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ـ  .  باتالق راند  هلو بر آنها ضربت زد و ب      هبر آنان تاخت و از پ      ه آنجا در گل و الي چسبناك خواهند افتاد و مـا ب
شمـ روز بايـد آرا سـلطان امـ   . شـتابيم آوريم و آنگاه به نجات پدر مي      زخم تير و شمشير آنها را از پاي در مي         

گركمن بگوييد امـروزه قـره خنجـر پلنـ         به خانهاي ت  ! سواران! هي...  از ياد ببرد   هاي بريان را  خاطر و مرغابي  
.برد آنها را به جنگ مي،قومه صحراي قر

وقتـي  . ها پراكنده بودنـد شـتافتند     شش چابك سوار از شش سو به جانب سپاهيان تركمن كه روي تپه            
هاي  بالي راه  ،كي بود كه نام قره خنجر     . جر را شنيدند در شگفت ماندند و خروشيدند       جنگجويان نام قره خن   

كه ايـن سـوار خـاموش سـياهپوش بـا           برد  هيچ كس گمان نمي   ! كارواني خراسان و استراباد را نشنيده باشد      
.قوم باشدباك دشتهاي قرهب سرخ موي بلندش همان پهلوان بياس

چند سوار را نزد خود خواند و پس از شرح كوتاه تـدبير كـار حملـه     ها تاخت و    قره خنجر بسوي تركمن   
.ها در كمين تاتاران نشستآورد و با آنان در پشت يكي از تپهسه هزار سوار گرد

سواران قراختايي با كالههاي نمدي و      . جالل الدين با اسب كهر چون گردبادي بسوي قراختاييان تاخت         
. نامنظم منتظر ايستاده بودند، كوتاههاياسبان كوتاه پشمالو و با نيزه

:جالل الدين بر آنها بانگ زد
. اينك اردوگـاه بيابـانگردان جبـون در برابـر شماسـت           ! پلنگان كهسار و مردان كارزار    ! ـ ياالن قراختايي  

م ايـن غنـائ   . انـد خزند، غنائم سرشار ما را به يغما برده       اينان چون دزداني كه شباهنگاه از غار خود بيرون مي         
! بر آنها بتازيد و هر چه خواهيد از اردوگاهشان به تارج بريد.تنها به ما خداوندان اين دشت تعلق دارد

گـرد و غبـاري غلـيظ از پـي          . نعل بسوي اردوگاه تاتاران تاختند    ختاييان به جنبش در آمدند و چهار      قرا
گرفت و به غرش دادن شـبيه       آنان بيشتر شدت مي   غريو  شد  نتر مي وزهر چه سرعت سواران ف    . نان برخاست آ

.گرديدمي
 راحت بر قالي يله داده بود و دندانهاي سپيد          ،محمد خوارزمشاه دامن بلند رداي سمور خود را كنار زده         

او آنـروز در   . ران ديگر را شيخ االسالم بدست داشـت       . برد را بر ران بريان اردك وحشي فرو مي        دو محكم خو  
ملـك،  حتي تيمور .  سلطان نائل آمده بود     شرف نشستن در حضور    ه كه ب  ميان مالزمان سلطان تنها كسي بود     

،هـاي مـالزم سـلطان بـود       او كه در تمام لشكركشي    » شمشير و سپر آرامش   ي  قبضه  «سوگلي خوارزمشاه و    
واي ريش سفيدان روحانيون كه خود خواسته بود        شياده بود و گفتگوي سلطان را با پ       تسدست به سينه در اي    
با خوارزمشاه همراه باشد تا با دعاي خويش نصرت سلطان را از درگاه باريتعـالي مـسئلت                 در اين لشكركشي    

.دادكند ـ گوش مي
رايـي  آروه جدا از هم در آوردگاه به صـف          كرد و گاهگاه به جانب دشمن كه گروه گ        خوارزمشاه مزاح مي  

 سواران چگونـه بـا شـتاب    د كهشميدر هواي صاف و آرام صبحگاه بخوبي ديده       . نگريستمشغول بودند، مي  
.درخشدها در تاخت و تازنـد و سپرهـاي گرد پوالدين آنـان چگونه در پرتو آفتاب ميتمام ميان گروه
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شمـشيرهاي  ... يك رده از جنگجويان مغول چون باد به پيش تاختند و با سواران قبچـاق در آويختنـد                 
كه زينتش به زير شكم پيچيـده بـود      اد و اسب او     ه خاك افت  سواري ب ! آمدندرفتند و فرود مي   رخشان باال مي  

.دشت تاخته پراند بحاليكه پي در پي لگد ميبا خيزهاي ناهنجار و در
.چند گروه از سواران قبچاق بسوي هامون زرد تاختند. سپس حمله آغاز شد

:ك را بر سفره گذاشت و بانگ بركشيددرسلطان ران ا
!تان بادخدا پشت و پناه! ها، حمله كنيدـ بيگ

بفرمان سلطان سپاهيان قبچاق صفوف خود را چون كماني گسترش دادنـد تـا مغـوالن را در ميـان آن               
هـاي كـه بـه دور آنـان         بردند تا واپس نشينند و خود را از حلقـه         ولي مغوالن هيچ تالشي به كار نمي      . گيرند

.در برنده شد، بكشيده مي
 بر پشت اسـبان كوتـاه ژوليـده         ،هر رده مركب از صد سوار     ه،  مغوالن رده به رد   ي  آنگاه  نخستين هزاره     

سواران مغول با   . هاي پوالدين و چرمين از اردو كندند و به آوردگاه روي آوردند           مو، سراپا غرق در بر گستوان     
ل نـامنظم و متزلـزل سـپاهيان        يـ آنان در صفوف عـريض و طو      ي  تاختند كه رخنه    چنان شتابي به پيش مي    

.قبچاق حتمي بود
.شدندماند، نزديك مي ميدنالن هوهوكنان كه از دور به غرش دومغ

هـا و  خودهـاي آهنـين و جوشـن   . آسا به دشت تاخـت مد و سيل آدوم از اردوگاه به حركت در ي  هزاره  
.اي داشتند پرتوي خيره كننده،هاي سركج شمشيرهاي آنان در آفتابتيغه

ـ     سلطان از باالي تپه مي     شـوند و بـا غريـو       ه گـروه گـروه از اردو كنـده مـي          ديد كه سواران مغول چگون
.تازند چون بمني به پيش مي1»هوهو«

مغوالن را تـاراج  ي  بنه بچاق بسوي اردوگاه روي آورد تا  جناح لشكر ق  . قبچاقان به جنب و جوش آمدند     
ـ                            . كند ر وي از اردوگاه هزاره ديگري به حركت آمد و چابـك و بـا صـفوف مـنظم بـه مقابلـه شـتافت و راه ب

ديـري  . ابري از گـرد و غبـار فـضاي اردوگـاه را فـرو پوشـانيد      . هر دو گروه در هم ريختند . قبچاقان سد كرد  
در حاليكه سـر روي گـردن اسـب خـم كـرده      نگذشت كه سواران قبچاق يكان يكان از آنجا بيرون تاختند و 

.دشت گريختنده بودند، ب
:سلطان از جا برخاست و بانگ برآورد

ـ خوارزمشاه از فرط اضطراب تارهاي ريش خود را بـه دور انگـشتان              ! هرگز نديده بودم  ـ چنين پيكاري    
.نگريستنبرد ميي پيچيد و به صحنه مي

خوارزمـشاه  ي ه دپس از ديگري با صفوف منظم به قلـب سـپاه گـستر   يكي چهار گروه از سواران مغول      
.دند، راندندآن بواي كه سلطان محمد و مالزمانش برروي آوردند و بسوي تپه

جلـد اول، طبـع   (» گوينـد و درجنگهاي بزرگ هوهو مي... «: نويسداين عادت مغوالن ميي درباره » جوامع التواريخ «صاحب. 1

)مترجم). (88برزين، ص 
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.شدي مغوالن دمبدم نزديكتر مي»هوهو«غريو 
او . ملك را در كنار خود نديـد      رد؟ سلطان به عقب نگريست و تيمور      اتواند باز د  اين بهمن را چه كس مي     

.دمي پيش بر اسب جهيده و به آوردگاه تاخته بود
ظـه  حمغـوالن تنهـا چنـد ل      . ندالن شتافت مغوي   سواران قبچاق به مقابله      نيترترين و جنگ آزموده   زبده

.قرارگاه سلطان محمد تاختندي درنگ كردند تا راه بگشايند و سپس باز بسوي تپه 
:سلطان فرياد زد

پـاي تپـه دو     . ـ و بي آنكه منتظر رسيدن اسب شود، تند و تيز از شيب تپه پـايين دويـد                 ! ـ اسب، اسب  
.دست داشتنده مهتر لگام اسب كرند سرخ دم او را ب

.مالزمان نيز از پي او شتافتند. مشاه بر پشت اسب جست و شتابان راه دشت در پيش گرفتخوارز
هاي مسين و ساغرهاي زرين و حلويات پخش شـده، روي تپـه بـر    قالي چين و چروك خورده با بشقاب      

طان فرصـت    سل نتنها يكي از مقربا   . بردهاي آنرا باال مي   وزيد و لبه  باد بر سفره استبرق رنگين مي     . جاي ماند 
شـتافتند او   وقتي مالزمان از پي سـلطان مـي       . اين شخص همان شيخ االسالم سپيد محاسن بود       . فرار نيافت 

خود را از اسب به زمين انداخت و سپس از جا برخاست و خود را به باالي تپه رساند و آنجـا قـالي را صـاف                            
.يضوي شكلي بيرون كشيدسفيدش لوح زرين بي مامه عهاي كرد و به زانو نشست و از الي چين

نهـا جـوان   آيكـي از  .  پير از تپه باال آمدنـد     سه سردار آنها با ديلماج    . مغوالن شتابان به پاي تپه رسيدند     
پـشت گـوش چـپ      و بـر    چشمان سياه و ريش دراز باريك سياهي داشت كه انتهاي آنرا بافته             . ترشرويي بود 
اثر زخم بـر رخـسارش شـيار        . تش خميده و فلج بود    دومي پير تنومند فربهي بود كه دست راس       . انداخت بود 

سرخ رنگي بر جاي گذاشته بود و بدين سبب يك چشمش جمع شده و نيمه باز و چشم ديگـرش برآمـده و                 
انـدام و سـراپا در زره   سومي كشيده قامت و الغر. نگريستاطراف ميه  فراخ بود و با نگاهي نافذ و متجسس ب        

هـادر يـك چـشم و تغاجـار     مهين پسر چنگيزخان و دو ديگر سـوبوتاي ب       ،يچكي از آنان چو   ي. آهنين بود ي  
شـيخ االسـالم    . ه بودنـد  ديجنگ با چين به اوج شهرت رس      اندام و هر دو از سرداراني بودند كه در        نويان الغر 

شـيخ  . منين اسـت ؤن گفـت ايـن مـرد از مـ    الوديلماج به مغ. كردبود و سجود مي  همچنان مستغرق در نماز     
 برخاست و دست بر سينه نهاد و پشت خم كرد و با گامهاي كوتاه بـه سـوي يكـي از مغـوالن                        االسالم از جا  

:شتافت و لوح زرين را به او عرضه داشت و با لحني مطيع و منقاد گفت
1هر ماه با كاروانيان بـراي اميـر نخـستين يـام    . ستانمـ سه سال است من غالم وفادار چنگيزخان گيتي       

. ديـ مرا در اردوي مغول بـه خـدمت بپذير    التماس دارم كه    اكنون. فرستادمنامه مي واقع در سر شاهراه چين      
...خواهم به خوارزم باز گردم من نمي

امير يام را يامچي . ا عليق و اسب عوضبها در راهها، چاپارخانه با لوازم و وسائل مسافران و ه پيكـ منزلگا) مغولييواژه (يام . 1

)مترجم. (ناميدندمي
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چوچي خان لوح زريـن را بـي اعتنـا گرفـت و در حاليكـه        . ديلماج سخنان او را به زبان مغولي باز گفت        
:دند مي نگريست، گفتعرصه ي پيكار را كه سواران در آن به هر سو در تاخت و تاز بو

: را به شيخ بازگرداند و گفتـ آنگاه پايزه. كوچك عقاب استي ـ اين پايزه 
رد و همچنـان  گن زودباور خود باز نزد سلطا. خوريدرد ما ميه ـ نه، تا تو در كنار سلطان خود هستي ب   

