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مـد و بنـديان از درون بـرج    آيـرون مـي  ستهاي استخواني خشكيده بهاي ديوار برج داز روزنه! مهلكه برهانند 
:بانگ ميزدند

1 نذر بندي محروم از نور كنيد،يك تكه نان! ـ سيه روزان را از ياد مبريد
:قره خنجر به نگهبان گفت

!ـ هاي، پير، بيا اينجا
:نگهبان چشم گشود و ريشش جنبيد و بي آنكه از جا برخيزد خيره خيره به سوار نگريست و گفت

اهي؟ خوـ چه مي
:قره خنجر گفت. قره خنجر پيش رفت و نگهبان كمي از جا برخاست

اند؟ـ اين سكه را بگير و بگو آيا اخيراً بنديان زيادي اينجا آورده
:نگهبان گفت

.ـ به فرض كه زياد آورده باشند، ترا با آنها كاري نيست
:قره خنجر پرسيد

اند؟اندهـ البد از بنديان سابق هم هنوز عده زيادي باقي م
.ـ اگر از كثافت و نيش كنه و گرسنگي تلف نشده باشند، هنوز اميدي به زنده ماندن دارند
ـ اي پير، اين يك دنيار را هم بگير و بگو كه آيا در ميان بنديان اين برج زن هم هست؟

ند او را  است، چون قصد داشـت     سلطان تازه آنها را  به جرم جادوگري به بند كشيده          . ـ دو عجوزه هستند   
.خور كنندچيز

: قره خنجر پرسيد
 نيست؟ آيا در ميان بنديان يك زن جوانـ

:نگهبان برآشفت و گفت
ال براي چيست؟ تو كيستي؟ قاضي هستي، ميرغضبي، شيخ االسالمي؟ من اجازه ندارم با              ؤـ اين همه س   

هايـت را پـس بگيـرد و زود از    كند تو راهزني و قصد نجات آدمكشان ديگر را داري؟ بيا سكه     ن. تو گفتگو كنم  
.اينجا دور شو

خود را بلند كرد و قصد داشت آنرا بر سر نگهبـان بكوبـد كـه ناگهـان دسـتي او را                      ي  قره خنجر تازيانه    
-هـايش مـي  گيسوان بلند پير روي شانه   . باال در برابر خود ديد    رداند و پيري بلند   قره خنجر سر برگ   . بازداشت

پير نگاه غضبناك قره خنجر را با ديـدگان فـروزان خـود اسـتقبال               . تن داشت اي از كرباس بر     ريخت و جامه  
:كرد و گفت

بيا از اينجـا دور   . رانديال با اين نگهبان پير چنين سخن نمي       ـ پيداست كه تو از رسوم اينجا بيخبري، واِ        
بـودي قريـب ده   جلوي دروازه را ببين، وقتي تو سرگرم گفت و شنود          . شويم تا همه چيز را بر تو روشن كنم        

نـد و بـراي حملـه بـر تـو           نگردند و حاال همه به اين سو مي       قصر بيرون آم  ي  تن از جالدان سلطان از دروازه       
.حرفم را بپذير و از پي من بيا. زودتر از اينجا دور شويم... اند آماده
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دند پير قدم تند    مجاور رسي ي  وقتي به كوچه    .  آورد و از پي پير به راه افتاد        قره خنجر اسب را به حركت     
:خلوت ديگري پيچيد و در آنجا ايستاد و گفتي كرد و اندكي بعد به كوچه 

گار است كه مـن بـه ايـن         يكسال آز . ه با تو وارد صحبت شدم     ـ تعجب مكن كه چرا من نديده و نشناخت        
او ميـرزا  نـام  . برمبرج محبوس است نان مي ي  كنم و براي ولينعمت خود كه در سردابه         زندان آمد و شد مي    

عنايت داشت، ولي وقتي    او نظر لطف و   ه  سلطان ب . او واقعه نويس سلطان محمد خوارزمشاه بود      . يوسف است 
د و ضـعف مـزاج   ي بي آنكه بر موي سپ قدرت را در خوارزم بدست خود گرفتمكفتار پير ـ تركان خاتون زما 

