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: جواب دادقطرقا
.دخواهد ترا ببينآيد، ميـ نويان از تپه باال مي

 قامت  ،در فضاي نيمه تاريك   . سوبوتاي تنحنح كنان و سرفه كنان از جا برخاست و از يورت بيرون رفت             
.ر خود ايستاده ديدبلند جنگاوري را با كالهخود آهنين در براب

:از جنگاور بانگ برخاست
ام تـا لـواي خـود را در كنـار           اينجا شـتافته  ه  من يكراست از يورت زرين ب     !  جاويد نگهدارت باد   نـ آسما 

.لواي تو برافرازم
:سوبوتاي گفت

...ام  دفع تمام كساني كه در سر راهم بودند برآمدهه يـ من تاكنون بدون ياري تو از عهد
:نويان گفتتغاجار 

. اينك من بايد با تو سخن گويم. دانندـ اين را تمام مغوالن مي
تغاجار نويان كنار سوبوتاي بر نمد نشـست و سـر بـيخ گـوش او نهـاد و      . هر دو سردار وارد يورت شدند  

:گفت
خاقان اعظم را نيـز پيـك       ي  نامه  . ـ چنگيزخان مرا براي يافتن لشكر مغول به ديار غرب فرستاده است           

.مخصوص با خود دارد
:گوشي گفتيش برد و او  نيز درِسپس سر پ. دادكرد و خاموش سر تكان ميسوبوتاي ديري سرفه مي

شايد . سرپيچي از فرمان او ممكن نيست    ... خاقان اعظم چه نوشته شده است       ي   در نامه    دانمـ من نمي  
اگـر فرمـان بازگـشت داده باشـد          ... دهـد خواهان توفيق ما باشد و شايد فرمان بازگـشت مـي          » بزرگ يكتا «

اگر من  . اينجا خواهند شتافت  ه  ولي روسها فردا ب   ... جنگجويان من ديگر حاضر به جنگ كردن نخواهند شد          
مجرد ديدن  ه  خواهند گفت لشكر چنگيزخان كبير ب     ... در آستان پيكار از اينجا بروم، آنها چه خواهند گفت؟           

...گذارند دهند و پا به فرار مييرا نشان م دم اسبان خود،ريش اوروس
: سوبوتاي خاموش شد و باز ديري به سرفه افتاد و سپس گفت

داد همينكـه خـروس     خوابم و بام  اكنون مي ! ... امآن نشنيده ي  سخني درباره   ! ...  ام  ـ من نامه را نديده    
تـش و ديگـر   آخـداي  » يغـال «خداي جنـگ و  » سولده«اگر ... شتابم اوروسها ميي  قابله  بانگ بركشد به م   

بينيم و تـو در  مرا از زخم تير و شمشير دشمن مصون دارند، پس از پايان كارزار ما يكديگر را مي    ،خدايان ما 
!گويماينك تو را بدرود مي... سپاري من ميه خاقان اعظم را بي  نامه ،برابر تمام لشكر

او بـه خـروس     . خـشك در آن ريخـت     اي  ه آتش اجاق را دميد و شاخه      هاي شب دوبار  سوبوتاي در نيمه  
خروس با  . نگريستنقره و سر زنجير را به ديوار يورت بسته بودند مي          ي  طاليي رنگي كه پايش را به زنجيره        

گشود و  چشمان گرد و رخشانش را دمي       . اعتنا به خداوند يورت، روي زمين لميده بود       پرهاي پوش كرده بي   
.مدآهاي سپيدش را هم باز پلك
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همانـدم بـرده    . خروس ناگهان بانگي بلند بركشيد و بال بر هم زد         . خواب رفت ه  بح سوبوتاي ب  نزديك ص 
دو  شمن در يورت مجاور به تقليد خروس بانگ          . پير، سقالب وارد يورت شد و به افروختن آتش پرداخت         ي  

:بركشيدند
»!قوقولي قوقو، قوقو«

پير روس كه دستارخوان ي شود؟ برده ميچشم به سقالب نظر دوخت ـ او را چه  ي سوبوتاي از گوشه 
موهاي سـپيدش را دو طـره كـرده، تميـز           : اي بسيار مسرور و مظفر دشت     گسترد قيافه ابريشمين بر نمد مي   

اش گلوبندي از انياب خرس بر گردن چروكيـده و آفتـاب سـوخته            . دور آن بسته بود   ه   ب ايشانه زده و تسمه   
فت و با يك قاب پر از قيمه بازگشت و آنرا با چند نان لـواش چهارتـا                  سقالب از يورت بيرون ر    ... آويخته بود   

: جلوي سوبوتاي روي دستارخوان ابريشمين نهاد و گفت،شده
...ـ اين پلوي گورگنجي است كه با فلفل قرمز آميخته است 

:سوبوتاي پرسيد
ــ آنگـاه سـر      ! ديـد اي؟ شادي كه برادران ارووس خود را خـواهي          ـ چرا گلوبند خرس به گردن آويخته      

:زد گفتگماني بوييد و غرشي كرد و در حاليكه قاب را كنار ميبرد و برنج را با بدپيش 
!بده پدر مرحومت بخورد! ـ اين زهر است

:سقالب با لحني مطيع و منقاد گفت
.امام و از سگ كمترم، ولي در عمر دراز خود به هيچكس شر نرساندهـ من برده

:و افكند و گفتسوبوتاي گره بر ابر
.سوبوتاي بهادر قصد نيايش دارد! ـ قاب را بردار و از پي من بيا

از شب پـيش بـه لـشكر فرمـان     . سردار پير لنگان و نفس زنان از يورت خارج شد و جلوي يورت ايستاد  
.»ها در دشت صف آرايي كنيدبامداد،پس از نخستين بانگ خروس، پشت تپه«: داده بود

كردنـد، در  آواز دهل و نفير كرنا و نهيب جنگجوياني كه اسبان را هي مـي   . وان بودند سواران از هر سو ر    
.انداختفضا ولوله مي

هـايي چنـد بخـود      هاي پرپشمي كه پـشم آن رو بـود جغجغـه          هاي دراز و پوستين   دو شمن پير با كاله    
 آتـش    كوبيدند و پيرامـون    ها و بر طبل   وقتي سردار را ديدند زوزه كشيدند     .  جلو يورت نشسته بودند    ،آويخته

.به پايكوبي پرداختند
:گفتداد و ميسوبوتاي آخرين دستورهاي خود را مي

چابكان، تو امروز با اسـبان بـاري بـرو و سـه يـوز و             ! ها و نمدهاي را همين جا رها كنيد       ها، قالي ـ يورت 
ـ  نكنـد امـرو  . خروس من و سقالب  پير را با خود ببر، ولي سخت مراقب سقالب باش             اردوي ه ز خيـال دارد ب

!اسبها را بياوريد... برادران اوروس خود بگريزد
هـاي  دو اسب، يكي سواري و ديگري يـدك و شـش اسـب بـاري كـه انبـان                  : ها را آوردند  طرقاقان اسب 

.كندها حمل ميگفتند سوبوتاي طالهايي را كه اندوخته است در اين انبانمي. كشيدندسنگين به پشت مي
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ن دو طرقـا  . اسب باري جوان پشمالوي خرمايي رنگي نزديك شد و به طرقاقان عالمـت داد             سوبوتاي به   
سقالب نيـز  . ند و به نوازش آن پرداختند و بسوي خرمن آتش كشيدندتفعنان اسب را از دو طرف بدست گر 

 به آتش  سالم بود مشتي برنج از قاب برداشت و       هسوبوتاي با دست چپ خود ك     . با قاب پهلو آنجا ايستاده بود     
:دار نيايش آغاز كرد و بانگ بركشيدريخت و با آوايي غلت

!سرور من، آتش سرخ، غالي خان گوش دار
پدرت سنگ چخماق،
.مادرت پوالد آبديده

:كنمبر تو نثار مي
روغن زرد با چمچه،

شراب شبرنگ با جام،
.پيه با دست

ما را سعادت،
اسبان را قوت،

!كندستان ما را توان ضربت عطا 

وقتي . نواختندكردند و نرم نرم پنجه بر دهل مي       هر دو شمن نيايش سوبوتاي را كالم به كالم تكرار مي          
ها قاب پلو را از دست سقالب گرفتند و بر زمين نشستند و با ولع تمـام          نيايش سرداران به پايان رسيد شمن     
.ملچ ملچ كنان به خوردن پرداختند

اسـب خرمـايي رنـگ را       ي  د را از غالف بيرون كشيد و پوست شـانه           باريك خو ي  سوبوتاي خنجر تيغه    
ي نرم اسب جاري موهاخون تيره فامي بر روي      . اسب بنا كرد به دست و پا زدن       . ن شكافي گشود  آبريد و در    

.اسب را محكم به چنگ گرفت و لب بر شكاف زخم نهاد و به مكيدن خون پرداختي سوبوتاي گرده . شد
كردند كه چگونه سردار آنان،      جاي ايستاده بودند و با تكريم و احترام مشاهده مي          حركت بر طرقاقان بي 

.آشامد خون گرم مي،زار سترگراستانه كآدر 
سـراپاي او تـا     . در اين هنگام مرد سلحشوري با كالهخود آهنـين و جوشـن پـوالدين از تپـه بـاال آمـد                    

چـشم گـرد    . اسـب برداشـت   ي  بوتاي سـر از شـانه       سو. نمودابروانش گردآلود بود و شناختن او را دشوار مي        
:پرسيد. زدخسار خون آلودش برق ميري كنجكاوش بر زمينه 
ـ بهادر كيستي؟
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 و بانـگ  1مرد سلحشور كف دست خود را بر زخم خون چكان اسب ماليد و آنرا بر جامه سوبوتاي كشيد       
:برآورد

!جبه نويان. منم! بيرون و روغن اندرونغبار ! ـ شئي را دوامي نيست، خداوند آنرا زندگي دراز باد
:سوبوتاي بيدرنگ پرسيد

ـ روسها كجا هستند؟
:جبه گفت

ـ         ... رسند  بزودي اينجا مي  ! ـ نزديكند، خيلي نزديكند    -اينجـا مـي   ه  سواران من با جنگ و گريز آنها را ب
خـواهم او   من مي ... آيداو با سواران خود از جلو مي      ...من با سيصد سوار مراقب ماستيسالب هستم        ... كشانند

!را زنده به چنگ آرم
:سوبوتاي گفت

!ـ بپا خودت به چنگ او نيفتي
سـوار وسـط    . سه سوار مغول در يك رديف جلوي او بـراه افتادنـد           . سوبوتاي بر اسب ابرش خود نشست     

 انتظـار او    طرقاقـان پـاي تپـه در      ي  صده  . سوبوتاي آرام از تپه فرو آمد     . كشيدلواي شاخدار پنج دم او را مي      
آن چون كوره داغ بود، پـيش       ي  دشت كه زمين تفنه     ي  از دورادور صفوف انبوهي از سواران در پهنه         . بودند
.آمدندمي

)مؤلفي تبصره . (كردندن بود كه بدينوسيله براي يكديگر آرزوي تندرسني و طول عمر ميالواين رسم مغ.  1
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فصل سيزدهم

آغاز كارزار

اوروس هنوز مجال نيافته بود براي كارزار آماده گردد كـه           ... 
طرفين در پيكـار داد  . تاتاران با لشكري گران بر آنان تاختند 

)ابن االثير(.دادنددانگي ميمر

 نمودار شد گروه مستيسالو مستيـسالويچ اوداتنـي         هاي پرشيار رود كالكا   ه در كرانه  نخستين لشكري ك  
.تاختندراند مياز پي آنان سواران قبچاق كه يارون بر آنان فرمان مي. بودند

در بـسياري  . را رها كرده بودند، ديداي كه تاتاران آنها زدهرتهاي دودوسيع يوي  مستيسالو از دور دايره     
. خاكستر اجاقها هنوز سرد نشده بودو جاي مانده غله بري  قالي و نمد و كيسه ،از يورتها

