفي ه تبصر. (شمال شرقي رانده است

)مترجم. (است» جوجأجوج و مأي«اي همان      اين قوم افسانه
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زد و گـاه از     رسسيد، تنها چشمانش با نگـاهي هراسـان دو دو مـي           ر و با صالبت آرام بنظر مي       تناو ،خان
گرفت، سطح رود متموج بـود و امـوج كـف بـر     باد شدت مي. نگريستچشم به آبهاي تيره دنپر مي ي  گوشه  

.غلتيدندلب از پي يكديگر به پيش مي
گرفتنـد و تمـام     نقره از او پاداش مي    ي  مالحان مشت مشت سكه   . كرم خان آنروز گشوده بود    ي  كيسه  

هاي منقش به پشت    اي را كه غاشيه   اسبان زبده : روز براي عبور دادن آن كاروان بزرگ سخت در تكاپو بودند          
پـرواري كـه شـاخهاي بزرگـشان        ي  هـاي مادينـه     كشيدند، گاوميش داشتند، شتراني را كه هراسان نعره مي      

گلوبنـدها و   هاي نيكـو و      آنانرا به جامه   ، ابرويي را همانجا در كرانه     خميده بود و كنيزكان سبزه روي مشكين      
اينهـا تحـف و هـدايائي    . رساندندديگر ميي  كرانه هراستند ـ پي در پي از يك كرانه ب آهاي رنگين ميشرابه

.بردندبود كه براي كنياز اعظم كيف و كنيازهاي ديگر روس مي
:گفتندجماعت با هم مي
ي صدها هزار اسب او در پهنـه  . مده است كوتيان نام دارد و كالنترين خان قبچاق استـ اين خان كه آ    

 داغ او را كه شكل نعلي است با دو خط در زير آن، بر روان                ،ند و همه  چرمي» ديكوئه پوله «ران دشتهاي     بيك
.خود دارند

:برخي از آنان ميگفتند
آمـدن او بـه كيـف بيهـوده     . شكري گران گرد آوردتواند لاو به تنهايي مي! ـ كوتيان خداوند دشت است 

خانهاي ديگر قبچاق نيز با تمام ايل و تبار خود بـسوي سـرزمين              . اينجا كشانده است  ه  احتياج او را ب   . نيست
لشكرهاي قبچاق با اسبان زره پوشيده و بـا   . گذرندروس روانند و هم اكنون از تمان گدارها و پلهاي دنپر مي           

عاقبت اينكار چه خواهد شد؟ نكند نيات ناپاك در سر داشته باشند؟ قبچاقان             ... زنند  يآب م ه  سپر و سنان ب   
شتران ي  آيند، آوازشان از دور به ناله       وقتي از دشت بسوي ما مي     . خوانندهاي شادي هم نمي   حاال ديگر ترانه  

...ماند مي
-اي روس آمـاده مـي      كنيازهـ   كنياز اعظم كيف را با شتاب تمام براي شوراي         1 مستيسالو رومانويچ  قصر

هـايي بـا اسـباني از       نان پيـك  ي آ بسوي همه   . ي كنيازها را از خرد و كالن انتظار داشتند        گورود جمل . كردند
. آنها را براي دفاع از مرز و بوم روس فرا خوانده بودند،اصطبل كنياز فرستاده
هر يك از كنيازهـا بـا گـروه         . نبود كنياز كيف آسان     نه از چنين مهمانان نامداري براي     پذيرايي آبرومندا 

ـ رانش نيز بيـشتر بو    ا يك كنياز برتر بود، سو     تلزآمدند و هر اندازه مقام و من      سواران خود مي   كـارگزاران  . ددن
 و كلوچـه و كمـاج بپزنـد و بـه قـصر كنيـاز                2»گپيرو«بان  كيف را واداشته بودند       كنياز تمام نانوايان و قصا    

 حاال ديگر با دوران فرمانروايي مونوماخ در صـد سـال پـيش قابـل قيـاس                  قدرت و ثروت كنياز كيف    . بياورند
ياسـالول،  كيـف، پـروه   : در آن دوران تقريباً سراسر سرزمين روس در فرمـان كنيـاز اعظـم كيـف بـود                 . نبود

) مؤلفي تبصره . (هاـ آخرين كنياز خاندان موناماخ) 1223-1214: ( ـ سالهاي حكومتمستيسالو رومانويچ . 1

)مترجم. (گذارند كلفت و ترد كه ميان آن گوشت ريزشده يا مربا و غيره مي ـ نوعي نان شيرينيپيروگ. 2
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تمـام  . او تعلق داشـت ه  سمولنسك، سوزدال، رستف و حتي شهر ثروتمندي چون نووگورود دوردست، همه ب           
نـام روس را  ي مونومـاخ آوازه  . ت نداشتند دست از پا خطا كنندأبردند و قبچاقان جر   فرمان مي  او   كنيازها از 

كنيازها شـهرها  .  شدميولي با گذشت زمان خاندان موناموخ به چندين شاخه تقس . به تمام مرزها رسانده بود    
ستيسالو رومانويچ، تنهـا     اينك م  كردند و نوادگان خوشي تقسيم مي   وو واليات را ميان پسران، برادر زادگان        
هاي كنيازهاي روس رمق    طي بسيت و پنج سال اخير تاراجگري      . راندبر كيف پيوند بريده و ناتوان فرمان مي       

در طول اين مدت كنيازهاي بالد گاليچ، والديمير، سوزدال و نيز قومي از وحـشيان دشـت                 . از كيف برده بود   
يتخت باستاني را تـارج كردنـد و بـه    خوانده بودند، بارها اين پا  كه كنيازهاي فرومايه آنها را نزد خود       1قبچاق

.اين باليا كنيازنشين كيف را به مقام يك واليت ناچيز تنزل داده بود. آتش كشيدند
ها همچنان ويران و بـي      بسياري از خانه  . جها براي اهالي كيف آسان نبود     ااحياي پايتخت پس از اين تار     

...در و پيكر مانده بود 
آمد و اين بال كنيازهاي ناسازگار، مغـرور و لجـوج           اي از جانب دشت به پيش مي       بار ديگر بالي تازه    حاال

تر با يكديگر در سـتيز بودنـد يكجـا    خت بهتر و شهر پرخراجتر و واليت پرجمعيت ترا كه تمام عمر بر سر پاي      
. طلبيدنـد افتند و ياري مي   شتحتي دشمنان كهن يعني قبچاقان خود تعظيم كنان به كيف مي          . آوردگرد مي 

نشستند و زانـوي غـم      سراي قصر كنياز مي   ي  اين قبچاقان با حالتي افسرده و پژمرده گرد هم جلوي دروازه            
بـر عنـان اسبـشان    . شتافتندرسيدند به استقبال آنان ميدر بغل ميگرفتند و وقتي كنيازهاي روس از راه مي       

:گفتند ملتمسانه ميبردند وزدند و دست نياز به پيش ميبوسه مي
ما يـاري كنيـد تـا دشـمنان         ه  ب! دفاع از ما برخيزيد   ه  ب! به دشت ما بشتابيد   ! ـ افواج خود را بسيج كنيد     

!شرير را برانيم
جدا از يكديگر ايستاده بودند، بـا هـم مباحثـه    و  كنيازها با مالزمان خود در سراي قصر كنياز گرد آمده           

چه بحثي هست، ولي كـارگزاران كنيـاز كيـف          جاي  ديگر  اختد تا ببينند  پرددم زدن مي  كردند و گاه به ق    مي
.شدند به مهمانسراي قصر كنياز اعظم بروندكردند حاضر نميهر چه به آنها اصرار مي

اي هـ اش بـا كـاله  مشاوران صـحرايي . كوتيان، خان قبچاق نيز با غرور هميشگي خود در سراي قصر بود  
 دشت، عبوس و بي حركت، دست بـه سـينه در برابـرش              ز تابش آفتاب و بادِ    هاي تيره رنگ ا   بوقي و با چهره   
سـاخت و    او را از نام و نشان كنيازهاي تازه وارد با خبر مـي             ،ديلماج پيري از جماعت آوارگان    . ايستاده بودند 

سنجيد كه چه كـس را     كوتيان پس از آنكه مي    . تر است رداد كه كداميك از آنان متنفذتر و مقتد       توضيح مي 
بـه پـيش ميرفـت و در حاليكـه          انداخت و   بايد تجليل كرد، با تن و توش سنگين و گامهاي ناهنجار لنگر مي            

تـاراج سـال   .  صـورت گرفـت  1210 و 1207-1204-1202-1169-1162بزرگترين تاراجهاي شهر كيـف در سـالهاي    . 1

ن سال كنياز روريك روستيسالويچ در كشاكش بر سر قدرت، قومي از قبچاقان وحشي را نزد خود          آدر  .  فراموش نشدني بود   1204

 اموال را تاراج كردند و جمع كثيـري از مـردم كيـف را بـا كودكـان خردسـال بـه                 ،اين قوم شهر را سوختند، اهالي را كشتند       . خواند

)مؤلفي تبصره . (ري بردندياس
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كرد و دستي به شارب     كرد و باز با وقار قد راست مي       رسيد تعظيم مي  زحمت به زمين مي   ه  تانش ب شگنوك ان 
:گفتكشيد و ميبلند نيمه سياه و سپيدش مي

بايد دست يگانگي بهم دهيم و اجـل را         ! شتابدما مي ي  اجل بسوي همه    ! ر دريغ مدا  ـ از ياري و برادري    
مـن هـيچ    ! رسم احترام بپـذير   ه  آنرا ب . ام حقير مشمار  ي تقديم آورده  ناقابلي را كه برا   ي  هديه  ! از خود برانيم  