...ورد، او را به سرداب زندان انداخت آميرزا يوسف رحم 
:پرسيدقره خنجر 
ـ براي چه؟

ناميـد و تمـام     » سـياه بـر دامـن خـوارزم مقتـدر         ي  لكـه   «ـ براي آنكه ميرزا يوسف در كتاب خود او را           
از آن پـس مـن روزهـا در         . سـاندند امامان قديس اين مطلب را بگوش ملكه ر       .  او را وصف كرد    يهافرومايگي

ـ      كنم و به زندان مي    گردم و صدقه جمع مي    رميشه مـن در انتظـار روزي      . يكس غـذا برسـانم    برم تا به پيـر ب
وقتي آنها به كشتار خاليق مـشغول شـوند و          . هستم كه اين قوم بي نام و نشان بيابانگرد به شهر هجوم آورد            

جالدان سلطان چون موشان جبون هر يك به سوراخي بخزند، من بسوي زندان خواهم شتافت و آن نگهبان                  
از جمله ميرزا يوسف را از زندان نجـات خـواهم داد و      و  م بنديان    خفه خواهم كرد و تما     دون را با دست خود    

.خود به وطنم خواهم رفت
:قره خنجر پرسيد

ـ وطن تو كجاست؟
نامند، ولي به زبـان خودمـان مـرا       من از سرزمين روس هستم، درينجا مرا سقالب مي        ! ـ بسيار دور است   
.كنندبابا اسالوكا صدا مي

:قره خنجر به فكر فرو رفت
:ير پرسيدپ

.گوار، تو در جستجوي كيستي؟ بگو شايد بتوانم ياري كنمرـ سوار بز
:قره خنجر گفت

ن ديگـري در آنجـا      ا زن ،گفت كه بجز دو عجوزه    ـ آيا در اين برج زنان زيادي زنداني هستند؟ نگهبان مي          
.نيست

:پير گفت
هازديك به بام آن ديدي؟ در پس آن       هاي كوچك را در باالي ديوار برج ن       تو آن روزن  ! گويد او دروغ مي   ـ
.اندهاي كوچكي هست كه چند تن از زنان حرم سلطان را به سبب نافرماني در آنها به بند كشيدهحجره

:قره خنجر پرسيد
ـ از زنان تركمن هم ميان آنها كسي هست؟
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:پير كمي فكر كرد و سپس جواب داد
پوشـد،  نـده مـي  ژجامه . ان شيداي درهم و دينار استاين نگهب. دهمشوم و به تو خبر مي من جويا مي   ـ

دهـد و بـاقي را خـود      آورند كمتر از نصف آنرا به زندانيان مي       از صدقاتي كه مي   . سرشار دارد ي  ولي اندوخته   
زيـر آن درخـت يـك در        . كوشم ترا ياري كـنم    من مي ... او يك خانه و باغ و هشت زن دارد        . كندتصاحب مي 

كتابهاي او  اكنون خانه و  . كردينعمت من، ميرزا يوسف واقعه نويس آنجا زندگي مي        بيني؟ ول كهنه هست، مي  
-او مربي دختري بنام بنت زنكيجه بود كه در رونويسي از كتابها بـه او كمـك مـي      ... كنم  را من حفاظت مي   

 ...اماينك من يكه و تنها در خانه او مانده. ولي دختر به بخارا رفت و آنجا سر به نيست شد. كرد
:قره خنجر گفت

فـردا،  . كنم و چنين گماني ندارم كه تو خواستار مرگ من باشـي           ـ بابا سقالب، من به قول تو اعتماد مي        
...اول صبح من اينجا خواهم بود
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فصل هشتم

براي تصرف گورگنج  نخست بايد آنرا با خاك يكسان كرد
مغـوالن نخـست در آباديهـاي    . ب نكردپايتخت شتاي سپاه مغول پس از رسيدن به خوارزم در محاصره  