:گفتندن روس مياسوار
پس ما كجا به آنها خواهيم رسيد؟ تا كي بايد در اين گرمـاي سـوزان             . ـ تاتاران مثل خرگوش گريختند    

دنبال مرگ تاخت؟ه ب
جنگي فراوان داشت ـ تمام عمر خود را در كارزارهـا گذرانـده بـود و     ي تيسالو اوداتني تجربه كنياز مس

ي مـشاهده  . اسـت خديد، به جنگ بـر مـي  ود متصور ميبراي حمايت از هر كس، همينقدر كه نفعي براي خ 
را به چنگ آورد نـه  خواست خود تاتاران اردوگاهي كه تاتاران آنرا ترك گفته بودند، او را دلشاد نكرد ـ او مي 

مستيسالو فرمان توقف داد، ولي به سپاهيان امر كرد هر چه زودتر براي پيكار آماده شـوند و        . اردوگاه آنان را  
يـارون سـركرده   . اكتشاف فرستاده كنياز داماد جوان خود دانيال رومانويچ را با سواران ولين ب       . زره در بركنند  

ت با سواران خود روان شد تا هر چه زودتر بر تاتاران كـه همـه                سوخصبري مي قبچاق نيز كه در آتش بي     ي  
.اند دست يابدكردند خسته و ناتوان شدهتصور مي

:سيد و نفس زنان گفت كه پيكي از جانب كنياز دانيال رديري نگذشت
 را  وقتـي مـا   ... شـوند   ها ديده مـي   طاليه داران آنها روي تپه    ! همين جا هستند  ! ـ تاتاران بسيار نزديكند   

چه بايد كرد؟... كنند بينند، خود را پنهان ميمي
دو اسب از نژاد مجـاري      . دندانش سه اسب زين كرده آور     راسو. ستيسالو اسب تازه نفس خواست    كنياز م 

.  هر دو كرند، مشكين يال، زورمند و سينه فراخ، ولي اكنون سراپا گردآلوده و سر بزير ايـستاده بودنـد           ؛بودند
هاي ريز حنايي رنگ داشت و آنـرا پـدر زنـش كوتيـان،               بود كه خال   ي تركمني بلندقد  اسب سوم، اسب قزل   

دو مهتـر قبچـاق     . ناميدند مي 1»ات غاز «اين اسب چموش و سركش را       . او پيشكش داده بود   ه  خان قبچاق ب  
.كشيدندزحمت آنرا ميه لگام اسب را محكم گرفته بودند و ب

)مؤلفي تبصره . (اسب غاز گردني به معنيقبچاقي واژه : آت غاز-1
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دارد، به كنـار رود رفـت و بـه       كوشيد آنرا از تاختن باز     مي مستيسالو  بر پشت اسب جهيد و در حاليكه        
تاتاران بكلي غافل بـود و      ي  كنياز از حيله    . سواران امر كرد اسبان خود را كمي آب دهند و صف آرايي كنند            

از اينـرو تـصميم گـرفتم همانـدم، بـدون هيچگونـه       . پرهيزنـد پنداشت كه آنها به سبب ضعف از نبرد مي مي
.ان بتازد و آنانرا در هم كوبد و كار را يكسره سازدتنفس بر تاتار

انـدام و   فـر كنيـاز الغر    وسب تركمني بلنـد خميـده گـردن و كر         پوالدين زرنگار، ا  ي  كالهخود رخشنده   
داد كـه از لهيـب سـوزان آتـش و           نشان مي  دالوري تمام عيار   ،نيرومند بر پشت اسب، او را در نظر سپاهيان        

بـه چنـين    : بـرد خيزيد و بر او حمله مي     راسد، خود به مقابله با دشمن بر مي       هپيكار نمي ي  مخاطرات عرصه   
»  مستيـسالو فـاتح و كاميـاب   « آبديده شده اسـت بيهـوده       ، بسيار يها و پيكارها  داري كه در لشكركشي   سپه

...اند لقب نداده
ـ  ديگر رود باال رفت و منتظر شد تا سـواران اسـبان را آب داد          ي  مستيسالو از شيب كرانه      انجـا  ه نـد و ب

:آنگاه بانگ برآورد. رسيدند
بر ايـن طايفـه افعـي    ! كيش را از دم تيغ ميگذارنيماين تاتاران كافر! و ياور ما استـ جنگاوران، خدا يار     

! به پيش! صفت رحم روا مداريد
تند و به پيش تاختند و در اين انتظار كه هم اكنون پيكـاري خـونين                خسپاهيان همه اسب از جا برانگي     

...ها را آماده كردند در پيش خواهد بود سالح
 همواري ديد كه در آن سواران تاتار و سواران روس در ميان ابرهاي تيـره  مستيسالو در برابر خود زمين   

سـواران روس همانـا سـپاهيان ولـين بودنـد كـه كنيـاز دانـيال            . كردنـد يكديگر حمله مي  ه   ب ،غبار گردو و تارِ 
. از دور نمـودار بـود  ،اوي  ردوزي شـده    لواي كبـود ز   . راندآنها فرمان مي  اش بر   لهساي  رومانويچ داماد هجده    

بردنـد،  تاتاران از هر سو يورش مـي      . كردندقه زده بودند و او را حفاظت مي       لسپاهيان پيرامون كنياز دانيال ح    
ن همچنـان بـا     شـدند و تاتـارا    كردند و سواران سرنگون مي    اسب ها در حال تاخت وتاز به يكديگر تصادم مي         

. دادندشمشيرهاي سركج هاللي شكل بلند خود به نبرد ادامه مي
ديد كـه سـواران قبچـاق بـا لـواي دنبالـه دار       مستيسالو مي. دورتري قرار داشتندي قبچاقان در فاصله   

.انگيزندند و ابر گرد از زمين بر ميگريزهاي مقابل ميارون بسوي تپهخود يي سركرده 
-جنگ در پس تپـه ي ها بگذرد و اگر نايره گرفت از سمت چپ به پيش رود و از تپه     مستيسالو تصميم   

وقتـي  . ور باشد از پهلو به تاتاران ضربت وارد آورد تا به قبچاقان تحت سركردگي يارون ياري رسـاند         ها شعله 
اي كه در برابر خـود  بلندي باال رفت و در آنجا از صحنه  ي  ها را دور زد، از پشته       تپهي   دامنه   ،با سواران خود  

...ديد مات و مبهوت برجا خشك شد
دشت، صفوف انبوهي از سپاهيان تازه تفس تاتار بي حركت و بـا سـكوتي سـهمگين بحـال                   ي  در پهنه   

هاي رخشان و شمـشيرهاي هـالي آنـان بخـوبي ديـده             كالهخودهاي آهنين و جوشن   . انتظار ايستاده بودند  
آنها چيـست؟ بيـست فـوج؟       ي  شماره  ... در هامون صف آراسته بودند      افواج تاتار يكي پس از ديگري       . ميشد

سي فوج؟ پنجاه فوج؟: شايد هم بيشتر



305

آن ! قواي تاتار اينجا موضع گرفته بود و تـا آخـرين روز هولنـاك خـود را پنهـان ميكـرد                    ي  پس عمده   
ان تنها اين بـود كـه   پرداختند، كارشگروههاي كوچك كه در طول راه ـ از دنپر تا اينجا به جنگ و گريز مي 

! سپاهيان روس را با حيله به اين دام تاتاري بكشانند
مگر ميشد تا اين حد غافل ماند و سپاهيان وفادار خود را با چنين وضع فجيعـي بـه دام تاتـاران آمـاده                   

ر اكنون چاره چيست و راه نجات كجاست؟ چـه تـدبيري بايـد بكـا    ! ... پيكار كشاند و زير شمير آنان قرار داد      
خيال در امتداد راهي دراز پخـش هـستند خبـر داد و            برد تا فرصتي بدست آورد و به لشكرهاي روس كه بي          

لـشكرهاي روس بـسيارند و شـمار آنـان از تاتـاران كمتـر       «: گفـت همه را يكجا جمع كرد؟ كنياز با خود مي        
گين و شكـست ناپـذيري      ولي چرا آنها  نيز مانند اين تاتاران يكجا گرد نيامـده چنـين نيـروي سـهم                 ! نيست

كاش مييد ولو   آيد؟  چرا هر كنياز به هواي خود و جدا ازديگران با گروه سپاهيان خود مي             ! اند؟فراهم نساخته 
روس را يكجا جمع    ي  خير انداخت و با استفاده از آن تمام لشكرهاي پخش و پراكنده             أيك روز جنگ را به ت     

.» در پنجه افكندشد با اين تاتاران پنجهآنگاه چه خوب مي! كرد
تازند و با فشار سي هزار اسب تـازه نفـس   هم اكنون تاتاران به پيش مي! ولي فرصت از دست رفته است  

» !مردگان را درد ننگ نيست    . مرگ از ننگ گواراتر است    «: مستيسالو با خود گفت   ... كوبندهمه را در هم مي    
 اسب وحشي صحرايي سر دست بلند شد و ديوانـه           .ختااي بر مركب خود نو    ـ آنگاه براي نخستين بار تازيانه     

در ايـن ميـان جماعـت انبـوهي از سـواران      . دشت آورده كنياز از شيب تپه فرود آمد و روي ب      . وار از جا كند   
كـشيدند و تازيانـه     هول و هراس نعره مي    قبچاقان از   . بسوي او تاختند  ها بيرون ريختند و     قبچاق از پس تپه   

 به سواران گاليتسيايي تحت فرمان مستيسالو رسـيدند، صـفوف آنهـا را در هـم                 يتقو. نواختندبر اسبان مي  
دانيال . جمعي از سواران را سرنگون ساختند و با ازدحام نامنظم به تاختن ادامه دادند             خود  فشار  ريختند و با  

ه بـه زحمـت   رد و او كـ بـ اسب او را مي. رومانويچ جوان نيز كه زخم سختي بر سينه داشت در ميان آنان بود    
.داشت يال اسب را چسيبده بودين نگاه ميخود را روي ز

آسـتين راسـت را تـا زيـر     . آمدندتاتاران با صفوف بهم پيوسته و با سكوتي عجيب در دشت به پيش مي 
ي هـم فـشرده   بـه   از اين يورش خاموش ستون      . شانه باال زده و شمشيرهاي سر كج خود را بلند كرده بودند           

شـدند، بـوي مـرگ بـه         رود كالكا نزديك مي    هايتاختند و به كرانه   نعل مي هيچ فرياد چهار  سواران كه بدون    
.رسيدمشام مي
وف تاتـار را   سكوت لشكر مخـ ،نان و جرنگ تصادفي سالحهاآفروفر اسبان و طراق طراق گنگ سم        تنها  

اران از رود گذشـتند و از       تاتـ . زدداد، بر هـم مـي      آنها را به يكديگر پيوند مي      ،واحدي  كه هدف واحد و اراده      
ـ         ي  كرانه   آنگـاه تاتـاران   . دديگر آن باال رفتند و در آنجا ناگهان كرناها با نفيري گوشخراش بـه صـدا در آمدن

وار سپاهيان روس كـه پـيش از آن، هزيمـت ديوانـه           . خروشي هولناك بركشيدند  و به اردوي روسها تاختند        
.با عجله گرد خود كشيده بودندها را قبچاقان سراسيمه را ديده بودند ارابه

آنكه در برابر نخستين گروه سپاهيان روس درنگ كند به تاختن ادامه دادند و بر بنه پخش و                  تاتاران بي 
.آمد حمله بردنداي كه از مقابل ميپراكنده
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پـيش  » زالـوزني اشـلياخ  «م و از هم گسسته در طـول شـاهراه     ظنمام لشكرهاي روس كه با صفوف بي      ت
باد دامن  . كنياز مستيسالو اوداتني نيز در ميان آنان بود       . سواران قبچاق را ديدند   ي  د فرار سراسيمه    آمدنمي