.تسادقانه به ما خدمت كن و نامه بفرص
 جـالل الـدين ميـسره    يهاتركمن. هماندم شيخ را از ياد بردندمغوالن . شدپيكار به پاي تپه نزديك مي     

.مغوالن را در هم شكستند، جمعي را كشتند و بقيه را به زمين باتالقي راندندي 
.نعل از تپه فرود آمدندهر سه سردار مغول چهار

ه شده بودند،   ميسره مغوالن فرستاد  ي  تركمانان و قراختاييان كه به مقابله       . كارزار تا غروب ادامه داشت    
ختند و گـاه غفلتـاً عنـان        يگرشدند و شتابان بسويي مي    مغوالن گاه پخش مي   . جنگيدندهر يك جداگانه مي   

-تاختند و سپس  باز راه گريز در پيش مـي    پيچيدند و چون باد بر تركماناني كه در تعاقب آنان بودند مي           مي
.ند و بسوي اردوگاه خويش شتافتندچون شب فرا رسيد مغوالن يكباره دست از جنگ كشيد. گرفتند

جنگجويـان  . قرارگاه خود بازگشت و شب را با دلي پـر اضـطراب در آنجـا گذرانـد                ي  خوارزمشاه به تپه    
.قبچاق پيرامون تپه اسبان را به طناب بستند و خود كنار آنها بخواب رفتند

يهـا خـرمن . رخ فام بـود    س ،هاي آتش تاب شعله افق دوردست از باز   . هاي آتش افروختند   خرمن مغوالن
از سراسـر دشـت     . شـوند گفتند مغوالن براي پيكار بامداد آماده مي      قبچاقان مي . سوختندآتش تمام شب مي   

نيمي از سپاهيان قبچاق در اين كارزار كـشته يـا زخمـي شـده          . رسيدگوش مي ه  صداي ناله و فرياد كمك ب     
.بودند

:گفت نشيني باز دارد مينكه خوارزمشاه را از فكر عقبآجالل الدين براي 
ـ عقب نشيني در برابر مغوالن كه در اين پيكار به هيج وجه نتوانستند بر سپاهيان ما غالب آيند، نام ما                     

بايـد هـم اكنـون، در تـاريكي     مـي ... گردنـد  آنها اينك در اردوگاه خود مـستحكم مـي       . را ننگين خواهد كرد   
.كسره ساختشباهنگاه بر آنان شبيخون زد و كار آنها را ي

.دهيمـ فردا جنگ را ادامه مي: تين سمور را بر خود پيچيد و گفتسلطان محمد پوس
هـا  از تپـه . يدن گرفتبادشت تي رين خود بر پهنه زي بركشيد و با اشعه    تاج خورشيد از افق خاور سر     

يورش بر مغـوالن بـه      سپاهيان خوارزم بار ديگر در سه گروه صف آراستند و براي            . هاي بلندي فرو افتاد   سايه
.پيش تاختند

حتـي  . هاي پردود آتش، آنجا را از مغوالن خالي يافتند    ولي چون به اردوگاه آنان رسيدند در پس خرمن        
ها و چند شـتر لنـگ   تنها اجساد چاك چاك و خونين مركيت. شديك جنگجوي مغول در اردوگاه ديده نمي    

.بر جاي مانده بود
:اقب مغوالن شتافتند و هنگام غروب آفتاب بازگشتند و خبر آوردندگروهي از سواران تركمن به تع

.ديديمشتافتند كه ما تنها ابر گرد و غبار آنرا از دور ميـ مغوالن چنان تيز بسوي خاور مي
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ـ خوارزمشاه ايـن بگفـت   ! من هيچگاه چنين رزمندگاني نديده بودم. ـ مغوالن جنگاوران دليري هستند   
.گشت دادو به سپاه فرمان باز

:جالل الدين به سلطان روي كرد و گفت
بايد هم اكنون بـه تعاقـب آنـان شـتافت و            . گردندآنها با سپاهي گران باز مي     . مغول بود ي  ـ اين طاليه    

...معلوم كرد در تدارك چه كاري هستند و سپس شتابان براي كارزار آينده آماده شد 
:سلطان در جواب او گفت

ت نخواهند كرد بر قلمرو من هجـوم  آمغوالن ديگر هرگز جر. گوييخن ميزموده س ـ تو بسان جوانان ناآ    
.برند
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بخش چهارم

دشمن به مرز رسيده است
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فصل اول

هجوم استي سپاه مغول آماده 

غايــت عقــل و او پـــادشاهي بــــود در نهـــايت قــسـاوت و
شكن و دليردرايت، خصم .

)8()از يك حكايت فارسي(

رواني از  ميان دشت سبز و خرم، شـاد     ااي يكه و تنه    در دامن تپه   1علياي رود ايرتيش سياه   ي  ه  در حوض 
پـشت شـادروان دو يـورت       . روان را چنگيزخان از فغفور چين غنيمت گرفته بود        اين شاد . ديباي زرد برپا بود   

ه تر خان مركيت كـه بـ  دخ(در يكي از آنها قوالن خاتون جوان . مغولي بزرگ با پوشش نمدين سپيد برپا بود    
بـرد و در  ترين خاتون چنگيزخان با پسر خردسـالش كولكـان بـسر مـي    ـ تازه) دست مغوالن كشته شده بود    

. يورت ديگر هفت كنيزك چيني منزل داشتند
. اسـت خنگ سـاخته شـده بودنـد شـعله بـر مـي            جلوي شادروان از چند آتشگاه كه با س       ي  در محوطه   

آتـش  نيـات     «: گفتند مي 2هاشمن. بايست از ميان اين آتشگاهها بگذرد     يرفت م كس به حضور خاقان مي    هر
- گرد بدانـديش مـي     ،كه حامل بدبختي و بيماري هستند و ناپيدا       -سوزاند و ارواح شريره را      تبهكارانه را مي  

.» ميرماند-گردند
ور آتـشگاه  هاي سفيد گـشاد د ها و چهار شمن جوان با كالهاي نمدي بوقي و جبه  بكي پير رئيس شمن   

-هايي را كه بدست داشتند به صدا در مـي         كوبيدند و جغجغه  هاي بزرگ مي  با كف دست بر طبل    . گشتندمي
.ريختنددار و برگهاي خشك معطر به آتش ميهاي صمغخواندند و شاخهآوردند و در همان حال ورد مي

چـشماني چـون دو گـوي       . به مسمار زرين بسته بود    » سه تر «در يكسوي شادوران اسب سپيدي به نام        
اين اسب هيچگاه زين به خود نديده و كسي بـر پـشتش   . آتشين و موي سيميني بر پوست تيره رنگ داشت    

اي نيرومنـد جنـگ و      خـداي ناپيـد   » سولده«هاي چنگيزخان   ها در لشكركشي  زعم شمن ه  ب. سوار نشده بود  
.شد بزرگ رهنمون ميهاينشست و آنرا بسوي پيروزين بر اين اسب ميالوپاسدار سپاه مغ

جلـد اول، طبـع   (» كه رودخانه ارديش است... ارديش و«: آمده است» ارديش» «جامع التواريخ«رود ايرتيش ـ نام اين رود در  . 1

)مترجم). (137برزين، ص 

شـمنهاي مغـول   . ـ راهب بت پرست، جـادوگر كـه در عـين حـال طبيـب نيـز بـود       ) سانسكريتي  چمن ـ واژه  بر وزن(من ـ  ش. 2

)مترجم. (اهل علم و سحر بود» قام«كاشف و دافع سحر و جادو و » توين«يا » بخشي«. شدندناميده مي» قام«و » بخشي«
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ني بـر   يكه و خط مـش    هاي سياه و دم سيا    فراخي كه ساق  ي  در سوي ديگر شادروان اسب گلرنگ سينه        
هـاي اسـبان   اين اسب كه از كـره . پشت داشت و اسب جنگي محبوب چنگيزخان بود ـ ايستاده بود  ي تيره 

.شود و هميشه زين بر پشت داشتناميده مي» نايمان«وحشي صحرايي بود 
.ي چنگيزخان برپا بودتير بلندي از چوب كلفت خيزران با لواي سپيد فروبسته» سه تر«كنار 

كه محافظ خاقان بودند مغفـر بـسر و جوشـن پـوش بـه پاسـداري                ) 9(» طورقاقان« گروه   ،پيرامون تپه 
نهـا دارنـدگان   ت. دادنـد ي نزديك شدن به شادروان خاقان اعظم نمي   اي اجازه ايستاده بودند و به هيچ آفريده     

اي كـه   تپـه ي  توانستند از پاسگاه طورقاقـان بگذرنـد و بـه دامنـه             ي منقش بر سر پلنگ مي     لوح زرين پايزه  
.شادروان ديباي زرد در آن برپا بود نزديك شوند

ي هاي پشمي حنايي رنگ تنگغوتي بـصورت حلقـه          هاي سياه تاتاري و خيمه    دورتر  از اين مكان يورت     
بـود  اوي ي محافظان خاصه  خاص چنگيزخان ـ قرارگاه هزاره 1»كورن«اينجا . شد ميبزرگي در دشت ديده

خاقـان  . شـدند ان محتـشم پذيرفتـه مـي    نـ در ايـن هـزاره تنهـا پـسران خا         . تند اسبان سـفيد داشـ     ،كه همه 
.اشتمگ افواج و لشكرهاي خود بر ميگزيد و به سركردگيآنها را بر ميهوشمندترين و وفادارترين 

كوههـاي  ي هاي ديگري در سراسر دشت گـسترده بـود كـه تـا دامنـه           اي دروتر از آنجا كورن    لهدر فاص 
-هـا مـي   ها اسبان رنگارنگ در ميان كورن     هاي شتران و ايلخي   گله. يافتپوشيده از جنگلهاي انبوه ادامه مي     

-ختند و مراقبت مي   تانعره كشان و تازيانه بدست از اين سو به آن سو مي           ) اسب داران (خته چيان   ا. چريدند
.دار نزديك نشوندهاي كرهها گوناگون در هم نريزند و به پايگاه ماديانكردند تا اسبان ايلخي

ـ فرمانرواي مغوالن در آستان حركت بسوي ممالك اسالمي، ايلچيـاني بـا هـدايا و تُ                ف گرانبهـا بـراي     ح
گـان  مـسلمان، بازر  ار خود محمـود يلـواج       محمد خوارزمشاه، به بخارا فرستاد و رياست آنها را به معتمد وفاد           

بـه او دسـتور   . رفتند، سپردهايش از آسياي ميانه به چين و ختن مي كاروان،توانگر گورگنجي كه در گذشته    
اه و لشكريان بر چه منوال است و آيـا  پگذرد، وضع سد در بالد غرب چه ميداده شده بود تحقيق كند و ببين     

همزمان با آنان چنگيزخان جمعي از كارآگاهـان و جاسوسـان        . دارد يا نه  سلطان خوارزم براي جنگ آمادگي      
.سوي روانه كردخود را نيز پنهاني بدان

)مؤلفي تبصره . ( آن قرار دارد يئيس قبيله درمركز دايرهها كه يورت رـ جايگاه يورت)  مغوليي واژه (كورن . 1
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فصل دوم

ايلچيان فرمانرواي سامان شرق
بود سلطان محمد به ياد. ان خورازم شدسمرقند پس از سركوب شورشيان ـ پايتخت موقت آخرين سلط 

هـاي بلنـد بنـا كـرد و بـه سـاختمان قـصر بزرگـي         جدي با گلدسـته  پيروزي خود بر آزادگان سمرقندي مس     
بايـست بـا   مي) 10(» ذوالقرنين«ي از اسكندر شمرد كه به پيرو مياو خود را همچنان فاتح كبيري       . پرداخت

سپاه قبچاقان وفادارش به اقصي نقاط عالم دست يابد و حدود و ثغور قلمرو خوارزمشاهيان را تا ديار ظلمات                   
بغداد در هراس بود    ي  اهللا خليفه   بسلطان هميشه از الناصرالدين     .  برساند 1»آخرين قلزم « و به    گسترش دهد 

خواسـت او را فرمـانرواي جميـع       دانـست، زيـرا خليفـه نمـي       ترين دشمن خود مـي    و او را بزرگترين و مهيب     
برابـر مـسجد    بايست الناصرالدين را در هم شكست و رايـت خـود را در              پس نخست مي  . مسلمين عالم بنامد  