دو پـسر چنگيـز ـ   . اطراف گورگنج مسقتر شدند و روستاييان را اسير كردند و به اردوگاههـاي خـود راندنـد   
قـدان، بورغـوجي،    واقع در بيرون شهر منزل كردند و امراي لشكرهايـشان ـ  1اوكتاي و چغتاي در قصر تالل

مهندسـان  .  پرداختنـد  منجنيـق گيـري و     به ترتيب اسـباب قلعـه      توالن جربي، تاجي بك و ديگران با شتاب       
هايي بسازند كه به كمك آن بتـوان شـهر را          منجنيقچيني كه از راه دور آمده بودند، وعده دادند براي هجوم            

بدين سبب  .  پرتاب وجود نداشت   يار اين بود كه در آن حوالي سنگ بر        ولي مشكل كا  . به سرعت تصرف كرد   
هاي بزرگ بسازند و مـدتي در آب بگذارنـد          ند درختان توت را ببرند و از چوب آنها گلوله         ها دستور داد  چيني

.تا سنگيني الزم را بدست آورد
شـدند، بـه   ها خـارج مـي  آمدند و با سواراني كه از دروازه افواج مغول از هر سو در پيرامون شهر پديد مي         

ولـي  .  آنها را بار ديگر به كمينگـاه بكـشانند         كوشيدندگريختند و مي  پرداختند و سپس شتابان مي    جنگ مي 
.گشتندخوردند و به پشت باروها باز ميجنگجويان گورگنج ديگر محتاط شده بودند و فريب آنها را نمي

و ) مـدافع بخـارا  (غول حاجب وراند و نزديكترين دستيارانش ا تكين فرمان مي  ر، سلطان خمار  هبر لشكرش 
هايي را كه مغـوالن      نامه ،تكين در شوراي حرب   سلطان خمار .  بودند 2وغينياربوقا پهلوان و سپهساالر علي در     

هـا را بگـشايند و بـه    شـد دروازه ها از اهالي دعوت ميدر اين نامه  . با تير به شهر پرتاب كرده بودند نشان داد        
.مغوالن اعتماد كنند، زيرا به هيچ كس تعرضي نخواهند رساند

:سلطان گفت
و كـار را بـه صـلح خـتم كنـيم بـه از               وافقت در نياييم؟ اگر باج كالن به آنها بدهيم          ـ چرا با آنها از در م      

.نست كه تمام اهالي در معرض هجوم و قتل عام وحريق گردندآ
:گفتندپذيرفتند و مياوغول حاجب و ديگران نمي

 در آن شـهرها      با بخارا و سمرقند و مرو و شهرهاي ديگر چه كردنـد؟            مغوالناي كه   ـ مگر تو از ياد برده     
مغوالن صنعتگران و پيشه وران بـاهنر را جـدا كردنـد و بـه     . نيز اهالي امان خواستند و سالح زمين گذشتند 

.ديار مغولستان فرستادند و بقيه را به قتل رساندند
:تكين گفتخمار

.خواهند با اين احوال بايد ديد كه مغوالن چه ميـ

. واقـع در يـك فرسـنگي گـورگنج ذكـر شـده اسـت       » باغ خرم«نام اين قصر ـ  » تاريخ حبيب السير«و » شايتاريخ جهانگ«در . 1

)مترجم(

)مترجم. ( به همين ترتيب آمده استنيز اين نامها» جهانگشاي«در  . 2
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زمان از گورگنج در آمد و به قصر تالل كه چغتاي و اوكتاي در              تكين با گروه كوچكي از مال     شبانگاه خمار 
.در برابر آنان چون غالمي دسته به سينه ايستاد بزم نشسته بودند شتافت و بهآن

:اي زد و پرسيداوكتاي خنده
هاي شهر كجاست؟اي؟ كليدهاي زرين دروازهاي براي ما آوردهـ چه تحفه

:خمارتكين گفت
-ورم و مـي   آفرمانرواي شرق سر تعظيم فرود مـي      مت و اقتدار چنگيزخان جهانگشاي،      ـ من در برابر عظ    

.كنندهاي ديگر خدمت ميخواهم به او خدمت كنم، همانگونه كه بيگ
:چغناي روي در هم كشيد و گفت

