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 از تابش آفتـاب و وزش بـاد سـوخته و    اي ايستاده بود، كه رخسارش    در برابر خاقان اعظم، پير خشكيده     
ي يي كـه تخـت آن بـا چنـد رشـته          بـا كفـشها   . و كرك سپيدي بر تارك سر داشـت       اش برآمده بود  پيشاني

ماند، ولي آرام و بـي هـراس بـه          اش كه بر تن داشت به دريوزگان مي       پا بسته بود و با قباي كهنه      ه  ريسمان ب 
.پير لختي ايستاد و سپس روي قالي نشست. نگريستمي» فرمانرواي گيتي«

ته بود و با كاله آبنوسي      تيره و ريش قرمزي كه موهاي آن با تارهاي سپيد آميخ          ي  چنگيزخان با چهره    
-هايش مـي آن ميدرخشيد و سه دم روباه از آن بر روي شانهي زرد درشت بر جيغه ي  گردي كه يك تخمه     

وار به خردمند پير و فقير كه اكنـون         ق ثابت گربه  رت زرين نشسته بود و با چشمان از       زانو بر تخ  ارريخت، چه 
اي از كربـاس    سـاده ي   جامـه  ،ن نيز مانند ميهمان خود    چنگيزخا. نگريستطلبيد، مي نجات خود را از او مي     

. تن داشت و بر تارهاي محاسن او نيز گرد پيري نشـسته بـود، ولـي راه زنـدگي آنهـا متفـاوت بـود                        سياه بر 
رهـايي  ام زندگي خود را بـراي يـافتن راز          برد و تم  عزلت بسر مي  ي  مردمان در گوشه    خردمند چيني دور از   

 وقف تحصيل علم كرده بود و به تمام كساني كه بـا نيـازي   ،ا و رنجها و پيري و مرگ انسانها از چنگ بيماريه   
ولي خاقان همواره ساالر سپاههاي بزرگ بود، جنگاوران را به كـشتار و     . رساندآوردند، ياري مي  به او روي مي   

اكنـون كـه    . دآوربدسـت مـي   فرستاد و پيروزيهاي خود را با مرگ دههـا هـزار انـسان              نابودي اقوام ديگر مي   
سالهاي آخر عمرش فرا رسيده بود از اين پير نزار گوشه نـشين انتظـار داشـت كـه بـار ديگـر او را جـوان و                           

تاخـت و آمـاده بـود تـا ايـن           نيرومند سازد و براي هميشه از چنگال مرگ كه گام به گام از پي خاقـان مـي                 
.يستي روانه سازد، برهاندمقتدرترين فرمانرواي جهان را به مشتي خاك بدل كند و به ديار ن

:سپس چنگيزخان سخن آغاز كرد و پرسيد. هر دو پير ديري خاموش بودند
خواستي فراهم بود؟كردي هر چه ميـ سفرت به خوشي گذشت؟ در شهرهايي كه توقف مي

:چون گفت-چان
-ز سـرزمين  بور ا ولي سپس هنگام ع   . وردندآر براي من فراهم مي    وها بحد وف  ـ در آغاز راه انواع خوردني     

آذوقه ي  شد و تهيه    ها هنوز ديده مي   آن گذشته بودند  همه جا آثار جنگها و حريق         هايي كه لشكرهاي تو از      
.ددشوار بو

:چنگيزخان گفت
.هر روز نزد من آي و ناهار با من صرف كن. ـ اكنون هر چه بخواهي براي تو فراهم است

: چون گفتچان ـ
تنهـايي  ي برد و گوشه وحشي كوهي در رياضيت بسر مي   !  الطاف نيازي نيست    اين مراحم و   ه نه، مرا ب   ـ

.داردرا دوست مي
.دن آن سر باز زدقميز آوردند، ولي خردمند از نوشيخادمان 

:خاقان گفت
ما براي گفتگوي مخصوص ترا نزد خـود        . ـ نزد من به اختيار خود هر طور كه دلخواه توست زندگي كن            

.ميدهرفتن ميي اجازه. خواهيم خواند
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ـ  هم جفت كرد و به عالمت احترام آنرا تكـان داد و از در  ه ست، دو كف دست را با چون از جا برخچان 
.بيرون رفت

در طـول راه    . چندي بعد لشكر مغول از طريق مـاوراء النهـر راه بازگـشت بـه شـمال در پـيش گرفـت                     
.ها فرستاد خوردنيچنگيزخان بارها براي خردمند شراب انگور و خربزه و انواع

وقتي لشكر به كنار رود جيحون رسيد لشكريان زورقها به آب انداختند و با مهارت پل شـناوري بـر آب               
.به جانب سمرقند روان شدندو كشيدند و به سرعت از رود گذشتند 

چون پيغام فرستاد كه شبانگاه ديروقت براي گفتگـوي مهمـي   - چنگيزخان به چان  ،ر هنگام اطراق  يكبا
.در انتظار او خواهد بود

ها با شدتي بيش از پيش در فضا طنـين افكنـد،            اردوگاه به خاموشي گراييد و آواز غوك      ي  وقتي همهه   
حركت به پاس ايستاده بودند بـسوي شـادروان    چان ـ چون خردمند را از كنار قراوالني كه بي ،اخيه طايسي

.خاقان اعظم هدايت كرد
مي قطـور در دو سـوي تخـت زريـن     هـاي مـو  ين پايه بلنـد بـا شـمع   هاي سيمدرون شادروان شمعدان  

پهن كـاله چرمـي     ي  زانو زده بود و لبه      سفيد چهار ي  چنگيزخان بر فراز تخت روي مخده       . افشان بودند پرتو
 و تنها چـشمانش بـسان   انداختاش سايه مي  گرد و براقش كه چند دم روباه سياه از آن آويخته بود بر چهره             

دانستند پاي تخت روي قالي نشسته      دو كاتب كه زبانهاي مغولي و چيني مي       . درخشيدنددو چشم پلنگ مي   
.بودند

:ر برابر تخت روي قالي نشست و گفتچون دچان ـ
كـه طريقـت ذات اجمـل و اعلـي اسـت            » دائـو «ست در آيين    يم و ساليان دراز   نـ من وحشي  كوه نشي     

وش بسر برم، در بيابان گام بزنم       ت و خام  ول بسيار خ  هاي در گوشه  امن دوست دارم كه تنه    . كنمست مي رمما
جوار شادروان شهرياري، هـزاران سـپاهي بـا         ولي اينجا، در  . ا آنجا بايستم و در بحر مكاشفه مستغرق گردم        ي
ـ    زاآيا اج . از اين خروش روان من آرامش ندارد      . خروشندهاي آنان پيوسته در   سبان و گردونه  ا ه ت هست كه ب

 جلو و گاه از پس لشكر تو حركت كنم؟ واگذاري اين امكان در اختيـار وحـشي مرحمـت                    دلخواه خود گاه از   
. او خواهد بوده بزرگي ب

:خاقان گفت
-حال بر من روشن ساز كه رعد چيست؟ آيا جـادوگران و شـمن بـزرگ                 . چنين بايد كه دلخواه تست    ـ

 خشم آنان بر آدميان است؟      ، بانگ  غرش خدايان ساكن ماروء ابرهاي آسمان و       ،گويند كه رعد  كي راست مي  ب
ند و بجاي حيوانـات     پيچآدميان از آيين باستان سر مي     آيند كه   گويند كه خدايان زماني به خشم مي      آنها مي 

آيا اين تفسير راست است؟. كنند حيواناتي به رنگ ديگر براي آنان قرباني مي،سياه پوست
:چون گفت-چان

- نمي گينها نيست و نيز آسمان براي آن خشم       يا فزوني قرباني  آسمان بر آدميان كاستي     ـ سبب خشم    
ند، ابرش و سـفيد قربـاني   ن ديگر يا اسبان كر گوسفندا،پوستگردد كه چرا بجاي گوسفندان يا اسبان سياه  
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ام كه به موجب آن در موسم تابستان هيچ كـس           هاي تو شنيده  من حكم خطاي ديگري هم از شمن      .اندكرده
خود را در آب نهرها بشويد، نبايد نمد بمالد يا به جمع كردن قارچ بپردازد، زيرا بـزعم                  ي  نبايد خود يا جامه   

بـي  ي  ولي نشانه   ... د  نبارزمين مي گردد و آنگاه رعد و برق بر      آنان، اين افعال سبب فزوني خشم خدايان مي       
-ت كه آنان مرتكب مـي تبهكاريهاي بيشماريسهيچ يك از اين اعمال نيست، بلكه  حرمتي آدميان به آسمان     

ام كه از سه هزار تبهكاري گوناگون آدميان، پليدترين آن          من وحشي كوهي در كتب باستاني خوانده      ... گردند
چنانكـه  ان تـو حرمـت والـدين خـويش را      تسـ ام كه زيردمن در راه بارها ديده    ... بي حرمتي به والدين است    

نوشـند، ولـي پـدران و مـادران     خورند و مـي  اشباع ميدارند، در مجلس بزم، خود بحد     بايسته است نگاه نمي   
شـود كـه    همين اهانت پسران و دختران سنگدل در حق والدين موجب مـي           . گذارندسالخورده را گرسنه مي   

اصالح قوم خـود و     ه  ب!  شهريارا  . آسمان دادگر بر آدميان خشم گيرد و با رعد و برق خويش آنانرا كيفر دهد              
.  همت گمارق عقل،ب طرارشاد آنان ب

:چنگيزخان گفت
چون را به زبانهـاي     -به كاتبان فرمان داد سخنان چان      آنگاه   ـ! گويدمند سخنان نغز مي   درـ اين مرد خ   
1. تركي ثبت كنند تا قانون خاصي در باب ضرورت حرمت والدين منادي گرددومغولي و چيني 

چون تنها مشتي برنج پختـه و انـدكي         - شد و چان   ههاي زرين بر خوان نهاد    وقتي الوان اطعمه در طبق    
:انگور برداشت، خاقان پرسيد

ست كه پير را جواني دهد و نـاتوان         هوهم بدانم كه آيا نزد تو معجوني        خديريست مي ! خردمند مقدس ـ
تواني كاري كني كه ايام حيات من پيوسته و بي وقفه ادامه يابـد و جريـان آن      آيا تو نمي  . را توان تازه بخشد   

آبهاي رود بزرگ هيچگاه باز نايستد؟ آيا تو معجوني نداري كه انسان را حيات جاودان بخشد؟بسان 
.هم پيوسته زير آورد و بي آنكه سخني بر زبان راند نوك انگشتان خود را به چون چشم ب-چان

:چنگيزخان در ادامه سخن گفت
اختن آن بر تو معلـوم باشـد؟ و يـا    سي شود، شايد طريقه   اگر چنين معجوني اكنون نزد تو يافت نمي        ـ

بري كه راز جاويد گردانيدن حيات بر او مكشوف باشـد؟ اگـر           بني خردمند ديگر يا جادوگري را نام        اشايد بتو 
تـرا نويـان    : تو براي من معجوني فراهم آوري كه مرا حيات جاودان بخشد، پاداشي عظيم به تـو خـواهم داد                  

كـنم  هاي زرين پر مـي    اسب تو را از سكه    ي  توبره  ... ارم  مگرگ بر مي  كنم و به حكمراني واليتي بز     مي) امير(
! بخشمصد كنيزك حوروش از ماهروترين دختران كشورهاي گوناگون به تو مي... 