جامع دارالسالم بغداد برافراشت و سپس بسوي سامان شرق عنان پيچيد و سرزمين دوردسـت چـين را كـه                    
.آفاق است، مسخر گردانيدي نعمت و ثروتش شهره 

 بسوي بغـداد، دارالخالفـه      نآورد و رايت سبز برافراشت و از راه ايران زمي         خوارزمشاه لشكري گران گرد   
.ر گشتخلفاي عباسي، رهسپاي 

سپاه او كه پوشاك گرم نداشت، در كوهستانهاي ايـران زمـين گرفتـار              ي  ولي ديري نگذشت كه طاليه      
بـه  » ان كـافر مـسلك    دكـر «طوفان برف شد و بسياري از سپاهيان در زير برف به هالكت رسـيدند و آنگـاه                  

او ي حركت بازداشـت و اراده  يمه ااين واقعه ناچار سلطان را از اد. آنان تاختند و همه را كشتند  ي  بازمانده  
)11(» غضب الهي نيست؟ي آيا اين نشانه «: با خود گفت. اسالم متزلزل ساختي را براي جنگ با خليفه 

.خوارزمشاه به بخارا بازگشت و شمشير را موقتاً در غالف گذارد
، نيـان چنگيزخـان خاقـان اعظـم مغـوال         كـاروان بـزرگ ايلچ    )  ميالدي 1219 (2در پاييز سال خرگوش   

بايست بـه تاتـاران     خورازمشاه بار ديگر مي   . ها و ديگر اقوام و ملل مشرق زمين به بخارا رسيد          تاتاران و چيني  
.بپردازد

ايـن ايلچيـان    . بلند قصر سلطان رسـيدند    ي  ايلچيان چنگيزخان سوار بر اسبان صحرايي ابلق به دروازه          
كه كاروانهايـشان   بودند) 12(گنج و بخارا و اترار      هرهاي بزرگ گور  سه تن از توانگرترين بازرگانان مسلمان ش      

رفت و خود از ديرباز در خـدمت        گرانبها از بالد خوازرم به اقطار بالد آسيا مي        ي  همه ساله با اجناس و امتعه       
زرگاني داشتند بدين معني كـه  اچنين بازرگانان محتشمي معموالً در آن زمان شركتهاي ب     . چنگيزخان بودند 

)مؤلفي تبصره . (پنداشتندعظيمي در ميان اقيانوس بيكران ميي در آن زمان زمين را جزيره . 1

نامـد و  ام مـي سال خرگوش را سـي » جامع التواريخ«.  تركي ي خرگوش ـ توشقان ئيل، سال چهارم از سالهاي دوزاده گانه سال. 2

) 154جلـد اول، بـرزين، ص   (» ...در سال سيوم كه سـال خرگـوش بـوده و آنـرا تـولي ئيـل گوينـد        «: كندذكر مي» تولي ئيل«نرا  آ

)مترجم(
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پذيرفتنـد و آنـان را در سـود و زيـان            خواستند بخت خود را در تجارت بيازمايند، نقـد مـي          از كساني كه مي   
هاي آنان در معامالت بازرگاني بهر مبلغ و همه جا از اقـصي بـالد شـرق گرفتـه تـا              برات. ساختندشريك مي 

حكمرانـان  ي فرسـتادند از خـراج خزانـه    مـي اشد و نقودي كه براي آنه     دورترين بالد غرب فوراً پرداخت مي     
.رسيدزودتر مي

براي خوارزمشاه فرستاده بود، صد شتر و يك ارابـه نگـين كـه بـه دو غژگـاو                  هدايايي را كه چنگيزخان     
مردم در سراسر مسير حركت ايلچيان، از اقامتگـاه آنـان واقـع در              . كردندموي تبتي بسته بود، حمل مي     لندب

 يـك   يهاخادمان بازرگانان كه همه جامه    . د آمده بودند  قصر بيرون شهر تا ارك سلطاني، در كوي و برزن گر          
داشتند و هداياي گرانبها و نادر را به تاالر         شكل از ديباي چيني پوشيده بودند، بارها را از پشت شتران بر مي            

هـاي  هـاي كرگـدن، كيـسه     هاي فلزات گرانبها، جواهرات با الوان شـگرف، شـاخ         شمش: بردندبارگاه قصر مي  
ي هاي پارچـه   هاي تراش از سنگ پشم، طاقه     هاي سرخ فام و گلرنگ بسد و مرجان، جام        خهمشك معطر، شا  

رك سفيد شتر بافته شده بود و فقط به سالطين و امراي بـزرگ               كه از كُ   1»ترغو«بسيار ظريف و نفيس بنام      
ر ميـان   اينهـا د  يهاي زرتار و نوعي پرند شفاف و نازك بسان تـار عنكبـوت ـ همـه    شد، پارچهپيشكش مي

هاي كوهستاني چين كه به حجم گردن شتر        سرانجام خادمان شمش گراني از زرناب كان      . درخشيدهدايا مي 
.كشيداي كه به دو غژگاو تبتي بلندمو بسته بود، مياين شمش را همان ارابه. بود به تاالر آوردند

خـود  . را بار داد ايلچيان ،انمان آخرين پادشاه قراختاييخوارزمشاه تكيه بر تخت بلند و كهن سلطان عث      
سلطان با چشمان نيم بسته متفكر و آرام بر تخت نشسته بـود و بـه     . و مالزمانش قباي زربفت بر تن داشتند      

وزير اعظم كنار تخت ايستاده بود و جمعي از اكابر اعيان و منصبداران مملكت در               . نگريستدور مي ي  انقطه  
. دو سو صف كشيده بودند

بزرگ ايلچيان محمود يلواج بلند قامت      . مدند و زمين ادب بوسيدند    آابر سلطان به زانو در      چيان در بر  ايل
:و تنومند به توضيح علت آمدن ايلچيان پرداخت و گفت

ـ چنگيزخان كبير، فرمانرواي تمام مغوالن، ما را فرستاده است تا طريق موافقت و عهد مودت و حـسن                   
فرسـتد و مـا را      داياي خود را با درود فـراوان بـراي خوازرمـشاه مـي            خاقان اعظم ه  . مجاورت استوار گردانيم  

ي كبـودي بـر     مـ محمود يلواج طوماري را كه به مهـر مـو          ... فرموده است تا اين سخنان او را معروض داريم          
.قيطان سفيد ممهور بود، بدست ايلچي ديگر داد
:ندن آن پرداختنامه برگرفت و به خواايلچي دوم، علي خواجه بخارايي مهر از سر

)مترجم. (ـ پيشكش، انعام، هديه، خلعت) مغولي ـ تركي ـ طرغو، طرقوي واژه (ترغو ـ . 1
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دانم كه اكثـر ممالـك      گاهم و مي  آ تو و هم از وسعت قلمرو سلطنت پراقتدار تو            هم از رفعت مقام    ،من«
شمارم پيوند دوستي بـا تـو       بدين سبب من بر خود واجب مي      . ستايند عظمت سلطنت تو را مي     ،ربع مسكون 

»...دارم  ميان پسران خود عزيز مي محبوبي در1سلطان خورازم را استوار گردانم، زيرا تو را چون پسر
عاج خنجر نهـاد و  ي ـ چه گفتي؟ پسر؟ ـ آنگاه دست بر قبضه  : سلطان ناگهان چشم گشود و نهيب زد

.سر پيش برد و خيره خيره بر ايلچي نگريستن گرفت
:ايلچي آرام و خونسرد به قرائت ادامه داد

نرا مسخر خود ساخته و نواحي مجاور خـاك         گاهي كه من كشور چين و پايتخت شمالي آ        آولي تو نيز    «
»...ام و اينك حق مجاورت ثابت است تو را به قلمرو خويش ملحق كرده

دور انگشتي كه نگين المـاس بـر        ه  سلطان سر تكان داد و به پيچيدن تارهاي محاسن مشكين خويش ب           
:دادايلچي قرائت نامه را ادامه مي. درخشيد، پرداختآن مي
ز هر كس آگاهي كه قلمرو من جايگاه جنگاوران شكست ناپـذير مـن و سرشـار از معـادن                    تو بهتر ا  ... «

شود و بدين سبب مـرا نيـازي نيـست        در ممالك پهناور من هر گونه نعمت به حد وفور فراهم مي           . استنقره
نديده آيـد  ي پسأپادشاه بلندپايه را اين ر-اگر تو . ش بيرون نهم پاي از حدود قلمرو خوي    ،كه در طلب غنائم   

ن در قلمرو هـر يـك از   مي روي بازرگانان گشاده داريم تا آنان فارغ و ا        هكه ما سرحدات و راههاي خويش را ب       
.» بودخشنودي كامل هر دوي ما خواهدي ما آمد و شد نمايند، اين كار با صالح هر دو ما، قرين و مايه 

فرمـانرواي شـرق   ي  غـرب بـه نامـه    هر سه ايلچي خاموش در انتظار پاسخ فرمانرواي ممالـك اسـالمي   
پس از لختي سلطان بـه وزيـر اعظـم          . حركت بر تخت نشسته بود    خوارزمشاه همچنان بي  . صحرانشين بودند 

.هاي زرين آراسته بود با رخوت تكان دادنگريست و دستي را كه به دست افرنجن
.  بـه سـلطان نظـر دوخـت     ايلچـي گرفـت و  زمظفر و منصور پيام چنگيزخـان را ا ي  وزير اعظم با قيافه     

آنگاه وزير خم شد و آهـسته در        . راند، دست تكان داد   خوازرمشاه بار ديگر گويي مگس سمجي را از خود مي         
:گوش مقدم ايلچيان محمود يلواج گفت

 ديگري را كـه بـراي كارهـاي فـوري بـه             ض كسان ياينك سلطان بايد عرا   . ـ بار همايوني به پايان رسيد     
.خود گرداندي ود و آنها را مشمول مراحم عاليه اند بشنخاكبوسي آمده

وزيـر در   . ايلچيان از جا برخاستند و با خضوع و خشوع واپس بسوي در رفتند و وارد تاالر ديگـر شـدند                   
:آنجا به ايلچيان رسيد و در گوش محمود يلواج گفت

!ـ نيمه شب در انتظار من باش

توانـست پـسر خطـاب كنـد كـه زيردسـت و       ا بـه پادشـاهي مـي   در عرف سالطين مشرق زمين در آن زمان پادشاه يك كشور تنه. 1

)مؤلفي تبصره . (خراجگذار او باشد



100

فصل سوم

گفتگوي شبانه سلطان با ايلچي

.خويش مناز كه زورمندتر از تو هستبه زور 
. ات منـاز كـه زيركتر از تـو هستبـه زيركي

)ضرب المثل قرقيزي(

شبانگاه غالمي خاموش و زبان در كام با محمود يلواج از اقامتگاه ايلچيان در قصر بيـرون شـهر، خـارج                     
 وزيـر اعظـم را در ميـان         محمود يلـواج در روشـنايي مهتـاب       . چند اسب زير چناري كهن ايستاد بودند      . شد
.ران شناختاسو

.ـ سوار شو و از پي من بيا: وزير گفت
هاي تاريك بخاراي به خواب رفته گذشتند و در برابـر ديـوار خاموشـي كـه در آهنـين                    سواران از كوچه  

يـساولي جوشـن پـوش و    . مخـصوص و مـشروط، در گـشوده  شـد         ي  پس از چنـد ضـربه       . داشت، ايستادند 
محمود يلـواج   . دمانخام مي ي  اي از نقره    شت در ايستاده بود و در پرتو مهتاب به مجسمه          پ ،سره  كالهخود ب 

ها صداي پـچ پـچ      زير بال برده بودند و از آالچيق      ه  هاي آن قوها سر ب    اغي شد كه در حوض    باز پي وزير وارد     
.رسيدزنان بگوش مي

نگيني اتاق كوچكي كه ديوارهايش بـا     سي   پرده   از پس . زيبايي باال رفت  ي  محمود يلواج از ايوان غرفه      
 بلنـد  شمعهاي مومي قطور با صدايي خشك در شـمعدانهاي پايـه    . هاي منقش پوشيده بود نمايان شد     پارچه

.ي استبرق يله داده بودسلطان محمد با ردايي از شال كشميري بر مخده. سوختندنقره مي
:سلطان گفت. يلواج مراسم ادب بجا آورد

ي تو در زمره    . خواهم در خلوت و دور از اغيار در باب امر مهمي با تو سخن گويم              مي! نـ نزديكتر بنشي  
مـسلماني و بـا     من  ؤتو مـ  . اي خود از گورگنج برخاسته    روي زيرا مولدت خوارزم است و     رعاياي من بشمار مي   