.خواهم حق حرمت همه را بجا آرمبا تقديم اقمشه، اسب، رمه و كنيز مي. امكس را از ياد نبرده
شد، ولي كنيازها همچنان جدا از هم در سراي پرغوغاي قصر كنياز ايستاده بودنـد و                مروز نزديك مي  ني

همـه مراقـب بودنـد كـه چـه كـسي اول وارد              . كردنـد با فريادهاي حنجره سوز با يكديگر جـر و بحـث مـي            
 ـ شايد منتظـر   گفتند كنياز مستيسالو رومانويچ هنوز در انتظار استمي. مهمانسراي كنياز كيف خواهد شد

ايـن كنيـاز توقـع      . ولودوويچ، كنياز مقتدر و متفرعن سوزدال از شـمال برسـند          يكهاي يوري و سه    پ است كه 
بعـالوه  . دارند كه شورا در شهر او، والديمير تشكيل شود و به شواري كنيازها در شهر فقير كيف نخواهد آمد             

كيد خاص به شورا دعـوت      أ همه را با ت    او. ي نيست  كنياز والت گاليتسيا هم هنوز خبر      1از مستيسالو اوداتني  
!شود، بيدرنگ به شورا بياييدبالي اجتناب ناپذير نزديك مي: هاي او به همه گفته بودندپيك. كرده است

:ناگاه همه به جنب و جوش آمدند و گفتند
-آوردنـد مـي   يـ همه با كنجكاوي و در حاليكه با آرنج به يكديگر فـشار مـ              ! ـ مستيسالو اوداتني رسيد   

 به اوج شـهرت رسـيده بـود، از          3ها و لياخ  2كوشيدند كنيازي را كه با يورشهاي پيروزمندانه و غلبه بر اوگرها          
.نزديك ببيند

جا ايـستاد و بـا نگـاه تنـد چـشمان             سبكپاي وارد سراي شد و بر      ،ستيسالو اوداتني با وجود سن زياد     م
.  آويزان و بلند خود را تابيـد       اند و ديري سبيلهاي   ز نظر گذر  جويد، همه را ا   ي را مي  سياه و نافذش، گويي كس    

كالهخود زراندودش در پرتو آفتـاب ميدرخـشيد و زره سـبك و             .  آماده براي پيكار، سليح رزم پوشيده بود       وا
كنيـاز در گوشـه   . زددامن رداي سرخ فامش با حركت  گامهاي تندش، بال مي  . ظريف زرنگاري بر تن داشت    

خان به جنبش آمد و با آغـوش گـشوده بـه          .  كوتيان خان افتاد و راست بسوي او رفت         چشمش به  ،سرايي  
وقتي به يكديگر رسيدند، شانه به شانه هم ساييدند و كوتيان سر بر سينه كنياز               . استقبال مستيسالو شتافت  

.لرزدهاي خان قبچاق سخت ميكاله سفيدش به خاك افتاد و همه ديدند كه شانه. نهاد
:هم گفتنده كنيازها ب

ـ » كامياب« روسي به معني  ه يواژ) Удатный(اوداتني ـ  . (ناميدندمي» اوداتني« او را مستيسالو معاصرين كنياز گاليتسيا . 1

)مؤلفي تبصره . (ياد كرده اند» چابك«يعني )Удалой(» دالوياو«، ولي مورخين بعدها از او به لقب )مترجم

)مترجم. ( ـ قوم مجار و چند قوم ديگراوگرها.  2

)مترجم. ( ـ اقوام لهستانيهالياخ . 3
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فهمنـد كـه    اينـك مـي   . انـد اين تبهكاران كسان بسياري را از ما به اسيري برده         ! بگذار بگريد ! ـ ميگريد 
مستيسالو دختر كوتيان خان را به زني گرفته است و به ايـن جهـت در            ! اي دارد اشك چشم يتيمان چه مزه    

!حفظ پدر زن ثروتمندش ميكوشد
مچنان درنـگ    ولي مستيسالو رومانويچ ه    .ندر داد خبكيف  را به كنياز     خادمان ورود مستيسالو اودانتي     

كنيـاز اوداتنـي   ! آمد ـ خرده حـسابهاي كهنـه مـانع بـود     از پسر عم خود بيرون نمي استقبال كرد و برايمي
هـسته بـا هـم صـحبت        آاي رفت و ديري همانجا ايستاد و        كوتيان را در آغوش كشيد و سپس با او به گوشه          

.كردند
:برخي از كنيازها بانگ زدند. ديگر همه به جنب و جوش آمدندبار 

هـا  نه، اينها سوزدالي  ! شود رفت ها كجا مي  بدون سوزدالي ! اين كمك بزرگي است   ! ها رسيدند ـ سوزدالي 
. رستف استناين واسيلكو كنستانتينويچ ـ كنياز جوا. نيستند

او نيـز   . اش دميـده بـود     تازه بـر چانـه     كرك طاليي رنگي  . جوان سلحشور خوش اندامي وارد سراي شد      
زرهي در بر و كالهخود پوالديني بر سر داشت و شمـشيري            . مانند مستيسالو اوداتني سليح زرم پوشيده بود      

غشته به گل آ و آلودسراپا گرد. ونش پريده رنگ بود  لباسش بي آاليش و رداي گلگ     . بلند از كمر آويختخه بود    
-هاي مويش روي شانه گيسو كه شالله  پيري سيپد . اده شده است  ز اسب پي  شد كه هم اكنون ا    بود و ديده مي   

.دوش انداخته بوده  و گيتاري با بند چرمي بداشتريخت با او گام بر مييش مياه
:كنيازها گفتند

ي از سـركردگان بـود و بارهـا      در گذشته يكـ   ! نامدار است ي  كور و نوازنده    ي  ـ اين گرميسالو، سراينده     
ولي گلب، كنياز رزان بر او خشم گرفت و او را به سرداب انداخت و كور كـرد         . د هم شكسته بو   ان را در  قبچاق

ز آن هنگـام    ا. سـرود تـا سـرانجام آزاد شـد        گرميسالو در زندان ترانه مي    . و سه سال تمام در بند نگاهداشت      
امروز البد ما آواز او  ... سرايد  ترانه مي   ،رود و در وصف وقايع روزگاران كهن      رديگر مي پيوسته از شهري به شه    

.را خواهيم شنيد
كنيازها خود به   .  ارشد را سالم گفت و از همه احوالپرسي كرد         يكنياز جوان با تبسمي دلنشين كنيازها     

:پرسيدندشتافتند و مياستقبال او مي
ـ              ها نمي ـ چرا سوزدلي   وري آيند؟ تو در همسايگي آنها هستي و بايد بداني سبب نيامدن آنان چيست؟ ب

مگر تو نتوانستي او را متقاعد كني كه بيايد؟. ولودوويچ، كنياز اعظم سوزدال عم تني توستوسه
:واسيلكو گفت

... داند حال خواهد آمد يا نه، هيچ كس نمي! ـ همچنان مشغول فكر است
ك همـه يـ   . آستان قصر كنياز در آمدنـد     ي  اهي در دو صف به ايوان سرپوشيده        پدر اين ميان ده مرد س     

هاي ايوان فرود آمدنـد و در دو سـوي آن           سپاهيان از پله  . هاي كوتاه قد، باالبلند، در زره و كالهخود و با نيزه        
-ه بر عصايي كه دسـته     يككنياز با گامهاي آهسته ت    . كشيدندبه انتظار خروج كنياز مستيسالو رومانويچ صف        
- خسته و بي   ،انحنادر زير ابروان صاف بي    چشمان با مهابتش    . اي به صورت عقاب زراندود داشت، بيرون آمد       
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پوشانيد، زناري بـا شـمايل زريـن مـسيح          يشي دو شاخ آميخته با تارهاي سپيد رخسارش را مي         ر. نشاط بود 
مانـد نـشان    مايش كه به شمايل مقدسين مـي      يگردن آويخته بود، رداي زربفت بر تن داشت و س         ه  مصلوب ب 

كنياز با  . هاي شبانه گذرانده است   كليسا و مناجات  در  ي به عبادت     را بيش از امور جنگ     داد كه اوقات خود   مي
-گويي غم او را رنـج مـي       -ها فرود آمد و روي آخرين پله ايستاد و با آوايي حزين             اندك لنگشي در پا از پله     

: گفت،دهد
!ـ مهمانان گرامي قدم رنجه فرماييد

ن را در بانـگ خـود محـو كنـد، فريـاد             كوشيد صـداي ديگـرا    كنيازها همه باهم، در حاليكه هر يك مي       
:كشيدند

بـدون  ! ا به سنگ بكوبنـد    ان وحشي؟ بگذار سرشان ر    اي؟ براي نجات قبچاق   ه دعوت كرد  ـ ما را براي چه    
!كنيمما تماشا مي. بگذار خود به فكر نجات خويش باشند! سانتر ميشودآآنها كار 

وي هاي كج و معـوج و گامهـايي ناهنجـار بـس       خان با هيكل سنگين از ميان جعيت درآمد و با پا          كوتيان
:ي كرد و دامن رداي زربفت كنياز را بدست گرفت و نفس زنان گفتئها شتافت و تعظيم غراپله

مـا را   !  و من نيز بر همـين منـوال        يتو در گذشته به من مهربان بود      ! آورمـ پدر، در برابر تو سر فرو مي       
اين تبهكاران كه تاتار نام دارند چون گرگان        ! را برانيم » زخاننيوچگ«ياري كن كه قوم شرير      ! بجاي پدر باش  