پـاي نشـسته    گرفته و عبوس بر پشت اسب قزل باد       اي  آورد و كنياز با چهره    اهتزاز مي ه  رداي سرخ فام او را ب     
.رفتبود و شتابان مي

-جهيدنـد و بـسوي دنپـر بـاز مـي         ند و خود بر اسب مي     كردها را رها مي   بسياري از سپاهيان روس ارابه    
آوردنـد و سـواران مهـاجم تاتـار را بـا تيرهـاي دسـته بلنـد                  ها را پيرامون خود گرد مي     هباديگران ار . گشتند

.كردنداستقبال مي
كنيـاز بـا ده هـزار       . گروهي از سپاهيان تاتار اردوي مستيسالو رومانويچ كنياز كيف را محاصـره كردنـد             

دانست مستيـسالو اوداتنـي     آمد و با لشكرهاي ديگر روس ارتباطي نداشت و نمي          سوار و پياده مي    جنگجوي
ي ديگـران داشـته باشـد    آنكـه نيـازي بـه يـار    زد كه خود به تنهايي و بياو الف مي. چه تدبيري در سر دارد   

. د شكستدر هم خواه» يزخان را كه باد ناپاك آنانرا به اين سامان افكنده استگنتاتاران چ«
وقتـي سـواران   . رود كالكا اردود زدندي اهيان كيف بر موضع بلندي از كرانه      پاه س يدر نيمروز آن روز س    

ها را گرد اردوگاه خود به       حصار ارابه  ، سپاهيان كيف به عادت معمول     ،قبچاق سراسيمه از كنار آنان گذشتند     
.پا داشتند

: برآوردند كيف بودند بانگيازده تن از كنيازان كه در لشكر
!پايدار و استوار بر جاي خواهيم ماند! ـ اين مكان جايگاه مرگ ما باد

ند و بر روي هم بوسه زدند و سوگند ياد كردند كه تا واپسين دم دست از پيكـار بـاز                     دغوش گشو آآنگاه  
.ندراند

 در پنـاه    ها را تنگ هم قرار دادند و سپرهاي سرخ فام خـود را بدسـت گرفتنـد و                 هباجنگجويان كيف ار  
ـ   ها نشستند و هر بار كه تاتاران حملـه مـي        چرخ ارابه  آوردنـد و  ز پـاي در مـي  ر ابـ زخـم ت ه بردنـد، آنـان را ب

.كردند با شمشير و تبر دفع ميراحمالتشان 
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فصل چهاردهم

 »...كنون روز جنگ است و پيكار و خون « 
تر نبرد خونين ،ترهرجا گرد وغبار غليظ   . خشك را تيره و تار كرده  بود       ابرهاي گرد و غبار فضاي هامون       

ـ   كوبيدند، اسبان بي  مردان بر سر يكديگر شمشير مي     : بود حين، ومجـر ي  تاختنـد، نالـه     دشـت مـي   ه  سـوار ب
.شودها و نفير گوشخراش كرناها از هر سو شنيده مي دهلگخروش خشمگين رزمندگان، بان

اي ايستاده بود و سـواران را بـه اطـراف           ي تپه خود رو ي  طرقاقان زبده   ي  سوبوتاي بهادر در ميان صده      
اي از روسها ديده شـده اسـت يـا نـه؟ خطـري از               جنگند؟ لشكر تازه  بهادران چگونه مي  «: فرستاد تا بداند  مي

آوردند كـه مغـوالن همـه جـا غالبنـد و روسـها              گشتند و خبر مي   ولي پيكها باز مي   » كند؟جايي تهديد نمي  
د، ولـي هـيچ   نـ دهها به دفاع ادامه مـي تند، زخمي غلخاك در مي  ه  جنگند، ب نشينند، مي بسوي دنپر عقب مي   

.دهدطلبد و تن به اسارت نميكس امان نمي
:سوبوتاي گفت

!وار را سزاوارندـ اينان از نژاد گرگند و مرگ گرگ
بارد دور خود كشيده است و باران تير مي       ه  ها ب به سوبوتاي خبر دادند كه لشكر كيف حصاري از گردونه         

به اين جهت سواران مغول را گـروه گـروه از پـي يكـديگر بـسوي اردوگـاه        . كندو حمالت را از خود دفع مي    
نـان  آدشت را در پيرامون     !  را بشكافيد  هاارابهي  حلقه  ! ها را سرنگون بسازيد   ارابه«: كيف فرستاد و فرمان داد    

»!آتش بزنيد
پراندنـد، بـا كمانهـاي بـزرگ      شـدت ميدادنـد، نيـزه مـي       هاي روسها   مغوالن فشار خود را بر حصار ارابه      

سوي بـ زدنـد و    هاي ني خشك را آتش مـي      كردند، بسته تيرهايي كه ناوك آهنين گداخته داشتند پرتاب مي       
تاختند بـا تيـر   انداختند، ولي روسها همچنان بر جاي خود استوار بودند و سواراني را كه به پيش مي     آنان مي 

.تاتاران هر چه كوشيدند نتوانستند روسها را در هم شكنند. ردندآوو سنگ از پاي در مي
ن سـوبوتاي از اسـبها      آنگاه گروه جنگجويان متعلق به طوايف مختلف كه با مغوالن همراه بودند به فرما             

هـا و  هـا رسـيدند از آنهـا بـاال رفتنـد و زوبـين             به اردوگـاه روس رو آوردنـد و چـون بـه ارابـه             پياده شدند و  
روسـها بـا تبرهـاي    . ختند و با نعرهاي هولناك يكديگر را تشجيع كردنـد       اهاللي خود را بكار اند    شمشيرهاي  

.هاي شكافته به خاك افكندنددسته بلند و شمشير و گرز به مقابله برخاستند و مهاجمين را با جمجمه
.  طلبيـد آوراگـان را نـزد خـود    ي   پلوسـكينا سـركرده      ،روز سوم سوبوتاي  . سه روز بر اين منوال گذشت     

 ديگر تاب رفـتن     اين مرد بلندباال و زورمند حاال     . از گرسنگي پيش آمد   پلوسكينا با رخساري تيره و تني نزار        
:سوبوتاي گفت. راندنددو مغول از پشت با نيش خنجر او را به پيش مي. نداشت

خـود  ي اه خانـه  ـ تو نزد برادران روس خود برو و آنها را راضي كن كه شمشير و تبر بر زمين نهنـد و ر            
اگر ايـن خـدمت را بجـاي آري بـه پـاداش آن تـرا آزاد                 . بگو ما معترض آنها نخواهيم شد     ... در پيش گيرند    

.خواهم كرد
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دو . فت و بسوي اردوگاه روسها روان شد   رگ كه به غل پاهايش بسته بود بدست         پلوسكينا سر زنجيري را   
پلوسـكينا در چنـد قـدمي       . ش بسته بود بدست داشتند    لهنگي را كه به گردن    پامغول از پي او ميرفتند و سر      

حيرت به مرد نزار و الغري كه يوغ سنگين به          ها رفته بودند و با      روسها روي ارابه  . هاي روس متوقف شد   ارابه
اين همان پلوسكيناي مهتـر     «:  چند تن از سپاهيان روس او را شناختند و گفتند          .نگريستندگردن داشت مي  

»!كردآورد و براي خانهاي قبچاق ديلماجي ميبان قبچاقي به كيف مياست كه در گذشته اس
:پلوسكينا خطاب به روسها بانگ بركشيد

... دـ خان تاتار، سوبوتاي بهادر به من فرموده است به شما پيغام دهم كه بيهوده به جنـگ ادامـه ندهيـ             
اما بايد هر چه داريد از پوسـتين  ... د نگشاي روي شما ميهراه را از هر سو ب، دياگر از حضرت ايشان فرمان بر     

اينها احتياج دارند، زيرا نيروي آنها در طول ايـن لشكركـشي            ي  تاتاران به همه    . جاي گذاريد و ارابه و تبر بر    
.سخت فرسوده شده است
:روسها فرياد كشيدند

ـ  گو تمام حرفهاي تو دروغ است، تو وقتي هم كه در بازار اسبهاي چـال              ـ پلوسكيناي ياوه   -مـا مـي   ه  ق ب
!گفتيفروختي از همين دروغها مي

:گفتندجمعي از سپاهيان پير مي
بهتر است شمشيرهاي خود را بدست گيريم و از اينجا برون آييم و بكوشـيم               ! ـ به حرف او گوش نكنيد     

بـر و   ولـي اگـر ت    . هاي خود خواهيم رسيد   ل نيمي از ما به كلبه     در اين صورت الاق   .  دنپر برسانيم  تا خود را به   
!رسيمشمشير بر زمين گذاريم همه در دشت به قتل مي

كرد كه آنچه گفته است عين حقيقت بوده است، او صليب گردن خود را بدسـت                پلوسكينا قسم ياد مي   
:گرفت و آنرا بوسيد و گريست و گفت

!توانم جز اين سخن گويمزنند من چگونه ميـ آخر وقتي تاتاران از پشت به من خنجر مي
هـاي ديلمـاج آنـان      كردند كـه گفتـه    دادند و با انگشت اشاره مي     ران به عالمت تصديق سر تكان مي      تاتا

.راست است
 به اعتراض جنگجويان پير فرمان داد تـا سـپاهيان سـالحهاي خـود را بـه                  اعتنامستيسالو رومانويچ بي  

هـم  ود را در يـك نقطـه روي  و سالحهاي خـ  كيف يكديگر را بدورد گفتند نآنگاه سپاهيا. تاتاران تسليم كنند  
زيرا سـه روز بـود كـه        . كود كردند و يك يك از اردوگاه بيرون رفتند و پيش از هر  كار به كنار رود شتافتند                  

-وقتي آخرين جنگجويان اردوگاه را ترك گفتند و دلشاد از اينكه به خانـه             . آب به لب هيچ كس نرسيده بود      
 ناگهان تاتاران بـر سـر آنـان تاختنـد و بـي      ،راه افتادنده بار بگردند در شاهراه پرگرد و غ    هاي خويش باز مي   

.امان به كشتار پرداختند
آنـان اجتنـاب ناپـذير بنظـر     ي كران، بدون سـالح، مـرگ بـراي همـه          حال ديگر در اين بيابان لوت بي      

!سرزمين روس از اينجا دور است و از هيچ جا اميد ياري نيست. ميرسيد
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ند از ديگران جدا كردند و آنها را بـه مجلـس            ده با كنياز اعظم كيف همراه بو      مغوالن يازده كنيازي را ك    
. سواران  تاتار آنها را در ميان گرفتند و بسوي اردوگاه خود بردند. بزم سوبوتاي بهادر خواندند

دور بـه نظـاره   ز كنار اردوگاه لشكر كيف گذشت و ا      سوبوتاي بهادر با صد تن از طرقاقان محافظ خود از         
. كردنـد توانستند با سنگ و كلوخ از خود دفاع مـي          كه مي  اروسهاي بي سالح تا آنج    . شتار روسها ايستاد  كي  

ربودنـد و   كشيدند، شمشيرهاي آنان را مي    زير مي ه   ب نشت زي شدند، آنها را از پ    ها با تاتاران گالويز مي    زخمي
اي را از اردوگاه برداشت و آنرا       بند ارابه مالير داشت ت  ديكي از روسها كه قامتي بلن     . دادندباز به نبرد ادامه مي    

اسـب  . ضربت بر سر اسب فرود آمـد . شد حمله كردمانند گرز بر سر دست گرفت و به سواري كه نزديك مي        
جنگجوي روس بر مغـول حملـه بـرد و شمـشير از             . روي دست بلند شد و مغول از پشت آن بر زمين غلتيد           