چون بي آنكه پاسخي گويد و چشم بلند كند، پنداري سرمايي سخت بـر وجـودش چيـره شـده                    -چان
:كرد وسوسه ميخاقان همچنان او را. است، بناي لرزيدن گذاشت

ين دارم كه گوي سبقت از كاخ فغفـور چـ          كوه جايگاه تو كاخي چنان زيبا و باشكوه بپا مي           من بر فراز   ـ
من حتي به جواني هم نيازي      ... اشفه در باب ذات اعلي خواهي پرداخت        تو در اين كاخ با شكوه به مك       . بربايد

)مؤلفي تبصره . (به ثبت رسيده است» ياساي بزرگ« در قانوناين  . 1
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هم ساليان درازي كه پايـان آن       اخواما مي . قي مانم بگذار با همين پيري و سپيدمويي كنوني خويش با        . ندارم
...ام فرمان رانم دست خويش بينان نهادهديده نشود، بر قلمرو عظيم مغول كه خود با

پير بـر خـود پيچيـد و از    . خاقان خاموش شد و با ديدگاني فروزان بر رخسار نزار پير خردمند خيره شد  
:ي آهسته گفتئاچشم به خاقان مخوف نگريست و با صدي گوشه 
ام، زر به چه كار آيد؟ من كه حكومت بـر نفـس خـويش               مرا كه دوستدار كوهها و خاموشي و مكاشفه       ـ
. توانم، حكومت بر يك واليت چگونه توانم؟ تمام كنيزكان حوروش را بر جوانان نيكوخـصال كـابين كـن           نمي

-من حكيمانـه ...  مكاشفه مستغرق گردم توانم در بحرهاي كوه نيز ميمرا به كاخ نيازي نيست و روي صخره      
تـوانم حقيقـت   من مـي . ام و ديگر رازي نيست كه بر من نهان باشد كتب فرزانگان نامي چين را خوانده    نيتر

هاي بـسيار   ن ساختن نيروي آدمي و درمان دردها و حفظ حيات او معجون           براي افزو : تو باز گويم  ه  يقين را ب  
... ت و هيچگاه نبوده است هست، ولي اكسير حيات جاودان نيس

تـر  ها را در دف گفتهكه  قلم كاتبان . و ديري خاموش ماند   ر افكند   يزه  چنگيزخان به فكر فرو رفت و سر ب       
 صـدايي بـه گـوش    ،هـاي مـومي   از خش خش باز ايستاد و جز صداي خفيف سـوختن شـمع        ددنكرثبت مي 
:سرانجام خاقان به سخن آمد و گفت. نميرسيد

،كـسي از روي بغـض و كـين        ـ» ميردمرد حقيقت گو از بيماري نمي     «: ا مثلي است كه   ن مغول ر  ـ پيرا 
كوشـند كـوهي از دروغ    به همين جهت مردمان مـي     ... دهد  پيش از وقت به حيات مرد حقيقت گو پايان مي         

ه از اي تا با من ديدار كنـي يگانـه كـسي هـستي كـ           ولي تو پير خردمند كه ده هزار لي راه پيموده         . بپا دارند 
اگر حـاجتي داري  . تو پاكدل و راستگويي. گفتن حقيقت نهراسيدي و گفتي اكسير حيات جاويد وجود ندارد    

.قول ميدهم كه حاجتت را برآورم! بگو
:فت كرد و در برابر خاقان سر فرود آورد و گفتچون دو كف دست را بر هم ج-چان

بـه اينجـا   و هـا را بـراي همـين پيمـوده     ديـ من جز يك خواهش ندارم و راههاي پر برف و كوهها و وا      
امان خود پايان ده و نيكوخـواه اقـوام و ملـل    اينك گوش دار ـ به جنگهاي بي . ام كه آنرا به تو باز گويمآمده

! ...جا در ميان آنان صلح و آشتي بپا دارمه باش و ه
ره افتاده بود چنان نعره     ان گره بر ابروان افكند و روي هم دركشيد و در حاليكه نفسش به شما              خچنگيز

:خاقان بانگ برآورد.  لرزيدن گرفتزد كه قلم در دست كاتبان بر كاغذ
: گوينـد بيهوده نيست كه پيران ما در صحرا مـي        ! صلح برقرار شود جنگ الزم است     ـ براي آنكه همه جا    

ـ .. .» آوري همـه جـا آرام ميگيـرد   تنها زماني كه تو دشمن آشتي ناپذير خود را از پـاي در     « مـن هنـوز   يول
دوم عالم نيز هنوز در يد قدرت مـن  ي نيمه ! امبورخان شاه تنگغوتي را در هم نكوبيدهدشمن ديرين خود ـ 

! نم اين وضع را تحمل كنم؟ اگر چه تو مرد خردمندي، ولي خـواهش تـو عقالئـي نيـست                   اتوآيا مي ... نيست  
! ها خاطر ما را مكدر مكنديگر با چنين خواهش

:لرزيد، بانگ زدحاليكه از خشم ميهاي تخت داد و كمي از جا برخاست و در  تكيه بر دستهچنگيزخان
!ميدهاجازه رفتن ميـ
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او محيط تنگ شهرها را دوسـت نداشـت و          . زمستان آن سال را چنگيزخان در نزديكي سمرقند گذراند        
.برددر اردوگاه مغول بسر مي

سپس پي در پي برف     . خيس كرد كه آمد و شد دشوار گشت       نخست باران بسيار باريد و زمين را چنان         
هايـشان در طـول راههـا بـر      باريد و هوا چنان سرد شد كه بسياري اسبان و گاوميشها از سرما مردند و الشه               

.جاي ماند
قصر سابق خوارزمشاهيان كه در بيرون شهر در ميان باغها قـرار داشـت،              » كوك سراي «چون در   -چان
اي كه سپاهيان مغول دار و ندار و چهارپايان و زنان و            روستاييان گرسنه . سرودجا شعر مي   و همان  بردبسر مي 

چون طعامي را كـه چنگيزخـان بـراي او مقـرر            -چان. آمدنده نزد او مي   كودكانشان را برده بودند، گروه گرو     
.پختداشته بود ميان آنان تقسيم ميكرد و خود نيز براي آنان آش مي
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فصل چهارم

1»يورت اصلي«شت مغوالن به بازگ
ي عزم تغيير مكان اردوگاه خويش به لشكر فرمـان داد تـا از سـمرقند بـسوي رودخانـه                    ه  چنگيزخان ب 

مادر سلطان محمد با تمام خاتونهاي بانوي پير خوارزم ـ  شهربه فرمان او تركان خاتون،. سيحون روان گردد
مسير حركت مغوالن صـف بكـشند و بـر فنـاي ملـك        بايست در   حرم سابق سلطان و خواتين اسير ديگر مي       

.ي كنند تا تمام سپاهيان از كنار آنان بگذرنديخوارزم نوحه سرا
راسـت سـيحون   ي  اردوي چنگيزخـان در كرانـه       ) ميالدي1223مطابق با سال     (2از آغاز سال قوي ئيل    

وكتـاي و تـولي آمدنـد ولـي         چغتـاي، ا  . چنگيزخان پسران خود را به قوريلتاي به آنجا فرا خواند         . اطراق كرد 
چنگيزخان با پـسران و خانـان و سـركردگان سـپاه بـه              . مهين پسرش چوچي مغرور و نافرمان حضور نيافت       

روي زمين بـه كنكـاش پرداخـت و    » آخرين قلزم«قوريلتاي نشست و در باب تسخير سراسر ممالك غرب تا      
.ينده به پايان رسدآر داشت كه اين كار طي سيزده سال مقر

اهالي آن حدود همه گريختـه بودنـد و باغهـا خـالي             . وگاه چنگيزخان در ميان باغستانها قرار داشت      ارد
گيزخان دوست داشت به شكار گراز برود و        نچ. شدند مجاور به آنجا سرازير مي     هاي گراز از كوههاي   گله. بوند

. زخم نيزه و تير از پاي در آورده از روي اسب آنها را ب
وحـشي  يك گراز . خاقان سقوط كرد و اسب گريخت     . گرازان اسبش سكندري رفت   روزي هنگام تعاقب    

 با گام هـاي      شد و سپس   ه افتاده بود خير   شجا ايستاد و به چنگيزخان كه بي حركت در برابر         عظيم جثه بر  
خاقـان از شـكار دسـت    . مالزمان رسيدند و اسب را گرفتند و نـزد او آوردنـد     . آهسته به درون نيزار فرو رفت     

چون خردمند چيني را نزد خود خواند تا اين واقعـه را تفـسير كنـد و                 -د و در بازگشت به اردوگاه، چان      شيك
چـون   دخالتي بوده است يا نه؟ چان ـ ،معلوم دارد كه آيا آسمان جاويد را در اين سقوط در برابر گراز وحشي

:گفت
يري اسـت و بايـد كمتـر بـه          خاقان اعظم در سنين پ    . ما بايد در حفظ حيات خويش بكوشيم      ي  ـ همه   

ايـست  ت نكرد بر او حمله برد، نشانه      أقوط فرمانرواي گيتي در باتالق جر     اينكه گراز پليد پس از س     . شكار رود 
.از حمايت و عنايت آسمان

:چنگيزخان گفت

هـاي اونـون و كـرولن قـرار     هـاي رودخانـه   مسكن اصلي مغوالن بود در شمال شرقي مغولستان در كرانـه  كه همانيورت اصلي.1

)مؤلفي تبصره . (بردندآنجا بسر ميداشت و نزديكترين خويشان چنگيزخان در

)مترجم. (تركي و مغوليي  گانه يكي از سالهاي دوازده ـ سال گوسفند،قوي ئيل . 2
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ما مغوالن از كودكي به شكار و تيراندازي از پـشت اسـب    . ـ من و ترك شكار؟ نه، اين كار شدني نيست         
امـا مـن سـخنان تـو را در دل           ... توانند ترك اين عادت كنند      ه نيز نمي  دروحتي پيران سالخ  . ايمردهعادت ك 
.دارمنگاه مي

ر كرد يـك گلـه گـاو شـيرده و يـك خيـل از       چون را پاداشي دهد، اماشت چان ـ چنگيزخان كه ميل د
چاپـاري  ي  خواهم بـا ارابـه      ميولي خردمند چيني آن هديه را نپذيرفت و گفت          اسبان زبده براي او بياورند،      

چندي بعد چان ـ چون براي بدرود به حضور خاقان بار يافت و سـپس بـه    . عادي به كوههاي چين باز گردم
جمع كثيري از مقربـان     . اتفاق بيست شاگرد خود به معيت گروه سواران محافظ راه بازگشت در پيش گرفت             

هنگام وداع بـسياري  . هاي نادر بدرقه كردند   پر از ميوه  هاي شراب و سبدهاي     چنگيزخان كاهن پير را با كوزه     
.ستردنداز آنان اشك از رخسار مي

عزم بازگشت به صحراي مغولـستان بـا لـشكر     ه   چنگيزخان ب  ) ميالدي 1224سال   (1در سال بيچي ئيل   
.براه افتاد

م اارهاي انبوه به كن   همانگونه كه پلنگ پير پس از بلعيدن گاوي با شكم برآمده سالنه سالنه از ميان نيز               
هـر جنگجـو    . داشـت  چنگيزخان نيز سنگين بار از غنائم سرشار به كندي گام بر مي            گردد، لشكر خود باز مي  

هيـاهوي انباشـته از     رپوچـرخ   هـاي د  هـاي گوسـفند و ارابـه      گله. چند اسب باركش و چند شتر و گاو داشت        
اج مسلمانان گرد آمده بـود، از پـي سـپاهيان    ملبوس و قالي و سالح و ظروف مسين واشياء ديگري كه از تار        

 ديگـر بـر پـشت اسـبان و      همانجا زنان و كودكان مغول و زنان و كودكان متعلق به اقوام و ملـل              . روان بودند 
برهنه در صـفوف طـوالني و بـي پايـان از     نده پوش و پاژها سوار بودند و جماعت اسيران نزار و     ران و ارابه  تش

.داشتندر ميقفاي يكديگر پياده گام ب
رسـيد اطـراق    پيمود و هرجا به مرغزار و چراگاه پرعلف مـي          آرام و بي شتاب راه مي      ،عظيمي  اين قافله   

هـاي متالشـي   بدينسان لشكر تمام زمستان و تابستان را در راه بود  و از پـي خـود همـه جـا الشـه      . كردمي
سياي مركزي  آبور از ريگزارهاي بي آب      ب مشقت ع  اسبان و گاوان و اجساد اسيراني را كه تا        ي  پوست كنده   

.گذاشترا نياروده بودند، بر جاي مي
در فصل بهار چنگيزخان به مسكن اصلي خود واقع در كنـار كـرولن رسـيد و فرمـان داد تـا شـادروان                        

نگـاه تمـام خانـان محتـشم و     آ. نام داشت، بپا دارنـد »  ـ سوچقو بوكي«زردفام خاقاني او را در منزلگاهي كه 
 بـه   انظير آنر  كه صحرا هرگز     ي كنكاش فرا خواند و مجلس بزم باشكوهي         ارسپاه را ب  ي  گان برجسته   سركرد

در . گذشـت الن خاتون همـسر جـوان چنگيزخـان در         قو ، سه روز پس از اين بزم      .ب داد خود نديده بود، ترتي   
حقيقت را كه داند؟. يو العهده علي الروا... اندافواه شايع بود كه برادران خاقان در اين مرگ دست داشته