آينـد و سـرزمين روس را       اند و فردا به سراغ  شما مـي        امروز خاك ما را گرفته    . تازنددرنده بر سرزمين ما مي    
ت نابودي  د و فردا نوب   ناندازما را بر مي   ي  ما ياري نكنيد، امروز ريشه      ه  اگر ب ! دفاع از ما برخيزيد   ه  ب. گيرندمي

.ع برخيزيمافده دست بدست هم دهيم و يكجا بهبايد هم! ها خواهد رسيدشما روس
: وردند آ از كنيازها با ناخرسندي بانگ بربرخي

!ها چيستاين ياوه! م خاموش شوـ غراب شو
:گفتندگروهي از آنان مي

جهت چه سودي دارد؟ غوغاي بي! ـ ساكت، بگذاريد حرف بزند
! چ قوت و قدرتي ندارنـد     اكنون در خاك ما هي    ! ـ قبچاقان دشمنان ما هستند    : كشيدندميديگران فرياد   

!نها را كشت و اموالشان را ضبط كردآبايد همه 
غوغاي عجيبـي   . گران باشد يدكوشيد فريادش رساتر از     هر كس مي  خاست و   اي بر مي  هر دم غرش تازه   

ولي غوغا  . كردت به سكوت دعوت مي    نگريست و با دس    مي  اين وضع را   ،كنياز كيف با حالتي درمانده    . برپا شد 
.گرفتشدت مي

:هاي ايوان باال رفت و بانگ بركشيدكنياز مستيسالو اوداتني با گامهاي مصمم تيز از پله
مگر ما همه فرزندان خـاك پـاك روس مقـدس           ! ـ كنيازهاي نامدار و سرداران پاك نهاد، دالوران روس        

هم ما آنها را كشته و از آنها اسـير          ! و جنگهاي گذشته با قبچاقان را فراموش كنيم       نيستيم؟ نقارها و ستيزها   
اينك هم براي قبچاقان و هم براي ما روزهـاي          ... اندتش كشيده و درهم كوبيده    آرا به   ما  ايم و هم آنها     گرفته

و نقـار و جنـگ بـا    نام و نشان وفاق و وداد بـا قبچاقـان بـه از نفـاق       در برابر دشمن بي   ... سخت رسيده است  
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 قبچاقان چه بـسا  ،ونيزخان به ياري قبچاقان نشتابيماگر ما هم اكنون در قبال تاتاران كافركيش چگ       . آنانست
. را تسليم آنان خواهند كرد و آنگاه نيروي خصم فزونتر از آنچه كه اكنون هست خواهد شددخو

تر و حقيرتـر از     ؟ شايد جنگجوياني ساده   ـ اين تاتاران چگونه مردماني هستند     : از كنيازها بانگ برخاست   
شمارشان چيست؟. قبچاقان باشند

:كنياز اوداتني گفت
ـ   مي.  جنگيده است»چگونيز«ها با تاتارهاي    اتفاق آالن ـ خان كوتيان به      هـم  ه گويد آنها بـا گروههـاي ب

 آمده و از در     1»اوبزها«تاتاران از راه دور از آنسوي سرزمين        . زنندباك شمشير مي  برند و بي  فشرده هجوم مي  
 قبچاقان تاختنـد    تاتاران بر بنه  . قبچاقان به تنهايي ياراي جلوگيري تاتاران را نداشتند       . اندبند آهنين گذشته  

سيري  گرفتند، اسبان و رمه و تمام امول كوتيان و سـركردگان ديگـر قبچـاق را بـه تـاراج                      اه  و زنانشان را ب   
چـون سـگان   . نـد آنهـا را كجـا انبـار كننـد     ندا سرشاري دارنـد كـه نمـي       اكنون تاتاران چنان غنائم   . .. بردند

-انبارهاي بسيار گـرد آورده    ) درياي سياه (» خزريه«هاي آزوف و سواحل      و در كرانه   همردارخوار تن فربه كرد   
ي گويند كه من نه بـرا    اگر مي . تازندهاي بنه بسوي سرزمين روس مي     خود تاتاران سبكبار و بدون ارابه     ... اند  

خاطر زادگاه مقدسمان روس، بلكه براي خاطر پدرزن خود كه اكنون خان فقيري بـيش نيـست، سـنگ بـه                     
! زنم ـ اين سخن چيزي جز دروغ نيستسينه مي

بلنـد  ي  جمعيت كنيازها نفس در سينه حبس كرده بودند و به سخنان كنياز مستيسالو كه نام و آوازه                  
:يكي ميگفت. بانگ برخاست از چند تن از آنان . ندنداداشت گوش مي

.ست روز راه استيبسيار دور و ب» خزريه« بحر ـ از اينجا تا كرانه
:گفتديگري مي
اين بـار اسـتقبال از آنـان كـار كنيـاز           ! كنيمنيست كه ما مهمانان ناخوانده را استقبال مي       لـ اين بار او   

!كيف است و خود بايد در فكر آن باشد
ي واحد ندارنـد و كينـه   ي تند كه كنيازها از مهر برادري عاري هستند، اراده    دانسريدند و مي  غهمه مي 

.سوزاندجوشد و خرده حسابهاي كهنه آنها را ميهايشان ميديرينه در سينه
هـاي زربفـت   اي از خدام كلسيا كه طيلسان دسته. در اين ميان ناگهان بانك سرود مذهبي بگوش رسيد        

2چهار شـماس  . كنيازها را فرو نشانند   ي  ديد آمدند تا آتش شور و مشاجره         الزم پ  ه ي بر تن داشتند در لحظ    

افروختـه،  هـاي مـومي قطـورِ    با شمع  يدادند، پسران خردسال  سوزهاي زنجيردار تكان مي    ستبر كه عود   سينه 
ي مشكين محاسـن كـه زريـن كـاله          ه چرده ل سي صدست و سرانجام مطران يوناني اال     ه  كشيشان پير خاج ب   

از هر طرف دست او را گرفتـه بودنـد، سـرود خوانـان از پـي                 كه  ر داشت و دو پسرك خردسال       سترگي بر س  
.همهمه فرو نشست. ها ايستادنديكديگر به پيش آمدند و پاي پله

)مؤلفي تبصره . (يكي از اقوام ساكن قفقاز شمالي بودند-)Obeze(زهاباو. 1

)مترجم. (»شمس«يمشتق از واژه .  خادم معبد آفتاب در نزد آفتاب پرستاندام كليسا و نيز ـ عنوان گروهي از خُشماس. 2
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دست متبرك روحاني پير بوسـه زد و آهـسته          كنياز كيف به استقبال مطران رفت و سر فرود آورد و بر           
:گفت

هم دهند و جـاي قهـر و   ه كنيازها را متقاعد كن كه دست اتحاد ب! ز كنـ پدر مقدس وعظ و خطابه آغا      
!كين پيشين را به مهر و عطوفت بسپارند

تـدركس ـ   ابه آيين كليساي (ها به ايوان رفت و آنجا دعاي خير خود را در جهات سه گانه مطران از پله
اي را كه كالم بـه كـالم از بـر    طابهاي شكسته خلهجهبا نثار حاضران كرد و سپس به زباني روسي و         ) مترجم

:كرده بود، آغاز كرد و گفت
 بـراي رضـاي خـدا       !روي كالم انجيل بياموزيد   كاري را از    زهد و پرهيز  ! حبوب من ـ برادران و فرزندان م    

! ...عنان، خدا را تمكين، تن را عبوديت و خشم را كظم بادرا زبان ! كارهاي نيك مجبور سازيدخود را به 
مستيسالو اوداتني نگاهي هراسان به اطـراف خـود انـداخت و            .  سر بزير و مطيع ايستاده بود      كنياز كيف 

:دادمطران به سخن ادامه مي. ها هويداستديد دهانها از شگفتي بازمانده و آثار ناخرسندي در چهره
ورزند و تـو  ن مياگر به تو كي ! كنند، تن به تمكين بده و از انتقام بپرهيز        ـ اگر تو را از چيزي محروم مي       

خداوند به ما فرموده اسـت بـه سـه    !  دست دعا بلد كند،گويناگر ترا دشمنام مي! آزارند ـ شكيبا باش را مي
...غفار، اشك و صدقه تاس: كار نيك بر دشمن غلبه كن

:مستيسالو اوداتني آهسته به چهار شماس نزديك شد و در گوش آنها گفت
در حضور چه كساني از اشك و اسـتغفار         ! گفتارش مغشوش است  ! ست ا هـ اين يوناني عقل از دست داد      

ر يـك از   هه  ب. زود يكي از سرودها را آغاز كنيد      ! گويد؟ مخاطبين او كنيازها هستند، نه عوام الناس       سخن مي 
!مدهشما گوسفندي پاداش مي

ي آنـان تمـام     چهار شماس هم آوا به خواندن سرود پرداختنـد و از پـ            مطران همچنان در گفتار بود كه       
كارگزاران كنياز دور مطران حيـران را       .  آواز بركشيدند  ،كشيشان و پسران خردسال با صداهاي زير و بم خود         

.گرفتند و او را بسوي تاالر كنياز هدايت كردند
:وردآ روي آخرين پله ايستاد و بانگ برهاي ايوان باال رفت ووي جوان، كنياز رستف از پلهكواسيل

بـوم روس، بخـاطر مـسيحيان بـا          اينجا شتافتم و اينك بخاطر زاد      دور و رستف بزرگ به    ـ من از شمال     
 آمدند و به ما پيغام دادنـد كـه          ا مستيسالو رومانويچ شتابان نزد م     پيكهاي كنياز كيف،  . گويمشما سخن  مي   