...پوشاند فرورا ابر گرد همه جا ... ه جنگ پرداخت  شمشير بچنگش ربود و بر پشت اسب جهيد و با
.آمدندولي نيروها برابر نبودند و مغوالن غالب مي

ها رفت و از آنجا به نظاره تاخت و تاز سـواران در طـول شـاهراه دشـت                   سوبوتاي بهادر روي يكي از تپه     
بـا  . آيـد ابـر غبـار بـه پـيش مـي         ي  ه  داو نخستين كسي بود كه متوجه شد از جانب شمال سه تو           . ادامه داد 

:انگشت به آن سو اشاره كرد و پرسيد
ـ اين چيست؟
:طرقاقان گفتند

!رانندشايد هم قبچاقان باشند كه گاوها را مي. گردندجارند كه باز ميا سواران تغاـ اينه
:سوبوتاي گفت

! ر تمام جنگجويان را فرا خوانيـد    هر چه زودت  ! كرناها را به صدا در آوريد     ! ـ نه، اين لشكر تازه نفس است      
!ديگري در پيش استحال نبرد ! د مقتولين روس كافيستكندن موزه از پاي اجسا

كرنازنان ديگر مغول از چند محل كه كشتار ادامه داشت با           . صدا در آمدند  ه  كرناها با نفير گوشتخراش ب    
ن به دفـاع از خـود مـشغول      آروسها در   ه  كرا  واران مغول راهي    برخي از س  . كرناهاي خود به آنها پاسخ دادند     

اي كه بيرق پنج دم سوبوتاي بر فراز آن افراشته و سردار بسان بت سـنگي بـي               بودند رها كردند و بسوي تپه     
. بود، شتافتندهحركت بر پشت اسب نشست

سـپس  . شدآمد و دمبدم نزديكتر مي   ابر غبار همچنان از جانب شمال در دشت به پيش مي          ي  سه توده   
سوبوتاي خاموش به آن سـو      . هسته آهسته پراكنده گشتند   آفاع گرفتند و در هوا موج زدند و         رهاي غبار ارت  اب

:طرقاقان محافظ او با صداي آهسته به سخن آمدند و  به يكديگر گفتند. نگريستمي
ار اكنـون بـه نيـز    ! انـد اينها كيستند؟ اگـر قبچاقـان نباشـند سـواران اوروس          . آيدـ سه فوج به پيش مي     

هـان، ببينـد آنهـا      ... گذرند و به همين جهت گرد و غبار فرو نشـسته اسـت              اند و از زمين باتالقي مي     رسيده
!هستند
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نخستين سواران بـر    ي  هاي كوتاه بيد سروكله     اي از دشت كه پشت به نيزار داشت از ميان بوته          در پهنه 
آمدند و  يند گروه گروه از هر سو پديد مي       روسواران گويي از زمين مي    . پشت اسبان سفيد و كرند نمودار شد      

.دشت را فرا گرفتندي شد و ديري نگذشت كه پهنه تر ميصفوف آنها پيوسته انبوه
آنگاه از هـم    . آورندند و بنظر ميرسيد كه صفوف خود را به نظم مي          دسواران زماني چند آرام بر جاي مان      

يك درفـش آبنوسـي     : گوش بر فراز آنان نمودار شد     گشودند و به حالت نيم دايره در آمدند و سه درفش سه             
.ان دو درفش سرخ فام در دو جناح آنزرين كوب در قلب لشكر و

 بـي سـالح لـشكر كيـف     ين كه در طول شاهراه در ميان ابر غليظ گرد و غبار بـه كـشتار روسـها                 تاتارا
همچنـان ادامـه داشـت و       كـشتار   . اي فراز آمده است   متوجه نشدند كه لشكر تازه    مشغول بودند مدت زيادي   

.شدآن به تدريج در جهت غرب بسوي دنپر كشيده ميي دامنه 
. رشي رعدآسا بسوي گرمترين عرصه كارزار تاختنـد     با غ  ناگهان قلب لشكر نورسيده از جا كند و سواران        

نـد  لشكر اسب برانگيخت و بسوي غرب روي آورد و مغوالني را كه به كشتار مشغول بودي از پي آنان ميمنه    
سپس ميسره آهسته به حركت آمد و رفته رفته بـر سـرعت خـود افـزود و بـسوي                . دور زد و در ميان گرفت     

.اي كه سوبوتاي بهادر بر آن بود شتافتتپه
اي بر اسب نواخت و     و خود تازيانه  » !از پي من  «: اي چند مردد ماند و آنگاه فرياد برآورد       سردار پير لحظه  

 بسوي محلي كه لشكر تغاجـار در آن موضـع داشـت، روان شـد، ولـي آنجـا را از                      زير آمد و  ه  شتابان از تپه ب   
.نجا دور شدآوتاي همچنان به پيش تاخت و از سوب. سپاهيان او خالي ديد ـ تغاجار به جنگ پرداخته بود

به كه  ولي روسها به تعاقب او ادامه ندادند و دوري زدند و بسوي كشتارگاه شتافتند تا سپاهيان كيف را                   
.سمت دنپر روان بودند از مهلكه برهانند

سوبوتاي متوقف شد و پيكها را براي فرا خواندن لشكريان مغول كه در طول شاهراه پراكنده بودنـد بـه                    
.هاي رود كالكا باز گردنداطراف فرستاد و به آنان فرمان داد بي درنگ به كرانه

:سردار پير گفت
باز هم ممكن است لشكر ديگري از       !  گرگ زاد و پرزاد و رودند      ولي اوروسها قوي  . ـ هنوز ظفر با ما است     

 را  نوقت آنـست كـه سـر اسـبا        ... روسها از ميان دشت سر در آورد و راه بازگشت ما را به وطنمان سد كند                 
!برگردانيم

. تاختكرد و بسوي دنپر مي    جبه نويان با سيصد سوار بي آنكه نفس تازه كند پي در پي اسب عوض مي               
:پرسيدهاي روس ميا كه براي ديلماجي با او همراه بود از زخميپلوسكين

ـ مستيسالو اوداتني كجاست؟
-گفتند كه  او را بر پشت اسب قزل توسني ديده بودند كه  چـون بـاد در دشـت مـي                      برخي از آنان مي   

.تاخت
مستـسيالو در   رداي سرخ فـام     . شود دور مي  نجاآدنپر رسيد زورق سياهي ديد كه از        وقتي جبه به كنار     

كـرد بدسـت    كنياز در عقب زورق نشسته بود و لگام اسب خود را كـه از پـي زورق شـنا مـي                    . آن نمودار بود  
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كه آنرا ترك گفته بود     » ساحل شومي «درخشيد، ولي به    در پرتو آفتاب غروب مي    رنگارش  كالهخود ز . داشت
.نگريستنمي

كمـان پريـد، ولـي بـه        تير از . حكم آنرا كشيد  تير خود را در كمان گذاشت و زه م        ي  جبه بهترين چوبه    
خاك افتاد و سر را با دو دست گرفت و از           جبه از اسب فرو جهيد و با سينه بر        . زورق نرسيد و بر آب نشست     

...زرد شده را به دندان جويدن گرفتي فرط خشم علف خشكيده 
برد نظر دوخت   را با خود مي   شد و رداي سرخ فام      سپس از جا برخاست و بار ديگر به زورقي كه دور مي           

 شمير از نيام بركشيد و پلوسـكيناي پـاي در   ،سي فرو ريزدكو بي آنكه بداند طوفان خشم خود را بر سر چه      
رند جهيد و عنـان بـسوي       كوجودش نيازي نداشت چند پاره كرد و خود بر پشت اسب            ه  زنجير را كه ديگر ب    

،ر چه بيشتر از شاهراه منحرف شد، زيرا در طـول آن           دشت پيچيد و شتابان راه بازگشت در پيش گرفت و ه          
-ادامـه داشـت و هـزاران سـپاهي از آن مـي             در ميان ابرهاي سياه گرد وغبار        آخرين زد و خوردها همچنان    

.گذشتند
جمـع كثيـري از دالوران نـامي روس و          » اخيزالوزني اشـل  «و در امتداد شاهراه     زار كنار رود كالكا     در كار 

دان دليـر بخـاطر نجـات سـپاهيان بـي           رماين  . يان ساده به شهادت رسيدند    سپاهي  ه  مردان شجاعي از زمر   
تاتاران سوگند خورده بودند پس از تسليم روسها معترض آنـان نـشوند،             . سالح كيف جان خود را نثار كردند      

ردم مـ . آنها ريختند و به كشتار آنان پرداختنـد       ولي هنگاميكه سپاهيان كيف سالح بر زمين گذاشتند بر سر         
دليراني چون آليوشا پاپوويچ دالور رستف و توروپ سپردار وفادار او، دوبرينياي زرين كمـر ـ   ي روس خاطره 

ار جـوان آليوشـا و بـسياري از گـردان و دالوران ديگـر واليـات                 يدالور شهر رزان، يكيم ايوانويچ نامدار دسـت       
1. هالك افتادند، از ياد نخواهند بردخاكه سوزدال، موروم، رزان، پرون و غيره را كه در اين كارزار ب

خـدمت  ي از سـپاهياني كـه در  ئواقع در سرزمين سوزدال انجمـن و شـورا  » زيباي رستف نامي« در شهر 1223در زمستان سال . 1

 و است، كنيازها با هم سر سـازگار ندارنـد  » سخت نابسامان«گفتند ملك روس  همه مي . كنيازهاي شهرهاي مختلف بودند، برپا شد     

هـا  و اجانـب ديگـر      فرستند تا خون يكديگر را بريزند و از اين كار تنهـا قبچاقـان و ليـاخ                 را به جنگ هم مي     دسپاهيان و رعاياي خو   

ن انجمن پيمان بستند كه همه به اتفاق به كيف مام باستاني بالد روس بروند و در آنجا تنها براي خدمت     آ سپاهيان در    .شونددلشاد مي 

. پس از پايان انجمن،  سپاهيان از سرزمين سوزدال بسوي جنوب روان شدند تا به شهر كيف برسند.  كيف كمر بربندندبه كنياز اعظم

» دريـاي كبـود  « بـسوي  »يزخـان ونگچتاتـاران  « كه تمام كنيازهاي واليت جنوب با كنياز كيـف بـراي جنـگ بـا          د     در راه شنيدن  

ي را رها كردند و بسوي استپهاي جنوب عنان پيچيدند تا از راههاي كم آمد و شـد خـود           آنان راه اصل  ي  آنگاه همه   . اندرفته) آزوف(

.به آنها بپيوندندرا به لشكر روس كه در جلو بودند برسانند و

رسيدند و اين همان روز خونيني بود كـه تاتـاران پـس از    » زالوزني اشلياخ «     دليران واليات شمال از كوره راه كالميوس به شاهراه          

.خود پشت پا زده به كتشار سپاهيان بي سالح مشغول بودند» قول شرف«ويان روس به جگرفتن سالح از جنگ

     دالوران شمال در پيكار با تاتاران به شهادمت رسيدند، ولي به جنگجويان روس كه در طول شـاهراه پخـش بودنـد امكـان دادنـد                         

)مؤلفي تبصره . (ان را از خود دفع كنند و به كنار دنپر برسندصفوف خود را بار ديگر به نظم آورند و حمالت تاتار
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گروههايي از لشكريان روس كه سالح از دست نداده و شجاعانه راه براي خود گشوده بودند، سرانجام به           
ولي آنان كه به مواعيد . هايي كه آنجا در انتظار بودند آنها را به ساحل ديگر رساندند           زورق. كنار دنپر رسيدند  
رها و تبرها را از دست داده بودند تقريباً همه كشته شدند و به مصداق يـك ترانـه                   شمشيو  تاتاران باور كرده    