ـ   توانيم  ما چگونه مي  . ـ ما را شهر گورگنج الزم است نه دغلكاراني چون تو           ه يـك سـخن شخـصي       ولـو ب
!  اعتماد كنيم؟ جالد او را بگير، خلق خود را رها كرده و آماده است بضد آن برخيزدهچون تو ك

هـاي تيـره    هايشان را كنند و سپس مهـر      نخست جامه . تكين و تمام همراهانش را گرفتند     جالدان، خمار 
ر قالب  هنوز جان د  . پشتشان را شكستند و بي آنكه سر از تنشان جدا كنند، همه را به دره سرنگون ساختند                

.داشتند كه سگان و شغاالن بر سر آنها ريختند و همه را دريدند و خوردند
وقتي چوچي مهين پسر چنگيزخان با لشكر خود بر در گورگنج رسيد، سپاهيان مغول شهر را در حلقـه                   

ران به ساختمان پل بر روي ترعه مشغول شدند         يسه هزار مغول با جماعت اس     .  گرفته بودند  هتنگ محاصر ي  
در ايـن ميـان گروهـي از سـواران شـجاع بـه              . دنـ ها را بـه بـارو نزديـك كن        منجنيق اسباب قلعه گيري و      تا

مغـوالن تاختنـد و همـه را كـشتند و           گورگنج در آمدند و چون تندباد بر      ي  سركردگي قره خنجر از دروازه      
.بي قويدل شدنداهالي شهر محصور از اين كاميا.  آنان بر روي پل برآوردند يبلندي از كشتهي پشته 

مـون  ار را به پيش راندنـد تـا خنـدقهاي پي          آنگاه مغوالن با تمام سپاه به شهر روي آوردند و هزاران اسير           
گيري را به پاي باروها بكـشند و هجـوم          ها پر شد توانستند اسباب قلعه     پس از آنكه خندق   . باروها را پر كنند   

وزان از  ط فـر  نفـ ) ايهـاي شيـشه   ظـرف (هـاي   رهقـارو هاي چوبي خيس خورده و      گلوله. بر شهر را آغاز كنند    
. رآتش گرفـت  بي شه درون شهر پرتاب شد و حريق سختي برخاست كه از شدت آن بناهاي چو             ه  منجنيقها ب 

.موش كردن آن ممكن نبوداكشيد و خهاي آتش زبانه ميشعله
اسيران زير  . ردندبخان از سمت شمال و با شدتي بيش از لشكرهاي ديگر به شهر حمله مي              لشكر چوچي 

ي خونين لواي سپيد كـوه پيكـر        رپس از كارزا  و  ب زدند و مغوالن از آن به درون شهر رخنه كردند            ا نق باروه
.اهتزاز در آمده گاه شمالي شهر بدپسر خاقان اعظم بر فراز برج دي

گـورگنج  ي بـر باروهـاي      ربه فرمان او افواج يكي پس از ديگ       . اين امر رشك و خشم چغناي را برانگيخت       
خـشت  رفتنـد  دادند و بر سر مهاجميني كه از ديوار باال مي      ولي مدافعان باروها داد مردانگي مي     . حمله بردند 

پاي باروهـا از اجـساد   . افكندندزير ميه بمي كوبيدند و آب جوش و قير مذاب رويشان مي ريختند و همه را         
.شدپا مير به پشت،سوخته و آش و الش مهاجمين
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فصل نهم

»برج فراموشخانه«ره خنجر در ق
واقع در زيـر درخـت رفـت ولـي هـر چـه              ي  قره خنجر چند بار براي ديدار سقالب پير جلوي در كهنه            

نـده پـوش نبـود و       ژپيرمرد برخالف گذشته حاال ديگـر       . سرانجام يك روز سقالب را ديد     . ايستاد او را نيافت   
.كردكه شناختن او را دشوار ميقباي راه راه پوشيده بود و دستار كبودي بر سر داشت 

:سقالب گفت
نستم زودتر از اين تـو را از خبرهـايي كـه بدسـت آورده و كارهـايي كـه                    اـ سوار دلير مرا ببخش كه نتو      