)مترجم. (يمون بيچي ئيل ـ سال م.1
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ياسـاي  «چنگيزخان در يورت زادگاه خود ماند و همانجا         )  ميالدي 1225سال   (1سال بعد در تاقيقوئيل   
نيز كه  » ياسا«خود  . متابعت كنند » طريق عقل و رفاه   «داد از   را منادي كرد و در آن به قوم اندرز مي         » بزرگ

2.ناميده شد»  عقل و رفاهطريق«تعاليم و احكام چنگيزخان بود ي حاوي مجموعه 

)مترجم. (تاقيقوئيل ـ سال مرغ . 1

)مؤلفي تبصره . ( بيش نمانده استقطعات اندكي» ياسا«از اين  . 2
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فصل پنجم

چنگيزخان بر آن شد كه مرگ را در جنگ پذيره گردد
انـد، قـرار و آرام از       هاي نافرمان باز علـم طغيـان برافراشـته        وقتي به چنگيزخان خبر رسيد كه تنگغوتي      

.  از ياد نبرده بود    خاقان اعظم قول خود را در باب اينكه بورخان پادشاه تنگغوت را به كيفر رساند،              . دست داد 
هـايي بـسوي آنـان فرسـتاد و     به همين جهت به بسيج جنگ پردخت و براي فرا خواندن پسران خـود پيـك     

.گيردكه سركردگي سپاه را خود به عهده مياطالع داد
جغتاي پسر دوم خاقـان،   . بار ديگر سه پسرش بجز پسر مهترش چوچي نافرمان به خدمت پدر شتافتند            

:ورزيد، در شوراي خاندان گفتز ميء النهر كه همواره با چوچي برادر مهتر ستيارفرمانرواي ماو
در. ورزدسرزمين قبچاقان شده است و به آنجا بيش از اولوس اصلي خـود مهـر مـي                ي  چوچي شيفته   ـ

 بـي هـيچ پروايـي سـخنان     چـوچي . دهد معترض احدي از قبچاقان شوندملك خوارزم به مغوالن اجازه نمي  
ران چنگيز پير عقل خود را از دست داده است كه اين همه كشور را وي              «: گويد و مي  راندبر زبان مي  شرم آور   

چوچي قصد دارد پـدر مـا را هنگـام شـكار بـه قتـل                . »رحمانه نابود ميگرداند  كند و اين همه خلق را بي      مي
.رساند و آنگاه با مسلمانان عهد مودت بندد و از يورت اصلي مغوالن پيوند بگسلد

آتش خشم چنگيزخان از اين سخنان زبانه كشيد و برادر خود اوتچكين را با جمعي از معتمـدان رازدار                   
اوتچكين نهـاد و    خاقان سر بگوش    . خدمت پدر بشتابد  ه  به خوارزم فرستاد و فرمان داد تا چوچي بي درنگ ب          

ن و از   بت ز سر و صـدا او را ضـر       مدن سرباز زند و بخواهد همچنان در خوارزم بماند، تو بي            آاگر او از    «: گفت
»!ا مداروكشتنش پر

چوچي براي پدر پاسخ فرستاد و پيغام داد كه به علت بيماري امكان آمدن نـدارد و خـود همچنـان در                      
را ولي معتمدان به چنگيزخان نوشتند كه چوچي خان سالم است و بيـشتر اوقـات                . دشت نزد قبچاقان ماند   

.اند تا فرمان نهان خاقان اعظم را به انجام رسانندها نزد چوچي ماندهگذراند و بدين سبب آنبه شكار مي
چغتاي براي رتق و فتق اولوس خود به سمرقند بازگشت و چنگيزخان با دو پسر محبوب خود اوكتـاي                   

ها لشكر برانگيخت و در منزلگاهي      عزم جنگ با تنگغوتي   ه  ب)  ميالدي 1226 (1و تولوي در آغاز سال ايت ئيل      
اي از نزديكي مـرگ  در آنجا شبي خوابي موحش ديد و آنرا نشانه. فرود آمد» ونقوت ـ تاالن ـ خودون  ا«بنام 

.بردند نزد خود خواندآنگاه كس فرستاد و دو پسر خود را كه در موضع ديگري از اردو بسر مي. تعبير كرد
س از آنكه پسران از طعام       و پ  ندخوان گسترد . پدر شتافتند ديدار  ه  سپيده دم روز بعد اوكتاي و تولوي ب       

:سير شدند چنگيزخان خطاب به كسان ديگري كه در شادروان او بودند گفت
باب مهام امور خودمـان     ميل دارم در خلوت كامل در     . ـ من بايد با پسرانم نهان از ديگران كنكاش كنم         

.همه بيرون برويد. با آنان سخن گويم

)مترجم. (سال سگ ـايت ئيل. 1
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، چنگيزخـان هـر دو پـسر را در كنـار خـود نـشاند و        وقتي خانان و كسان ديگر مجلس را ترك گفتنـد         
:زندگي و امور مملكتداري اندرزهايي به آنان داد و سپس گفتي نخست در باب شيوه 

 زمان آخرين لشكركشي من     ،بدانيد كه بر خالف انتظار من     !  نصايح مرا خوب بخاطر بسپاريد     ـ فرزندانم، 
و نگاهبان مغوالن براي شما پـسرانم قلمرويـي چنـان           من به كمك سولده، خداي جنگ       . را فرا رسيده است   

: اينـك آخـرين وصـيت مـرا بـشنويد         . هـر جـانبي يكـسال راه اسـت        ه  ام كه از ناف آن ب     پهناور تسخير كرده  
براي اين مقصود همواره بايـد وحـدت        . »هميشه دشمنان خود را نابود كنيد و ياران خويش را بزرگ داريد           «

شود و چـرخ كارهـا بـر وفـق     آنگاه زندگي بر شما آسان مي   . احد عمل كنيد  چون تن و  عقيده داشته باشيد و   
همانگونه كه پيش از اين نيز فرمان داده بودم، ولـي           . بريدگردد و از سلطنت حظ و لذت وافر مي        مرادتان مي 

. پس از من او بايد قاآن اعظم خوانده شود و بر سرير خاقاني جلـوس كنـد                . جانشين من اوكتاي است   و  عهد  
د و پـس از مـرگ مـن هيچگـاه از         يـ با سطوت و صالبت بدسـت گير      را  مغول  كان مملكت و حكومت قوم        س

افـسوس كـه اكنـون دو پـسر     . چيد و آنرا به روايات نادرسـت مياميزيـد   پمن سر ن  » ياساق«متابعت از احكام    
ننـد و راه سـتيز   من سر باز زي مباد آنكه پس از من از اراده    ! افسوس. ديگرم چوچي و چغتاي اينجا نيستند     

ي با آنكه همه كس مايل اسـت در خانـه          ! در پيش گيرند و مملكت را در غبار نقار و آتش نفاق تباه گردانند             
گذارم تـا زنـدگي رزم آوري خـود را بـا      سر بر بالين مرگ نهد من براي آخرين يورش گام در راه مي ،خويش

.دهماجازه رفتن مي. شايستگي به فرجام رسانم
سركردگان قبايل و حكام بالد سر راه    .  چنگيزخان با سپاه به راه خود ادامه داد        ،ز اين واقعه  چندي پس ا  

اي پـر از   يكي از احكام بـا طلبـه      . كردندآمدند و اظهار اطاعت و انقياد مي      يكي پس از ديگري به استقبال مي      
اعظم كه نزديكـي مـرگ   ولي خاقان » !ما مطيع و منقاديم«: مرواريدهاي درشت بحضور خاقان رسيد و گفت     

جنگجويان .  در دشت پيش لشكريان بريزند     نايي نكرد و فرمان داد تا آنها      كرد به مرواريدها اعت   را احساس مي  
-ن محـل بـه كـاوش مـي        آا در خاك گم شد و بعدها مردم در          مرواريدها را جمع كردند، ولي بسياري از آنه       

).37(يافتند پرداختند و مرواريد مي
:گفتلتي مهموم و مغموم ميچنگيزخان با حا

. هاي مرواريد استتر از طبله اكنون هر روز براي من گرانبهاـ
خاقان آنها را نپذيرفت و ايلچيان تنگغوت به يلوچـوت   . پادشاه تنگغوت ايلچياني نزد چنگيزخان فرستاد     

: ساي مشاور اعظم خاقان گفتند
ست و از پي آن هر بار مغوالن بر كـشور مـا تاختـه،               ضد خاقان اعظم طغيان كرده ا     ه  ـ پادشاه ما بارها ب    

ايـم تـا بـه خـدمت        مـا آمـده   . مقاومت ما هيچ سودي ندارد    . اندشته و شهرهاي ما را تاراج كرده       ك مردم ما را  
.چنگيزخان در آييم، ما استدعاي صلح و عقد پيمان و سوگند مشترك داريم

:به ايلچيان پاسخ داديلوچوت ساي 
.پادشاه تنگغوت بايد صبر كند كه تا چنگيزخان بهبود يابد. ار استخاقان اعظم بيمـ

:ديد چنين فرمان دادآستان مرگ مييافت و او كه خود را دربيماري چنگيزخان روز به روز شدت مي
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زاري و فغان برنياوريد تـا دشـمن        .  مرا مهلت بسر رسيد ممات مرا از همه كس نهان داريد           چون حيات ـ
قلعـه بـا تحـف و       ي  ولي آنگاه كه پادشاه تنگغـوت و تنگغوتيـان از دروازه            .  و قويدل نگردد   خبر نشود و شاد   

)38! (هدايا بدر آيند بر آنان بتازيد و خونشان بريزيد
سرش بر بالشي از چـشم سـاغري كـه خـاص            . ال خوابيده بود  ن اعظم روي نه طاقه نمد سفيد چند       خاقا

شـت و   قـامتي بلنـد و الغـر دا       . پوشـانيد ين سمور تيره رنگ مي    روي زين بود، قرار داشت و پاهايش را پوست        
او كه جهاني را بلرزه درآورده بود حاال جنبانيدن يا بلند كردن           . رسيد مي شاينك بدنش بغايت سنگين بنظر    

.سر سنگين برايش دشوار بود
ديـري  . رسـيد يآورد آواي زيري بسان آواز موش به گوشش مبه پهلو افتاده بود و با هر نفسي كه بر مي    

خيزد اش بر مي  سرانجام يقين كرد كه آواز موش از سينه       . نست بفهمد كه اين موش كجا نشسته است       انميتو
.ماند و اين موش همان مرض اوستو هرگاه نفس نكشد موش نيز خاموش مي

واز  پـر ،نروزي از خـالل آن روز     . يددغلتيد روزن سقف شادروان را باالي سر خود مي        وقتي به پشت مي   
-هاي ناديده و ناشناخته مـي لكها كه بسوي سرزمين  آواز لك . ي لك لكها را در آسمان مشاهده كرده بود        گله

.رسيدشتافتند از دورادور بگوش مي
روي زمين دست يابد، ولي در مرز هندوستان        » آخرين قلزم «خاقان بياد آورد كه چگونه قصد داشت به         

آنگـاه  . كرد، پوشـيده شـد    هاي سرخي كه سخت خارش مي     دنش از لكه  تاب گرماي سوزان را نياورد و تمام ب       
.دشتهاي خنك مغولستان باز گرداندسپاه خود را به

فام كه از شـدت سـرماي آن آب         سرد تنگغوت ميان كوههاي كبود    ي  اكنون با تني نزار و ناتوان در دره         
رود و طبيبان   به زوال مي   هر دم رو   قوت مزاجش . بندد، در آستان مرگ افتاده است     جام يخ مي  هر بامداد در  
فريبند و يا واقعاً از يافتن گياهي كه با خوردن آن بتواند بار ديگر بر پشت اسب نشيند و در پهنـه                     يا او را مي   

خـاتون، آن  پـس قـوالن   ... هـا؟   قـوالن ...  زرد سـركش بتـازد، عاجزنـد         1هايدشت از پي گوزنها يا قوالن     ي  
گفـت كـه   پس آن خردمنـد چينـي راسـت مـي    ! ديگر در اين جهان نيستماهروي سركش كجاست؟ او هم  
…! اكسير حيات جاويد وجود ندارد

:جنبيد زمزمه كنان با خود گفتاش بزحمت ميخاقان كه لبان خشكيده
-زير چنـگ خـود گـرد مـي        ه  فام مغولستان را ب   ساكن صحراهاي كبود  ي  ـ آنروزها كه من اقوام عديده       

 چه روزهاي سختي بود، چنان سخت بود كه تنگ اسبان            …كردم  ي احساس نمي  آوردم چنين رنج روانسوز   
 پيـران مـا راسـت       …ولي حاال رنج من جانكاه اسـت        .. شكست  گسيخت و ركاب آهنين درهم مي     از هم مي  