را نگـاه  نين مؤ ثابت كني كه از جان و دل جانب مـ   بايد هم اكنون به من     نسبتي نداري و مي    كفار بت پرست  
.ايء اسالم نفروختهداداري و خود را به اعمي

: سلطان به زانو در آمد و گفتمحمود يلواج پيش پاي
-من از گورگنجم و سخنان حـضرت سـلطان را از جـان و دل مـي                ! ـ سخن شهريار عين حقيقت است     

.م اسالم خدمت كنمنهايت خرسندي است كه با نثار جان خود به فرمانرواي عالي براي من مايه . شنوم
آنكـه  ي   وثيقـه    اين هم . پاداشي سزاوار خواهم داد    ترا   ،گوييـ اگر به پرسشهاي من از صدق دل پاسخ        

و بـه  درشت مرواريدي از دست افرنجن زرين خود كنـد ي ـ سلطان دانه . كنمخود وفا ميي بداني به وعده    
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آيي بامداد فردا ديگر روي آفتاب      در خيانت در  وغ بگويي و از     ـ ولي بدان كه اگر در     : ايلچي داد و سپس گفت    
.نخواهي ديد

!پذيرمجان ميه ـ چه بايد بكنم؟ هر چه سلطان فرمايد ب
خواهم تـو در خـدمت او   مي.  با خبر كني ،چنگيزخان-ان تاتار خواهم تو مرا از تمام احوال خاق      ـ من مي  

عتمـدي پيوسـته بـراي مـن نامـه      شـخص امـين و م  ي خواهم كه تو با واسـطه  مي. چشم و گوش من باشي  
هـاي چنگيزخــان و     بفرستي و همواره پيش از آنكه فرصت از دست رفته باشد مرا از تمام اعمـال و انديـشه                  

!آورديسوگند ياد كن كه اين خدمت را به جا مي.  آگاه سازي،كجا قصد لشكركشي دارده اينكه ب
گواه اسـت كـه مـن بـه تـو سـلطان خـود              ـ خدا   : محمود يلواج ريش خود را با دو دست گرفت و گفت          

!خدمت كرده و خواهم كرد
دانـي بـراي   ماني و هر چه از احوال چنگيزخان مـي   ـ تو يك شبانه روز ديگر اينجا مي       : خوارزمشاه گفت 

بـراي او شـرح بـده كـه چنگيزخـان از كجـا برخاسـته، چـه                  . كنـي يوسف حكايت مي   نويس من ميرزا   واقعه
.رواي تمام اقوام تاتار شده استجنگهايي كرده و چگونه فرمان

!من تمام اين اخبار را نقل خواهم كرد!  ـ شهريارا 
كند كه اكنـون فرمـانرواي كـشور مقتـدر چـين اسـت و حتـي                 ـ چنگيزخان دعوي مي   : سلطان پرسيد 

زند؟پايتخت آنرا در تصرف خود دارد راست است يا الف مي
خـود شـهريار    بـر . مانـد چنين عظيم در پرده نمـي     كاري  ! ـ قسم به خداي متعال كه اين حقيقت است        

.بزودي يقين خواهد شد كه تمام اين اخبار حقيقت دارد
ولـي تـو از وسـعت و عظمـت قلمـرو مـن و از كثـرت        . ـ بالفرض هم كه چنين باشـد     : خوارزمشاه گفت 

نرواي رمـا  كرده است من، ف    تر چگونه جسا  ، با اين وصف اين الفزن بت پرست گله بان         .يكرهاي من آگاه  لش
ي ايلچـي را گرفـت و    هارزور خود شانهسر خود بنامد؟ ـ سلطان با چنگ پ  پارنيرومند جميع مسلمين عالم 

نيـروي  : ـ هم اكنون بگـو    : نگريست پرسيد او را بسوي خود كشيد و در حاليكه خيره خيره در چشمان او مي             
سپاه او چه اندازه است؟

جان خود بيمناك شد و براي فرونشاندن آتش خـشم           بر يلواج از احساس شدت خشم نهان خوارزمشاه      
:او دست به سينه نهاد و با توقير و تكريم گت

دودي اسـت در ظلمـت      ي  ـ لشكر چنگيزخان در قياس با لشكرهاي بيشمار و ظفرمند تو بسان  زبانـه                
! ...شب

تمـام  ! ت ناپذيرنـد شمار و شكس يلشكريان من ب  ! ـ راست است  : سلطان ايلچي را به عقب راند و بانگ زد        
ـ . پس فردا پاسخ پيام خاقان تاتـار را خـواهي گرفـت           . داند و تو آنرا نيكو قياس كردي      يعالم اين را م    تـو و   ه  ب

و شـما را از  ياران مغول تو نيز براي داد و ستد و عبور آزاد از ممالك اسالمي، هرگونه مساعدت خواهم كـرد             
واقعـه  -يوسـف  او تـو را بـه اتـاق ميرزا   . روي مي پي وكيلاينك از. ختاسون برخوردار خواهم گمزاياي گونا 

.كندمن هدايت مينويس
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.فتكو دست رلطف سر تكان داد و چند بار دست بخوارزمشاه از روي 
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گفتار ايلچي در بيان احوال چنگيزخان
.  هـدايت كـرد   ايلچي مغول را از دهليزهاي پرپيچ و خم قصر به اتاق گردي كه طاق بلند داشـت                 وكيل،

هاي باريك و بلنـدي كـه درون ديوارهـا    طاقچه. كنار ديوارها صندوقهاي سياهي با روكش آهنين قرار داشت      
انباشته بود، گرفتهتعبيه شده بود از طومارهاي گرد  .

است و كمي آرام گرفت زيرا بيم داشت كه         » شاهيي  كتابخانه  « كرد كه اين همان      نود يلواج يقي  محم
.استكشاف و شكنجه به سرداب نمور ببرنداو را براي 

ان روي قالي نشسته بود و كاتب نوجـواني بـا   كت و محاسن سپيد با چشمان سرخ آبچ       پيري خميده قام  
. روي اوراق كاغذ خم شده بود،رخساري مليح و ظريف شبيه به دختران

.وكيل به عذر كارهاي فوري اتاق را ترك گفت
م در بـر داشـت،       فـا  سـر و رداي اسـتبرق سـرخْ       اري چين چـين بـر     قامت و تنومند كه دست    ايلچي بلند 

-ـه خوش آمدگويـان از جا بـر مي      نينه بسوي پيـر ك   أو با وقار و طم    اتاق كند ي  ستانه  آكفشهاي خود را در     
آنگاه هـر دو دعـايي خواندنـد و         . ايلچي دو زانو بر قالي نشست     . پير او را به نشستن دعوت كرد      . است رفت خ

.كشيدند و از يكديگر احوالپرسي كردندريش ه دستي ب
:نخست ايلچي لب به سخن گشود و گفت

دانـم بـر تـو بـاز        ـ سلطان معظم به من فرموده است هر چه از احوال و سرگذشت فرمانرواي تاتـار مـي                 
..ايلچي گري بعهده دارم ي من غالباً ديلماج او هستم و اكنون وظيفه . گويم

سلطان معظم ما به من نيـز  . من براي شنيدن سخنان تو سراپا گوشم   ! رـ مهمان محترم و ناد    : پير گفت 
پرسم و هـر چـه شـنيدم در دفتـر وقـايع             فرموده است، اخباري را كه براي وطن من سودمند است از تو باز            

.انمبرسسري قصر به ثبت 
نجا بگـويم   هر چه در اي   «: انديشيدبا خود مي  . زير انداخت و چندي خاموش ماند     ه  محمود يلواج چشم ب   

اگر هيچ مطلب مهم نگويم خشم سلطان را بـر       . پس از چند روز بگوش تمام سخن چينان قصر خواهد رسيد          
پس چه بگويم كه هم از گزند خشم سلطان ايمن مانم و هم از غـضب خاقـان اعظـم كـه از ايـن                         . انگيزممي

»...اند  جا رسوخ كردهگفتگوي شبانه با خبر خواهد شد؟ كارآگاهان و جاسوسان چنگيزان اكنون همه
هـاي صـدف تـسبيح خـود را بـا           خود گرفت و در حاليكـه دانـه       ه  محزون و انديشناك ب   ي  ايلچي قيافه   

:كرد، گفتانگشتان دست چپ جابجا مي
خود نيز اغلب به    . نمايد كه عقل را باور نيايد     ـ بسياري از آنچه من خواهم گفت چنان غريب و بعيد مي           

اگر هم بگويم تمام اينها دروغ است، باز تو مايلي بـداني كـه ايـن دروغ                ... كنم  نميحقيقت اين حكايت باور     
كند و اگر   هر انساني خطا مي   . كنمام براي تو نقل مي    گوش خود شنيده  ه  چيست؟ بدين سبب من هر آنچه ب      

...! كه خطاناپذير است سخن گفتن با او حرام است دكسي دعوي كن
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 كاتـب جـوان     گويـد  از گفتن باز ايستاد، زيرا با تعجب ديد كه هر چه مـي             رو باال كشيد و   بمحمد يلواج ا  
هاي كالم پي در پي از نوك خامه بيـرون          تاخت و دانه  كاغذ مي ي  ين او نرم بر صفحه      ئقلم ن . فروفر مينويسد 

.شدچكيد و در صف موزون سطور زيبا بر كاغذ نقش ميمي
!ام من كه هنوز در ذكر احوال تاتاران چيزي بيان نكردهنوسيد؟ـ اين پسر چرا همه را مي: يلواج پرسيد

من كم سـو شـده، دسـتم    چشمان ... ـ او پسر نيست و دختريست بنام بنت زنكيجه        : واقعه نويس گفت  
. رسـد ان است و در حسن خط به پاي بهترين خطاطان مـي         وكند دست او ر   ام به من كمك مي    هلرزد و نو  مي

 زيـرا هـم اكنـون بـه سـرودن اشـعاري در وصـف        ،ايـد پن دختر به من، ديري    م كه ياري اي   كناما گمان نمي  
ي آنگاه چـاره    ... پرداخته است و بيم دارم كه بزودي مرا ترك گويد         » خال عارض «و  » افسون چشمان سياه  «

...  دراز كشم 1»حجراالسود«به ديگري براي من نخواهد ماند جز آنكه دستها را بر سينه نهم و رو
:غذ و دست از تحرير باز دارد گفته چشم از روي كاآنكدختر بي

!ـ بابابزرگ، من ترا ترك نخواهم كرد
:پير بار ديگر خطاب به ايلچي گفت

 براي ما سودمند است، ترا پاداشي نيكو        ،هاي تو و اخبار مهمي كه آگاهي از آنها        ـ سلطان در قبال گفته    
اسالم در اثر مسامحه و غفلـت مـا دسـتخوش هجـوم             سف خواهد بود اگر ملك      أنهايت ت ي  مايه  . خواهد داد 

تـواني مـا را    مگر نه اين است كه تـو نيز چـون مـا مـرد مسلماني؟ آيا تو مي             ! ناگهاني دشمنان زورمند گردد   
...به موقع از خطر آگاه گرداني؟ ترا پاداشي عظيم در پيش خواهد بود 

 نيكـوترين پـاداش     ،دعاي مسلمين پارسـا   . تـ مرا به پاداش نيازي نيس     : ايلچي آهي سرد كشيد و گفت     
!هاي من خواهد بود تا از بركت آن روز محشر در صف ثوابكاران قرار گيرمهاي فراوان و سرگردانيرنج

اعتمادي به ايلچي و تن و تـوش او و      تبسمي استهزاء آميز بر لبان دختر موج زد و با نگاهي حاكي از بي             
-ايلچي خاموش بود و سـخنان خـود را بـه دقـت مـي              . شت نظر دوخت  انگشترهاي زريني كه بر انگشتان دا     

.سنجيد
:واقعه نويس پير با دلسوزي گفت

! را برآوردتـ خدا حاجت
گون به اتاق آمـد و سـيني را در          ي پر از حلويات گونه    پيري نزار و الغر و سپيدمو با سيني نقره        ي  برده  

.نگ لعل مذاب در ساتگين سيمين ريختره سفالين، شرابي بي برابر مهمان نهاد و از كوزه 
خواهيم بـدانيم   پيش از هر چيز ما مي     . قصر نوش كن  ي  ـ از اين شراب كهن سردابه       : واقعه نويس گفت  