ترسيد و يا خود با آنها همدسـت        او يا از قراوالن مي    . زندانبان، گويي آب در دهانش داشت     . ام، آگاه كنم  كرده
من واگذارد، ولي جز آنكه خـشم او        ه   و تكليف كردم نظافت زندان را ب       مسخن گفت من از هر دري با او       . است

از ايـن  . ات كـار كـنم  ازاي روزي دو قـرص نـان در خانـه      ه  آنگاه گفتم حاضرم ب   . اي نگرفتم انگيزم نتيجه بررا  
ه من زن بـزرگ و وقتي شنيد ك... سخن شاد شد و مرا براي مراقبت اعمال هشت زن خود به خدمت گرفت            

...ش آن اين قبا و دستار كهنه را به من بخشيد ا به پادام،خوست كتك زدهاو را كه بسيار تند
:قره خنجر از پرگويي او برآشفت و گفت

چـه  . گويي؟ من به تو پنج دينار طـال دادم زنها و قباي خود به من مي     ي  ها چيست كه درباره     ـ اين ياوه  
آوردي يا نه؟كاري انجام دادي؟ خبرهاي الزم را بدست 

:سقالب گفت
تواننـد خـاموش بماننـد؟   هر به زبان زده است، ولي مگر زنهـاي او مـي   بابانظر م ! ـ البته كه بدست آوردم    

نه تنـگ هـست     اي آشـ  در اين برج چند   ... ند و منهم از آنها حرف كشيدم        كشديريست كه آنها از او حرف مي      
انـد و   ميان برج از باال تا پايين آن، تيرها همـه پوسـيده           . نندماپرستو مي ي  اند و به النه     كه به ديوار چسبيده   

.به قعر سردابه راه باز كرده استو ها فرو پاشيده كف پله
!كرد كاش شيطان ترا هم به آنجا پرتاب ميـ: شفت و گفتآقره خنجر بر
كـه بـا طنابهـاي    تها دشوار است و بايد از يك نردبان چوبي كه تكهآن آشيانه ـ رسيدن به  : سقالب گفت 

ترسـد  رفت، ولي حاال او هم مـي   در گذشته بابا نظر نگهبان از آن باال مي        . پوسيده به هم وصل است باال رفت      
...

:قره خنجر پرسيد
ها چه كساني محبوسند؟ـ در اين آشيانه

در يكي از آنها كه درست زير سقف بـرج قـرار دارد يـك دختـر                .  كساني كه مغضوب خوارزمشاه بودند     ـ
...تركمن محبوس است 
:پير را گرفت و پرسيدي قره خنجر شانه 

ـ نام اين دختر چيست؟



245

.گلجمال است... گويند نامش  ميـ
. هم اكنون بايد مرا نزد او برسانيـ

:پير گفت
انـد و از بيكـاري مگـس        قصر نشسته ي  ـ مگر حاال چنين كاري ممكنست؟ دويست قراول جلوي دروازه           

درون زندان  خواهي يكراست به  با بودن آنها تو مي    . ظرند كسي را پيدا كنند و به جانش بيفتند        منت. پرانندمي
.اندازندخودت را هم به سرداب مي! بروي

:قره خنجر نهيب زد
ديگـر مـن    ي  تـا چنـد لحظـه       . بسوي زندان برو و همانجا منتظر من باش       ! ـ بزدل جبون، خاموش باش    
اي بر اسب نواخت و در حاليكـه گـرد از زمـين بـر               ـ آنگاه تازيانه  ! ... هم راند خواهم آمد و همه را از آنجا خوا       

.تنگ گذشتي انگيخت شتابان از آن كوچه مي
ون يعنـي  وران گونـاگ قره خنجر پس ازچندي به بخشي از شهر رسـيد كـه محـل زنـدگي و كـار پيـشه               

ضربات پتـك و    . ساختند، بود  مي  و سپر  نان و استادان ماهري كه زره و جوش       سازآهنگران، مسكران، شمشير  
.انداختآمد و طراق طراق آنها فضا را به ولوله ميچكش بر سندانها فرود مي