ود را بـا خـود      چيز سواران خ  امن گروه ن  . بيدرنگ افواج خود را بسيج كنيم و به دفاع از زادبوم روس بشتابيم            
خواهـد  ولودوويچ است همچنان سـرگرم فـال گـرفتن اسـت و مـي         آوردم، ولي زورمندترين ما كه يوري وسه      
شـنوم كـه    يا از كنار آن خواهند گذشت؟ در اينجا نيز من مي      دنكنببيند كه آيا تاتاران به سوزدال حمله مي       

:گويندمي
از استفغار و اشك سخن ميگويند كه شايسته        مطران مقدس نيز    » !بگذار هر كس در بند خويش باشد      «

دشـمن بـا نرمـي و    ... سلحشوران دل از جان برگرفته     ي  بنده  يپيران سالخورده پاي بر لب گور است نه ز        ي  
...ماند گيرد و با اين تمهيد سرزمين روس محفوظ نميمالطفت آرام نمي
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:از جمعيت كنيازها صدا برخاست
!ويدگـ راست است، واسيلكو درست مي

:واسيلكو گفت
ايـن مهمانـان    ي  بايـد سـربلند بـه مقابلـه         ... آينـد    شتابان به پيش مـي     ،نام و نشان  ـ قومي شرير و بي    

تاتـاران بـال ندارنـد و      . بايد شر آنان را از خود دفع كرد و براي هميشه آنان را درهم كوفت              . ناخوانده شتافت 
ز كنند ناچار بايد بر زمين نشينند و آنگاه خواهيم ديـد كـه              توانند از روي دنپر پرواز كنند و اگر هم پروا         نمي

...خدا چه خواهد 
:كنيازها بانگ زدند

!كنيمـ ما آنها را با شمشير و تبر درو مي
:واسيلكو به سخن ادامه داد و گفت

نان نجمن كنيم و ببينيم آيا دشـم      ـ حال بايد به تاالر كنياز مستيسالو رومانويچ برويم و به آيين قديم ا             
.ون را بايد با اشك و استغفار پذيره شويم يا با تبرهاي لب تيز آبا و اجدادي و با شمشيرهاي برندهعلم

:كنيازها بانگ برآوردند
.گويدـ كنياز واسيلكو درست مي

:از هر سو بانگ برخاست
!ـ چنين باد

زيردست مستيـسالو  گيرد؟ سردار سپاه چه كسي خواهد بود؟ من ـ سركردگي را چه كسي به عهده مي 
!رومانويچ نخواهم رفت

:ديگري گفت
-او ما را به كاميابي مي     . اند نناميده »كامياب«او را بيهوده    . سپاه باشد ـ بگذار مستيسالو اوداتني سردار      

! ...رساند
زمان زيادي را به . بيست و سه كنياز وارد تاالر قصر كنياز كيف شدند تا تصميم بگيرند كه چه بايد كرد                

 بر اردوي تاتـاران     هاي آزوف گفت بايد در كرانه   مستيسالو اوداتني مي  . ر گذراندند، ولي به توافق نرسيدند     شو
كنيم و آنگـاه نـه تنهـا    ما پس از تصرف انبارها تمام امولي را كه در آنهاست تبديل به احسن مي     «. حمله برد 

».آوردكنيازها، بلكه هر سپاهي غنيمتي سرشار به چنگ مي
توانـستند سـردار    پسنديدند، ولي بهيچوجـه نمـي      از كنيازها مي   اي آزوف را بسياري   ش بر كرانه  فكر يور 

.ي تمام سپاه برگزينندارواحدي ب
در اين هنگام يكي از آوارگان بياباني از دشت رسيد و خبر داد كه تاتاران ناشناس با لـشكري انبـوه بـه                       

قرار بر آن گذاشتند كه براي مقابلـه بـا تاتـاران از راه             . اين خبر اخذ تصميم را تسريع كرد      . سوي دنپر روانند  
. خورتيتسا برسانندي دنپر خود را به مردابهاي  پيرامون جزيره 
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سرور باشد و هـيچ يـك       كنيازها در يك امر توافق كردند و آن هم اين بود كه هر كنياز بر سواران خود                
ه تاتار را به تصرف در آورد بايد غنائم         اگد و اردو   زودتر به آزوف برس    سكهر  . ديگري تجاوز نكند  ي  بر حيطه   

.را از روي درستي و راستي با كنيازهاي ديگر تقسيم كند
ـ                   ضـد كنيـاز   ه  آنگاه همه خاج را بوسيدند و سوگند ياد كردند كه پيمان نشكنند و اگر يكي از كنيازها ب

زها روي هـم را بوسـيدند، ولـي         كنياي  سپس همه   . ديگر به جنگ برخيزد همه با هم بر پيمان شكن بتازند          
.مستيسالو رومانويچ و ادوداتني از يكديگر روي برتافتند

اي دژم بـه    او بـا چهـره    . رسيدوقتي كنيازها از جا برخاستند كنياز واسيلكو نگران و انديشناك بنظر مي           
.پير در انتظار او بودي گرميسالو سراينده . ايوان رفت

:واسيلكو گفت
بجاي تالش براي دسـت يـافتن بـر         . نين نيست چرسم جنگ   .   نيك نخواهد انجاميد    ـ كار ما به فرجام    

ـ  ،پراكنده رفتن و روي از هم برتافتن      .  ديگر از جا برنخيزند    هغنائم تاتارن بايد آنها را چنان درهم كوبيد ك         ه  ب
.خود فرود آوردن استدست خويش بال بر سر

در سراي  . يدنددرخشاي كنيازها در آسمان مي     ه ارگاههوا گرم بود و ستارگان بر فرار قر       . شب فرا رسيد  
وط نشـستند   وقتي مهمانان روي نيمكتهـاي بلـ      . چوب بلوط براي شام آماده شده بود      رازي از قصر ميزهاي د  

هاي كنياز و غازهاي بريان پرداختند و پسراني با مشعلهاي فروزان گـرد ميزهـا               »گپيرو«وخاموش به تناول    
ايوان قصر  ي   بر بلندترين پله     ه سراينده پير گرميسالو را ك     ،هالعنور مرتعش مش  صف كشيدند، همه در پرتو    

هـاي سـرخ فـام      پير حفـره  ي  نواي دل انگيز گيتار در فضا طنين افكند و سراينده           . كنياز نشسته بود، ديدند   
 خوانـدن   نور خود را بسوي آسمان گرفت و با صدايي كه اندكي خراش دار بود آواز بر كشيد و به                  چشمان بي 

.باستاني محبوب خود پرداختي ترانه 
نيازهـا، از فنـاي جنگـاوران    كويچ بر قبچاقان، از نفـار و نقـاق   ايگور اسويتوسالي ترانه از يورش دليرانه    

ـ      دروازه« پـي آن     ثمر به خاك هالك افتادند و از      ها بي دلير روس كه در اثر اين نفاق       ههـاي سـرزمين روس ب
...كرد ايت ميحك» روي دشمنان گشوده شد

انديـشيدند كـه آيـا       و با خـود مـي      دشنيدند سر روي دست نهاده بودن     بسياري از كساني كه ترانه را مي      
 كـار  ،هـا  در پي ندارد و اين ستيزها و دشمني    راي كنيازها از يكديگر، همين بال       اكنون نيز ناسازگاري و بيزار    

...بوم را تباه نخواهد ساخت؟ سترگ روس يعني دفاع از زاد
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فصل هشتم

تدبير جنگي سوبوتاي بهادر
همـه از پيـر و      . خود آمده بـود   ي  هزاره  جبه نيز با ده امير    . ا فرا خواند  خود ر ي  سوبوتاي ده امير هزاره     

جبه از روي سـرهاي حاضـران چـشم بـه      . دادندجوان در يورت جرگه زده بودند و به سخنان جبه گوش مي           
:گفتبيند ميور چيزي مييك نقطه دوخته بود و گويي در دوراد

مـا ايـن    . رنداي آن بامهاي بلند گنبدين پوشيده از زر سرخ د         »هانمازخانه«... ـ كيف شهر ثروتمنديست   
ريـزيم  در برابـر    اسب سـپيد چنگيزخـان، مـي   دنناب، همچ اسبي از زرِاداريم و از آنهرين را بر ميبامهاي ز 

.داريمشادروان او بپا مي
:دندمغوالن بانگ بركشي

!بريمـ اسب زرين براي چنگيزخان پيشكش مي
:جبه ادامه داد

-تمـام ايـن خانـان       . نامنـد مـي » نيـاز ك«ـ روسها اميران و خانان بسيار دارند كه آنان را به لسان خود              
واري از اينرو در هم كوفتن آنان كار دشـ        .  ايلهاي گوناگون پيوسته با هم در ستيزند       ـ چون سگان  » كنيازها«

، از خـود   و آنهـا     را در يك تركش و زير لـواي واحـد گـرد نيـاورده اسـت                  »كنيازها«هيچ كس  اين     . نيست
.چنگيزخان ندارند

:اميران هزاره گفتند
!شوددر سراسر عالم يافت نميپيشوايي چون چنگيزخان كبير ما ـ 

:جبه گفت
 كيف را بـه تـصرف آوريـم     تش كشيم وآ روس فرود آييم و سراسر آنرا به ـ ما بايد چون صاعقه بر ملك    

.ـ جبه مكث كرد... تا 
:اميران هزاره پرسيدند

ـ تا چه شود؟
.ما برسده ايم بفرستاده» همتابزرگ يكتا و بي«ـ تا پاسخ پيامي كه براي 

:مغوالن گفتند
. خواهد كه خـود وارد كيـف شـود        او مي ! ـ چنگيزخان فرمان خواهد داد كه تا آمدن او در انتظار بمانيم           