مغوالن و تاتاران چه قومي هستند؟ كجا مسكن دارند؟ جمعيت آنها چه انـدازه اسـت؟ چگونـه جنگجويـاني                    

 سنگ سماوي سياه كه در مكه بر ديوار ركن كعبه زيارتگاه مسلمين نصب است و بزعم مسلمانان نيروي هـ قطع» حجراالسود«. 1

)مؤلفي تبصره . (اعجاز دارد
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انـد، توگـويي    جوج در سرحدات مـا نمـودار شـده        أجوج و م  أغوالن ناگهان بسان قوم هولناك ي     هستند؟ اين م  
.شيطان رجيم اين قوم را از مغاك آتشين زمين برون افكنده است

ـ هم مغوالن و هم تاتاران اقوام صحرانشيني هستند كه در صـحاري             : ايلچي به توضيح پرداخت و گفت     
-سرزمين آنها صحراي بـي    . ارندت در يك محل عادت ند     نبرند و به سكو   دوردست شرق در جوار هم بسر مي      

حال اسب و گوسفند و شتر سازگار است زيرا اين چهارپايـان علـف زيـاد    ه كراني است پرعلف و كم آب كه ب      
... خوردند و آب كم مي

:واقعه نويس سخن ايلچي را بريد و گفت
؟كند يا نهخواهيم بدانيم كه از جانب سپاهيان اين قوم خطري ما را تهديد ميـ ما مي

ي همسايگانـشان از طايفـه هولنـاك        ـ اگر بگويم كه خطر مغوالن و تاتاران برا        : ايلچي در پاسخ او گفت    
...ام  كردهتي بيش نيستم و به دين اسالم خيانباذكي ه لف است سرتجوج كمأجوج و مأي

!ـ خدا خودش ما را حفظ كند: يوسف پير آه از نهاد برآورد و بانگ زدزارمي
صد سال است با هم در ستيزند، يك قوم         . ـ جنگ با سرشت آنان عجين است      : امه داد يلواج به سخن اد   

هاي بزرگ گوسـفند و همـراه آن صـد چوپـان نيمـه           فالن خان تاتار هزار اسب و رمه      ... تازد  بر قوم ديگر مي   
ان عريان دارد كه همه ناراضي و هميشه با گرسنگي دست بگريبانند، زيرا هـر چوپـاني زن گرسـنه و كودكـ                     

ن درنـده   اد چـون د    و انانش از گرسنگي بجـان آمـده      بيند كه چوپ  وقتي اين خان مي   ... گرسنه در خانه دارد     
ما از اين جنگ با شكم سير و        ! بشتابيم و بر قوم مجاور حمله بريم      «: دهدآورد و فرمان مي   د، بانگ مي  نغرمي

ام اين پيكـار گـاه      جفر... خيزد  نگ بر مي  آنگاه خان با چوپانان خـود بـه آهنـگ ج       » !گرديمچنگ پر، باز مي   
 هر سـري بـه چهـار درهـم بـه قـوم              ،ها و چوپانانش   همراه با گله   ،چنانست كه اين خان را با يوغي بر گردن        

...فروشند همجوار ديگر يا به خريداران برده مي
ـ     اين مطالب را براي چه مي     :  با لحني سرزنش آميز گفت     واقعه نويس  دانـستن آن   ه  گويي؟ آنچه كه ما ب

بردگان و جزئيات امور نيست، بلكه چگونگي احوال سپاهيان خاقان تاتار و نوع سالح و عـدد                 ي  غبيم قصه   را
!لشكريان و صفات جنگي آنانست

:اي شراب نوشيد و گفتايلچي آرام جرعه
...زارها گذشت ها و شورهها و درياچهـ براي رسيدن به كوره نخست بايد از رودخانه

.زارهااما تو مهمان گرامي نخست از احوال خاقان تاتار حكايت كن، نه از شوره: پير گفت
ايـام سـلطنتش    ! ار اسـت  وخوارزمشاه نيكو خوشـگ   ي  ـ شراب سردابه    : محمود يلواج با خونسردي گفت    

ري و  در جنگـاو   در ميان خانان سلحشور تاتار يكي از آنـان، تمـوچين نـام،            ! ... ها فارغ باد  ابدالدهر از ناگواري  
 و سخاوت در حق زيردستان و در هجوم بـرق آسـا             ، و قساوت در قبال دشمنان     ،  كارزاري  عرصه  جالدت در 

مـشقات بـسيار از سـر    و هـا بـرده    اين تموچين خان در گذشته رنج     . دشمن، گوي سبقت از همگنان ربود     بر
گـرده  اچـار يـوغ بردگـي بـر       نه  كنند كه در عنفوان جواني حتي به بردگي افتاد و ب          حكايت مي . گذرانده بود 
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پـاي   اما پس از چندي با زنجيري كه بر1.ترين كارها تن در دادقوم خصم به شاقي  كشيد و در آهنگرخانه     
 در جنگها گذرانيد تا بر خانان ديگـر  راداشت نگهبان خود را كشت و از آنجا گريخت و سپس ساليان درازي              

نـشاندند، بـدين   » نمد سفيد عزت«را خاقان اعظم خواندند و بر پنجاه ساله بود كه تمام خانها او       ... چيره شد 
خـويش  ي آنـانرا مطيـع اراده     ي  ولي تمـوچين جملـه      ... اميد كه تموچين آرزوهاي خانان محتشم را برآورد       

او طوايـف يـاغي را مغلـوب        . اسـت » آسماني  فرستاده  «ناميد كه معني آن     » چنگيزخان«ساخت و خود را     
... دنشان افكند و سركردگانشان را زنده زنده در ديگها جوشاند  بر گريگ بردساخت، طوق

كنـي  هـاي هولناك نقل مـي ولي تـو قصه ! ـ عجيب هولناك است   :  و گفت  واقعه نويس آهي سرد برآورد    
!آنكه از سپاه فرمانرواي كبير تاتار سخني بر زبان رانيبي

-نگـريست و با خـود مـي      سنـاك او را مي   هراي  واقعه نويس با ديـده     . ايلچي جام ديگري شراب نوشيد    
آيا به ايلچي مجال خواهد داد تا هر آنچـه را كـه خوارزمـشاه خواسـتار                 ... شراب قصر مردافكن است     «: گفت

.غالم پير باز ساتگين سيمين را از مي لبريز كرد» آيد؟ه بزودي خواب بر او غالب ميكيا اين. است بيان دارد
اعظـم   آن روز كـه چنگيزخـان را خاقـان           از. گويممان از لشكر سخن مي    ـ من ه  : ايلچي به آرامي گفت   

ه خواندند، تمام اقوام تاتار كه در گذشته با يكديگر در ستيز بودند، سپاهي او شدند و چون تن واحد گردن ب                    
 صده و دهه بخش كرد و بر سر هر هزاره و صـده و      چنگيزخان تاتاران را به گروههاي هزاره،     . اطاعتش نهادند 

اي وضـع كـرد و       تـازه  2آنگـاه ياسـاي   . دهه اميري گماشت و به هر خاني كه اعتماد نداشت او را از خود راند              
چاوشان را فرمود تا منادي كننـد كـه از ايـن پـس هـر صحرانـشيني بـا صحرانـشين ديگـر سـتيز ورزد يـا                 

!صحرانشين ديگر را غارت كند يا بفريبد، كيفري جز مرگ نخواهد داشت
دارد؟ـ آيا ياساي چنگيزخان غارت و فريب اقوام ديگر غير تاتار را مجاز مي: پيرمرد پرسيد

غارتگري، سرقت يا كشتن هر فردي از اقوام غيـر تاتـار از خـصال بهـادري بـشمار               ! ـ البته : ايلچي گفت 
.رودمي

ـ چوپانان چه گفتند؟ آيا گرسنگي آنان كمتر شد؟: واقعه نويس سري تكان داد و گفت
ي ـ چنگيزخان فرمود منادي كنند كه اقوام تابع او، در سراسر گيتي، يگانـه قـوم برگزيـده     : يلواج گفت 

اقوام ديگر گيتي همه    ... است» فاتح«بر خود خواهند داشت كه معني آن        » مغول«آسمانند و از اين پس نام       
ي هـرز از روي زمـين        چنگيزخان تمام اقوم ياغي را چون علفها       .بايد يوع بردگي مغوالن را بر گردن نهند       مي

.مانندسازد و تنها مغوالن باقي ميريشه كن مي
ـ آيا اين بدان معني است كه خاقان تاتار به سـرحدات مـا هـم    : واقعه نويس دست بر هم كوفت و گفت  

راولـي سـلطان مـا       ...  او در آينـد؟      اطاعـت ي  قه  بربه اين قصد روي آورده است كه از مسلمانان بخواهد به            

قوم همسايه او را اسير ساخت و چنگيز سه سال با تحمل مشقات . گذارندستي روزگار ميچنگيزخان در كودكي با فقر و تنگد . 1

)مؤلفي تبصره . (سنگين در بردگي بسر برد

)مترجم. (، قاعدهقانون، فرمان. ياسا . 2
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تنهـا  ... گند جنژيان مي از جنگاوران دلير در فرمان است كه در زير لواي سبز اسالم بسان شير     سپاهي گران 
 باور كنند كه سپاه شيراوژن اسالم و ساالر نامدار آن عالء الدين             كودكاني  توانند به اين افسانه     ديوانگان مي 

مقـدس  ي  سـايه   ! آورندم فرود مي  خان و مان سر تسلي    چوپانان بي ي  محمد خوارزمشاه در برابر خان ديوانه       
!پيمبر اسالم بر سر سپاه ما گسترده و آنرا بسوي پيروزي رهنمون است

:ايلچي دستهاي چاق خود را بر شكم سترگش نهاد و آهي كشيد و چشم فرو بست و گفت
!ـ من از پيش تو را هشدار دادم كه سخنانم ممكنست افسانه و داستان بنظر آيد

چه بايد بگـويم كـه   دارم، اگرمن به گفتارت گوش مي! به سخن خود ادامه بده  ! اليقدر، مهمان ع  همـ نه،   
.نمايدسخنانت بسيار عجيب و باورنكردني مي

دختر ديد كه در ديدگان او برقي از هوشمندي و شادابي تابيدن گرفت و              . ايلچي راست بر جاي نشست    
:خن ادامه داد باز چشم فرو بست و با رخوت به س،سپس پنداري خسته شده

نان فزوتر گرديـده و در      ـ خاقان تاتار ديد كه آزمندي خانان كاهش نيافته و گرسنگي و تنگدستي چوپا             
بـدين  ... رفـت   ثمر در كشتارهاي ميان آنان به هدر مي        نيرويي انباشته شده است كه در گذشته بي        قوم تاتار 

 شد تا اين نيروي انباشته را به جانب ديگر          سبب چنگيزخان براي پيشگيري شورش چوپانان بر خانان، بر آن         
شـما را   «: يعني شوراي اكابر و اعيان خانها را فرا خوانـد و بـه آنـان گفـت                » قوريلتاي«آنگاه  ... متوجه سازد   

با ايلخي هاي بزرگ اسب، بـا رمـه و گلـه و             از اين جنگ با بارهاي طال،       . بزودي جنگي عظيم در پيش است     
م، كـن  سـير مـي    حد اشباع ه  من شكم چوپانان فقير را ب     .  گشت ددست باز خواهي  گروه بردگان صنعتگر چيره     

مـا ثروتمنـدترين كـشور      ... بخـشم   پوشانم و به هر يك چند كنيـز مـي         تنشان را با پرند و ديباي گرانبها مي       
، حمل غنائم به يورتهـاي خـويش   گرديد كه براي  گردانيم و شما همه چنان توانگر باز مي       جهان را مسخر مي   

در موسم بهار كه صحرا از علف پوشيده شد چنگيزخان سـپاه      » ...د يافت   يپاي باركش بحد كافي نخواه    چهار
آنجا لشكريان چـين را كـه بـه مقابلـه           ... سواران گرسنه را بسوي سرزمين پرنعمت چين باستاني برانگيخت          

بـه خـاك و     را  ر چـين    شتافتند، در هم شكست و چون طوفان بال بر آن سامان تاخت و قريب هـزار شـه                 مي
خاكستر بدل ساخت و پس از سه سال جنگ و تسخير نيمي از كـشور چـين، سرشـار از غنـائم بيـشمار بـه        

...يورت صحرايي خويش بازگشت 
! ـ يارب ما را از اين بال مصون دار: واقعه نويس زير لب گفت