:قديميي 
گرگان خاكستري شدندي طمعه 

...و غرابان سيه فام را شادكام كردند 

باري به سبب كوته بيني، رشك و ستيزه جويي كنيازهايي كه نخواستند نيروهاي خود را متحد كنند و                  
بجاي شاهراه پيروزي سترگ  » زالوزني اشلياخ « شاهراه   ،اي از روسها بيارايند   م پيوسته هه  بي  لشكر يكپارچه   

روس بـر ايـن راه بـا        ي  جنگـاوران دل از جـان برگرفتـه         .  بدل گرديد  1)»راه اشك «(» اسليوزني اشلياخ «به  
.هاي خويش فرش سپيد كشيدند و با خون سرخ خود آنرا آبياري كردنداستخوان

مؤلـف  . صـفت آنـست  » اسليوزني«و » اشك» «يوزااسل« ـ  )Слëзный  шлях (»اسيلوزني اشلياخ«به روسي » راه اشك«. 1

)مترجم. (بعنوان جناس لفظي بكار برده است) آهن(» زالوزني«را در مقابل » اسليوزني«
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فصل پانزدهم

ها تاتاران بر روي استخوانبزم

ـ         ...  وي آن ره كنيازها را گرفتند و تلـي از چـوب و تختـه ب
كنيازها در زيـر    .  بزم نشستند  هريختند و خود بر فراز آن ب      

.فشار آنان جان سپردند
)از تاريخ كليساي تروئيتسكايا(

ـ    واند تا براي نماز   خخود را فرا    ي  سوبوتاي بهادر تمام اميران هزاره و صده         » سـولده «درگـاه   ه   نـصرت ب
برگزاري اين مراسـم را بكـي ـ شـمن عبـوس      .  گرد آينداكرود كالي بلند كرانه ي خداي جنگ بر فراز تپه 

خرس كه چاقوها و عروسـكها و       اي از پوست    جادوگر پير با كاله بوقي و خرقه      . ي موي طلب كرده بود    ژوليده
نواخـت و جـست و خيزكنـان گـرد ميـداني كـه               مي رگزايي بر آن آويخته بود، چوبكي بر طبل ب         ه جغجغه

مستيسالو رومانويچ كنياز اعظم كيف و يازده كنياز زودباور ديگر روس دست و پا بـسته در ميـان آن افتـاده     
.كردبودند، طواف مي

» كنياز ماستيـسالب  «خوردند كه چرا    دند و افسوس مي   ادتاتاران به تماشا ايستاده بودند و سر تكان مي        
.نامدار داشتند» روسيي جبه « اسيران نيست ـ اشتياق مفرطي براي تماشاي در ميان

فـشرد گـاه آواز     خواند و در حاليكه طبل را به صورت پرموي خـود مـي            بكي جادوگر با آواز بلند ورد مي      
-آورد و بـدين سـان بـا سـولده           گرگ از خود در مـي     ي  قمري و گاه صداي جغد و گاه غرش خرس يا زوزه            

.»كردراز و نياز مي«كه بار ديگر مغوالن را به نصرت  رسانده بود -نگ جند خداي زورم
:گفتغريد و ميشمن مي

! ...طلبدشنويد؟ سولده باز گرسنه است و انسان، قرباني ميـ بانگ خشم سولده را مي
مادينـه  هـاي   هخرمهاي آتش افروخته بودنـد و كـر       . هزاران جنگجوي تاتار پيرامون تپه گرد آمده بودند       

.كردندذبح مي
هاي روسـها را آوردنـد و روي كنيازهـا دسـت و پـا               ارابهي  گروهي از تاتاران مال بندها و چوب و تخته          

آنگاه جامهـاي   . بسته ريختند و تلي بلند به پا داشتند و سيصد تن از سركردگان  مغول بر آن جلوس كردند                  
ند و دحــامي و حــارس مغــوالن را ســتو قميــز را بدســت گرفتنــد و ســولده رب النــوع پرســطوت جنــگ،  

حاضر نشدند كنيازهاي محتـشم     قرمز را ثنا خواندند، تاتاران       شكست ناپذير، چنگيزخان ريش      ي»جهانگشا«
روس را در قبال دريافت خونبها آزاد كنند و اين اسيران را به سبب جـسارت اقـدام بـه جنـگ بـا لـشكريان         

وقتي از زير تل تيـر و       .  خداي خود سولده قرباني كردند     براي رضاي خاطر  » آسماني  فرستاده  «چنگيزخان  
هـا و   نالـه . د و خمير برخاسـت، اميـران مغـول خـروش بركـشيدند            ر صداي ناله و نفرين كنيازهاي خو      ،تخته
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مغـوالن  .  آنها را در خود محو كـرد       ،شادي جنگجويان مغول  ي  فريادها رفته رفته به خاموشي گراييد و ترانه         
:آواز بركشيدند

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

!كرولن نيلگون و اونون زرين فام را
سپاه مغول

نود قبيله نافرمان را
!ستدمار از روزگار برآورده ا

.كاريمما پسران چنگيزخان تخم مرگ مي
.باريمو صاعقه و آتش بر سر خاليق و اقوام مي

ريگزارهاي چهل صحرا،
در پشت سر ما،

...ن گلگون است دالبزنبه خو

خواننـد،  هنگام بزم تغاجار نويان سردار مغول از جا برخاست و با عالمتي كه تيراندازان را به شـكار مـي                   
: برآوردگتغاجار خطاب به جنگجويان بان. ندبه شنيدن نداي آشنا همه خاموش شد. صفير كشيد

ا يـ م وقـايعي را كـه صـد روز بعـد            تمـا ! ـ خاقان اعظم چنگيزخان خردمندترين انسان روي زمين است        
او مرا با ده هزار مرد دلير براي يافتن پلنگان شكست ناپذير           ... داند  سال بعد روي خواهد داد از پيش مي       هزار

اش بـه شـما آن      خاقان به من فرمود بهترين هديـه      . ـ جبه نويان و سوبوتاي بهادر بسوي شما فرستاده است         
...ي شما بفرستد است كه در روز پيكار، لشكر به يار

:مغوالن فرياد كشيدند
!ـ عمر و اقبال خاقان اعظم پاينده باد

:تغاجار گفت
 گذشـتيم و همـه جـا آثـار شمـشير            هاي اقوام مختلف  ـ ما بي آنكه در هيچ جا درنگ كنيم از سرزمين          

» كجـا هـستند؟  بهادران نامدار جبه  و سـوبوتاي  «: پرسيديماز اهالي مي.ميآفرين مغول را به چشم ديد     ظفر
در آستان كارزار مـا بـه       . كردندافتند و با دست بسوي غرب اشاره مي       اهالي دهشت زده در برابر ما بخاك مي       

 مـا بـه اتفـاق شـما         ،پس از پيوستن بـه شـما      ... پيكار تاختند ي  اينجا رسيديم و ده هزار سوار من به عرصه          
.روسهاي ريش بلند را به سرعت تار و مار ساختيم

:انگ بركشيدندمغوالن ب
!تو به موقع رسيدي! ـ سربلند باد تغاجار

:تغاجار ادامه داد
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فكر شما بود و بدين سبب مرا بسوي شما فرستاد تا شـما را از اراده  ه ـ جهانگشاي كبير ـ چنگيزخان ب 
رده هـزار سـوار مـن او را چـون د    . مقـدس او را پيـك مخـصوص بـا خـود دارد     ي نامه ... او آگاه گردانم  ي  

!اينك بنگريد، اينست او. اينجا رساندنده گزند بگرانبهايي حراست كردند و بي
ويخته و چند پـر عقـاب بـه كـاله زده بـود              آگردن  ه  مغول پيري كه پاهاي كج و معوج داشت و زنگي ب          

. هـر بـود   درون آن طومـاري سـر بـه م        . چرميني از بغـل بيـرون كـشيد       ي  بسوي سوبوتاي بهادر آمد و لوله       
كاتب محاسن سـفيدي كـه دسـتار        .  مهر مومي را از سر طومار برداشت       ،با انگشتان دست فلج خود    سوبوتاي  

گـوش سـوبوتاي بـرد و زيـر لـب چيـزي       ه بمسلمانان بر سر داشت طومار را گشود و پس از خواندن آن سر 
:سوبوتاي از جا برخاست و بانگ زد: گفت

!داريدو بدقت گوش فرا  كنيد قيام! ن اعظم استـ ياساي خاقا
ـ  . دتاتاران نيز از پي آنان قيام كردن      . سركردگان مغول به يكبار از جاي برخاستند       سـجده  ه  سركردگان ب

: در آمدند و از پي آنان تمام اردوي تاتار سجده كردند و سپس سر برداشتند و بانگ بركشيدند
!پذيريمدهد و ما بجان ميـ خاقان اعظم فرمان مي
:سوبوتاي بهادر ادامه داد

:دهدـ سرور يكتا و شكست ناپذير فرمان مي
 بشتابيد تـا در بـاب تـسخير         1وقتي نامه را دريافت كرديد سر اسبان به عقب بازگردانيد و به قوريلتاي            «

.عالم به شور بنشينيم
خدا در آسمان،

.خاقان قدرت خدا روي زمين
.فرمانرواي زمين و زمان

.»آدمياني تمغاي سرور جمله 

خت و آنگاه دست خـود را بلنـد         اهاي مغوالن كه همه در حال سجده بودند نظري اند          پشت سوبوتاي بر 
:كرد و گفت

! من گوش فرا داريدبه ! ... گويمـ اينك من سخن مي
پلنـگ پنجـه    «زانو درآمدند و در حاليكه نفس در سينه حبس كرده بودنـد بـه               ه  همه سر برداشتند و ب    

.چشم دوختند» جويده
:سوبوتاي گفت

-مغـوالن بـي  . يافتنددر اين شورا سركردگان لشكر نيز حضور مي. مغولي حاكمه ي راي خانهاي محتشم طايفه شو: قوريلتاي. 1

)مؤلفي تبصره ). (تسفوالديمير. (ن راه نبودآمنصب را در 
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 و  ميگيـر ب همـه راه بازگـشت در پـيش مـي          گذرانيم و فردا پس از برآمدن آفتا      ـ امروز را به شادي مي     
!هر كس درنگ كند سزايش مرگ است. شتابيمبسوي يورت زرين فرمانرواي خود مي

.سپاهيان از شادي خروش بركشيدند و بار ديگر سرود خوانان به بزم نشستند
 همـه بـر اسـب       .هاي قميز نثار كردند   آنكه بر خورشيد نماز بردند و جام      بامداد روز ديگر مغوالن پس از       

-هباآواز گوشخراش ار  . هاي چارپايان و گروه  اسيران ژنده پوش نزار و ناتوان را به پيش راندند              نشستند و گله  
اسـر  در سر كردندهايي كه به گاوها بسته بوند و اموال غارتي و مغوالني را  كه زخم سخت داشتند حمل مي                  

رفت و سر بريـده  سوبوتاي بهادر پيشاپيش لشكر مغول مي     . ها را در خود فرو برد     دشت پيچيد و ابر غبار ارابه     
زنجير آويختـه  ه  مستيسالو رومانويچ كنياز اعظم كيف را با كالهخود زراندود و صليب زرين گردن او كه ب               ي  

چـرمين گرانبهـا را در برابـر تخـت زريـن      ي برد و از فكـر اينكـه كيـسه    اي چرمين با خود مي    بود در كيسه  
 آنـرا شـيار   ،آلودش كه جـاي زخـم  گردي چنگيزخان شكست ناپذير گيتي ستان عرضه خواهد داشت چهره   

.گرفتكرد بود، حالتي شبيه به تبسم بخود مي
او هـيچ   . آمـد ور از قفاي لـشكر مـي      اي از قراوالن ديده   جبه نويان كه سخت گرفته و عبوس بود با صده         