ايم و گرفتن كيف براي ما دشـوار        تاكنون ما شهرهاي بزرگي چون بخارا و سمرقند و گورگنج را تصرف كرده            
!رف كنيمصتبايد هر چه زودتر كيف را . نيست

دم «نگريستند و منتظـر بودنـد ببينـد ايـن پلنـگ محتـال و محتـاط                  همه زير چشمي به سوبوتاي مي     
خود را به نوبت بـه هـر يـك از آنـان             ي  لميده بود و چشم گزنده      سوبوتاي به يك پهلو     . گويدچه مي » بريده
.دوختمي
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:نام گميابك گفته يكي از اميران هزاره ب
روسـها و قبچاقهـا زيـاد       ي  عـده   . پندارد، نيـست  ـ درهم كوفتن روسها به اين آساني كه جبه نويان مي          

ه زرهـم از هـ    » تومـان «يم و يـك     زار سـوار  ما بيست ه  . ما كم است  ي  ولي عده   . رسداست و به صد هزار مي     
ولي اين جماعت همين كـه مـا عقـب نـشيي آغـاز كنـيم چـون جمـع         . گردان بياباني رنگارنگ با ما هستند 

ورود به سرزمين روس كه لشكري بسيار بزرگ و زورمنـد  . هراسان گنجشكان هر يك به سويي خواهند پريد    
بايـد از اينجـا بـاز گـرديم و زيـر بـال نيرومنـد          .. .ما نبايد به كيف حمله بـريم        . دارد براي ما خطرناك است    

...چنگيزخان قرار گيريم 
: جبه گفت

ياد نداري كه وقتي ما بـه اتفـاق تـو و بهـادران ديگـر از ديـوار عظـيم چـين                       ه  ـ گميابك شجاع، مگر ب    
هاي آباد آن تاختيم، شمار چينيان از روسها هم فزونتر بود؟گذشتيم و بر جلگه

.همه خاموش شدند و بسوي او سر برگرداندند. آمد و دست تكان دادسوبوتاي به جنبش 
:ني به سخن پرداخت و گفتأسوبوتاي با ت

سـپس بايـد   . در گذشته بر چه منوال رفتار كرده است    » بزرگ يكتا «ـ در آغاز هر كار بايد بياد آورد كه          
يلـه دسـت زد و دشـمن را رام    نخست بايـد بـه ح  . بود، چسان عمل ميكرد  كه اگر او در جاي ما مي       دانديشي

د و يـ آنگاه بر او هجـوم بر ... د و پنجه بگشايد بكرد، بر موي او دست كشيد تا چشم فرو بندد و بر پشت بخوا           
!گلويش بدريد

زيـر  ه  فكر بازگشت ب.حاال ديگر روشن بود كه چه بايد كرد . همه راست نشستند و به يكديگر نگريستند      
:سوبوتاي به سخن ادامه داد... د از سر بدر كرد ي خاقان اعظم را بادنموربال ني

اي را در راه زيـر   ملخ خفتـه ،توانستند ما را بدانسان كه شتري ـ روسها زيادند و چنان نيرومندند كه مي       
. زننـد روي هم چنگ مـي ه آنها پيوسته ب » نكنيازا«! ندرا نظم ند  اولي آنه . كند، درهم بكوبند  پاي خود له مي   

با اين  ...  روانست ياند و هر يك به سوي     هماند كه در دشت پراكند    اي از گاوان زورمند مي    لهلشكر آنان بسان گ   
گوينـد ايـن ماستيـسالب    مـي ... نامنـد  مي» ماستيسالب بهادر«او را   ! ندرااي د  جبه دوصف روسها نيز از خو    

ي بهادر ندارنـد تـا آنگـاه    ي روسها سوبوتالو.  بسيار كرده و در تمام جنگها فاتح و كامياب بوده است    ياجنگه
! ياريش بشتابد و از مهلكه برهانده افتد بتازد و به مهلكه ميكه ماستيسالب به پيش مي

:مغوالن بانگ زدند
.بريمآوريم و نزد چنگيزخان ميـ ما اين ماستيسالب را زنده به چنگ مي

:سوبوتاي گفت
خود د و كالهخود زرين از سرش بردارد،        ـ من قوي ميدهم كه هر كس ماستيسالب را زنده به چنگ آر            

.حق خواهد داشت او را نزد چنگيزخان ببرد
س ايـستاده  گفتند تا قراوالني كه در بيرون به پا      همه آهسته سخن مي   . اين انجمن ديري بطول انجاميد    

.نگي سرداران مغول نشنوندجبودند چيزي از تدابير 
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-در كرانـه  ديگر» تومان«در پيش گرفت و سوبوتاي با       سواران خود راه غرب     » تومان«روز ديگر جبه با     
.كالكا باقي ماند تا نيروي اسبان را تقويت كند و  براي كارزا قطعي آماده سازدي هاي رودخانه 
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فصل نهم

هاي دنپرمغوالن در كرانه
علفها كـه بـسرعت قـد كـشيده بودنـد بنـاي      . وزيدروزهاي متوالي باد خشك مي   . بهار بسيار گرمي بود   

ي كرد و حالتي شبيه به چشم گزنـده  خورشيد با تابش سوزان خود بيداد مي   . پژمردن و خشكيدن گذاشتند   
.راندنگرد و همه را به پيش مير به سپاهيان ميهسپي تاي داشت كه گويي در پهنه وسوب

 دنپـر   خود با يك گروه مركب از دو هزار سـوار بـسوي           . را به پنج گروه تقسيم كرد     » تومان«جبه نويان   
گذشـت  پيچ و خم شاهراهي كه از ميان دشت مي      رپيش تاخت و چهار گروه ديگر سواران را در طول مسير پ           

.خش كردپو طي قرون كوبيده شده بود 
 گله و رمه يافتند بـسوي  اد و هر جا كوچ نشينان قبچاق را بت تاختندشي ي تاتاران به پهنه چند صده 
.شاهراه راندند

ي سطح رود در پرتـو اشـعه   . وده به كنار رود عريض دنپر رسيد      اران سراپا گرد آل   جبه با يك صده از سو     
.اور بودندنفام آن شصيقلي كبودي هاي سياه قيراندود بر سينه زورق. درخشيدخورشيد مي

:ديلماج بانگ زد
!اندـ ببين، آنها سواران اوروس

هـاي مجـاور كرانـه    روي يكي از پـشته  هاي كوتاه   گروهي از جنگجويان روسي با خودهاي آهنين و نيزه        
وقتـي  . نگريـستند ت مـي شـ دي فتاب حائل چشم كرده بودنـد و بـه پهنـه      آدستها را در برابر   . دايستاده بودن 

آيند از قبچاقان نيستند و سواران قوم ديگري هستند شتابان خـود را             ها ديدند سواراني كه پيش مي     اوروس
.مجاور دشت دور شدندي ند و از كرانه ها نشستبه كنار رود رساندند و بر زورق

اي عبوس  از شدت گرما افروخته، كنار بريدگي عمودي سـاحل            جبه با مغفر آهنين نوك تيز و با چهره        
تپـه ماهورهـاي   ي رو كشيد و از شكاف تنگ چشمان ثابت خود ديري به نظـاره              فرود رسيد و عنان اسب را       

رفتـه رديـف    هاي هوا دها با مال بنـ    زد، ارابه پرجمعيتي سياهي مي  آنجا اردوگاه   . روبرو ايستاد ي  مجاور كرانه   
جنگجويان پياده و سوار هـر سـو      . كردندزارها چرا مي  فلهاي اسبان رنگارنگ در ع    گله. دندهم صف كشيده بو   

.درخشيدنداي ميسالحها در پرتو آفتاب با برق خيره كننده. در تكاپو بودند
چرخيدند و سرنشينان آنهـا بـا تمـام قـوت پـارو          گرد خود مي   ،انهنزديكي از كر  ي  چند زورق در فاصله     

:از يك زورق بانگ برخاست. زدند و با جريان تند آب در نبرد بودندمي
ايد؟ چه باد ناپاكي شما را به اين ديار افكنده است؟به خاك ما چرا آمده! ـ هي، مهمانان ناخوانده

. سخنان زورق نشينان را براي جبه ترجمه كردنددبودندو تن از آوارگان بياباني كه با جبه همراه 
:ها با بانگي رسا و پرطنين فرياد زديكي از ديلماج
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. قبچاقان بردگان و مهتـران اسـبان مـا هـستند          . ـ ما را با شما كاري نيست، ما در جستجوي قبچاقانيم          
اند و به شـما نيـز از    رساندهسيب بسيارما آه قبچاقان ب. آنانرا براي خود برداريدي  آنها را بكشيد و بنه و رمه        

.ما خواهان صلح با شما هستيم  و سرجنگ با شما نداريم. رسانندباز زيان ميدير
:ز آمدااز زورق آو

!ـ رسوالن خود را بفرستيد تا با آنها سخن گوييم
:ديلماج پرسيد

ـ با چه كسي بايد سخن گفت؟ سرور شما در اينجا كيست؟
د هست و آنها با رسوالن شما سخن خواهند گفت؟ جبه چهار تن از سواران خود را بـا                   ـ اينجا كنياز زيا   

 برونـد و     ديگر برسانند و نزد كنياز اعظم كيف       ه ي انديلماجي از آوارگان برگزيد و به آنها گفت خود را به كر           
اين دشت كار را بـا  ي پهنه آنگاه تاتاران در . ها و اموال آنانرا ضبط كند  بگويند قبچاقان را از خود براند و گله       