! داردنمايد، اما بدان كه تمام  اينها حقيقتـ آنچه گفتم باز ترا افسانه مي
يتي دارد؟ؤعاده چه رـ محمود يلواج بزرگوار، اين سپهدار خارق ال: پير گفت

    گـذرد، هنـوز     قامت و با آنكه از سنين عمرش بيش از شصت سال مي            ـ چنگيزخان مردي است كشيده
توزي چون  ماند، در زيركي چون روباه، در كين      گامهاي سنگين و ناهنجارش به خرس مي      . بس نيرومند است  

كـساني كـه خـود را    ي، در چابكي چون يوز، در بردباري و استقامت چون شتر و در سـخاوت نـسبت بـه                 افع
، ريـشش  پيـشانيش پهـن   . نـوازد چگان خود را مي   باند چون ماده ببري  است كه        ادهو نشان د  سزوار پاداش ا  

خـان و سـپاهي   همـه از خـرد و كبـار، از    .  بسان چشمان گربه اسـت ،ق و ثابت  زرباريك و بلند و چشمانش ا     
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 اگر به ده جنگجوي خويش فرمان هجـوم بـر هـزار سـپاهي     . از او بيش از صاعقه و حريق هراس دارند      ،ساده
برند، زيرا به پيروزي خود ايمان دارنـد ـ چنگيزخـان     ميهدرنگ بر آنان حملدشمن دهد، آن جنگجويان بي

...گردد هميشه پيروز مي
 كه يام، اما به چنين كسانسپهداران نامدار و دالور بسيار ديده     ـ من درعمر دراز خود      : يوسف گفت ميرزا

حال اگر برايـت مقـدور      ... ماند  هايت سخت به افسانه مي    گفته... ام  كني تاكنون برخورد نكرده   تو توصيف مي  
ه سبب ناگهان فرسـنگها     است بگو كه خاقان تاتار پس از آنكه چوپانان خود را چنين توانگر كرده است به چ                

بوم خويش به مرزهاي ما روي آورده است؟ر از زاددو
غالم خواسـت تـا   . دور افتاده ايلچي جام شراب را تا ته سر كشيد و باز چشم فرو بست و سرش سخت ب 

ايلچي چشم گـشود    . جام را پر كند ولي واقع نويس نگاه تندي بر غالم انداخت و او را از ريختن بازداشت                 باز
يد، به غالم اشاره كرد تا باز جام را از شراب ياقوتي لبريز سازد و خود خطـاب                  و چون ساغر سيمين را تهي د      

:به واقعه نويس گفت
اي ننوشيدند و من ناچار     نه تو و نه دستيار جوانت قطره      ! نوشمب مكن كه چرا من چنين زياد مي       جـ تع 

...بايد جور سه تن را بكشم 
:خورد به سخن ادامه دادي گيج ميدست گرفت و در حاليكه سرش اندكه محمود جام را ب

نيمي از سپاهيان خود را در چين گذاشت زيـرا          . راحت گذراند ه  ـ خاقان اعظم سه سال در يورت خود ب        
اينك با نيمي ديگر از طريق صحاري و كوههـا بـه            . دهنددفاع از زادبوم خويش ادامه مي     ه  مردم آن تاكنون ب   

...غروب روي آورده است 
:ا را با دو دست گرفت و ناليد و گفتواقعه نويس گوشته

! ...بينمـ من وقايع هولناكي در پيش مي
جنگجويان شكوه كردند . ـ آزمندي خانان و گرسنگي صحرانشينان را حد و حصري نيست          : ايلچي گفت 

آنگـاه  . هاي آنرا براي تنگدستان گذاشـتند     ا براي خود برداشتند و پس مانده      كه خانان بهترين بخش غنائم ر     
نگيزخان بر آن شد كه جنگجويان را به سرزمينهاي دورتر برد تا مبادا آنها باز به كشتار يكديگر و خانهاي                     چ

....خود برخيزند
:يوسف پرسيدميرزا

سپاهيان تاتار اكنون چيست؟ي ـ  عده 
:ايلچي با حالت خواب آلود و با آوايي ضعيف گفت

ده هزار سـوار تاتـار دارد و        » تومان«هر  . ده است سپاه بسوي غرب روي كر    » تومان«ازده  يـ چنگيزخان   
...كشد گاه دو اسب يدك ميو خود يكهر سوار عالوه بر اسب 

:واقعه نويس بانگ برآورد
! ... د؟ سپاه سلطان ما چهار برابر سپاه اوست       رابيش از يكصد و ده هزار سوار ند       ـ پس خاقان تاتار جمعاً      

!كلي شكست ناپذير خواهد بودار برانگيزد، سپاه گران اسالم باد با كفو اگر سلطان تمام اقوام ما را به جه
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:ايلچي جواب داد
ـ مگر من به سلطان عالء الدين محمدخوازرمشاه جز اين گفتم؟ لشكر تاتار در قياس بـا سـپاه سـلطان                    

نگيزخـان  م كه هنگامي كـه چ  چه بايد بگوي  اگر... دودي است در شب تار      ي   بسان زبانه    ، ملكه محمد خلداهللا 
ها، از اويغورها و اقوام نايمان سـاكن آلتـاي گرفتـه تـا            ن بيابان اگرا بود در سر راه او تمام آو       نب روا بسوي غر 

لشكر تاتار پيوستند و بر اين منوال سپاه  چنگيزخان بسرعت فزوني يافـت  ي قرقيزها و قراختاييان به جرگه  
!اينها افسانه نيست... تر شد و صفوف آن انبوه

دختـر بـالش سـبزي زيـر سـرش          . دور افتاد و دو دست را بر قالي تكيه داد و دراز شد            ه  يلچي باز ب  سر ا 
:يوسف گفتگوش ميرزاگذاشت و آهسته در

...خواهد حقيقت را بگويد نمي! ـ روباه مزدوري است
:واقعه نويس گفت

شود؟گو كجا پيدا ميايلچي حقيقت! اندـ تمام ايلچيان چنين
دانستند با ايلچي به خواب رفتـه       همه ديري خاموش نشستند و منتظر ماندند و نمي        . مدآوكيل به اتاق    

.چه كنند
:ناگهان محمود يلواچ چشم گشود و تند از جا برخاست و به عذرخواهي پرداخت و گفت

ايـد  هـر چـه نوشـته   ! هـايم را بيهـوده ثبـت كرديـد    گفته! دانمد نيز نميوـ در حال مستي چه گفتم، خ    
!يدبسوزان

اسـبان در آنجـا آمـاده    . تاريك قصر به در خلوت بـاغ رسـاند       و   ايلچي را از همان دهليزهاي تنگ        وكيل
هـاي  سواران در تـاريكي سـحرگاه از كوچـه   . چابك سواران محمود يلواج را به زحمت به زين نشاندند       . بودند

.خاموش بخاراي بخواب رفته گذشتند  به قصر بيرون شهر سلطان رسيدند
 راه ديـار شـرق را   ،فت و ايلچيان تاتار ر بعد محمود يلواج پاسخ نامه را از دست سلطان محمد گ           يك روز 

.تاتار شتافتنداقوام در پيش گرفتند و بسوي اردوي خاقان اعظم تمام 
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فصل پنجم

دونشخاقان اعظم خبر مي

بنيـت، شـگرف    چنگيزخان مردي بود بلنـد بـاال، قوي     «
».شـده، گربـه چشـمد يپسي روي كشيده،وجثه، م

)جوزجاني،از مورخين قرن سيزدهم ميالدي(

هاي آنان چون شـهبال عقابـان       پونچييا. آمدنداتار شتابان به پيش مي    يورتهاي ت ميان  سه سوار از جاده     
. دهاي خود را در برابر آنان صليب كردننيزه.) چنگيزخان ـ م ي الن خاصه قراو(» كشيكچي«دو . ه بودگشود

. هاي سفيد افكندندهاي گردآلود را از دوش برداشتند و بر شنيونچي يا و اسب فرود آمدندسواران از
:ود را مرتب كرد و بانگ برآوردراه خسرخ فام راهي يكي از سواران جامه 

!ايمخبر مهم آورده! ـ خاقان اعظم پاينده باد
.بر تن داشتند به پيش دويدندت دو نوكر كه پوستين كبود با سرآستين سرخ رنگ راز نزديكترين يو

مـن  . ورود مـا را معـروض داريـد   . ـ ما  ايلچيان خاقان اعظم هستيم كه به فرمان او به غرب رفته بوديم   
.محمود يلواجم

هشت كـشيكچي كـه در طـول        . پرندين شادروان زرد كنار رفت و صداي فرمان از آن برخاست          ي  پرده  
: يكي از پي ديگري تكرار كردندراهروي جلوي شادروان به صف ايستاده بودند

.»بگذار بيايند«: ـ خاقان اعظم فرمود
هـر  . غالمي چيني به آنهـا راه نمـود       . ي شادروان روان شدند   ان دست به سينه و تعظيم كنان بسو       ايلچي

.زانو در آمدنده بلند كنند وارد شادروان شدند و روي قالي بسه ايلچي بي آنكه سر
!ـ بگو: صداي زيري امر كرد

ي دو پـاره  . ي با صالبتي با ريش قرمز زبر در برابر خـود ديـد  تيرهي محمود يلواج سر برداشت و چهره   
از زير كاله سياه چرمين براق كه يك تخمه زمرد         . اي پهن فروهشته بود    ه  و بهم بافته بر شانه     گيسوي سپيد 

.وخته بوداو ده درخشيد دو چشم زرد مايل به سبز، خيره بي آن ميدرشت بر جيغه
:محمود يلوج زبان به سخن گشود و گفت

ـ عالء الدين محمد خوارزمشاه از هداياي تو و از دعوت تو به عقد دوستي بسيار خشنود شد و به طيب                     
...ولي خشمگين شد از اينكه چرا . خاطر موافقت كرد از هيچگونه ياري به بازرگانان تو دريغ نورزد

ـ من او را پسر ناميدم؟
ن سر خود را به مـويي       سلطان چنان به خشم آمد كه م      . خاقان اعظم مثل هميشه صائب است     ـ حدس   

.مديدوصل مي
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:صورت دو درز باريك در آمد و آنگاه گفته چشمان خاقان جمع شد و ب
. ضا رسـم كـرد  فـ ـ البد پنداشتي كه سرت چنين خواهد شد؟ ـ خاقان با انگشت كلفت خود خطـي در   

.افكند، زيرا اشاره به قتل بودس بر دلها مياين حركت چنگيزخان هرا
:محمود يلواج گفت

.ـ من خشم سلطان خوارزم را فرو نشاندم و او براي تو سالم و درود فرستاد
:چنگيزخان با بدگماني پرسيد

.شدو گاه جمع ميـ خشم او را فرو نشاندي؟ به چه طريق؟ ـ چشمان خاقان گاه باز
مـد  آه وزير اعظم شبانگاه به سراغ او حضور سلطان محمد و اينكه چگون   ه   ب محمود يلواج شرح بار يافتن    

مرواريـدي را كـه   ي وي محرمانه نزد سلطان برد ـ همـه را بـه تفـصيل بـاز گفـت و دانـه        گو او را براي گفت
خوارزمشاه به او داده بود كف دست پهن چنگيزخان گذاشت و جزئيات گفتگـوي خـود را بـا سـلطان بيـان                       

.داشت
كوشد بـه  نگرد و مي  كرد كه خاقان خيره خيره به او مي       ميآنكه سر بلند كند احسا س     ج بي اود يلو محم

.كنه ضميرش پي برد
: چنگيزخان گفت

هايت همين بود؟ـ تمام شنيده
:يلواج جواب داد

. خاقـان راضـي بـود   : گوش رسيده صفيري ب! ت ببخشاييكفااي را از ياد برده باشم بر من بيـ اگر نكته 
:محمود يلواج  كوفت و گفتي چنگ سنگين خود را بر شانه 
. دودي در ظلمت شب است    ي  سان زبانه   بد نگفتي كه لشكر من ب     . كي هستي ـ محمود، تو مسلمان زير    

.شب هر سه تن براي شام نزد من آييد! بگذار سلطان در همين پندار بماند
.ايلچيان از شادروان خارج شدند

ن بـسته بـود از جـا    آال ضخيم كـه كمربنـد پهـن زريـن بـر          اي از متق   با جامه  خاقان با پشت خميده و    
اي از جير سفيد به پا داشت و با پاهاي بزرگ و ساق منحني و گامهاي سنگين بـه جلـوي در           موزه. برخاست