 كرولن نيلگون و اونون زرين فـام را در  يباد، ترانه ي متي با خود نداشت و با آوايي غم انگيز بسان زوزه           غني
...كرد وصف صحراهاي بيكران مغولستان زمزمه مي
هـاي جنـوبي    روان شـدند و سـپس در امتـداد شـاخه           1ايتيلي  مغوالن بسوي شمال شرقي و رودخانه       

دشـت قبچـاق از لـشكر هولنـاك مغـوالن و            . خوارزم را در پيش گرفتنـد     هاي   راه جلگه  ،سلسله جبال اورال  
ن آ ترتيـب نيـز از       آنها همانگونه كه ناگهان و نامفهوم به اين دشت تاخته بودند بـه همـان              . تاتارن خالي شد  

پس از آنكه مغوالن آنجا را تـرك گفتنـد برخـي از طوايـف قبچـاق بـه مـساكن ويـران خـود                         . ناپديد شدند 
هـم خانـان    . هـاي سـفالي دانـوب كوچيدنـد       وايف ديگر به دشتهاي سرزمين مجارها و حوضه       بازگشتند و ط  

آنهـا  . پنداشتند كه مغوالن ديگر هرگز بـه آن سـامان بـاز نخواهنـد گـشت               قبچاق و هم كنيازهاي روس مي     
گذراندند و در فكر بسيج جنگ آينده نبودند       مكشهاي ديرين مي  ن روز وشب خود را به ستيزها و كش        همچنا

اي را بـر غـرب دارنـد كـه بـسي            دادند كـه تاتـاران آهنـگ هجـوم تـازه          و حتي گمان آنرا هم بخود راه نمي       
... تر از هجوم پيشين خواهد بود سهمگين

)مترجم. (مده استآهم » ادل«و » اتل«خذ فارسي Ĥنام اين رود در م. ولگاي  ـ رودخانه ايتيل-1
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بخش چهارم

مرگ چنگيزخان
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فصل اول

چنگيزخان فرمان بازگشت داد
 بـه   راخـود ي  سرداران جنگ آزموده سلطان جالل الدين، چنگيزخان دو تن از  ي  پس از فرار متهورانه     

مغوالن راههاي بسيار پيمودند، ولـي      . نام باال نويان و دورباي بهادر به تعاقب سلطان به هندوستان روانه كرد            
از سلطان اثري نيافتند و در بازگشت شهرهاي تحت فرمان ملك اغـراق و اعظـم ملـك ـ متحـدين سـلطان       

.جالل الدين را  تاراج كردند
آمد، بـر   يق مي نها و سنگهاي گردي كه بكار پرتاب با منج        يقنهاي بسيار ساختند و منج    شتيمغوالن ك 

ن آها بـر    يقنسند به پايين راندند تا به شهر مولتان رسيدند و با منج           ي  ها را از رودخانه     آنها نهادند و كشتي   
 مغوالن  ، گرماي توانفرسا   پياپي سپاهيان هندي و    كم و ورود  ولي باروهاي مستح  . شهر ثروتمند سنگ باريدند   

شهر دست بردارند و به اردوگاه چنگيزخان كه در كوهـستان بـسر   ي پوستين پوش را واداشت تا از محاصره      
.برد باز گردندمي

پنـداري  ، هاي در ميان كوههاي بلند پوشيده از ابـر پنـاه بـرد   خاقان اعظم از گرماي سوزان هوا به قصبه  
ستانهاي قصه سـرايان و  اهاي شبانه به دچنگيزخان در بزم. وشي سپرده بوددست فرامه تمام امور جنگي را ب   

هـاي چينـي كـه از پايتخـت         رقاصه. دادخواندند، گوش مي  هاي پارسي و چيني مي    آواي خنياگراني كه ترانه   
هاي پرندين زرتار آراسته بودنـد روي قاليهـاي   چين پس از دو سال طي طريق تازه به آنجا رسيده و به جامه  

گـاه پـرواز    : دادنـد خراميدند و با حركات دستهاي بلند خود هنر رقص خويش را نشان مـي             بنفش افغاني مي  
-شـدند و بـه چـرخ مـي        زدند و سپس باز مـي     كردند و گاه چون مار چنبر مي      پرندگان پهن بال را تقليد مي     

.پرداختند
هاي هر دو بر مخده   : ار شدند نجا بيم آان و مادر جوانش قوالن خاتون در        كولكان پسر خردسال چنگيزخ   

چنگيزخان هر روز   . ناليدند و گاه از تب مي     گاه از لرز  . روي خود كشيده بودند   ديبا افتاده و پوستين سمور بر       
پرسيد امـروز   نشست و مي  گذاشت، بر بالين آنها مي    هاي قند به دهان آنها مي     كرد، حبه از بيماران عيادت مي   

كند؟كجايتان درد مي
.ناليدگريست و از درد تمام بدن ميون ميقوالن خات

:گفتاو مي
تـو  . دهنـد مانند آزار مي  ـ اين ارواح ساكن كوههاي اين سامانند كه كساني را كه در اين مكان شوم مي               

خيزد؟ اين ارواح كودكاني است كه به دسـت سـپاهيان تـو             ها بر مي  اي كه چه مه غليظي از ژرفاي دره       ديده
مـا را بـه     . درمان ما تنها آب كرولن نيلگون است      .  كولكان كوچك در اينجا خواهيم مرد      من و . اندكشته شده 

.بوم باز فرستصحراهاي مغولستان زاد
:گفتغريد و ميچنگيزخان مي

.دوم عالم را تسخير كنمي ـ تو بي من هيچ جا نبايد بروي و من نخست بايد نيمه 
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.گريستت بيشتر ميقوالن خاتون با شد
يلوچوت ساي هماندم با كتـابي      .  چيني را احضار كرد    ي روزي مشاور اعظم خود يلوچوت سا      نچنگيزخا

ن او از جـاي جـست و كتـاب را از دسـت او ربـود و بـر قـالي        دديه قوالن خاتون ب. قطور در دست، وارد شد    
.انداخت و خود روي آن نشست

:چنگيزخان گفت
.گويدـ هم اكنون خواهيم ديد كه آسمان چه مي

:ن خاتون گفتقوال
-من مـي . هر آنچه دلخواه من باشد همان خواهد شد       . خواهم بدانم بر سر من چه خواهد آمد       ـ من نمي  
...خواهند همه همين را مي،كرولن باز گردم، در لشكر ما همي خواهم به كرانه 

:چنگيزخان ابروان خود را باال و پايين برد و نفس نفس زد و سرانجام گفت
گـر ا. خواهم بر مرگ چيره شوم    اينك مي . نبوده است كه من او را مغلوب نكرده باشم        ـ تاكنون خصمي    

 از مـن دور     ولـي اگـر   . بالي و نافرمان در كنار من باشي مرگ  بر تو دست نخواهـد يافـت               اتو قوالن خاتون ال   
... اهد برد ا تيري كه از تاريكي رها ميشود ترا به پشت ابرها خويد نريزشوي زهري كه نهاني در طعامت مي

: سپس چنگيزخان خطاب به يلوچوت ساي كه خردمندترين مشاورش بود گفت
ها، جادوگران، طبيبان حاذق و فرزانگان آگـاه از راز سـاختن اكـسير حيـات       بودي شمن  هـ تو وعده داد   

اند؟چرا تاكنون نيامده.  نزد من آوري،جاويد را
:يلوچوت ساي گفت

ولـي تـو بـا لـشكر خـود      . اند و همه بايد بزودي اينجا باز گردنـد  رفتهـ اشخاص معتمدي از پي اين كار     
...تازي كه هيچ يك از اين مردان دانا را ياراي رسيدن به تو نيست چنان تيز و دور مي
شود و زيبايي و طراوت جمال خود را بسرعت         ديد كه قوالن خاتون روز بروز رنجورتر مي       چنگيزخان مي 

خاقان پريـشان   . الش كولكان نيز همچنان نزار و رنگ پريده كنار مادر افتاده بود           پسر خردس . از دست ميدهد  
سير حيـات جاويـد   كغالباً از مرگ سخن ميگفت و راز ا  . توانست او را تسكين دهد    خاطر شد و هيچ چيز نمي     

كـرد  ر مـي چنگيزخان به آنان ام  . كردندبسياري از آنان شربتهاي اعجازگر تجويز مي      . پرسيدرا از پزشكان مي   
.بريد تا ببيند زنده خواهند شد يا نهكه خود از شربتها بنوشند و سپس آنها را سر مي

ي هنگام محاصره   . سخت گرفته خاطر شد   » بالتان«خاقان بويژه پس از نبرد مغوالن در برابر قلعه شهر           
.  چغتاي اصابت كـرد محبوبش، پسري  تيري به بلندي يك نيزه از منجيق خصم بر مواتوگان ـ نوه  ،اين قلعه

).35(مواتوگان كه به حكومت ممالك اسالمي نامزد شده بود، از زخم آن تير ناگهاني جان سپرد 
بـر يكـي   : آيـد آنگاه چنگيزخان را يقين شد كه ضربات مرگ مانند ضربات لگد ماده شتر كور فرود مـي               

.ماندتا پيري زنده ميگذرد و سپارد و از كنار ديگري ميكند و او هماندم جان مياصابت مي
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را بي درنگ بـه تـصرف در        » بالتان«خود چنان خشمگين شد كه فرمان داد        ي  چنگيزخان از مرگ نوه     
را از دم   يو همـه اهـال    .   درون شهر هجوم بـرد      لشكر مغول در باروي قلعه رخنه ايجاد كرد و از آن به           . ورندآ

.اسير نگيرندچنگيزخان امر كرد كه از اهالي هيچ كس را . تيغ گذراند
. ا سـكني گزينـد    ينده هيچ آفريده نتواند در آنج     آتا در   شهر و آبادي پيرامون آنرا با خاك يكسان كردند          

از آن پس هـيچ كـس در آنجـا    . است» نزحي تپه «نهادند كه به معني ) 36(» و كورگانما«نام آن محل را   
.ساكن نشد و مزارع آن متروك ماند

-رون زردفام خود كه بر موضع بلندي كنار يـك پرتگـاه برپـا بـود، مـي        چنگيزخان تمام روز جلوي شاد    
خاقـان  . رسـيد كـه آن دره را بـن نيـست          زد و چنان به نظـر مـي       اي ژرف سياهي مي   هزير پايش در  . نشست

كرد و گاه بلدهاي آزموده را      ساييدند نظاره مي  ر مي باه  كوههاي عبوس و قلل پوشيده از برف آنها را كه سر ب           
-ي كه از طريق هندوستان و تبت به صحراهاي مغولستان مـي ئخواند و در باب كوتاهترين راهها د مي نزد خو 

.شدرفت، جويا مي
سپاهيان كه از غنائم سرشار سنگين بار بودند، در اردوگاه پيوسته از بازگشت بـه مـساكن خـود سـخن              

هـاي  هيچ كس از انديشه   . ديوخن گ  در اين باب با خاقان مخوف س       ولي كسي را ياراي آن نبود كه      . گفتندمي
-لشكر را بـه عقـب بـاز مـي    سر: بيني كند كه او فردا چه فرمان خواهده دادنست پيشاتواو آگاه نبود و نمي 

خيزد و بـاز بايـد سـالياني دراز همچنـان در سـرزمينهاي غريـب                گرداند يا باز به آهنگ يورشي ديگر بر مي        
.رگون حريق نابود گردانيدسرگردان بود و خلقها را در ميان دود قي

 عليـق   اهاي تنگ كوههاي افغانـستان كـه در آنهـ         حال ديگر در لشكرها به سبب اطراق طوالني در دره         
 خاقان بـه اينكـه وقـت        آنگاه قوالن خاتون براي اقناع    . رسيد لندهايي بگوش مي   براي اسبان كمياب بود، لند    