.سره خواهند كردآنها يك
كردنـد و پـشت خـود را بـا          ري برگزيده شده بودند مدتي اين پا و آن پا مـي           گسواراني كه براي ايلچي     

:گفتندخاراندند و ميتازيانه ميي دسته 
.ها چه سخني داريم؟ بهتر است جنگ را با آنها آغاز كنيمـ ما با اوروس

:جبه گفت
.رومل كه چنين است من خود با ديلماج به آنجا ميـ حا

:سواران فرياد كشيدند
چه بچگان بدون گرگ زورمند حامي خود       تو چه خواهد شد؟ گرگ      كار لشكر ما بي   ! تو نبايد بروي  ! ـ نه 

.رويمما مي! تو بمان. كنندخواهند كرد؟ اگر تو آنجا بروي پوستت را مي
گذشـتند  نزديك كرانه مي  ي  نه فرود آمدند و روسهايي را كه از فاصله          چهار سوار با ديلماج از شيب كرا      

.يكي از زورقها به كرانه آمد و ايلچيان مغول را با خود برد. نزد خود خواندند
كـرد  آنجا تا چشم كار مي    . نگريستمقابل مي ي  بلند رود ايستاده بود و به كرانه        ي  جبه ديري بر كرانه     

شفافي از مـه روي     ي  هاي پرآب فيروزه فامي بود كه پرده        ها و بركه   خرم و بيشه   سبز و كران تا كران مرغزار     
-سم اسبان غبار غليظي از خاك نرم را بـر مـي           . رسيدندسواران گروه گروه از هر سو فرا مي       . زدآنها موج مي  

.پراكندانگيخت و باد آنرا به اطراف مي
او انتظـار بازگـشت   .  كنـار  آتـش لميـده بـود    ،دهخود پيچيه ها پوستين ب  شبانگاه جبه روي يكي از تپه     

.قبچاقان آنها را پاره پاره كردند. ولي آنها ديگر بازنگشتند. سواراني را كه نزد روسها فرستاده بود، داشت
روزهـا  . بـرد هامون در حالتي غيرعادي بسر مي  . زدندوسو مي هاي آتش در سراسر دشت از دور س       خرمن

-هاي آتش از دورادور به چشم مي      گذشتند و شبها برق خرمن    ها از دشت مي   دره هراس زده در پناه      يسواران
...خورد 
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آورد، عبـارات جـسته   افكـار سـنگيني بـه مغـزش هجـوم مـي          . رفتتمام شب خواب به چشم جبه نمي      
-ه از خشم مي   اگ. گذشتهاي آشنا از مد نظرش مي     هكرد و چهر  ميها در كوشش صدا     اي از صحبت  گريخته
مهيب چنگيزخان پير را با كالهخود آهنـين آراسـته      ي  خواست بخواب رود كه باز يا چهره        گاه مي  و   سوخت

سـوبوتاي و يـا پـيچ و تـاب          ي  به دم روباه سياه و با چـشمان ازرق ثابـت گربـه وار و يـا چـشم بـاز گزنـده                        
...ديد شمشيرهاي رخشنده را در برابر خود مي

كنند، بلكـه خـود   ي هستند كه فرار نميدندم جنگاوران زورماين مر . يش است اينك نبرد با روسها در پ     
رسيد كـه چـه بـسا       از اين پس روزهايي فرا مي     ! ... غلبه بر آنان كار بسيار دشواريست     . شتابندبه آوردگاه مي  

.هاي خود در پيكارهاي چين بدست آورده است بر باد دهدتمام افتخاراتي را كه جبه در پرتو پيروزي
ريـن خاقـان زبـانزد      و يا بار ديگر نـام جبـه در يـورت ز           دهد  دشتها سر خود را از دست مي      ا او در اين     ي

كالهخـود زريـن    ي  همگان خواهد شد و همـه او را فـاتح بـزرگ جنـگ بـا اوروسـها و قبچاقـان و رباينـده                         
.مستيسالب خواهند ناميد

:بامداد قراوالن جبه را بيدار كردند و گفتند
اند كـه  اينجا آوردهه ها آنقدر زورق از قسمت باالي رود ب      اوروس... ا برپاست   ـ ببين در آن كرانه چه غوغ      

گـروه بزرگـي از جنگجويـان       . اندهاي آنان هم اكنون بر لب آب فرود آمده        ارابه. كشندبا آن پل بروي آب مي     
نـه روي خواهنـد      اين كرا  هه عبور از رود خواهند پرداخت و ب        بزودي ب  1.اندسوار و پياده در آنجا اجتماع كرده      

.چه بايد كرد؟ بايد مانع عبور آنان از رود شد. آورد
:جبه فرمان داد

!دشت عقب نشينيده از دور آنها را مراقب باشيد و خود ب. ها از رود نشويدـ مانع عبور اوروس

در ماه آوريل يورش . كنيازهاي اياالت جنوبي روسيه در شوراي كيف قرار گذاشتند كه با تاتاران در سرزمين بيگانه روبرو شوند. 1

شكريان شـهرهاي كيـف، چرنيگـف، اسمولنـسك،         از آن جملـه بودنـد لـ       . آغاز كردند و لشكريان آنان در كنـار دنپـر بهـم پيوسـتند             

)مؤلفي تبصره . (اليچ كه با زورق به آنجا رسيدندگكورسك، تروبچف، پوتيول و نيز سپاهيان واليت ولين و 
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يورش روسها و قبچاقان بر دشت

اروسها و قبچاقان براي در هم شكستن تاتاران به شـوق          ... 
پنداشتند كه تاتاران به سبب ترس و ضعف        آنها مي . آمدند

از . گريزدنـد مايل به پيكار با آنان نيستند و از برابر آنها مي        
تاتـاران  . تاختنـد اينرو با شـتاب تمـام از پـي تاتـاران مـي            

نشـستند و اينـان دوازده روز تمـام در          همچنان عقب مـي   
.تعاقب آنان بودند

).دهم ميالدير، مورخ قرن سيزابن االثي(

منفردي كه در ميان دشت برپا بود باال رفـت و   ي  ميان جبه نويان سبكپاي از شيب تپه        اسب كرند الغر  
ي پيكـر  هاي پهن فرو كشيدهشانه. شد، برجا ايستادناميده مي» ر دشتدبها«در برابر پيكر سنگي بلندي كه     
اي كه در دست داشـت در ازمنـه         ي پياله كوتاه روي ران، كاله بوقي و حت      ي  سنگي، طبق صورت صاف، قمه      

از آن هنگام قرون متمادي     ...  حجاري شده بود     سنگتراش صحرانشين روي سنگ خارا    ي  باستان با تيشه    ي  
ستوار اميگذشت و كشور پرجمعيت به بيابان لخت و عور بدل گشته بود، ولي بهادر سنگي همچنان پايدار و                   

 زمـاني تاخـت و تازهـاي    حالتي غمگين بـسوي كـه  كور وي مده  آان بر ه بپا ايستاده بود و با چشم      بر فراز تپ  
.نگريستداد، مينجا انجام ميآخود را در 
هـايي از  زمانند آن بت سنگي بيحركت بر اسب نشسته بود و با چشمان جمع و بيروح خود رشته       جبه ني 

اسـب  ... كـرد   ند، نظاره مـي   آمددشت سبز پوشيده از مه صبگاه پيش مي       ي  نقاط سياه را كه از دور در پهنه         
كوشيد لبان سيه فام خود را بـه  كشيد و مي اش خنك شده بود و بسوي زمين سر مي        عرق كرده و كف آلوده    

 سم كوبيدن گذاشـت،   يزماني گذشت و اسب بر خاك شوره زار بنا        . رنگ برساند  علف بي  ههاي خشكيد ساقه
.شدند، چشم برگيرد كه دمبدم نزديكتر ميتوانست از صفوف انبوه سپاهيان روسولي جبه هنوز نمي
آينـد و    و پراكنـده مـي     ه كـشيده شـد    هگروهي از آنـان در امتـداد را       ... هاي جلو هستند    سواران در رده  

... هايشان كوتاه است    نيزه... زندابر سياهي از غبار بر فراز آنها موج مي        ... اند  دشت پاشيده ي  ديگران در پهنه    
ها اميدوارند غنـائم سرشـاري بـه چنـگ          اوروس. شوندز خالل گرد و غبار واضح ديده مي       ها ا حاال ديگر ارابه  

.كنندها حمل مي ارابهاخود را بي آرند، سالحها و ديگها و جوالهاي غله 
 يك سوار ايـستاده     اند كه روي تپه   اوروسها متوجه شده  ... وقت حركت است  . جبه سر اسب را باال كشيد     

گـروه  . تازنـد اند و شتابان بسوي جبه مـي      اران اوروس و قبچاق از گروه خود جدا شده        چند تن از سو   ... است  
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از يولي جبه اسب كرنـد خـود را كـه يكـ           . ديگري از سواران از ميان جاده به پيش تاختند تا راه او را ببرند             
.داوست، بيهوده چنين عزيز نميدار» تومان«ترين اسبان تيزگام

ه ي تنگ حفـر  ي  اند و دهانه    هدنيك طرف تپه زمين را ك     .  فرود آمد  ار تپه جبه از سراشيب پر گرد و غب      
ولـي در گذشـته كـسي گورگـاه بهـادر را            . گرگان دشت است  ي   حاال النه    هالبد اين حفر  . زندآن سياهي مي  

.طالي او را داشته استي قصد بردن دفينه و نبش كرده 
سواران گميابـك   ي  صده  . ه برساند خود را به در   بايد هر چه زودتر     . داشتجبه اسب خود را به تاخت وا      