 و  هاي راه راه بر اسبان گردآلود نشـستند       ايلچيان با دستارهاي سپيد و جبه     . شادروان رفت و پرده را كنار زد      
:آنان ايستاد و با خود گفتي خاقان چندي به نظاره . آهسته به راه افتادند

.بايد درانتظار ساعت سعد بود. نزديك است) عزيمت به جنگ(» فرمان بزرگ«ـ زمان 
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فصل ششم

آرام چنگيزخانشب بي
زپرورده بـر   شد و چينيـان نـا     هاي بلند گرم مي   ي كه از زير با لوله     ئها دوست نداشت بر تخت    چنگيزخان

خاقان دوسـت داشـت   . انداختند، بخوابدهاي نرم كه بازرگانان مسلمان زير خود مي       خفتند يا بر تشك   آن مي 
كـرد و بـر قـالي       غالم پير چيني نمد سخت ماليده ضخيمي را دوال مي         . زمين سخت را زير تن احساس كند      

.انداختمي
ساي چينـي ـ   ها يا از يلوچوت و بامداد از شمنديدرفت اغلب خواب ميخاقان معموالً زود به خواب مي

 را ميخواست، ولي به تعبيرهـاي آنـان نيـز همـه وقـت بـاور نداشـت و                     خوابش تعبير،  1مشاور خردمند خود  
هـاي صـبح بـود كـه خاقـان چـشم       دمدمه. پرداختديد ميهميشه به كاري كه خود بيش از همه صالح مي 

ر لميده بود به فكر فرو رفت و در احوال دههـا هـزار جنگجـوي                گشود و همانگونه كه زير پوستين گرم سمو       
خود و اسبان آنان، در باب بهترين راهي كه اهالي بتوانند بار مخارج سنگين سپاه سـيري ناپـذير او را در آن       

معاش پانصد خاتون خود كـه بـا كودكـان و كنيـزان و غالمانـشان در مغولـستان                   ي  به دوش كشند، درباره     
كه هميشه پيش از لشكركشي ها      هان و جاسوسان بيشماري     ادر باب خبرهاي رسيده از كارآگ     گذاشته بود و    

ورزيدند و با هم رقابـت  پسرانش نيز كه به يكديگر رشك مي    . انديشيدميبه كشورهاي مورد نظر مي فرستاد       
- آرام نمـي   مـرگ نيـز او را     ي  درد پا و درد مفاصل و انديـشه         . كردندافكارش را به خود مشغول مي     داشتند

...گذاشت 
از شـكاف   . حركت خود را كه مژگان باال نداشت گشود و ثابت به يـك نقطـه دوخـت                خاقان چشمان بي  

حـال افـول   سـتارگان در . شـد اي از آسمان ديده مـي گوشه. نگريستهاي شادروان به بيرون مي  ميان ديواره 
گـشت   آهسته بـه جايگـاه خـود بـاز مـي          آمد و سپس  زير مي ه  كشيكچي كه از فراز تپه ب     ي  گاه سايه   . بودند

.سياهي ميزد

را نـزد  » كـين «ساي، يكي از اعقـاب سـالطين پيـشين    نكه چنگيزخان پايتخت چين را گرفت، يلوچوتآساي ـ پس از  يلوچوت. 1

يلوچوت ساي در ). از تيره قوم تنگغوت بودند كه بعدها به سرزمين منچوري كوچيدند ـ مترجم» كين«سالطين (چنگيزخان آوردند 

آشـنايي او بـه علـم نجـوم و     . دانـست ت و شعر و ادب متبحر بـود و قـوانين چـين و آداب و رسـوم دربـاري را نيـك مـي        معلم و حك  

 روي كواكب، چنگيزخان خرافات پرست را بيش از همه پسند آمد و او را بـه منـصب مـشاور اعظـم             اصطرالب و پيشگويي وقايع از    

. ي امور ممالك تـسخير شـده برگزيـد و مقـام يلوچـوت سـاي در دسـتگاه فرمـانروايي مغـول روز بـه روز عـاليتر شـد                  خود در اداره  

پس از مرگش جز بـستر و كتـاب و          . زخان يدطوال داشت   در فرونشاندن خشم چنگي    .ساي مردي قانع و امين و پاكدامن بود       يلوچوت

)مؤلفي تبصره . (آالت نجوم هيچ ثروتي از او نيافتند
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در آستان لشكركشي بـه جانـب غـرب، بورتـه           . آوردتعب آوري غالباً به مغز خاقان هجوم مي       ي  انديشه  
ـ  .) خاتون بزرگ و مادر چهار پسر او ـ م (چنگيزخان ي فوجين، خاتون پير و فربه  سـجده در  ه در برابـرش ب

:اي بر زبان راند و گفتميشه سخنان خردمندانههشيد مثل كآمد و درحاليكه به سختي نفس مي
خاقان اعظم، تو با سپاه خود به آهنگ جنگهاي هولناك با اقـوام ديگـر از كوههـا و صـحراها خـواهي                       «

اي كه تير دشمن ممكنست بر قلب نيرومندت        آيا هيچ انديشيده  . گذشت و به كشورهاي ناديده خواهي رفت      
 بيگانه مغفر آهنينت را درهم شكند؟ اگر از پي آن باليي مخوف و درمان ناپـذير                 فرود آيد يا شمشير جنگاور    

جاي تو تنها نام    ه  و اگر ب  ) بود ولي ياراي آن نداشت كه اين لفظ را بر زبان راند           » مرگ«منظور او   (روي دهد   
كنـي؟  امزد مـي  مقدس تو در زمين ماند، كداميك از چهار پسران ما را به جانشيني خود و فرمانروايي عالم ن                 

پيش از آنكه فرصت از دست برود خواست خود را بر همگان اعالم داد تا سـپس ميـان پـسران مـا جنـگ و                          
.»برداركشي در نگيرد

اي به پيري او و به اينكه آفتاب عمرش ممكنـست بـر لـب بـام                 ت كمترين اشاره  أتا آنروز هيچ كس جر    
وجود او  همتاست و بي  ذير و بي  پ فرمانرواي كبير و فنانا    گفتند كه او  همه مي . رسيده باشد، در خود نديده بود     

...ت كرده بود با او از مرگ سخن گويد أتنها بورته فوجين پير و وفادار جر. عالم پايدار نخواهد ماند
-نه، او به تمام حاسدان پنهان نشان خواهد داد كه هنوز مـي            شايد به راستي پير و شكسته شده است؟       

 تير از پـاي در  م زخ ه گراز وحشي را ب    ، تاز وزين نشيند و در حال تاخت       پشت اسب بي  تواند با يك جهش بر      
واي بـه حـال   . آورد، دست قاتل را در هم پيچيد  و با چنگ زورمند خود حلقـومش را بفـشارد و خفـه كنـد     

... كسي كه از پيري يا ضعف او دم بزند 
ولي كـداميك   . نروز از جانشين سخن گفت    ت كه آ  شاخردمند و جسور حق د    ي  با تمام اين احوال بورته    

ي خواستار  أرودخي سركش و    چ ميهن پسرش چو   ،از چهار پسر را به جانشيني خود نامزد كند؟ بيش از همه           
او اينك چهل سال دارد و به يقين در آرزوي آنست كه زمام ملك را از چنگ پـدر در آورد و  . مرگ پدر است 

يـان  هنترين بخش قلمرو خود فرستاده و مدين سبب چوچي را به دورب. او را در يورت پيران سالخوره بنشاند      
... او را با خبر سازند ،نيت و هر عملشخويش را پنهاني به مراقبت او گمارده است تا از هر

تا زمـاني كـه   .  تا مرگ پدرتپسر دومش چغتاي بيشتر خواستار فناي چوچي، برادر و رقيب خويش اس       
نـان  آند و سـرگرم سـتيزند خطـري از جانـب     ورزتفاع است و به يكديگر كينه مي    غبار نقار ميان آن دو در ار      

.  را بـه جانـشيني خـويش برگزينـد         خاقان همان زمان بر آن شد كه پسر سوم خـود اوكتـاي            . متوجه نيست 
 نرمخو و سهل انگار، شراب خوار و عشرت طلب است، سواري و شكار با شهبازان را دوست دارد و در                     كتاياو

. مانـد كهترين پسر او تولوي خان نيز به اوكتاي مـي . آن نيست كه چاه بكند و پدر را در آن افكندي انديشه  
.هر دو  به باده گساري شيفتگي دارند و آتش قدرت طلبي در درونشان شعله نميزند

ولي . ناميدبه اين جهت وقتي چنگيزخان آهنگ ديار غرب كرد اوكتاي سومين پسرش را جانشين خود              
باشد و از امكان فتنـه و  ن كار خشم دو پسر مهتر را بيش از پيش برانگيخت و اينك بايد پيوسته هشيار               با اي 
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گردد، غافـل نمانـد     اي كه از پس خيمه به درون پرتاب مي        شود يا نيزه  ها رها مي  گيني كه از تاريكي   تير زهرآ 
...

دد يـك  عـ ه برد و بر لشكري بي پيوسته در ديارهاي دوردست بسر م ،از آن هنگام چوچي رنجيده خاطر     
د خود را برجـسته نـشان       كوشراند و مي  مزد است، فرمان مي   سركردگي آن نا  ه  كه ب ) ده هزار سوار  (» تومان«

آه، ...  است   دجوان و نيرومن  . او جوياي نام است   . جنگجويان را بسوي خود جلب كند     ي  دهد و عشق و عالقه      
! ...جواني چه نعمتي است
آورد و بـه مـرگ خـود    ي پير و فربه را به بـاد مـي      غلتيد و اغلب سخنان بورته     پهلو مي  خاقان از پهلو به   

هاي وحشي تيزتـك بـا شـاخهاي        ساخت كه پاژن   ميان صحرا را در نظر مجسم مي       دبلني  انديشيد و تپه    مي
، آري... ي آســمان ســبكبال در پروازنــد تازنــد و بــر فــراز آن عقابــان در پهنــهخــود بــر آن مــيي خميــده 

نيرومندترين فرمانروايـان اقـوام و ملـل تـاكنون          . ها نهفته است  استخوانهاي بهادران بزرگ در دل همين تپه      
كـي تـا كنـون چنـين سـرزمين      . ولي چنگيزخان از همه نيرومنـدتر اسـت    . اندهميشه مرگ در پيش داشته    

 جـادوگراني  گوينـد پزشـكان حـاذق و سـاحران و    پهناوري را مسخر خود ساخته است؟ مرگ چيـست؟ مـي    
توانند معجـوني بـسازند كـه جـواني را بـاز            آنها مي . كندشناسند كه آهن را طال مي     هستند كه سنگي را مي    

... اكسير گرانبهايي بدست آورند كه زندگي را بر آدمي جاويد سازد ،نود و نه گياهي گرداند و از عصاره 
ي پيشين كه در گذشـته يـوغ        ين نوكر و برده   اين تموچ ه  به او، ب  ) شوراي اكابر خانان  (مگر در قوريلتاي    

نـام ندادنـد؟ آسـمان نيلگـون جـاودان اسـت،            » ي آسـمان  فرسـتاده «كشيد، چنگيزخان يعنـي     بر گرده مي  
ـ    چوتيلو. ي آن نيز بايد جاويد باشد     هفرستاد اطـراف و  ه ساي چيني، مشاور اعظم بايد همين فـردا شـتابان ب

كد بفرستد تا هوشمندترين اعجازگران از كاهنان چيني و ساحران          ؤم) نهايفرما(هاي  اكناف قلمرو من يرليغ   
-درنگ با اكسيري كه نيرو و جواني و حيات جاويد مي          هاي اقوام نايمان مقيم آلتاي، بي     تبتي گرفته تا شمن   

بخشد كه هيچ   خاقان اعظم در ازاي چنين اكسير اعجازگري چنان پاداشي مي         . خاقان بشتابند بخشد، به مقر  
...روايي در سراسر گيتي تاكنون نبخشيده باشدفرمان

بـود  م تازه چشمش گرم شـده       سرانجا. غلتيد پهلو به پهلو مي    رفت و از  چنگيزخان  ديري به خواب نمي     
خاقان نترسـيد  . كسي انگشت او را به سختي فشرد    . كه ناگهان درد خفيفي در انگشت بزرگ پا احساس كرد         