»…! اويد نيستجسنگ را پوست و آدمي را حيات «كه اند گفته
كـشيد و نفـس     پهلوها تير مـي   . شد شديدتر مي  آواز موش دمبدم  . چنگيزخان را خوابي پريشان در ربود     

.شدقطع مي

)مترجم. (نامندمي» قوالن« به زبان مغولي را ـ اسب وحشي صحرايي قوالن.1
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ر خردمند كـه  اين مشاو. وقتي خاقان چشم گشود يلوچوت ساي چيني در پاي بستر او بزانو نشسته بود  
:خاقان گفت. داشتباال و الغراندام بود، چشم از بيمار بر نميمانند چنگيزخان بلند

… و چه كارهاي بد … كارهاي خوب …ـ چه  
:لوچوت ساي گفتي

…گويد آنجا  محمود يلواج از ديار بخارا آمده است و ميـ ديلماج تو،
.خاقان با اشمئزاز دست تكان داد و مرد چيني خاموش شد

:چنگيزخان با صداي ضعيف گفت
ام؟ من در حيات خود كرده… و چه كارهاي بد …پرسم چه كارهاي خوب ـ من مي

توان داد؟ از برابـر  گويد، چه پاسخي ميبه مردي كه زندگي را بدرود مي. يلوچوت ساي به فكر فرو رفت 
 آسـيا و در ميـان آنهـا         يفـام و كوههـا     دشـتهاي كبود   … صحنه پـشت هـم گذشـت         نظرش ناگهان صدها  

گرفتـه كـه    هاي شهرها، باروها سياه و دود     نه ويرا …هايي كه آب آنها از خون و اشك تيره رنگ بود            رودخانه
ـ      ورهاي مت ه جسدهاي چاك چاك و الشه     پشتهروي آنها پشت   ان ريختـه بـود و از       م پيران و كودكان و نوجوان
خـروش آنـان هنگـام كـشتار     ... رسـيد   بگوش مـي  كوبيدندگنگ مغوالن كه شهر را در هم مي       دورادور غريو 
...» !فرمان خاقان است! حكم ياساق است«: كشيدندبانگ بر مي.  فراموش نشدني است،خاليق گريان

 بودند  ههاي گنده زده، كسان معدودي را هم كه از زخم شمشير جان به در برد              عفونت خفقان آور الشه   
نجـا نيـز از خـوف    آرانـد، ولـي در   هاي اطـراف مـي  بيشهكشيد و بسوي باتالقها و  ها بيرون مي  از ميان ويرانه  

لرزيدنـد  خود مي هر دم بر  كمند آنان كه بردگي مرگبار در پي داشت،         ي  بازگشت مغوالن و از دهشت حلقه       
در پـاي باروهـاي سـمرقند       .ديدها را با وضوح كامل در برابر خود مجسم مي         يلوچوت ساي يكي از صحنه    ... 

چـشمان هراسـانش   .  شتري الغر و مفلوك به پشت افتاده بود و پاهاي درازش روي شكمش جمع بود  ،ويران
فـق بـه   ر تـا م ئيط گرسنگي سياه بود با دسـتها   ز فر كه رخسارشان ا  مرد  چند. اي از حيات داشت   هنوز بارقه 
 بيـرون   ،حيـوان ي   دريده   مشتر را تكه تكه از درون شك      ي  زدند و دل و روده       يكديگر را پس مي    ،خون آلوده 

نيز كـه بـا پاهـاي دراز الغـر و دسـتهاي      » جهانگشاي«خاقان ... بلعيدند كشيدند و همانجا هول هول مي   مي
نيمـه  تاده بود اينك به همان شتر ميماند و همان دهـشت مـرگ در چـشمان                  بر بستر اف   خشكيده، خاموش 

-انش نيز به همان ترتيب گرد جسدش حلقه زده بودند و يكـديگر را پـس مـي              ثوار... زد  اش موج مي  گشوده
...هاي ميراث خونين عظيم را از چنگ هم بربايند  شيدند تكهوكزدند و مي

:خاقان پرسيد
!بگو... بياد آوري؟ ... اني تونمي...  مگر تو ـ

:يلوچوت ساي به سخن آمد و گفت
بيـان راسـتين    . اي كه هم سترگ است و هم لرزاننده و مخـوف          تو در حيات خود كارهاي بسيار كرده      ـ
تحريـر در  ي كردار و گفتـار تـرا در كتـابي برشـته     توانند كه شرح جنگها،اعمال ترا تنها كساني مي  ي  سيره  

...آوردند مي
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:نگيزخان گفتچ
به رشـته   ... و گفتار ما را     ... كردار... جنگها  ... شرح  ... تا  ... را خوانند   ف... مردم دانا را    ... دهم  ـ فرمان مي  

... ير در آورند رتحي 
: يلوچوت ساي گفت

1.ـ اين كار انجام خواهد شد

سـوخت، صـداي خـشكي     مياي كه  در اجاقگاهگاه از هيمه. خاموشي كامل در شادروان حكمفرما بود    
خواست، بر فـراز    وزيد و دود آبي رنگي را كه از اجاق بر مي          درون مي ه  رسيد يا باد از روزن سقف ب      بگوش مي 

.خرمن آتش به پيچ وتاپ واميداشت
:چنگيزخان باز به سخن آمد و پرسيد

كدامست؟ ... ام من كرده... كاري كه ... ـ نيكوترين 
:طر بيمار در حال احتضار گفتيلوچوت ساي براي تسلي خا

اعقاب تو در صورت متابعت از اين قوانين ده هـزار سـال بـر               . توست» ياساق«ـ نيكوترين كار تو قوانين      
2.عالم حكومت خواهند كرد

:چنگيزخان گفت
و عـور  بيابانهاي لخت ... گياهان انبوه ... گردد برقرار مي... گورستان ... آرامش  ... آنگاه  ! گوييراست مي ـ

... اسبان مغول ... تنها ... گورگاه ... هاي و ميان تپه... پوشانند مي... را 
:دوخاقان پس از اندكي سكوت افز

...چرا خواهند كرد ... خودسر ... هاي ـ و قوالن
. بي حركت افتاد بود،هاي  گود رفتهچنگيزخان با چشمان بسته، بيني تير كشيده و شقيقه

 و در پـايين پـاي       وارد شادروان شـدند   ود يلواج، پزشك چيني و شمن بزرگ بي صدا          در اين ميان محم   
پـس از انـدكي     . زانو درآمدند و به همان ترتيب در انتظار ماندند تا او چشم بگشايد و به سخن آيد                ه  خاقان ب 

: دوخته شد و پرسيدجخاقان چشم گشود و نگاهش به محمود يلوا
كند؟چگونه حكومت مي... رب بر اولوس غ... چغتاي ... ـ پسرم 

ر شرح احوال  و اعمال و جنگهـاي چنگيزخـان از روي روايـات كـساني كـه      پس ازمرگ چنگيزخان تاريخهاي رسمي چندي د . 1

در تمام اين تواريخ از چنگيزخان و ايلغارهاي . پارسي نگاشته شدوقايع شاهد عيني بودند، بزبانهاي مغولي، چيني، تاتاري و       در  خود  

ع نگار تازي آن دوران و چند تن ديگـر از   ايثير وق تنها ابن اال  . گرددشود و كيفيت واقعي حوادث تحريف مي      مغوالن با ستايش ياد مي    

)مؤلفي تبصره . (اندمورخين در شرح وقايع آن دوران جانب حقيقت را نگاه داشته

 ميالدي از چـين رانـده شـدند و    1368يعني در سال )  ميالدي1227سال مرگ او ( سال پس از مرگ چنگيزخان 141مغوالن  . 2

ي تبـصره  . ( به نيروي سپاهيان روس در هم شكسته شدند       و ميالدي در دشت كوليكو    1380 سال    سال پس ازمرگ او يعني در      153

)مؤلف
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تبر نهاد شكم سي  آراسته، با رداي سرخ و دستار شيرفام دو دست بر طبله           محمود يلواج خوش سيما و    
:و به سجده در آمد و گفت

هـاي سـيحون و   بهادران مغول و تمام رعاياي اولـوس او در كرانـه  ي ـ پور دلير تو چغتاي خان و جمله   
-كنند و بقاي ايام دولت و اقبـال تـو را مـسئلت مـي              گاه خداوند متعال دعا مي    زرافشان براي سالمت تو بدر    

.نمايند
:چنگيزخان پرسيد

كند؟فرمانرواي اقوام شمال چگونه حكومت مي... چوچي خان ...  پسر مهترم ـ
به موجب آداب و رسوم مغـوالن وقتـي يكـي از بزرگـان     . خود را با دست پوشاندي محمود يلواج چهره  

بـدل  » مقدسي سايه «آمد بر زبان راندن نام عادي او كه معتقد بودند به بود و از او سخن به ميان مي   مرده  
 از او با كنايه و استعاره سخن گويند و الفاظ احترام آميـز              بايسترفت و مي  است، خالف ادب بشمار مي    شده  

:فتبدين سبب محمد يلواج به مقدمه چيني پرداخت و گ. جايگزين نام او سازند
ـ نامزد فرمانروايي بر بالد و اقوام شمال پس از وصول برليغ تو در اين باب، به اكابر اعيان اعالم داشـت                       

...كه در كار بسيج پيكاري بزرگ است
ـ ضد من؟

، )هـاي شـط ولگـا ـ متـرجم     ساكنين كرانـه (ها بسوي غرب عليه بلغارها نيزه! نأـ نه، شهريار عظيم الش
بـالي  . ولي پيكار در نگرفت و سپاهيان به منازل خود بازگـشتند          . ها متوجه بود  اوروسها و   قبچاقها، سقسين 

! اي در آسمان صاف، بر همگان فرود آمدناگهاني عظيمي بسان صاعقه
!ـ شرح بده

پـنج هـزار سـوار در شـكارگاه،         . دشـت ترتيـب داده بودنـد      ـ براي اعضاي خاندان خان شكار بزرگي در       
پنج هزار سوار ديگر دورتر از آن موضـع از          . نددراناز درون نيزارها بيرون مي     پلنگ را    گرازان و گرگان و چند    

شبانگاه پس از پايان شـكار هنگاميكـه خرمنهـاي آتـش را             . تاختندها و آهوان و اسبان وحشي مي      پي گوزن 
اشـتن يـك     بـدون د   هـا تـرين پيكار  افروختند و بساط بزم گستردند، نوكران آنكس را كه همواره از سهمگين           

او يكه و تنها بـر خـاك        !  اما در چه حال    .ديري گشتند تا سرانجام او را ديدند      . گشت، نيافتند زخم تير باز مي   
اما ياراي آن نداشـت كـه      . هاي خون بر پيكرش نبود    لب بدن داشت و قطره    ادشت افتاده بود، هنوز جان در ق      

...دتنها چشمانش آكنده از خشم سخن ميگفتن. سخني بر زبان راند
...كشته شد ...  آه،او براستي ـ

.  رسيده بود كشته شـد     راوج اشتها ه  ري از عزيزترين كسان تو كه با فتوحات جنگي نمايان ب          دي بها رـ آ 
.پشت او را خورد كردندي تبهكاران ناشناس تيره 

:با آوايي ضعيف گفتپوسيتن سمور را در چنگ فشرد و. چنگيزخان درهم فرو رفتي چهره 
همـيچ كـس   ... بهادر بزرگ و سپهدار جنگ آزمـوده از جهـان رخـت بربـست          .. چكين شتاب كرد    ـ اوت 

كيست؟... زم رافرمانرواي خو... اكنون ! تواند جاي او را پر كندنمي
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مام او نوكران را فرا     . راندنوجوان تو باتوخان زير سرپرستي مام خردمندش بر خوارزم فرمان مي          ي   نوه   ـ
باتوخان كه بر اسب كرنـد جنگـي پـدر سـوار بـود، آنجـا                . گورگاه رفت ي  سر تپه    فرزند بر  خواند و به اتفاق   

شمشيرهاي شـما را    ! عالم گوش فرا داريد   ي  بهاداران و فاتحان جهات اربعه      «: خطاب به نوكران بانگ برآورد    
-ل مـي ر ايتيـ برم و از شـط كبيـ    من شما را بسوي غرب مي     ! آنها را بر سنگ سياه بساييد     ! زنگار گرفته است  

نيـاي  ي  قلمروي  تازيم و من دامنه     آييم و بر آنها مي    زمين اقوم جبون فرود مي    ما چون صاعقه بر سر    . گذرانم
كنم كه قاتالن تبهكـار پـدرم را   د ياد مينگواينك س... كشانم زهاي عالم مي خود چنگيزخان را به آخرين مر     

»!به چنگ آرم و زنده زنده در ديگ بجوشانم
ي آرنج بلند كرد و نفـس       ويدگاني در حال گردش، تن خود را ر       اي تيره و مهيب و د     ا چهره چنگيزخان ب 

: بريده گفتهزنان بريد
ايان مفتح و ظفر را در پيش ن       ... 1بر گردن است  حتي هنگامي كه يوغ   ... جواني چه نعمت بزرگي است      ـ

 ياسـا   !او را هم خواهنـد كـشت      ... اهد زد   خطاهاي بسيار از او سر خو     ...اما باتو هنوز كودك است    ... بيند  مي
همواره در كنـار بـاتو      ... سوبوتاي بهادر محتاط    ... پلنگ چنگ جويده    ... وفادارترين نوكران من    .. فرماييم  مي
بـاتو فتوحـات مـرا ادامـه     ... مـوزد  آكند و فن جنگ به او مي      حراست مي او از باتو    ... و مشاور دائم او باشد      ... 