-ا كاسهانفسدر اين ايام و. كردندند، كار ميساختدر اين راسته نيز تنها نيمي از پيشه وران كه سالح مي           
خورد؟ ميدرد چه كسه زده يا تزيينات زين و ستام بملهاي مسين و جامهاي ق

،ظهور سوار عبوس  . زدند و با هم در مشاجره بودند      قره خنجر به جماعتي از آهنگران رسيد كه فرياد مي         
-با اسب كهرش در اينجـا چـه مـي         » سوار سياهپوش «اين  . همه خاموش شدند  . كنجكاوي آنها را برانگيخت   

خواهد؟
:ميان آن جماعت رفت و بانگ برآوردقره خنجر به 

خواهيد جور و ستم خانان و بيگهـا را تحمـل كنيـد؟ تـا               تا كي مي  ! د چنگ مسين سينه   ـ آهنگران پوال  
وقهاي مملـو از زر و      داو بـا صـن    . كـشيد جان شما را مـي    ي  هاي سنگين شيره    خوارزمشاه بود با خراج   محمد

. رفـت  او گوهر به ايران زمين گريخت و سپس بخت به شما ياري كرد و كفتار پير ـ مادر شريرش نيز از پـي  
تكين به دشمنان ما پيوسته و يقين تاكنون به آنها نشان داده است كه از كـدام  اينك سلطان غاصب ـ خمار 

مانيد گذاريد و در انتظار مي    آيا باز هم دست روي دست مي      . توان بر باروهاي گورگنج رخنه كرد     سو بهتر مي  
افعي را در هم كوبيم     ي   قصر و اين النه      تا سلطان ديگري شما را به دشمن بفروشد؟ چرا منتظريد؟ برويم به           
ايـن بنـديان راهـزن و       . هـاي آن برهـانيم    و همانجا درهاي آهنين زندان را بـشكنيم و بنـديان را از سـردابه              

.آدمكش نيستند، بلكه كساني هستند كه حقيقت گويي آنان پسند خاطر سلطان نبوده است
زندان را ! قصر خوارزمشاه را با خاك يكسان كنيم     ! مـ برويم، بروي  : آهنگران خروشيدند و بانگ بركشيدند    

! در هم شكنيم
:قره خنجر گفت
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ـ چكش و گازانبر و درفش و هر افـزاري كـه بـراي گسـستن زنجيرهـا الزم اسـت بـا خـود برداريـد تـا                
.برادرانمان را كه در حال مرگند از سرداب بيرون آوريم
 همه چكش و شمشير و نيزه بدست گرفتند و در       ،گرآهنگران و سالح سازان و مسگريان و صنعتگران دي        
.حالت اجماع با صولت و صالبت بسوي قصر روان شدند

تني چند از قراوالن به پيش شتافتند و كوشيدند تا جماعت را پراكنده سازند، ولي همه كـشته شـدند و     
نان به قـره خنجـر كمـك        آهنگران به ويران كردن قصر پرداختند و چند تن از آ          . زير پاي جماعت افتادند   ه  ب

بابانظر نگهبان با دسـتهاي بـسته همانجـا ايـستاده بـود و زاري كنـان                 . كردند تا در آهنين زندان را بگشايد      
.كرده استخورد كه از زندانيان چون فرزندان خود پرستاري ميسوگند مي

.ديري نگذشت كه آهنگران در آهنين زندان را گشودند
:د فرياد زدطغان كه با آهنگران آمده بو

،نجا هستند و چشمانشان از تـاريكي طـوالني        آتان من رنجور و ناتوان در       دوس! ـ زودتر به سرداب برويم    
.گيرند و پاهايشان فلج شده استبرخي از آنان اكنون زمين. ده استبينايي را از دست دا

.تاريك سردابه فرو رفتندي چند مرد به حفره 
بـر بـازوي هـم از    هاي دراز، دسـته دسـته، تكيـه         وليده مو، با ناخن   ژسپس بنديان پاره پوش، چركين و       