توانست خاقان سر بلند كرد، ولي در تاريكي نمي       . ل صحرانشينان است  معموي  دانست كه اين نشانه     زيرا مي 
امزد دلبندش بورتـه را     نخود نيز در ايام جواني انگشت پاي        : د داشت ايه  او اين نشان را خوب ب     . يزي ببيند چ

آن روزهـا تمـام اوروق    . ست و چاالك بود    باريك اندام و چون موش صحرايي چ       بورته در آن هنگام   . درشفمي
.خوابيدندمي) 13(ـ سچن ن در يورت تاريك پدر سختگيرش دايبزرگ آنا) نوادهخا(

خواند؟اين كيست كه پايين پاي او نشسته است؟ كي او را نزد خود مي
بـاريكي  ي  زنانه و اندام بهم فشرده و شانه        ي  خاقان دست خود را با احتياط پيش برد و پرند نرم جامه             

. اين كيست؟ خاقان زن را بسوي خـود كـشيد         . عادي بود  سر غير  ي مو آرايش. را در كف دست احساس كرد     
:زبان شكسته و با عبارات نادرست در گوش او گفته اي بصداي آهسته
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تـو  ... دلـش تـو تـسكين دهـد         ... ميرد، تـو بيـايي      ي تو، قوالن خاتون دارد مي     ـ قوسولتوي تو، محبوبه   
... خورشيد، قوسولتو ماه 

ي خاتون جوان خاقان ـ قوالن خاتون بود كـه خاقـان او را بـه لهجـه      ي ادمه اين زن كنيزك چيني، خ
قـوالن خـاتون چنگيزخـان را نـزد         . صدا به خيمه خزيده بود    كنيز چون موشي بي   . ناميدمي» قوسولتو«خود  

.خواندخود مي
 پسر خـود  كوشيد دو در حاليكه مي  و پا كشيد ه  هاي گشاد خود را كه درون آن از نمد بود ب          خاقان موزه 

.سوي در خيمه رفت و از آن خارج شده صدا باوكتاي و تولوي را كه كنار او خوابيده بودند بيدار نكند، بي



116

فصل هفتم

در يورت قوالن خاتون

ــــمه ــولـاني مقبـــروي ـــت ! ودـشــنمــيتــــافـان يـر از آن
،بسان چشمان ماده پلنگ   -روزانـاريك و ف  ـان ب ـچشمانش

)مغوليي از ترانه (.خشمگين است

ي سنگين ابرها نهـان بـود و از         ماه در پشت توده   . وزيد نسيم سرد مي   ،برفشبي آرام بود، از كوههاي پر     
هاي شـكوفان ياسـمن   رفت و بوته كنيزك چيني از پيش مي    .زدندالبالي ابرها اختران تك و توك سوسو مي       

.پاشيدندعطر لطيف در فضا مي
:د و نهيب زدنددو سايه از زمين برخاستن

سياهي كيستي؟! ـ ايست
...» ارديش سياه«: كنيزك آهسته گفت

:كشيكچي در پاسخ اسم شب گفت
...» جهان زير فرمان«

اي ببينم قوسولتو امروز ديگر چه هوس تازه      «: انديشيدرفت و با خود مي    سوي يورت سپيد مي   ه  خاقان ب 
،رفـت گذاشت و به يورت او مـي      سران سپاه نيمه كاره مي    هر بار كه خاقان گفتگوي خود را با         » در سر دارد؟  

هاي عجيب بر تـن  ي پرنديني با گلدوزيگاه چون زنان چيني جامه  : داداي از خود نشان مي    قوالن اطوار تازه  
خواسـت تـا    در حال مـرگ اسـت و از خاقـان مـي           گفت   سمور لميده بود و ناالن مي      داشت، گاه زير پوستين   
هاي قلب كوچك او بگذارد، گاه سر را ميان دو دست گرفته بود و اشك ريزان به ترانه                دست نيرومندش را بر     

اي كه در ميان صحراي بيكـران يكـه و    و خيمه1هاي سبز و خرم كرولن  قديمي زن پير مغول در وصف كرانه      
.دادتنها مانده بود، گوش مي

در ميـان يـورت   . يـورت گـام نهـاد   جلوي يورت سفيد را كنار زد و خاقان به درون           ي  كنيز چيني پرده    
خواسـت و از روزن بـام مـدور         سوخت و دود خوشبويي از آن بر مي       هاي صحرايي مي  هاي بوته آتشي از ريشه  

هـاي   شـعله بـه قوالن خاتون زانو در بغل گرفته بود و با ديدگاني جمـع شـده و ثابـت              . رفتيورت بيرون مي  
 كـف يـورت را   ، نمـد رنگـين سـاده   ه سه طاق،ميشگيجاي فرشهاي استبرق ه   ه  ب. نگريستمرتعش آتش مي  

.شد بود، در كناري ديده ميههاي آنها كشيده و براي حركت آمادهايي كه تسمهخورجين. پوشانيدمي

هاي آنها گذشته كه جواني چنگيز در كرانه» مغولستان اصلي«يرودخانه ارغون، از رودهاي عمده ي  ـ دو شعبه كرولن و اونون. 1

)مؤلفي تبصره . (بود
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: خاقان در آستان يورت ايستاد و برق شادي از چشمان فروزان گربه وارش بيرون جهيد و با خود گفـت                   
» !اينهم يك اطوار ديگر«

 بـود بـا كـف    ده گشود و چشمان خود را در زير ابرواني كه تا بن گوش وسـمه كـشيده        ين د قوالن خاتو 
:وردآآسا از جا پريد و در برابر خاقان به خاك افتاد و پاهاي او را در بغل گرفت و آواز بردست ماليد و سپند

اي كه خواب تـو  بر من ببخش! همتا كه مادر دهر در هيچ عصر چو تو فرزند نزاده استـ بزرگ يكتا و بي 
 از هـر  گرمـ . ديگر مرا تاب ماندن در اينجا نمانده اسـت . ا افكار بلند و يا كنكاش جنگي تو را بر هم زدم         يرا  

 بـا يگانـه     ،يوزگانخواهم چون در  من مي . كندهديد مي  من و پسرك خردسالم را ت      ،سو، از هر روزن و شكافي     
.پيش گيرم و گمنام در آن بسر برموفادارم اينجا را ترك گويم و راه صحرا در ي خادمه 

:چنگيزخان گفت
م  و ببيـنم چـه كـس و از    نچاي چيني بده تا در كنار تو بنـشي ي يك پياله . كمي صبر كن  ! ـ آرام آرام  

.كندكجا ترا تهديد مي
پس فرشهاي استبرقي كه در يورت پهن       : خاقان از كنار آتش گذشت و روي نمد نشست و با خود گفت            

آراسـت كجاسـت؟    هاي منقش به تصوير طيور و گلهاي رنگين كه ديوارهاي يورت را مـي             دهبود كجاست؟ پر  
.ماندي ساده صحرانشيناني كه خود چهل سال پيش يكي از آنان بودم، مياين يورت اكنون به خيمه

ربارش را چون ماده پلنگـي خـشمگين بـه خاقـان            راي جمع كرد و ديدگان ش     چون گلوله قوالن خود را    
ي سـيه فـام و دو      نار او پسر خردسالش كولكان با تني عريان و پوستي گندمگون، با سـر تراشـيده               ك. دوخت

گـر و  قوالن با آوايـي شـكوه  . رشته گيسوي باريك باالي دو گوش، دست و پايش را جمع كرده در خواب بود    
:دل انگيز به سخن آمد و گفت

نه پدري برايم مانـده و نـه مـادري، از    . باشمتوانم اميدوار ـ من به همه چيز و به حمايت هيچ كس نمي   
ر زيـر   ك نـو  ش نيست و حال آنكه در گذشته هـزار        اي بي تمام برادرانم تنها يك تن مانده كه او نيز نوكر ساده          

. شوداين برادر هم دير يا زود كشته مي. فرمان داشت
ـ چرا بايد كشته شود؟

ما به زخم شمشير نوكران پسر پلنـگ چـشم تـو،            تمام قوم تيره بخت     . ـ ما همه از قوم مركيت هستيم      
آيد و من بايد قاتل منفور پـدر و قـوم خـود را        بزودي او اينجا مي   . چوچي ستمگر و سنگدل از پاي در آمدند       

سـر  ه رود، بـ م فرود آمدن آن مـي ـر دم بيـاي كه ه رهـبايد زير صخ  چرا من مي  . در برابر چشم خويش ببينم    
.براي حركت من آماده استهمه چيز ! مرا رها كن. برم

:خاقان گفت
مـن هنـوز    . كنداو اكنون كنار رود قرقيز است و جنگ ديگري ساز مي          . خان اينجا نخواهد آمد   ـ چوچي 

داني؟ تو چه كس ديگري را حامي خود مي،با وجود من. انمزنده
.قوالن انگشتان باريكش را به چشم كشيد و سرشك از رخ سترد

:خاقان افزود
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فردا بـه   . كنمخود نامزد مي  ي  ي نوكران خاصه    ششم هزاره ي   صده   يرت جمال حاجي را به امير     ـ براد 
ات ششم را به پاسداري تو و يورت تو و كولكـان بهـادر دردانـه              ي  گويم كه صده    ي خود مي  چغان امير هزاره  

حمايت من است چه حق ترس دارد؟كسي كه در. بگمارد
:ايي آهسته و لرزان گفت با صدوزير انداخت ه قوالن چشم ب
...كند خطر تير تهديد ميـ خودت را 

: و بانگ زدقوالن نهادي خاقان چنگ خود را به شانه 
ـ كدام تير؟ بگو چه تيري؟

ي رشته  . قوالن لب به دندان گزيد و پيچي به خود داد و از چنگ خاقان رست و چابك به كناري دويد                   
آهـسته  و  خاقـان گـام خـود را روي دم گيـسو گذاشـت              . خزيدمشكين گيسوي بلندش چون مار بر نمد مي       

:پرسيد
ـ بگو چه كسي قصد كشتن مرا دارد؟

:قوالن پشت به ديوار يورت تكيه داد و گفت
تو چون بـادي كـه بـر برگهـاي پـاييز        . ترا از هيچ قوم و از هيچ لشكري هراسي نيست         ! همتاـ بزرگ بي  

تواني از گزند دشمنان نهاني كه با تو در         ولي آيا مي  . پيچيدر هم مي  ي و طومارشان را     بروآنها را مي  . وزدمي
برند و شب و روز مراقب اعمال تو هستند در امان ماني؟ تنها من بـه تـو وفـادارم و تـرا            سر مي ه  يك خيمه ب  

مـرا جـز تـو حـامي و         . دارمباي آلتاي زادگاه خود كه از برف رخشنده پوشيده است عزيز مـي            يچون جبال ز  
گويم؟ تو خود همه چيـز      مگر من راست نمي   . اندازنددور مي ه  وجود تو مرا بسان ريگي ب     بي. باني نيست پشتي
گـويم  مگـر آنچـه مـي   . فهمـي بلبل و فش فش مار را مي     ي  بيني و بر همه چيز آگاهي، زبان باد و ناله           را مي 

راست نيست؟
: خاقان بي آنكه پا از روي دم گيسو بردارد با صداي خفه گفت

.داني بگو هر چه ميـ
: در چشمان قوالن خاتون درخشيدن گرفت و گفتبرق شادي موذيانه 

 هميـشه بايـد پـسر       ،اند كه قائم مقام و آذرپـاد و نگهـدار آتـشگاه خانـه             ـ پيران صحرا خردمندانه گفته    
. نـشينند ب دارند هر چه زودتر بر اسب پـدر  شوند و شتا  ، زيرا پسران مهتر بالغ مي     )14(كوچكين خان باشد    

نشاند كه خود كار معاش خود را سامان     ت خود مي  رهايي هر چه دورتر از يو     بدين سبب پدر، آنها را در يورت      
تـو بـه هـر يـك از         . هاي خود برسد  تواند به كار ايلخي   بال مي راغفتا پسر كوچكين بزرگ شود پدر با        . دهند

 كه كولكان پسر كوچكين خود را قـائم مقـام         اي پس چرا از ياد برده     ،اي بخش كرده  1پسران خود يك اولوس   
خويش نامزد گرداني؟

:زد، سرانجام گفتخاقان پا از روي گيسو برداشت، ديري نفس نفس مي

)مترم. (ا و طوايف و سرزمينهاي تحت فرمان هر يك از فرزندان و اخالف چنگيزـ مجموع رعاي» اولوس«. 1