...بر سراسر گيتي چيره خواهد ساخت...  چنگ مغول را و... خواهد داد
ان بـا   زومـشعل فـر   ي  چشم چپش جمع شد و چشم راستش چون كاسـه           . چنگيزخان به پهلو در افتاد    

. نگريستنگاهي شوم به حاضران مي
.زير افكنند و ديري خاموش ماندنده همه سرها را ب

نـد و بـه   دهمه بر خود لرزي. اده بود شيهه كشيدناگهان در اين خاموشي، اسبي كه جلوي شادروان ايست  
. عمرش تاريك شده بودراغچشم راست او از فروغ افتاده و چ. خاقان نگريستند

ط بود كه درون آنرا خالي    اي از چوب بلو   تابوت او كنده  . كردخود حمل مي  باز تابوت با  چنگيزخان از دير  
هان از انظار ديگران تـابوت را در ميـان شـادروان زردفـام     شبانگاه پسران پن  .  با ورق زر پوشانده بودند     وكرده  

ي دستهايش روي سينه بود و قبـضه   . در آن نهادند  جنگيي  قرار دادند و نعش چنگيزخان را با لباس و زره           
.فشردشمشير تيز را مي

 و  انداخته مي يارخسار پريده رنگ عبوسش س    كالهخود آبنوسي او كه از پوالد سياه ريخته شده بود بر            
در دو طرف تابوت، يك كمان و چند چوبه تير، يك خنجـر، سـنگ آتـش زنـه و يـك                      . هايش بسته بود  پلك

.ساتگين زرين قرار داشت

ي تبـصره  . (كـشيد م دشمن اسير بود و يـوغ سـنگين بردگـي بـر گـرده مـي      انگ يكي از اقوچجواني سه سال در نگيزخان در چ .1

)مؤلف
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پايتخـت تنگغـوت را   ي  مرگ او را نهـان داشـتند و محاصـره       ،اه به موجب فرمان خاقان    پسركردگان س 
ح از شهر در آمدند، مغوالن بر آنها تاختنـد و           ها با هدايا و تحف فراوان به اميد صل        چون تنگغوت . ادامه دادند 

.همه را از دم شمشير گذراندند و سپس به شهر ريختند و آنرا با خاك يكسان كردند
دوچرخي كه به دوازده گاو نر بسته بود،       ي  آنگاه مغوالن تابوت چنگيزخان را در نمد پيچيدند و بر ارابه            

 بـراي پيـشگيري      تا زماني كه به يورت اصلي نرسيده بودنـد،         بهادران. نهادند و راه بازگشت در پيش گرفتند      
ديدنـد ـ اعـم از انـسان و     اي را در راه مـي هدپخش پيش از موقع خبر مرگ فرمانرواي اقوام و ملل، هر آفريـ 

:گفتندكشتند و به ميرندگان ميحيوان، مي
!جهد ورزيدآنجا در خدمت به فرمانرواي مقدس ما ! ـ به عالم ماوراء ابرها بشتابيد

 فـاتح جنـگ    شد سپهدار جبه نويان، بهادر نامدار چنگيزخان،      وقتي مراسم سوگواري همگاني برگزار مي     
:ها و روسها بانك برآوردها، قبچاقان، ايرانيان، گرجيان، آالنها، چينيبا مركيت

كـوه،در  ي در دامنـه  . ه بورخان ـ خلدون به شـكار مـشغول بـود    در كو» باني عظمت دولت ما« روزي ـ
را آرامـش » فقيـد «. دآن غنـو ي براي رفع خستگي در سـايه      . ديدمكاني خلوت و خاموش درختي كهنسال     

سـاييد، بـسيار   غريب آن مكان و زيبايي آن درخت سدر كه قامتي موزون داشت و از بلندي سر بـه ابـر مـي                  
 وحشي نيكو و بـراي آرامـش        اين مكان براي چراگاه گوزن    «: و شنيدم اآنگاه من اين سخنن را از       . خوش آمد 

. »اين درخت را بخاطر بسپاريد.  جايگاه شايسته استآخرين،
 فرمان بسوي آن كوه شتافتند و مكاني را كه سدر تناور در آن روييـده            نسرداران خاقان براي انجام داد    

.خاك سپردنده بود يافتند و تابوت چنگيزخان را در پاي آن ب
دان درخت روييد و چنان جنگلي انبوه پديد آمد كه گـذار از آن و يـافتن   رفته رفته در پيرامون گور چن  

)39. (بردندگور محال گرديد و بعدها حتي نگاهبانان پير آن قرقگاه نيز راه بر آن نمي
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فرجام
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فصل اول

اندمغوالن از اينجا گذشته

ديديد كه من چسان بـرده      !  سـرسپيـد هـايشمـا، اي كوره  
ـ    كافران شدم؟    رفتــم و  سـينه مـي  ه ديديد چـسان دسـت ب

مـن در   آمــد؟ آه و اشـك      فـرود مي  متازيانه بر سر  ضربـات
ـ   دل مـردمان اثـر ندارد، اما شما      . آوردلـرزه مـي  ه  كوهها را ب

)ايخيوهي اي از يك برده ترانه(

نگرانبهـا از آ ي هـا قرنهـا بـا امتعـه     رفت و كارواندر شاهراه بزرگي كه از رود جيحون بسوي خاور مي  
هـا و منزلگاهـاي سـر راه كـه           انـه خچـاي   . گذشتند، پس از ايلغار مغوالن آمد و شـد يكبـاره قطـع شـد              مي

اي غم انگيـز  منظرهآنها را براي افروختن آتش بكار برده بودند، خالي مانده بودند و ي جنگجويان در و تخته     
. نها را الروبي كند و آب به آنها بياندازدآد كه  از بي آبي پژمرده بودند، زيرا كسي نبوباغها. داشتند

. گذشـت  يكه و تنها از راه خاك آلـود مـي       ،اجنبيي  عبوس و گرفته و در جامه       ي  سوار جواني با چهره     
اك شـغاالن ريختـه بـود،       ي خـور  هاي انساني بازمانـده    استخوان  جا هعبور او از اين راه كه در سراسر آن هم         

كوبيـد و سـوار   ميان او با آهنگي يكنواخت سم بر خاك مـي اسب تازي كهر الغر  . نمودعجيب و غيرعادي مي   
.كردرفتن ترغيب ميه گاهگاه با صفيري آنرا ب

:گفتكشيد و با خود ميجوان آه ميرهنمود 
 پنداري فرمانرواي اين ،در تمام روز تنها دو گرگ    ! نه انساني، نه شتري و نه سگي      ! ـ چه بيابان بي جاني    

ار بـر همـين منـوال       كـ ر  گـ ا. پايانند، سالنه سالنه از عرض راه گذشـتند       ش شبيه به گورستان بي    وادي خامو 
اي سـفيد كـه اثـر       هايد كه اسب راهور من همراه صاحبش براي ابد در جوار اين جمجمه            پبگذرد، ديري نمي  

.افتدخاك ميه ضربت تيغ مهيب مغوالن را بر خود دارند، ب
اسـب  . نمـود سياهي نمودار شد كه بنظر بس عجيب مي ي  جنبنده  ي  وده   ت ،در كف جاده در برابر سوار     

ي چند كركس درشت بدهيبت در ميان جاده        . سوار نزديكتر شد  . خرنشي كشيد و گوشهاي خود را تيز كرد       
.تابيد، تنگ هم بر سر طعمه نشسته بودندخاك آلود كه آفتاب با پرتويي خيره كننده بر آن مي

ي مجاور  اهها با بالهاي پهن خود لخت از جا پريدند و اندكي دورتر روي تپه             ير كشيد و كركس   فسوار ص 
اند، دختركي خردسال بـا   هايي كه معلوم بود تازه از آنجا گذشته       ميان رد دو چرخ ارابه    ي  در فاصله   . نشستند

ط ظريف   از خطو  يها صورتش را كه آثار    كركس. تركمني پاره پاره بحال عجيبي بر خاك افتاده بود        ي  جامه  
.شد، مسخ كرده بودنددر آن ديده مي
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دارند گيرند و بدون پرستاري مدتي نگاه مي      كودكان را مي  ! ـ اينهم كار مغوالن است    : سوار با خود گفت   
...كنند و پس از آنكه حظ بردند و سير شدند در راه رها مي

مغـوالن يچ راه بـه گروهـي از        پـ سر  سوار در   . اي بر اسب نواخت و به تاخت دور شد        اين بگفت و تازيانه   
-غارت شـده، آهـسته در جلـو مـي         ي  هاي بلند پر سر و صدا، مملو از اسباب و اثاثيه            ه با چرخ  بادو ار . رسيد

يك زن مغول با كالهي مردانه از پوسـت روبـاه و پوسـتيني از پوسـت گوسـفند      به اارروي بارهاي هر    . ندرفت
داشـتند، بـا بـانگي    و غبـار غلـيظ از روي القيـدي گـام بـر مـي        سوار بود و گاوهاي ارابه را كه در ميان گرد           

.كرديكنواخت همي مي
ها سه مرد اسير نيمه برهنه، نزار و ناتوان، با دستهاي به پشت بسته و زني كه از شدت ضعف                از پي ارابه  

. وان بـود  سگ بزرگ پشمالويي با زبان بيرون آمده پشت سـر آنهـا ر            . رفتندخورد، لنگان لنگان مي   تلوتلو مي 
 باالي گوشها، بسان چوپاني كه گاوهاي تنبل را هـي  ياي با دو رشته گيسوي هفت ـ هشت ساله مغول بچه

نواخت و پـي در پـي       به نوبت بر تن آنها مي     داشت  اي را كه در دست      راند و تركه  كند، اسيران را به پيش مي     
:زدنهيب مي

!راه برو، حيوان كريه! ـ هي، هي
نخي بلندي با دامن به كمر زده كه از تن بزرگساالن كنـده بودنـد، پوشـيده بـود و                    ي  مغول بچه لباده    

هاي آنرا زير زانو تـسمه پـيچ كـرده    هاي گشادي به پا داشت كه براي آنكه از پاهايش بيرون نيايد، ساق      موزه
 كه سر آن بـه ارابـه        زور طنابي ه  باليد و بويژه زن را كه فقط ب       او سپرده بودند بر خود مي     ه  از كاري كه ب   . بود

د رنـگ زن بـود، پوسـت پـشت     رزي هايي كه بر جامـه  از خالل شكاف. راندرفت، پيش مي بسته بود، راه مي   
:گفتزن زار ميزد و مي. هاي سرخ تازيانه ديده ميشدالغر استخواني او و داغ

كـشانم و   دم او را مـي    من خو ... دختركم خديجه آنجا ماند     ! گردممن همين حاال باز مي    ! ـ مرا رها كنيد   
! ...آورممي

:مغول پيري كه بر اسب ابلق سوار بود از ميان گرد و غبار پيش آمد و بانگ زد
ات را  امانـده خواهي كره و  آيي و آن وقت مي     مي خواهي چه كني؟ خودت بزور طناب     ـ ديگر دختر را مي    

! ...هم با خود بكشي و بياوري
طنـاب كـشيده شـد و زن اسـير را دنبـال             . يش جهيد و به خاك افتـاد      اي بر زن زد، زن به پ      پير تازيانه 