ديد، سرهايشان بـه ديـوار      چشمانشان در اثر سالها تاريكي جايي را نمي       .  آمدن گذاشتند  سرداب بناي بيرون  
كردند كه بار ديگر زيـر آسـمان بـاز و           داشتند، خندان و گريان بودند و باور نمي       خورد، كورمال گام بر مي    مي
. در ميان انسانهاي آزاد هستند،شيد تابانخور

:استخاز جماعت بانگ برمي
از ! كـرده اسـت   ـ بسوي بازار برويد تا همه ببيند كه خوارزمشاه از رعايـاي خـود چـسان نگهـداري مـي                   

.هاي پاك بپوشانندبازرگانان طلب كنيد تا شما را جامه
- و رطوبت شديدي احساس مـي      اسرم. هادقره خنجر مشعل فروازني بدست گرفت و به درون برج گام ن           

ي قـره خنجـر     دميد با ضربت تنه   يخود م خواند و بر  زندانبان كه با حالتي هراس زده پي در پي دعا مي          . شد
،رفت و در سر راه    ها باال مي  طغان از پي قره خنجر از پله      . غلتيدلق در هاي در هم شكسته و تق و      پله روي   هب

زنان نزار و ناتوان و زنده پوش با گامهاي لـرزان دسـت بـه ديـوار                . شكستميچكش  با  قفل درهاي زندان را     
.آمدندها پايين ميدادند و زاري كنان از پلهتكيه مي

هاي چهارگوش با ميله  اي  آهنيني كه دريچه     نگهبان جلوي در   ،وقتي قره خنجر به زير سقف برج رسيد       
:گفتآهنين داشت ايستاد و

.طان محمد را داشتلاو قصد كشتن س. در بند است» مادام العمر«ا ـ يكي از زنان حرم اينج
:قره خنجر نهيب زد

!ـ پس چرا معطلي؟ در را باز كن
: گفتشنگهبان با صداي مرتع
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.كليد اين در نزد خود سلطان است پهلوان دلير بر من خشم مگير،ـ
:قره خنجر گفت

ـ پس كليد نزد تو نيست؟
!، من كليد ندارمـ نه، سرور من، بخدا قسم

ـ        ! درك اسفل السافلين  ه  حال كه چنين است برو ب     ـ ه ـ قره خنجر اين بگفت و نگهبان را با يـك ضـرب ب
خـورد، بـه پـايين      ش به تيرهاي فرو ريخته مي     ركپينگهبان با فريادي دلخراش در حاليكه       . زير سرنگون كرد  

.دير چاه غرش سگان سراسيمه بگوش رسعاز ق. سقوط كرد و در ظلمت قيرگون چاه برج از نظر ناپديد شد
اخت، ولي جز يك تكه قالي كهنه كه     مشبك نگاهي به درون محفظ پشت آن اند       ي  قره خنجر از دريچه     

: نديد و با خود گفتيتابيد چيزمورب آفتاب بر آن ميي اشعه 
»نكند مرده باشد؟. استپس او كجاست؟ اتاق خالي«

چـشمان سـياه درشـتي      . ي گندمگون نمـودار شـد      ا و از پي آن چهره    اي در برابر خود ديد      ناگهان سايه 
.نگريست ميرده ره بخيره خي

ذهن خود حاضر كرده بود، ولـي       هاي قديمي را در   قره خنجر از مدتها پيش بسياري از سخنان نغز ترانه         
:اينك همه چون جمع هراسان زنبوران عسل از كندوي مغزش گريختند و او فقط توانست بگويد

! اين منمـ
:صداي ضعيف و بيمناكي در جوابش گفت

. را روشن كن تا بتوانم ترا بشناسمـ صورتت
.قره خنجر كمي عقب رفت و مشعل را باال گرفت

:از پشت در صدا آمد
اين تويي كه از هيچ چيز      . شناسمـ من اثر زخمي را كه چنگال يوز بر اين رخسار باقي گذاشته است مي              