يلوچـوت  . اي طـرح ريخـت    م نجوا كـرد و افـسانه      بازگشت به وطن رسيده است، با يلوچوت ساي مشاور اعظ         
ايـن دو مغـول بـه مقـر     . د تا آنرا براي چنگيزخان نقل كننـد       داا به دو تن از نوكران شجاع ياد         ساي افسانه ر  

.خاقان آمدند و گفتند خبر بسيار مهم و اعجازآميزي دارند كه بايد به عرض خاقان برسانند
:ت كرد و آنها چنين نقل كردنديلوچوت ساي آنها را نزد چنگيزخان هداي

صورت گوزن، رنگش سـبز و دمـش بـسان          ه  ناگهان جانوري ديديم ب   .  گم كرده بوديم   هـ ما در كوهها را    
خاقان شما بايد به موقـع  «: زبان مغولي بانگ زده ديدن ما ب ه  جانور ب . و يك شاخ بيشتر نداشت    بود  دم اسب   

.»به سرزمين وطن بازگردد
را آرام شنيد، ولي ابروان را باال كشيد و به دو بهادري كه در برابرش زانو زده                 ان  نآي  چنگيزخان افسانه   

:بودند خيره خيره نگريستن گرفت و پرسيد
ـ روزي كه اين جانور شگرف بر شما ظاهر شده بود، قميز زياد نوشيده بوديد؟

،هاي عريان ر اين صخره  نوشيديم، ولي د  بود به طيب خاطر مي    بهادران سوگند خوردند كه اگر قميز مي      
آنگاه براي اثبـات صـدق قـول خـود انگـشت      . شودشير ماديان كه سهل  است، شير بز هم بزحمت يافت مي    

.بزرگ خويش را باال بردند
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:چنگيزخان خطاب به يلوچوت ساي گفت
ين يـا روايتـي در بـاب چنـ       آ. گشايد، آگـاهي  حر و سموات را مي    بواي كه رموز بر   ـ تو از كتب حكيمانه    

اي؟جانوري خوانده
ن نقش بود آورد و آنرا      آ عالم در    يلوچوت ساي كتاب بزرگي را كه تصاوير انوع وحوش و ماهيان و طيور            

:ورق زد و گفت
فـتن او بـا دو بهـادر مـا     سخن گ. داندنام دارد و زبان تمام اقوام را مي» ـ دوآن دانا وگ«ـ اين جانور نادر     

اكنون چهار سال آزگار است كه سپاه بيـشمار         .  جهان از حد گذشته است     ن دارد كه خونريزي در    آداللت بر   
منزجـر شـده    پايان  بدين سبب آسمان جاودان كه از كشتارهاي بي       . تو به تسخير ممالك غرب مشغول است      

آسـمان پيـروي   ي از اراده . خود را به تو شهريار باز گويـد ي آن جانور را فرستاده است تا اراده     وـ دو گاست،  
پايان در بر دارد واال آسمان بر تو خشم         اين كار براي تو نيكبختي بي     . بر اهالي اين كشورها رحمت آور     كن و   

.چينيست تفسير اين كتاب كهن خردمندان چنين ا.باردتو ميگيرد و صاعقه برمي
گفـت و چنگيزخـان يـك چـشم خـود را            يلوچوت ساي با جالل و ابهت كاهنان در حال دعا، سخن مي           

زانـو افتـاده   ه سپس به دو بهادر كه همچنان منقاد در برابرش ب     . نگريستده بود و به مشاور خود مي      تنگ كر 
بودند روي كرد و نخست يكي و سپس ديگري را نزد خود خواند و سر پيش برد و در گوش هر يـك چيـزي              

.گفت و آنها به نوبت با صداي آهسته به او پاسخ دادند
هر يك از آنان تا     ه  رسيد به بهاداران رخصت رفتن داد و امر كرد ب         ظر مي آنگاه خاقان كه بسيار راضي بن     

.آنجا كه قدرت نوشيدن داشته باشند، قميز بدهند
:پس از رفتن آنها خاقان به مشاور خود گفت

مـن بـه نوبـت از هـر يـك           . ادبايد مقام آنان را ترفيـع د      ! ـ اما اين بهادران عجب زيرك و حاضر جوابند        
. رفـت رفت و ديگري گفـت يورغـه مـي        يكي گفت به تاخت مي    . رفتآن جانور چگونه راه مي    ـ دو وگپرسيدم  

كنـد كـه    وقتي جانوري را در حال دويدن بييند، ديدش چنين خطـا نمـي          ،هيچ مغولي حتي در حال مستي     
از دوري صـحراهاي  و  خـسته شـده   ولي من امروز دانستم كه لـشكر از جنـگ    . تاخت را از يورغه تميز ندهد     

گر دوآن جانور اعجـاز   وـگآسمان كه   ي  كنم كه بنا به اراده      به اين سبب اعالم مي    .  دلتنگ است  ،لوفأ م وطن
 روان 1دهم و بـسوي اولـوس اصـلي   خود، فرستاده است، امر به بازگشت لشكر ميي ه ديرا بسوي من ـ برگز 

.شوممي
خواندنـد و   دند و آواز مي   كرروز ديگر جنگجويان مغول پس از آگاهي از عزم چنگيزخان همه شادي مي            

.شدندبراي حركت آماده مي

مـسكن اصـلي   . ناميدنـد مـي » اولـوس «شـد و هـر يـك را     تحت فرمان چنگيزخان به بخشهايي تقسيم ميك ممال ـ اولوس اصلي. 1

)مؤلفي تبصره . (ن تنها مغوالن خالص سكونت داشتندآشد و در ناميده مي» اولوس اصلي«مغوالن 

)مترجم. (ناميدند مي»اولوس اربعه«به هر يك از چهار پسر چنگيز يك  اولوس داده شده بود و مجموع آنها را 
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ي نـزد  گرتي را به ايلچيئتان  و تبت برود و به اين عزم هيچنگيزخان نخست قصد داشت از راه هندوس    
ولـي راههـاي كوهـستانها هنـوز از بـرف      . فرستاد) دهلي(مش به شهر ديلي تسلطان هند ـ شمس الدين الت 

آورد و سلطان جالل الدين را به سركردگي آن         وزيد و لشكر گرد مي    تعلل مي جواب  انباشته بود و سلطان در    
.نامزد كرده بود

ي در سـا يلوچـوت . انـد هاي هميشه عاصي طغيان كـرده     در اين اثنا از مغولستان خبر رسيد كه تنگغوت        
.ل زدند و عبور خاقان را از هندوستان مصلحت نديدندأها تفاصطرالب نگريست و شمن

هـالي بـه روفـتن      ابه فرمـان او     . ن شد كه از همان راه درازي كه آمده بود بازگردد          آگيزخان بر   آنگاه چن 
.هاي كوهها پرداختند و لشكر مغول در اوان بهار قدم در راه نهادبرف گردنه
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فصل دوم

چنگيزخان با خردمند فقيري مكاتبه 
ليـاي رود ارتـيش سـياه اردو زده    عي مدتها پيش از اين زمان، در آن هنگام كه چنگيزخان در حوضـه              

بـراي او حكايـت     . بود، براي حفظ سالمتي و تمديد حيات خود، به جستجوي پزشـكان حـاذق برآمـده بـود                 
 و حتـي    چون كه از تمام رازهاي زمين و آسمان آگاهـست         - كه خردمند صاحبدلي هست بنام چان      ميكردند

:اور اعظم و منجم در احوال او گفته بوديلوچوت ساي مش. داندراز ساختن اكسير حيات جاويد را مي
.  به مجمع ابرها راه داشته اسـت       اين پير دانا از ديرباز    . كمالي   مرديست در ذوره     تسزي-چون-چانـ  

ت موجـودات ديگـر در      ئـ تواند بـه هي   رساند و نيز مي   ا مي شود و خود را به آنه     ها سوار مي  و بر پشت لك لك    ا
برد و جوياي سنگ با جمعي از خردمندان ديگر در كوهها بسر مي      و  پوشيده  او از تمام نعم دنيوي چشم       . آيد

،مستغرق در بحر انديـشه او. بخشدوالني و حيات جاويد مي است كه به آدمي عمر ط     » دان«ي  حجرالفالسفه
غـرد  گاه چون رعد مـي ماند، جنبش بر جاي ميافتد، گاه روزهاي متوالي چون درختي بي     گاه چون نعش مي   

عجايب بسيار ديده و غرائب فراوان شنيده است و كتابي نيست كه نخوانده             .  رودد سبكپاي مي   چون با  و گاه 
.باشد

اش بـود، بـي درنـگ       را كه يكي از منصبداران چيني كارآزموده      ول-چژون-لوچنگيزخان فرمان داد تا   
ـ زريني با صورت پلنـگ خـش   ي  پايزه  . براي يافتن اين پير خارق العاده بفرستند       او داد كـه زيـر آن   ه مگين ب

.»صاحب اختيارات نامه، بدانسان كه گويي ما خود در سفر هستيم«: حك شده بود
-چون گوهري نفـيس بدسـت لـو   نام چان ـ چون خردمند  ه اي از جانب شخص چنگيزخان بآنگاه نامه

. تحرير كرده بـود   هاي خاقان اعظم بيسواد، مشاورش يلوچوت ساي        نامه را طبق گفته   . لو سپرده شد  -چژون
:شد چنين گفته ميدر نامه
ولي من، ساكن صحراهاي شـمال از  . آسمان جاويد، چين را به سبب تجمل و تفرعن بي حد طرد كرد           «

دارم، از تجمـل بيـزارم و جانـب         صال را دوسـت مـي     خـ من سادگي و پاگيزگي     .  مبري هستم  اميال نكوهيده 
. خـورم كنم و يكه و تنها طعام مـي باس منحصر به فرد سر ميكري هميشه با يك جامه . دارم مي اعتدال نگاه 

-خورم كه يك ماده گاو مي     پوشند و به همان سادگي خوراك مي      همانگونه ژنده پوشم كه مهتران اسبان مي      
. خورد

راخـود را در تمـام ممالـك عـالم اسـتو      اقتـدار  ،ولي در طول هفت سال كارهاي عظيم به انجام رسانده        
 جهان را تـسخير كردنـد   1يوي-وايف كوچ نشين شانترين ازمنه كه نياكان ما ـ يعني ط يمياز قد. امساخته

.تاكنون قلمرويي به وسعت قلمرو من نبوده است

جو بودند كه بعدها به غـرب كوچيدنـد و در قـرن پـنجم     گكه در آسياي مركزي سكني داشتند قومي جن» هاهون« يا يوي-شان. 1

)مؤلفي تبصره . (ي آتيال به اروپا هجوم بردندگميالدي بسركرد



324

. ولي بيم آنست كه حكومت من كـم و كاسـتي داشـته باشـد       . ن من عظيم و وظائف من خطير است       أش
به همـين  . ها گذشت  به كمك آن بتوان از رودخانه      كنند تا سازند پارو نيز براي آن آماده مي      وقتي كشتي مي  

.ننديگزامور آن دستياراني برميي ه راكنند و براي تسخير عالم و ادترتيب خردمندان را دعوت مي
تـو مـردي    . كنـي نهج قواعد عاليه عمل مـي      آموزگار، با حقيقت خويشاوندي و بر      ام كه تو  من آگاه شده  

هـاي  ديـر زمانيـست كـه درون دره     . ايقوانين و نواميس، معرفت عميق يافته     اي و بر    فرزانه و تجربه اندوخته   
.داريبري و خود را از جهان نهان ميسنگالخ بسر مي

بـدين . ا تو هستندكنند مانع ديدار من بهايي كه ما را از هم دور ميولي مرا چاره چيست؟ كوهها و دره 
اري آمـاده   چاپـ ي   برگزيدم و سـواران جابـك و ارابـه           لو، نزديكترين منصبدار خود را    -ونژچ-لومن  ،سبب

 قدم در راه گذاري و نزد من        ،1آموزگار، استدعا دارم بي هراس از مسافت چندين هزار لي         كردم و اينك از تو    
.آيي