:زن مغولي كه روي ارابه سوار بود خطاب به پير فرياد زد. كشيد
هـر چـه باشـد    . توانستم آنرا روي زانـو بنـشانم  زني؟ باز اگر ميش لنگ بود مي  ـ پيرسگ چرا حرص مي    

شود؟ دخترش سقط شـد و خـودش از     ما مي ولي از اين حيوان چه سودي عايد        . دراميش گوشت و پوست د    
!ولش كن! ... هاي كرولن چه راه درازي در پيش داريمما تا خانه خود در كرانه. پا در آمد

اين وامانده و اين سـه  ! جان سنگ دارد! شودـ سقط نمي: پيرمرد با صدايي كه از خشم گرفته بود گفت    
برند، ما چرا نتوانيم    ا هر كدام بيست برده به خانه مي       همسايگان م . جوان يل، همه به يورت ما خواهند رسيد       

!هي، هي! ها، به پيشچهار تا با خود ببريم؟ آهاي، حيوان
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. طناب پاره شد و زن اسير در جاده بر جـاي مانـد     . با تازيانه زد  شد  ل، زن را كه بر خاك كشيده مي       مغو
: و از سوار جوان كه نزديك شده بود پرسيدپيرمرد اسب ابلق خود را نگاهداشت. رفتند به پيش مياهارابه

...فروشم، دو دينار طال ماند يا نه؟ او را از من بخر؟ ارزان ميـ زنده مي
.دهم درهم مسين ميدو! ماندن زن تا شب هم زنده نميـ اي: سوار گفت

رهم مـسين داد  ـ سوار دو د   ... رود  آن وقت همين دو درهم هم از دستم مي        ! ترسم زنده نماند  مي! ـ بده 
.خود برسدي و مغول آنرا در ساق موزه ريخت و چهار نعل رفت تا به بنه 

...آنكه به عقب بنگرد راه دشت خشكيده راه در پيش گرفت و شتابان دور شد سوار عنان پيچيد و بي
 و چنـد     باروهاي كهن سوراخ شده    ها،راها، تل عجيب آو   هاي سفيدرنگ ويرانه  رفته رفته در برابر او توده     

معماران در ساختمان ايـن  . هاي عربي رنگارنگ هنوز روي آنها باقي بود     كتيبه. در با عظمت نمودار گرديد    سر
،يش از آنها كارگران گمنام رنج كشيده و از خـشتهاي پختـه   ب. ق و هنر بسيار بكار برده بودند      بناهاي زيبا ذو  

.  بودنـد  ههاي مـوزون و شـكيل بـه پـا داشـت           هها و منار  كاخهاي مجلل و مساجد و مدارس باشكوه و گلدسته        
.مغوالن تمام اين بناها را به آتش كشيدند و به تل ويرانه بدل ساختند

يافتم، پـس از يـك روز راه        اگر يك بسته اسپرس خشك و چند قرص نان مي         «ـ  : گفتسوار با خود مي   
د با آنهـا كنـار خـرمن آتـش بـه      شديديم كه مي  رسيدم و در آنجا مردماني را مي      به كوههاي سبز و خرم مي     
.گفتگوهاي دوستانه پرداخت

آهـن  ي هاي دروازه  لت.طاق باز بود  سنگيني چهار ي  زير يك طاق بلند دروزاه      . ها نزديك شد  تل ويرانه 
يـك بـشقاب گـرد ـ بـر آن      ي پوش و گل ميخهاي بزرگي با كالهكهاي گرد و محدب ـ هر يـك بـه انـدازه     

.كوبيده شده بود
ـ       ! آشنايي است ي  دروازه  «: د گفت سوار با خو   ن قيزيـق روسـتايي و      ازماني درويش حـاجي رحـيم، قورب

طغان حاال مردي شده و رزم آور رشيدي است، ولي چـون رهنـوردان             . اندپسركي بنام طغان از اينجا گذشته     
يابـد و   ي مـي  بود، نه لقمه نا   بخارا كه در گذشته آنقدر آباد و پرنفوس         ي  طيبه  ي  پناه اكنون در اين بلده      بي

.»وائي كه دمي در آن بياسايدأنه م
هيروبـا . پيچيـد سـت و در فـضاي آن مـي   اخازه از سم اسب آواز گنگي بر مـي      در زير طاقي تاريك دور    

.هاي زباله پريد و از نظر ناپديد شددرجلو به چشم خورد كه جلد و چابك روي توده
سوار به ميـدان بـزرگ   . داشتهسته گام بر مياسب هنگام عبور از ميان آوارهاي شهر مرده و خاموش آ         

ولـي  . در گذشته پيرامون اين محل تجمع پرغوغاي اهالي شهر، بناهـاي بـا عظمتـي برپـا بـود     ... شهر رسيد   
غليواژهـاي خرمـايي    . زنـد هاي اسبي در ميان آن سپيدي مـي       اينك ميدان از زباله انباشته است و استخوان       

.ال گسترده و نرم در پروازند،بآسمان فيروزه فام ي رنگ در پهنه 
هاي سنگي ايوان مسجد از حركت باز ايـستاد و گوشـها را تيـز كـرد و خـرنش كنـان                      اسب در برابر پله   

ي كمي جلوتر قرآن بزرگي روي سكوي سنگي گشوده بود و باد اوراق باران خورده و چروكيـده                  . واپس رفت 
.زدآنرا بر هم مي
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هاي سنگي باال رفتـه    رشروي مغوالن با اسب گلرنك خود از اين پله        چنگيزخان ريش قرمز فرمانرواي ت    «
آنـروز  . فرمان داد سـپاهيان طبـق رخـسار او را از طعـام اشـباع كننـد                كه به پيران بخارا     همين جا بود  . بود

هـاي  هنـوز داغ خـرمن    ... كردنـد   خرمنهاي آتش در ميدان افروخته بود و ذبايج گوسفند را بر آنها كباب مي             
»...  تخته سنگها نمايان است آتش بر

اي روي آن خـرد كـرد و اسـب را           طغان از اسب فرود آمد و قباي خود را گسترد و قرص نان خـشكيده              
.پيش كشيد و عنانش را آزاد كرد و خود روي پله نشست

اي نش را جامـه   بد. ا زني نحيف و نزار سر برداشت      از پشت آواره  . در پس توده سنگها چيزي تكان خورد      
زن نزديك شد و بي آنكه چـشمان حـريص و سـوزان خـود را از خـرده نانهـا         . پوشانيده و ريش ريش مي    پار

.بردارد، دست دراز كرد
رهـاي د  ان را چـون دانـه     نـ هـاي   ني و وقـار خـرده     أزن با ت  . نگ او ريخت  طغان مشتي نان خشك در چ     

خـود بـرد،   ي  آماس كرده   نبه لبا اي نان خشك    تكه. انو نشست گرانبها در مشت گرفت و كمي دورتر روي ز        
ولي همان دم به سرعت دست را پايين آورد و آنگاه خرده نان ها را روي تخته سنگ به چند سـهم مـساوي                        

: مانده بود ليسيد و بانگ زدهايي را كه در كف دستشزهتقسيم كرد و ري
!مهرباني است، خودي استاو مرد ! نترسيد! ها، اينجا بياييدها، آهاي شكم برآمدهه ـ آهاي بچه روبا

. ژوليـده كـودك نمـودار شـد       ي  سياه ميان تخته سنگها نخست يك كله و سپس سه كلـه             ي  از حفره   
همـه عريـان و   . ها با گامهاي آهسته به زن نزديك شدندكودكان دستهاي يكديگر را گرفتند و از ميان ويرانه 

مانـد و تنهـا شكمـشان چـون     هاي كوچك مي  هايشان از الغري به اسكلت    بدن. از تابش آفتاب سوخته بودند    
.اي برآمده بودطلبه

د نتوانـستند روي پـا بايـست      سياه سركشيدند و چون نمـي     ي  از پي آنان دو كودك ديگر از درون حفره          
.هاي متورم خود گذاشتندچهار دست و پا پيش خزيدند و كنار زن نشستند و دستها را روي شكم

هـا را بـه     زن روي دست آنها زد و خود به نوبـت خـرده نـان             . كردندچند كودك بسوي نانها دست دراز       
:دهان آنها گذاشت و آنگاه به سخن آمد و گفت

ي خود همه جـا تاختنـد و هـر    جثهبا اسبان خرد...  به شهر ريختند ـ اين مردمان مهيب پوستين پوش     
مغـوالن  ... بيـت خـود برخيـزد     خواسـت بـه حمايـت از اهـل          او مي ... شوهرم را  كشتند     ... چه يافتند ربودند  

ند سوار مرا به كمنـد كـشيدند و بـراي اطفـاي             چ...  اند يا مرده    دانم زنده نمي... كودكانم را گرفتند و بردند      
.هوس همگان به كنيزي نشاندند

هـا  ام را نيـافتم و جـز تـوده زبالـه      خانه...ها رسيدم   شبي پنهان از چشم ديگران گريختم و به اين ويرانه         
كـشند و هرولـه     ها در جوالنند و شبها شـغاالن زوزه مـي         كلموردر اين مكان روزها ما    . بر جاي نديدم  چيزي  

كاويم و  ها را مي  با هم زباله  . در حوالي شهر اين كودكان يتيم را كه مغوالن رها كرده بودند، يافتم            ... زنند  مي
ميريم يا با هم مي   . اندكان فرزندان من شده   اكنون اين كود  ... گذارنيم  هاي گياهان قوت مي   ها و ريشه  با ساقه 

...بريم و يا جان بدر مي



350

دست گرفت و از شـهر بيـرون   ه نان خشك را به زن داد و خود عنان اسب را ب    ي  طغان آخرين بازمانده    
. رفت

گـاه گـاه تنـي چنـد از     . در راه هيچ كـارواني نديـد  . رفتپيمود و بسوي سمرقند پيش مي ميهطغان را 
. يكـي دو بـار سـواران مغـول شـتابان از كنـار او گذشـتند                . خوردنـد ان در كشتزارها به چـشم مـي       روستايي

ريختنـد و بـه درون    ديدن آنان چون برگ خزان به خـاك مـي         ه  كردند ب روستايياني كه در كشتزارها كار مي     
د، برزگـران هراسـان     شها از نظر ناپديد مي    وقتي ابر گرد و غبار از پي مغوالن در پس تپه          .  خزيدندنهرها مي 

.پرداختندگشتند و به شخم زمين ميبه كشتزارها باز مي
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فصل دوم

شهر خروشان سمرقند كجاست؟
ـ  . ر پوشـيده بـود، متوقـف شـد        اي كه از گو    روي تپه  ،طغان پس از چند روز راه      سـبز  ي   دره   ،اوردر براب

هاي آن انباشته بود، نمايـان     ر طول كرانه  پيشين سمرقند د  ي  هاي شهر پر آوازه       اي كه آوار و ويرانه    دخانهور
ها با پشت بامهاي مسطح خود كنار هم چسبيده بودند، ولي در سراسر پايتخت پيشين ماوراء النهر                 خانه. بود

.شدكردند، هيچ جنبشي ديده نميكه تا همين چندي پيش دهها هزار صنعتگر چيره دست در آن كار مي
. احاطـه خـود داشـتند     در   بخش دروني شـهر را       ده،  ب باران شيارش  باروهاي سوراخ سوارخ و از ريزش آ      

 ساخته شده   -آخرين سلطان خوارزم  -مسجدي كه به امر محمد خوارزمشاه       ي  قسمتي از بناي بلند دودزده      
.اي شكل، در آنجا محفوظ مانده بودبود و نيز دو برج استوانه

اش بيرون كشيد و بسوي     ژندهي  ين جامه   گداي لنگي به طغان نزديك شد و دست الغر خود را از آست            
:او دراز كرد و گفت

جنگها نگهدارت باشد و قلب شجاع تو را از         خدا در ! كنمـ سوار نامدار، مرد بينوا را از كرم خود محروم           
!تير دشمن مصون دارد

ـ پس شهر كجاست؟ پايتخت باشكوه سالطين و شاهان كجـا رفـت؟ بازرگانـان تـوانگر و              : طغان پرسيد 
هـاي كارگاههـا چـه شـد؟ ـ روي      رنگارنگ كجا رفتند؟ غوغاي نشاط بخش چكشي بازراهاي مملو از امتعه 

.سخنش بيشتر با خودش بود تا با مرد فقير
مگر آنها چيزي   ! آخر مغوالن از اينجا گذشتند    ! ـ از آن دور و زمانه ديگر جز نام نمانده است          : فقير گفت 