بيننـد ـ هـم نزديـك     تاتاران ميان علفزارها پنهانند و همه چيز را خوب ميي طاليه . اندنجا كمين كردهآدر 
.شدن اوروسها و هم فرار جبه را از برابر آنان
-جلو مي ن سواركاران در  بهتري. چه اسبان بادپايي دارند   ... شوند  ولي سواران اوروس دمبدم نزديكتر مي     

ـ     نه به چپ مي   . خواهند راه او را ببرند    خطرناكتر از همه آن سواراني هستند كه مي       . تازند هتوان پيچيد و نه ب
.دست چپ پرتگاه و دست راست اوروسها هستند: راست

دنصد دار ق. وار جلو نيز باز شدند    شش س ... مانندسه سوار آخر دارند عقب مي     ... آنها نه نفر است     ي  عده  
.او را محاصره كنند

خرگوشـي از زيـر     . ريدند و كمي دورتر باز ميـان علفهـا نشـستند          پيك دسته كبك از جلوي پاي اسب        
ـ          ي  برگهاي پهن بوته     اسـب جبـه نيـز      . دشـت گريخـت   ه  باباآدم برون جهيد و با گوشهاي خوابيده راسـت ب

هـاي خـار   كرد و از روي بوتهپيش پرتاب ميداد، ساقهاي حنايي رنگ خود را به پاي به تاختن ادامه مي   كبس
.برد بود شتابان با خود ميهپريد و جبه را كه روي يالهايش خم شدمي

نان را در زيـر كالهخودهـاي آهنـين تميـز      آي  هاي آفتاب سوخته    جبه چهره ... د  شودشمن نزديك مي  
. يكي از آنها بسيار جـوان اسـت  . دان را در پس سپرهاي سرخ فام پنهان كرده       ددو سوار اوروس خو   ... دهد  مي

از همه نزديكتـر سـوار      . هاي كافوري و آويخته دارد    ديگري سبيل . چشمان شبرنگ است  رخسارش گلگون و  
هان، اينـك كمنـد را حلقـه        ... ار قبچاق و اسبش كهر است       واين س . سوم  است كه كرته لعل فام در بر دارد         

.كندمي
دسـتهاي  . كـشد جبـه كمـان مرگبـار را مـي      . رود نمي اه خط جبه تيزبين است و تيرش هرگز ب      چشمان  

ه كـشد و بـ  سـوار سـر بـر مـي       كند و بي  و اسب كهر رم مي    غلتدرود و از پشت زين فرو مي      قبچاق به هوا مي   
.الهاي بلندش دستخوش باد استي. تازدت ميشد

. كننـد يديگـر اسـبها بـه يكـديگر تـصادم مـ           ي  چند لحظه   .. جنگجوي جوان روس نزديك شده است       
جوشـن پـوالدين   ي  او پرتاب كرد، ولي نيزه فقط روي شانه ويكوتاه خود را با قوت تمام بس   ي  جوانك نيزه   

 جبه از كمـان رهـا شـد و ميـان دو چـشم شـبرنگ        دتير بلن ي  دومين چوبه   ... تاتاري لغزيد و به خاك افتاد     
!پدريي و خانه الوداع خورشيد تابان ! الوداع اشتهار و افتخار. فروزان جوان نشست
! هـان، آنهـا آنجـا هـستند    . جويـد نگرد و سواران گميابك را مياو به پيش مي   ... گرداند  جبه سر بر نمي   

.شتابندسواران پخش و پراكنده روس ميي اند و با خروش مهيب به مقابله همه از دره برون آمده
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. كننـد وف خـود را تنـگ مـي       پيوندنـد و صـف    دهند و بهم مـي    سواران روس به سرعت تغيير آرايش مي      
هـاي زنجيـر مخـوفي      سپرهاي سرخ فام آنان كه قسمت باالي آنها گرد و از پايين نوك تيز است بسان حلقه                

كشند و چـون بـاد بـر    خود را از نيام ميي جنگجويان شمشيرهاي برنده و رخشنده  . گيرندكنار هم قرار مي   
.تازندتاتاران مي

اگهـان  وقتي دشمن به تيـررس رسـيد ن  . انده را سخت بخاطر سپردهولي گميابك و سوارانش فرمان جب    
پهلـو بـر آنـان      كنار اوروسهاي حيرت زده گذشتند و تيرهاي مرگبار خـود را از             زعنان اسبان را پيچيدند و ا     

.دشت تاختنده نعل بباريدند و باز چهار
همه به حالت تفرقه اسـب  . ردرايش صفوف موزون آنان بر هم خوآ.  نعره زنان از پي آنان شتافتند   روسها

پاي بـه ده تـن از تاتـاران         روهي از سواران روس با اسبان باد      گ. كوشند به تاتاران فراري برسند    رانند و مي  مي
هاي آنانرا ربودند و بر اسبان تازه       ها و موزه  زخم شمشير پاره پاره كردند، سالح     ه  آنها را ب  . عقب مانده رسيدند  

.نفس تاتاران نشستند
نخـستين درگيـري تاتـاران بـا سـواران روس           ي  اي به نظـاره     ميان طرقاقان پاسدار خود لحظه    رجبه د 

ب دهد و به تاتـاران      آاي توقف كرد تا اسب خود را        چشمهايستاد و سپس از سراشيب تپه پايين رفت و كنار           
.فرمان داد به عقب نشيني ادامه دهند

سـواران روس او را     . نيزه برداشت و با اسب در غلتيد      سواران گميابك بازگشتند و گفتند امير آنان زخم         
گروه بزرگي از قبچاقان از پي      . در محاصره گرفتند، ولي گميابك حمالت آنها را دفع كرد و به دشت گريخت             

.او تاختند
اسـير گفـت ايـن    . ال گرفتؤز روسها را كه اسير شده بود به سها يكي اشب آنروز جبه به كمك ديلماج    

جنجگويان . راندي لشكري هستند كه مستيسالو اوداتني، كنياز دلير گاليتسيا بر آن فرمان مي            سواران طاليه 
اين جنگجويان بـا زورق از راه دنـستر خـود را بـه مـصب رود در        . گاليچ و شهرهاي واليت ولين با او هستند       

ي بـه جزيـره     هـاي مـصب دنپـر راه بـاال در پـيش گرفتنـد و                كنار دريا رساندند و سپس از يكـي از شـاخه          
.اين جزيره محل تجمع تمام سپاهياني معين شده است كه آهنگ جنگ با تاتاران دارند. خورتيتسا آمدند

:گفتاسير مي
هـر  . كنـد هر يك با گروه سپاهيان خود و جدا از ديگـران حركـت مـي              . ندتسـ كنيازها با هم سازگار ني     

-سـپاهيان مـا مـي     . لشكرها معين نشده  اسـت     ي  اي دارد و سردار واحد براي مجموعه        گروه سرور جداگانه  
-او سـردار جنـگ آزمـوده و آتـشپاره         . گي كل لشكرها نامزد كرد    دربايد مستيسالو اوداتني را به سرك     گفتند  
وجه حاضر نيست زيـر بـار     او بهيچ . با سركردگي او مخالفت كرد    ولي كنياز كيف، مستيسالو رومانويچ      . ايست

ان را از اين نفاق ميان كنيازهـا        يهولي سپا . شماردز ارشد و اعظم مي    را كنيا زيرا خود   . اطاعت از ديگري برود   
- تيزپـاي خـود مـي    كنيازها با اسباناي جز ماتم و خانه خرابي نيست، زيرا اگر تاتاران غالب شوند تمام           بهره

ـ اني خود به جنگ آمدهماين سپاهيان با اسبان شخ. افتنددم تيغ ميه گريزند و سپاهيان بينوا ب     درد ه د كه ب
.رسندخورد و به گرد اسبان تاتار هم نميتاخت و تاز نمي
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:جبه پرسيد
قبچاقان چقدر است؟ي ـ عده 

:اسير گفت
آيـد و   چب رود دنپر پيش مـي     ي  لشكر آنها از كرانه     . گويند بسيار است  قبچاقان آنطور كه مي   ي  ـ عده   

ـ       هـم اكنـون گروهـي از    . ندنـد كرهاي روس بپيوه لـش آنها شتاب دارند هر چه زودتر در نزديكي خورتيتـسا ب
. آنان يارون نام دارده يلشكر مستيسالو اوداتني هستند و سركردي قبچاقان در طاليه 

:جبه پرسيد
گويند؟ـ اوروسها از جنگجويان تاتار چه مي

:اسير گفت
بدين سـبب كنيازهـا   . گفتند كه تاتاران مردان جنگي زورمند نيستند و از قبچاقان هم بدترند    ـ قبالً مي  

ولي من خـود ديـدم كـه    . اند تصرف كنندشتابند تا اردوگاه تاتار و غنائمي را كه تاتاران گرد آوردهپروا مي بي
.تاتاران رزم آوران قابل و تيراندازان ماهري هستند
.دشت بروند و شب آتش نيفروزند و اسير روس را بكشنده جبه به سپاهيان خود فرمان داد كه دورتر ب

روس ي  شباهنگاه گروهي از تاتاران به اتفاق چند ديلماج  پنهاني خود را بـه حواشـي اردوگـاه طاليـه          
ها را گرد خود قرار داده بودند و شب را در حفاظ            رزمندگان روس ارابه  . رساندند و به استراق سمع پرداختند     