 عنـايتي  نظرو بر قوم من رحمت آر و يا اينكه بـا            زار انديشه مدار  ي صحراهاي شن  عد مسافت و پهنه   از ب
.اري، مرا از راز اكسير تمديد حيات آگاه گردانكه بجانب من د

 داري به نيكـي گرايـي و در مقـام مخالفـت بـا      2ي اعظم»دائو«اميد است كه تو با معرفتي كه بر جوهر  
.»روشن باشدتو اينك خواست واقعي ما بايد كالً بر . تمايل من برنخيزي

او . گذشـت  كـه از دشـتها و كوههـا مـي    اي راهي دور و دراز در پيش گرفت  لو با چنين نامه   -ونژچ-لو
. كـرد  اسب عـوض مـي     ، در هر يام   .خاقان تحقق بخشد  ي   و براي آنكه هر چه زودتر به اراده          رفتشتابان مي 

نـزار و بـا    سرانجام پس از ورود به چين به كوههاي بلند آنجا رسيد و خردمند كهنسال را بـا تنـي نحيـف و                     
چـون شـهير   -چـان . اي خـاموش و خلـوت يافـت   شانيد، درون درهوپاي كه به زحمت او را مي     ندهژي  جامه  

 سـپس بـه   ولي.كلي سر باز زدچنگيزخان نخست از رفتن نزد او ب  ي  نامه  پير پس از خواندن   . همين پير بود  
لو آنرا با قاصدي مخصوص براي خاقان اعظم فرستاد و خود از بيم خـشم          -ونژچ-ونامه پاسخي نوشت كه ل    

خـود چنـين نوشـته      ي  خردمند چيني در نامه     . وي ماند تا شايد او را به رفتن راضي كند         خاقان نزد پير منز   
:بود

كـه از   ايـن روزهـا فرمـان همـايون را        چون در -چان،  معتكف مطيع زواياي كوهها   »»دائو « راهِ مجاهدِ«
 حـد از  اقيانوس به سـبب تفـرعن بـي   ي هاي نادان كرانه  آري، تمام چيني  . ل كرد وراهي دور رسيده بود وص    

» دائـو «آمـوزش   ي  در زمينـه    و  من كه بـه كـوردلي خـود در امـور زنـدگي آگـاهم                  . اندبهرهنعمت خرد بي  
ي ام و بـا آنكـه آوازه        ام و پيـر شـده     هام، ولي نمـرد   هاي گوناگون كوشيده  ام، به شيوه  وجه كامياب نشده  بهيچ

رتر نيستم ـ از آگاهي بر تمام اين احوال  هاي عادي بناي از انساشهرتم در اقطار پيچيده است، در تقدس ذره
 رازهاي نهان واقف است؟هآخر چه كسي ب. برمخود از شرم رنج مي

)مؤلفي تبصره . (ابر قريب نيم كيلومتر استر مقياس طولي چيني كه ب.1

)مترجم. (يكي از مقوالت اساسي حكمت چيني.  ناموس اكبر، قانون اعظمدائو ـ . 2
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ـ        همايون، نخست مي  ي  پس از وصول نامه      دريـا روم، ولـي   ه خواستم در زواياي كوهها پنهان شوم و يا ب
اه گذارم و با برفهـا مقابلـه     كه از فرمان تو سر نپيچم و بر خود واجب شمردم كه قدم در ر               سپس بر آن شدم   

ـ                   وديعـت نهـاده    ه  كنم تا خود را به آستان شهرياري برسانم كه آسمان، دالوري و خرد را يكجا در وجودش ب
اند برتري داده است و بـدين سـبب هـم دانـشمندان     است و او را بر جميع كساني كه در عهد باستان زيسته       

.نهندگردن ميا براطاعت او ري  همه ربقه ،بربران وحشيچيني و هم
م و پوشاند و مـن پيـر و نـاتوان        باد و خاك و گرد و غبار سفر را پاياني نيست، آسمان را ابرهاي سياه مي               

ستان تو  ه آ پايان بپيمايم و خود را ب     دشواري هاي گران را ندارم و مي ترسم كه چنين روزي را نتوانم تا               بتا
.برسانم

كفايـت  اقوام و ملل برسم، آيا حل و فصل امور چنگي و مملكتي در              تازه اگر هم به آستان تو فرمانرواي        
جانب من بنگري و معلوم داري كه آيا آمدنم الزم      ه   استدعا دارم با نظر عنايت ب      سببمن خواهد بود؟ به اين      

.است يا نه؟ رخسار من خشكيده و تنم نزار و ناتوان است
.»لوئيل، قمر سوم.در انتظار رأي همايون

ديگـري بـدين    ي  ن نامه به چنگيزخان رسيد، بسيار شاد شد و پيك را پاداشي نيكو داد و نامه                 وقتي اي 
:مضمون در پاسخ فرستاد

مـن نيـروي   . زير بال من آيد با من است و كسي كه از مـن روي برتابـد، ضـد مـن اسـت     ه كسي كه ب  «
مـن تنهـا زمـاني    .ديرپاي نائل آيمرنجهاي بسيار به آرامش برم تا به مرور ايام پس از  جنگي خود را بكار مي    

بدين منظور همواره با جنگجويان شكست ناپذير خـويش         .  گردد ايستم كه تمام قلوب عالم مسخر من      باز مي 
تواني بـه آسـاني سـاز    دانم كه تو ميمن مي. دارمبرم و عظمت سهمگين خود را عرضه مي   در يورش بسر مي   

واديهاي راه بيكران اسـت، امـا ديـري    ي گرچه پهنه  . ز كني سفر بربندي و بر پشت لك لكان بسوي من پروا         
گويم تا نيت من بر تو معلـوم  بدين سبب به پيام تو پاسخ مي. بينم كه من عصاي تو را در برابر خود   پايدنمي
.»پردازممطالب ديگر به تفصيل نميي درباره . باشد
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فصل سوم

!مرا فناناپذير گردان
. خاقان اعظم رضـا داد كـه آن راه دراز را در پـيش گيـرد    ي ومين نامه خردمند چيني پس از دريافت د 

هاي درباري نيكوجمال كه آنها را همزمان با او از چـين بـسوي              كاروان رامشگران و رقاصه   ولي ازهمسفري با  
اده و  از هـزار پيـ  ببه اين جهت براي حراست او گروه خاصـي مركـ  . فرستادند بكلي سرباز زدچنگيزخان مي 

يكي از آنان وقـايع روزانـه       . چون بيست شاگرد خويش را نيز با خود برداشت        -چان. وار برگماشتند سيصد س 
1.نوشت و كلمات قصار و اشعار آموزگار را در آن ثبت ميكرددفتري ميسفر را به تفصيل دري 

-يافتهاي مغول در شهرها ضـ     والي. كردچون در رفتن شتاب نداشت و در تمام شهرها توقف مي          -نچا
 اما خردمند پير از خوردن آنها امتناع        كردند،كوالت فراوان مهيا مي   أدادند و م  شكوه براي او ترتيب مي    هاي با 

.كردورزيد و تنها به برنج پخته و ميوه قناعت ميمي
هـاي  او هنگام عبور از صـحراهاي مغوالسـتان، انديـشه       . سرودچون پيوسته شعر مي   -در طول راه  چان    

:الب اشعاري بدين مضمون بيان داشتخود را در ق

1
سو مينگري،هربه 

...كوهها را پاياني نيست
نهرهاي خروشان از كوهها روان،

!و بادها بر دشتها وزانند
:كشندهاي من آواز بر ميانديشه

ديريني از ازمنه «
هاي قبايل صحرانشينگله
آمدند؟اين مكان ميه ه رو بچاز 

نرسم باستاه  بناكنون آنا
2خورششان از گوشت حيوان

ما شبيه نيست،ه و پوشاكشان عجيب است و ب
آدابشان نيز نه آنست كه ماراست،

از خط و كتابت بهره ندارند،
...روح و روانشان به كودكان ميماند 

)مؤلفي تبصره . (تا اين زمان محفوظ مانده است» سفر غرب«چان ـ چون تحت عنوان ي سفرنامه .1

)مؤلفي تبصره . (نمود به اين جهت غذاي مغوالن بر آنها عجيب مي.نوشيدند و شير نميخورندها گوشت گاو نمي  چيني.2
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گذرانند،ايام به بطالت مي
»!ن گذران دلشادند آو از

2
راه ما به هامومن لخت و عور رسيد،

 با دشواري شديد است همراهمهر گا
اند،ها كبود و صاف چون آيينهدرياچه

زنند،شوره زارها از دور سپيدي مي
...هاي الل تمام روز در اين تپه

هر چه بنگري رهنوردي نبيني،
در تمام طول سال شايد يكبار

.سواري غريب چون سايه از اينجا بگذرد
بيند و نه درختي،چشم نه كوهي مي

... علف پوشيده است ها ازاما تپه
كاله قبايل صحرانشين از پوست است ـ 
.خواه در تابستان و خوان در ايام زمستان

برنج در اين سامان نرويد،
و مردمان همه شير ماديان نوشند،

و همه از خرد و كالن، شاد و خندان
...برند در چادرهاي نمدين بسر مي

طبيـب  .  گذشتدون رسيد و در حوالي شهر ترمذ از رو    چون دو سال پس ازعزميت، به كنار جيح       -چان
خردمند پير قطعه شعري را كه به مناسـبت پايـان راه دراز   . مخصوص چنگيزخان آنجا به پيشواز او آمده بود      

:ده بود به او اهدا كرد و گفتوسر
ـ       من وحشي كوهي تنها براي آن به اردوگاه جنگي خاقان اعظم آمده            ـ ، گـويم او ب ه  ام كه سخني مهـم ب

.گردد نيكبخت ميياگر اين سخن پذيرفته آيد، عالم
: چون مضموني بدين شرح داشتاشعار چان ـ
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 را از ديرباز1قمر هشتم
!اي دگر استجلوه

ابرها پراكنده،
باد آرام،

.و آسمان شب، صاف است
سپهر گردوني پهنه بر

.پلي سيمگون كشيده شده است
جنوب آنها درردژا

! اندن به وجد آمدهاز فروغ اخترا
ها بانگ شادياز فراز مناره

:رسدگوش ميه ب
همگان بدانسان كه قانون فرمان داده است ـ

!اندجشن گرفته
ساغرها از لعل مذاب لبريز است

.كشندو رامشگران آهنگهاي دل انگيز بر مي
آرام خود دل كنده،ي خردمند خسته از كرانه 

.تافته استاقتدار شبي هراس بسوي خاقان با
 آرام گيرد،تا اهرمن خون آشام
!و  عالم را آرامي دهد

سـگان گرسـنه در   ي يخته بودند و تنهـا زوزه  رآن گي چون از شهر ويران و خالي بلخ كه سكنه         -چان
ر روز راه در كوهستانها، سرانجام به اردوي چنگيزخان رسيد و بسوي            اگذشت و پس از چه    شد،آن شنيده مي  
.ي عمودي دره قرارداشت، روان شدام او كه بر لب ديوارهشادروان زردف

چون را بـه بارگـاه فرمـانرواي        -ندانست، چا اخيه طايسي والي سمرقند كه زبانهاي مغولي و چيني مي         
-مـي از آنجا كه هيچ يك از كاهنان چيني هيچگاه در برابر فغفوران چين زانو بر زمين ن                . مخوف هدايت كرد  
ست دقان تنها سر فرود آورد و دو كف         چون نيز پس از ورود به شادروان خا       -د، چان كردنزدند و سجده نمي   

.هم جفت كرده را به عالمت احترام ب

ها در آن به مناسبت پايان كار در كشتزارها جشنهاي پرنشاط بپا  به تقويم قديم چيني برابر ماه سپتامبر است كه چينيقمر هشتم.1

)مؤلفي تبصره . (دارندمي