تند، گروه ديگر را به      كجا رفت؟ سواران بي رحم جمعي از اهالي را كش          پرسي شهر گذارند؟ تو مي  بر جاي مي  
...اهالي به كوهها گريختند و بسياري از آنها همانجا مردند ي بقيه . دست خود بردندصحرهاي دور

خواهند سرگردان بمانند؟اند تا كي ميـ آنها كه گريخته: طغان پرسيد
آيند  كه از رودخانه باالتر است، اهالي اندك اندك گرد مي          ـ در خارج شهر، در آن محل      : مرد فقير گفت  

 ممكن است   ولي همواره در هول و هراسند، زيرا مغوالن هر آن         . سازندو از گل و خاشاك براي خود كلبه مي        
خـدا كرمـت را     ... استه باشند بگيرند و كمند بر گردنش بياندازند و با خـود ببرنـد               وبازگردند و هر كس را خ     

! نگهدارت باشدعوض دهد و
ـ آن برج كه در وسط شهر برپاست، چه جايي است؟: طغان پرسيد

هـاي مغـول در     داروغـه ! آنجا زندان است  ! تر نگاهدار روها هر چه د    خود را از اين برج     !ـ سوار : فقير گفت 
وس در هـم  جالدان مغول همانجا منزل دارند و سر محكومين را با دب  . اند زندان دائر كرده   ،اين شهر مرده نيز   

... گوش كن تا برايت بگويم چگونه .كوبندمي
هاي شهر مـرده  ام گذاشت و از شيب تپه فرود آمد و پس از عبور از ميان ويرانه          طغان حرف فقير را ناتم    

پـاي ديـوار قلعـه جمعـي از         . ن سر كـشيده بودنـد، رسـيد       آعبوس از   و  اي كه دو برج كهن خاموش       به قلعه 
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قلعه پاس  ي  قراوالن نيزه بدست جلوي دروازه      .  روي زمين نشسته بودند    ،ندانيانخويشاوندان افسرده حال ز   
.زدند بسته بودند و چرت ميدار به تيرهاچند اسب زين. دادندمي

!ـ سوار كجا ميايي؟ برگرد: يكي از قراوالن بانگ زد
.ـ من با امير زندان كار دارم: طغان گفت

ـ مگر د لت براي زندان  تنگ شده است؟
.ـ اگر براردم در زندان باشد، شايد

آنها را به كنـار     : پايندـ در اين زندان راهزنان بسياري در بندند، اما زمان درازي در آن نمي             : قراول گفت 
برو خندق را ببين شايد نعـش بـرادرات آنجـا           . كوبندبرند و با دبوس ضربتي محكم بر فرقشان مي        خندق مي 

نام  او چه بود؟. باشد
....رحيم بغدادي درويش و كتاب نويس ـ حاجي 

صـدا  » ديوانه«ما او را    ! گويي؟ او هنوز در قيد حيات است       مجنون را مي   لالـ هان، آن درويش گيسو ش     
...او سالها بايد در زندان بماند . كنيممي

؟»مادام العمر«ـ : طغان پرسيد
-ند و خودت به درون قلعه برو، بگو مي        اسبت را اينجا بب   ... ـ من خيلي با تو پرگويي كردم        : قراول گفت 

. اي بـه قـالب آويختـه اسـت        اش كـوزه  جلـوي در خانـه    . او همانجاسـت  ي  خانه  . خواهم امير زندان را ببينم    
...آن وقت امير حرفت را خواهد شنيد . فراموش نكن كه دست كم شش درهم در كوزه بياندازي

هاي سـبزرنگ   ر زندان با قباي سرخ فام و موزه       امي. قلعه گذشت ي  طغان اسب خود را بست و از دروازه         
هاي گوشت گوسفند    روي يك تخته تكه    ،اي پاي در زنجير   آشپز نزار نيمه برهنه   . در كرياس خانه نشسته بود    

. ها  و كف دسـتهايش را حنـا بـسته بـود            امير زندان انتهاي ريش سفيد و ناخن      . كردرا براي كباب خورد مي    
:آشپز زد و گفتي اي بر شانه ربهامير با عصاي خيزران خود ض

!رب انار يادت نرود! هان اينطور! تنبلي نكن! ـ به گوشت فلفل بزن
امير زنـدان بـا نگـاهي       . سفاليني به در خانه آويخته ديد و ده درهم مسين در آن ريخت            ي  طغان كوزه   

.عبوس به طغان خيره شد
او بـه جـستجوي خويـشانم       ي  با اجـازه    . مـ من سپاهي مسلمان و از لشكر سوبوتاي بهادر        : طغان گفت 

اي بـا   نوشـته نآني را كه به قيطـان آويختـه و روي   چوبيي ـ آنگاه لوحه ! من استي اين هم پايزه   . امآمده
. بود به امير زندان دادتصوير يك پرنده نقش

:امير زندان پشت و روي پايزه را نگاهي كرد و آنرا به  طغان باز گرداند و پرسيد
اجتي ترا به  اين جايگاه محكومين مطرود كشانده است؟ ـ چه ح

. ـ من در جستجوي يكي از خويشاوندان خود بنام درويش حاجي رحيم البغـدادي هـستم               : طغان گفت 
چنين كسي در زندان هست؟ 
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ـ خداوند او را لعنت كنـد و همـه مـا و از جملـه مـن و تـو را از                       : امير زندان روي در هم كشيد و گفت       
! كفر اين مرد و از آشنايي با او مصون داردشكاكيت و

.اند؟ او مردي پارسا بودـ چرا او را به زندان افكنده: طغان پرسيد
آن مجيـد و    راو را به حكم شيخ االسالم بزرگ و اكابر ائمه به گناه اهانت به قـ               ! ـ زهي به اين مرد پارسا     

. سـاخت خداوند باريتعالي را بـر زبـان جـاري نمـي       او هيچگاه نام    . اندالحاد به بند كشيده   گستاخي در كفر و   
!به همانجا نيز رهسپار خواهد شد!.. مرگ سزاي او و آتش دوزخ جايگاه اوست

:طغان فكري كرد و سپس گفت
من اجـازه دهـي از شـدت رنـج او     ه ولي با تمام اين احوال شايد تو ب: اندو زده اهاي سنگيني به    ـ تهمت 

بكاهم؟
او را تنها به حكم محمود يلواج ـ وزير اعظم فرمانرواي مقتدر  ! عي تو سودي نداردـ س: امير زندان گفت

هـا و   كه اين درويـش كتـابي در شـرح احـوال و لشكركـشي             مادام. اندتاي خان زنده گذاشته   سرزمين ما، چغ  
.ستان تدوين نكند، او را رها نخواهند كردهاي چنگيزخان گيتيجنگ

حيم كتاب را به پايان رساند، او را رها خواهند كرد؟ـ پس وقتي حاجي ر: طغان پرسيد
حتي اگر از گناهان خويش نيز آمرزش بطلبد او را تنهـا بـراي آن               ! ـ زهي خيال باطل   : امير زندان گفت  

بـه همـين    . آورند كه در ميدان بزرگ شهر در برابر جماعت، زبان و دستش را قطع كننـد               در مي ه  از زندان ب  
روز ن دو سال است همچنان كتاب مينويسد و سي سال ديگر هم خواهد نوشـت تـا    اكنو»ديوانه«سبب اين   

.خير اندازدأمرگ خود را هر چه بيشتر به ت
هاي بسيار كرده و مرا خوانـدن و نوشـتن بـه لـسان      چون حاجي رحيم در حق من نيكويي      : طغان گفت 

 حاضرم تنها دينار طاليـي را كـه          مرا غذا داده است،    ،عرب آموخته و وقتي از گرسنگي در آستان مرگ بودم         
ـ اميـر  : ـ آنگاه دنيار طال را نشان داد و گفت  ... آيد نثار كنم    در كيسه دارم در راه امري كه خدا را خوش مي          

.بزرگوار بر مردي كه به مرگ محكوم است رحمت آور و اجازه بده با حاجي رحيم ديدار كنم
قـدر ميخـواهي از     رهمن بده و خود به سراي مجاور برو و        ه  دينار طال را ب   . ـ چنين باد  : امير زندان گفت  

.تماشاي آن  ديوانه لذت ببر
.سنگي به دورن رفتي طال را در كف دست حنايي امير زندان گذاشت و از دورازه ي طغان سكه 
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در قفس آهنين
ين بـر ديـوار سـياهي    هاي آهناي از ميلهاي چهارگوش با شبكهدر انتهاي حياطي تنگ و باريك، دريچه   

.جنبيدها مياي از كهنه پارهدرون آن جسمي تيره رنگ در ميان توده. ميزد
ي شـد و خـاص زنـان طايفـه          شال سياه بلند، كه تا روي زمين كـشيده مـي          رزني باريك اندام سراپا د    

.كوليان دوره گرد بود، جلوي قفس به ديوار چسبيده بود
همـان  : زن او را بـه شـگفت آورد       ي  شـناي چهـره     آوط  خط. داندزن سر برگر  . طغان آهسته نزديك شد   

زن با نگاهي خيـره در     . قيدي پيشين سس، ولي بدون آن بي    جي گندمگون و همان چشمان شبرنگ مت      سيما
!ترديدي نماند ـ اين همان بنت زنكيجه است... طغان تفرس كرد و روي برگرداندي چهره 

انبـوه  . توانست خميده بنـشيند   ندي در آن به سختي مي     ب. طغان جلوتر رفت و به دورن قفس نگريست       
بـا آنكـه صـورت حـاجي رحـيم از      . موهاي مجعد قيرگون و چشمان آتشين و نافذش در تاريكي نمايان بـود       

هـاي قفـس   درويش سينه خيز خود را به ميله. الغري سخت دگرگون شده بود طغان همان دم او را شناخت 
:باند و با صداي گرفته و خفه گفترساند و صورت پرمويش را به آن چس

ان كين توز   امام.  آخرين آرزوهاي من گوش دار      و به  طغان جان، جلوتر بيا   !  موقع آمدي  ـ برادركم، تو به   
ولي مگـر  . خواهند يا مرا در زندان بپوسانند و يا براي ارعاب اهالي گوشهايم را ببرند و بدنم را ريزريز كند        مي

-من هر چه را كه مـي      . اد مرا نيست كنند و آتش كين سوزان مرا خاموش سازند          زي آ توانند انديشه   آنها مي 
سوزانند، زيـرا   ام، ولي آنها پس از خواندن اوراق من، هم اين اوراق و هم خود مرا در آتش مي                 خواستم نوشته 

رت ان مغول كه خوارزم را بـه كمنـد اسـا         يش قرمز را نستوده و در مدح جبار       من برخالف آنان، چنگيزخان ر    
من هر چه را كه خود بـه چـشم          ... ام  اند، شعر و ترانه نسروده     در كشتار زنان و كودكان بيداد كرده        و كشيده

آيد بجا آوردم و اينـك روز وداع آخـرين   آنچه از دست من بر مي   ... ام  پروا و از روي حقيقت نوشته     ام بي ديده
آموزگار من شيخ الـرئيس ابـوعلي       ...  دفن كنيد  »ساالر«ي  مرا در زير چنار كهن كنار رودخانه        . رسيده است 

او بـه تمـام     ... توز خشك مغز نهراسـيد      سينا، كه بزرگترين خردمند زمان بود، هيچ گاه از تكفير امامان كين           
! ... بودگ نداشت و آن راز رهايي از چنگ مراسرار كائنات واقف بود، ولي از يك راز خبر

:طغان آهسته به سخن آمد و گفت
سـوار  «ير قـره خنجـر ـ    ان به طناب بـسته و شمـش  مياد داري كه وقتي من و تو در بيابان دستهايه ـ ب

: گفتـي آموختي؟ مگر تو نبودي كه در آن هنگام مـي         وف باالي سرمان بود، تو به من چه مي        مخ» سياهپوش
سـپيد  در نااميدي بسي اميـد اسـت ـ پايـان شـب سـيه       . شب دراز است. پيش از وقت از بخت نوميد مشو«

خت نوميد مشو ـ شب حتـي هنـوز آغـاز نـشده      از بپيش از وقت «: گويم تو ميحاال من همان را به. »!است
»!است
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طغان بـا صـداي آهـسته       . حاجي رحيم به سرعت تا نيمه از جاي برخاست، گويي نيرويش بازگشته بود            
:كوشيد او را قانع كند به سخن ادامه داد و گفتمي