-خواندنـد و پـايكوبي مـي   ر آتش آواز مـي  قبچاقان اردوگاهي جدا از آنان داشتند و كنا       . بردندها بسر مي  ارابه
.رانندگردند و تاتاران را از خاك خود ميكردند و شاد بودند از اينكه به ايلهاي خود باز مي

تاتـار را دسـتگير     ي  ها گميابك، امير هـزاره      تاتاراني كه به جاسوسي رفته بودند خبر آوردند كه اوروس         
ـ    اوروس. گرگ پناه بردي ه گميابك در حال فرار پاي تپه به الن       . كردند دسـت  ه هـا او را بيـرون كـشيدند و ب

. داشـتند ا  قبچاقان دست و پاي او را به چهار اسب بستند و اسبها را در چهار سو به تاختن و                  . قبچاقان دادند 
اي از سـوراخ دو     قبچاقان سـر گميابـك را بريـد و تـسمه          ي  يارون سركرده   ... و گميابك را چهار پاره كردند       

.گذرانيد و بر ترك زين بست و با خود بردگوش او 
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فصل يازدهم

دام تاتار
آمدنـد،  به سرعت پيش مـي كه روسها را ي نشست و در همان حال طاليه     جبه با سواران خود عقب مي     

خود را به آنها رسـانده بودنـد درگيـر    و گاه تاتاران با گروهي از سواران قبچاق كه جلو تاخته . زير نظر داشت 
.گرفتولي نبردهاي بزرگ صورت نميشدند، مي

كردند و به شكار گاوهاي قبچاقي     پيمودند، گاه روزها اطراق مي    توقف مي روسها كه مسافات درازي را بي     
هاي گاوان را به فرمان جبـه بـه آن   اين گله. پرداختندزارهاي بهاري ولو بودند، ميكه همه جا در ميان چمن   

كردنـد و سـپس    هـا را حراسـت مـي      ر تا رسيدن سپاهيان روس و قبچاق گله       چوپانان تاتا . حوالي رانده بودند  
.پيوستندگريختند و به سواران تاتار ميمي

برد تا پراكندگي سپاهيان روس را در طول راه بيشتر كند، از هـشياري آنـان                جبه انواع تدبيرها بكار مي    
گروههاي سـپاهيان   .  و از خطر غافل مانند     ها به خوردن گوشت سرگرم شوند      تا آنها در اطراق    دبكاهد و وادار  

هصـفوف آنهـا در طـول شـاهرا    ل آنها از هم روز بروز زيـادتر و كردند و فواصروس جدا از يكديگر حركت مي 
ـ اكشيدند و در پنـاه ار     ر نمي پ ديگر شبها هنگام خواب گرد خود چ       حال. شدتر مي پرگرد و غبار كشيده    هـا  هب

.گرفتندقرار نمي
هـاي  كردند كـه جنگجويـان روس از يـورش خـود و از گلـه              ازه اسير شده بودند نقل مي     روسهايي كه ت  

،پوشيم و از چرم گـاو هاي گرم مياز اين پس پوستين «: گوينداند دلشادند و مي   فراواني كه به غنيمت گرفته    
. ز تاتاراننـد  مار تاتار كجاست؟ گاوان قبچاقي بـيش ا       يشپس آن لشكر ب   » «...يمدوزهاي نو براي خود مي    موزه

.»آنكه نشاني از اردوگاه تاتار بيابيمرسيم بيآزوف ميي تازيم به كرانه آنان ميبا اين ترتيب كه ما از پي
كـرد، سـپاهيانش بـا    نظـم جنگـي را مراعـات مـي    . تر بوديكي از افواج روس صفوفش از ديگران آراسته      

دادنـد و   قـرار مـي   هـا را گـرد خـود      ه ارابه شبها هميش . شدندرفتند و در دشت پخش نمي     تر مي صفوف جمع 
اينها سپاهيان مستيسالو رومانويچ كنياز اعظم كيف      . فرستادندسواران را براي گشت و اكتشاف به اطراف مي        

نيمي از آنان پياده و نيم ديگر با اسـبان كـوه پيكـر              . گرفتندلشكريان كيف خود را از ديگران جدا مي       . بودند
هاي گاو و گوسفندان پروار قبچـاقي       آوردن گله كردند و سواران را براي گرد      اطراق مي  آنها نيز گاهگاه  . بودند

پختنـد و   فرستادند و سپس در ديگهاي مسين گوشـت فـراوان مـي           كه ميان علفهاي بهاري پخش بودند مي      
.خوابيدندپس از خوردن، يكسره تا صبح مي

-ند و تير اوروس نيز دور نمـي       تسسبان تاتار ني  ه چابكي و راهوري ا    گفتند كه اسبان اوروس ب    تاتاران مي 
اندازنـد، زورمندترنـد، و   رود، ولي خود اوروسها در جنگ تن به تن هنگامي كه تبرهاي دسته بلند را بكار مي            

.دهندپايداري و پافشاري زيادي از خود نشان مي
نشـستند و در پـس   دشت عقب ميي روسها همچنان در پهنه    با  سواران تاتار پس از هر درگيري كوتاه        

.دنشدها از نظر ناپديد ميدرون درهها و يا تپه
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امـان آفتـاب را   شد كـه جلـوي تـابش بـي    روزهاي خفه و گرمي بود، يك قطعه ابر در آسمان ديده نمي      
. آورداست كه نفس اسب و سوار، هر دو را بنـد مـي      خ چنان ابر غليظي از غبار بر مي       از زير سم اسبان   . بگيرد

رفتند، ولي در آنجا نيز خاك تفتـه زيـر   گذاشتند و از ميان زمينهاي بكر دشت مي     روهها راه را مي   برخي از گ  
.كشيدت و بر روي سپاهيان پرده ميفگرشد و غبار بصورت ابري سياهي ارتفاع ميپا خورد مي

را به چـه   ما  «: كردند كه شدند و جنگجويان غرولند مي    در اين روزها داغ جويبارها رفته رفته خشك مي        
گرديم خانه و زندگي خود بازاند؟ آيا وقت آن نيست كه به سر      سبب در اين دشت به تعاقب تاتاران وا داشته        

»هاي قبچاق اكتفا كنيم؟و به همين گله
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فصل دوازدهم

 سوبوتاي بهادر براي كارزارنآماده شد
اي بود كه بـراي      جستجوي عرصه  كرد و در  سردار پير دو روز در گشت بود و نواحي اطراف را بازديد مي            

.نبرد مغوالن مناسب باشد
: آمدند و خبر آوردندد،ها با اسباني كه از شدت عرق كف آلود بودنسه بار پيك

سـركرده  ... تازنـد   لشكري از ريش درازان پيشاپيش ديگران از پي او مي         ... نشيند  ـ جبه نويان عقب مي    
 گميابـك،   يارون سرِ ... آيندن زير فرمان يارون خان نيز با آنها مي        قبچاقا... است» ماستيسالب بهادر «آنان  ي  

...آوردما را به ترك زين بسته با خود ميي امير هزاره 
كنار لواي شاخدار پـنج     . سوبوتاي در آخرين شب پيش از كارزار به يورت خود واقع بر فراز تپه بازگشت              

لـشكر او بـر زمـين       ي  سب، متعلق بـه ده اميـر هـزاره          هاي موي دم ا   بلند مختوم به رشته   ي   ده نيزه    ،دم او 
-ن در ميان دشـت همهمـه بـر مـي          آيكجا گرد آمده بود و از اردوگاه        » تومان«اينك تمام   . كوبيده شده بود  

.استخ
. غلتيـد يك دنده به دنـده ديگـر مـي        ند و از    كشيدهايش تير مي  استخوان. سوبوتاي روي نمد لميده بود    

پيچيد و نرم نرم    يورت مي ي  است و زير طاق نمدين دوده گرفته        خد از آن بر مي    رت روشن بود و دو    اجاق يو 
،مـشبك چـوبي آن    ي  نمدهاي پهلويي يـورت را بـاال زده بودنـد، ولـي از ديـواره                . شداز روزن آن خارج مي    

.جنبش و داغ بود بي،ي مجاور رود كالكاه هواي هامون خشكيد. وزيددرون نميه نسيمي ب
گراييد، گوش  گنگ اردوگاه كه به خاموشي مي     ي  توانست بخواب رود و به همهمه       ول نمي سردار پير مغ  

نگجويـاني را    ج  ي   شد و پرتو آن چهـره     اي آتش ديده مي    ه  شعله ،مشبك يورت ي  از شكاف ديواره    . دادمي
صداي هايي از گفتگوي سپاهيان همراه با     بريده. ساختتش حلقه زده بودند، گلگون مي     آهاي  كه گرد خرمن  

:خواندكسي با آواز بلند مي. رسيدن بر سنگ ساب بگوش مييدهاي پوالسايش يكنواخت تيغه
بوم نخواهي يـد، راه     هاي كرولن زاد  و خرم را در كرانه     تو ديگر چمنهاي سبز      ! اي جنگجوي دور از وطن    

.تو به وادي استخوانهاي سپيد خواهد رسيد
:يكي با خشم نهيب زد

!شوددار ميخبرسياه بالغراب ! ـ خاموش شو
سـوبوتاي  » سـياهي كيـستي؟   ! ايـست «:  فريادي برخاست و كـسي فرمـان داد        از دور . آواز خاموش شد  

... شـد   جمعيت و طراق طراق يكنواخت سم اسبان نزديك مي        ي  صداي همهمه   . بزحمت برخاست و نشست   
:اقان نگهبان سردار از در درآمد و گفتقيكي از طر

.ده هزار سوار رسيدـ تغاجار نويان به 
:سوبوتاي گفت

خورند؟ـ آنها به چه كار من مي