دهم، آنهـا را    من سه دانه حب سياه به تو مي       . جاي آر ه  گويم ب كن و هر چه مي    ـ برادر ارشد من، گوش      
بيني كه در  كني و در عالم خواب مي     ماني و هيچ دردي احساس نمي     آنگاه چون ميت از جنبش باز مي      . ربخو

هـاي  گلـه . ..اي در پروازي، نهرها از هر سو روانند و بوي گلها فضا را عطرافشان كرده است               كوهها بر فراز دره   
همانجـا در عـالم خـوب بـار        ... هاي دلكش سر ميدهنـد       نغمه ،اسبان سفيد به چرا مشغولند و مرغان طاليي       
...اش بودي خواهي ديد ديگر دختري را كه در شانزده سالگي دلباخته

هـاي آهنـين را بـه    گشايم و بـاز ميلـه  ـ سپس چشم مي: حاجي رحيم سخن طغان را قطع كرد و گفت    
!گزم؟ نه، مرا به چنين خوابي نياز نيستدندان مي

كوهـستان مـشغولي و از      ي  تـا تـو بـه سـير در دره           ! سخنم را بشنو  ي  ـ صبر كن و دنباله      : طغان گفت 
اي و نعـش تـو را بايـد بـه خـاك             بري، من به زندانبانان تو خبر ميدهم كه تو مرده         فراموشي دلپذير حظ مي   

كشند و به چـاهي كـه اجـساد         ايند و جسد تو را با قالب بيرون مي        گشآنگاه زندانبانان در قفس را مي     . سپرد
اين حالت را هر اندازه هم كه دردناك باشد تحمل كـن، فريـاد بـر                ... افكنند  گشتگان در آن پشته است، مي     

هـاي  در نيمـه  .  خواهي مانـد   دتو در ميان اجسا   ... كوبند  نياور و زاري مكن، واال  سرت را با دبوس در هم مي            
مـا  . آورند، من و سه سپاهي در كنار چاه خواهيم بـود          ه شغاالن براي جويدن پاهايت به آنجا روي مي        شب ك 

آنجا بـار ديگـر جـان و عقـل بـه            ... رسانيم  پيچيم و شتابان به خلوتگاهي در خارج شهر مي        ترا در پالس مي   
روي و در آنجـا زنـدگي از        ق مي دلخواه به غرب يا شر    ه  نشانم و تو ب   من ترا بر اسبي مي    . گرددكالبدت باز مي  

...گيري سر مي
ي من براي عزيمـت بـه دره        !  ... شب هنوز آغاز نشده است    : ري، تو راست گفتي    آ ـ: حاجي رحيم گفت  

ـ حاجي رحيم دست سياه و خـشن خـود          . هاي نجات بخش را زود بده     آن حب ! امچراگاه اسبان سفيد آماده   
.دماند دراز كرعقاب ميي را كه به پنجه 

درويش همانـدم  . ه دانه حب سياه بيرون كشيد و به حاجي رحيم داد       س،اي رنگين طغان از درون كيسه   
تـر و صـدايش     سخنانش رفته رفتـه نـامفهوم     . اندكي بعد زمزمه آغاز كرد    . آنها را به دهان ريخت و فرو بلعيد       

. وار افتاد و به پهلو در غلتيدسرانجام سرش به د. شدضعيفتر مي
:هنگام قراولي نيزه بدست به قفس نزديك شد و گفتدر اين 

.ـ امير فرمود پيش از اين نزد تبهكار مطرود نمانيد
!او مرده است.  ديگر به مراحم امير سختگير تو نياز نيسترااين بندي: طغان گفت

ويـش  خود را دراز كرد و نوك آنرا بـه تـن در           ي  قراول با بدگماني نگاهي به درون قفس انداخت و نيزه           
:جنبش افتاده بود فرو برود و گفتكه بي

اكنون جسد ايـن ديوانـه   ! ... شود براستي مرده است  معلوم مي . كندهيچ جنبشي نمي  . كشدـ فرياد نمي  
تا صبح سگان و شـغاالن جـسدش        .  او را دفن كنيد، هم امشب بشتابيد       دخواهياگر مي ... افكنندرا به چاه مي   
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! نماز سـخاي شـما ممنـو      ... هايش هم ديگر نصيب شما نخواهد شد      كه استخون بلعند  درند و مي  را چنان مي  
! ...ما روزي بايد بميريمي همه 
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فصل چهارم

كتابي آخرين صفحه 

نيـك كــار آغــاز      سخت كوش و شكيبا فرجـام     ي  خواننده  
)از كتاب حاجي رحيم(.شده را خواهد ديد

طغـان عنـان    . گذشـتند ت شهر ويران مـي    ولي خاموش و خ   هادر كنار هم ازكوچه   طغان و بنت زنكيجه     
-هـاي متـروك مـي     صداي سم اسب در فضاي ميان ديوارهاي خانه       . رفتدست داشت و پياده مي    ه  اسب را ب  

يوسـف  ميرزاي  ي دور نوجواني خود را كه در گورگنج پرغوغا، در خانـه             هر دوي آنها روزهاي گذشته    . پيچيد
.هالك رسيده بوده يوسف هنگام سرريز رود بميرزا. نددآورانده بودند بياد ميگذرپير

!ـ بنت زنكيجه، من تمام اين سالهاي دراز دربدري خود، همواره به فكر تو بودم: طغان گفت
من نيز رخـشندگي آن صـاعقه را        ... ـ اينك دوست ايام كودكي تو در برابر تو است           : بنت زنكيجه گفت  

ولي آنجا كه طوفان خشمگين درختان      ...  شنيدم   ،لرزه در آورد  ه  ا ب ر گيتي ر  رعدي را كه سراس   ديدم و غرش    
!برد ـ من جان بدر بردمتناور بلوط و چنار را واژگون ميسازد، گاه موش خرد جان بدر مي

.ـ براي من حكايت كن كه در اين سالهاي هولناك بر تو چه گذشت
 و واداشتند تا در برابر فرمانرواي قهار آنان         وقتي مغوالن مرا در بخارا  اسير كردند       . ـ سرگذشتم را بشنو   

ن هاي حزين در فناي خوارزم بخوانم، خاقان را آواز من پسند آمد و فرمان داد تـا مـرا در جمـع كنيـزا                       ترانه
روزي . رفـتم دمكش ميآفاق آنان همه جا از پي اين جبار      ن پس من نيز به ات     آاز  ... رامشگر چيني نگاهدارند    

بيند و در شكارگاه يك غزال در نظرش        شم ناليد و گفت بجاي يك قرص ماه دو ماه مي          چنيگزخان از درد چ   
-هـاي مغـول ورد مـي   شـمن . اندپنداشت كه اين ارواح شريرند كه او را به بازي گرفته     مي. سه غزال مينمايد  

واح شرير را از او توانستند ار كردند نمي پرداختند، ولي هر چه مي    خواندند و در برابر او به رقص و پايكوبي مي         
ال تـازي پيـري     سرانجام كح . ترسيدند او را لمس كنند و به چشمان مهيبش بنگرند         پزشكان مي . دور سازند 

ديري نگذشت كه چشم او     . پروا به درمان چشم جبار پرداخت     بنام زين الزمان به اردوگاه چنگزخان آمد و بي        
پزشك پير تقاضاي گـنج نكـرد   . خواهده پاداشي ميفرمانرواي قهار شاد شد و از پزشك پرسيد چ     . شفا يافت 

زشـك   پچنگيزخان مرا بـه ! آن رامشگر من بودم. ان را نشان دادكبا انگشت ـ رامشگري از گروه كنيز و فقط 
ت او آواز   رل صـو  آنجا من در وصف جعد مشكين يك جـوان و خـا           .  برد د خو نپير تازي مرا به اندور    . بخشيد

 لبانش را   ،اي در وصف جنگجويي كه خنده     آنگاه من ترانه  . و با كمربند مرا زد     را شنيد    زاپزشك آو . بركشيدم
ي زنان طايفه . آنگاه از او گريختم   . چرمين به جان من افتاد    ي  پير بار ديگر با تسمه      . ترك گفته بود، خواندم   

 خـود پنـاه     يهـا نگريم، مرا در سياه چادر    آنان مي حقارت به   ي  ديده  ه  دوره گرد كوليان آتش پرست كه ما ب       
بخـت  ال پير  از ولي كح... هيچ كس مرا تسليم نكرد . من خود را بسان آنان در روپوش سياه پوشاندم       . دادند
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وف رفت و از دست من زبان به شكايت گشود و التماس كرد كـه سـپاهيان   ناميمون خود نزد چنگيزخان مخ    
ه خشم آمد كه حاضران همه از تـرس بـه    فرمانرواي مغول ازاين سخن چنان ب     ... او به جستجوي من بشتابند    

مـرا از  ي ت كـردي هديـه      أتو چگونـه جـر    «: خاقان نهيب زد  . ندخاك افتادند و روي خود را با دست پوشاند        
نستي زن خود را به اطاعت از خود واداري؟ مردي كـه زن از او فرمـان نبـرد حـق     اچنگ رها سازي؟ چرا نتو    
سـر ك پيـر نگـون بخـت ريختنـد و همانجـا             ان بر سـر پزشـ     دژخيم» !بگيريدش! حيات در قلمرو من ندارد    

ـ   ي  از آن هنگام من در ميان طايفه        . 1» المصير سبئ «.ش را از تن جدا كردند     دسپيدموي هوشمن  ه كوليـان ب
يدار او شتافتم و پيوسته برايش نان و جوز         ه د وقتي خبر يافتم كه حاجي رحيم در زندان است، ب         . برمسر مي 

...كردم او ياري ميه كار نوشتن ببردم و در و انگور مي
كردي؟ او ياري ميه ـ تو خود در خطر بودي و ب: طغان گفت

چند ورق هـم كاغـذ   ،همراه با نان . بردم براي او مي   رفتم و غذا  ـ آري من هر سه روز يكبار به زندان مي         
ته بود پنهـاني بـه مـن    دادم و او اوراقي از خاطرات خود را كه طي آن سه روز نوش     سفيد به حاجي رحيم مي    

نوشتم و سپس آنهـا را بـه حـاجي    ديگري ميي بردم و از روي آنها نسخه من اوراق را به چادر مي  . سپردمي
ايـن  ه  ب... گرفتم  اي در شرح هجوم مغوالن به خوارزم، از او مي         گرداندم و سه روز بعد اوراق تازه      رحيم باز مي  

دوم اوراق همـان كتـاب را       ي  نوشت، من نـسخه     قفس خود مي  كتابي كه حاجي رحيم در      ترتيب همزمان با  
! ...يوسف كه مرا نوشتن آموختباد روان ميرزاشاد. آوردمكه خود نوشته بودم، گرد مي

ان كـين تـوز اوراق كتـاب حـاجي رحـيم را             امـ اگـر ام  . ر عظيمي به انجام رسـاندي     ـ تو كا  : طغان گفت 
-نوادگان و نبيرگان ما كتاب حاجي رحيم را در شرح بيـدادگري           ! ماندثاني آن نزد ما مي    ي  بسوزانند، نسخه   

.هاي چنگيزخان خواهند خواند
كوليـان در آنجـا برپـا    ي سياه چادرهاي طايفه . ندديآلود تيزتازي رسبه كنار رود گل در اين هنگام آنها     

.بود
 قـرص   .بنت زنكيجه زير درخت چنار كهني يـك بـسته اوراق كاغـذ را روي يـك تكـه گلـيم گذاشـت                      

ي از  هاي شهر سمرقند معلق بود، بر صـفحات زردرنگـي كـه داسـتان آواره              ماه كه بر فراز خرابه    ي  رخشنده  
.تابيد با سطور موزون در آنها نوشته بود، نور مي،همه جا رانده

:گفتبنت زنكيجه روي گليم نشست و ضمن مرتب كردن اوراق مي
كلـي از دسـت داد، ولـي    شـود، نيـروي خـود را ب      ياه گرم نم  ـ حاجي رحيم در آن قفس سرد كه هيچگ        

زحمـت  ه ر او بـ گيدر اينجا د... بخشيدند  ت مي اراو حر ه  هاي آتشينش ب  هيچگاه نوميد نشد، تو گويي انديشه     
ببين حاجي رحيم در آخـرين  ! بيني هنگام نگارش اين سطور دستش چه لرزشي داشته است     مي... نويسدمي

:كتابش چه نوشته استي صفحه 
:خواندن آن پرداخته ت زنكيجه يكي از اوراق را برداشت و ببن

).مؤلفي ه تبصر(رود از عبارات قرآن كه در قصص عربي زياد بكار مي. 1