.و هيچ كس باك نداري
:قره خنجر گفت

انـدام مـوزون    ي  ه از خالل دريچه ديد كه چگونه سـايه          اآنگـ. ـ از در دور شو، تا هم اكنون ترا آزاد كنم          
پرتو آفتـاب بـر تـن نيمـه عريـان و            . دختري بسيار نزار عقب رفت و نرم نرم روي تكه قالي رنگين فرود آمد             

بنـد كبـود بـه    پوشانيد و چند رشـته گردن و را ميازحمت ه گلگون بي هاي جامه  پاره. گندمگون دختر افتاد  
.نگريستدر ميه چشمان سياه درشتش با نگاهي افسرده و محتاط ب. گردن داشت

:يكي از همراهان قره خنجر گفت
.گشايدها را مي قفل،سالح ساز زودتر از پهلوان صحراي قره قوم.  بگذار تا من در را باز كنمـ

گلجمـال همچنـان نشـسته بـود و در حاليكـه      . در آهنين باز شد   . را شكست آنگاه آهنگر با  چكش قفل       
:كوشيد با دست بدن خود را بپوشاند، گفتمي

.توانم در برابر تو بايستمام پاره پاره است و با چنين حالتي نميجامهـ
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:قره خنجر واپس رفت و به آهنگر جوان گفت
ــ سـپس خـود      . تو خواهم داد  ه   قباي ديبا ب   ،در عوض آن  من  . او بده ه   روي بر گردان و قباي خود را ب        ـ

.هاي پوسيده و تنگ به بام برج رفتنيز روي بگرداند و از پله
. دپيونـد رود و به ابرها مـي باال ميد و با جرقه و آتش    كشدر شهر از هر سو دود تنوره مي       قره خنجر ديد    

هـوا از گـرد و غبـار اسـبان      و تـاز بودنـد و    سواران فوج فوج بر گرد باروهاي شهر در تاخت        . سوختشهر مي 
.خان بر فراز يكي از برجهاي ديده باني در اهتزاز بودلواي سپيد هفت دم چوچي. دوشبگون ب

بـرج آمـد و   ي ني با قد و باالي موزون به صفه       اصورت نوجو ه  گلجمال با دستار كبود و در قباي مردانه ب        
.د و به شهر خيره شداز فرط حيرت ابروان كماني خود را باال كشي

گذرد؟ اين مردان مهيب كيستند كـه گرداگـرد باروهـاي شـهر چنـين در تاخـت و        بر گورگنج چه مي    ـ
تازند؟

:قره خنجر گفت
حاال ديگر من و تو  در كنار هم پيكار       ... اند   گورگنج را محاصره كرده    دشمنان. اينجا هم رسيد  ه  جنگ ب ـ

.پيوندد ما را بهم مي،ن اندوهبار توآتش جنگ و اشكهاي چشما. خواهيم كرد
:گلجمال گفت

من همـه جـا چـون مـاده         . امدر اين برج هولناك من همه چيز را از ياد برده و تنها درس كين آموخته               ـ
.پلنگ خشمگين و نه چون گلجمال آسوده خيال پيشين، با تو خواهم بود

هاي دود و ابر سياه گـرد   ود و به ستون   دست پيش چشم گرفته ب    . دينشقره خنجر ديگر صداي او را نمي      
:گفتنگريست و ميوغبار مي

... تـازد بسوي مـا مـي    و  جيحون بزرگ از بستر خود خارج شده        : ببين! ـ واي كه اين ديوانگان چه كردند      
ببـين، ببـين سـروهاي بلنـد چگونـه          ... شـكند كودكان درهم مـي   ي  كند و چون بازيچه     ها را از جا  مي     خانه

مغز و بيرحم سد باسـتاني جيحـون را        اين وحشيان بي  ... كنندوند، گويي آنها را با تبر قطع مي       شسرنگون مي 
 بناهـا را در راه  ماكنـون رود تمـا   ... 1كرد در هـم شكـستند    كه هزار سال بود رود پرآب و زورمند را مهار مي          

ل، بايد بيـدرنگ از ايـن بـرج         گلجما... كندگيرد  و نابود مي    كوبد و  شهر پرجمعيت را فرا مي       خود در هم مي   
...مانيم ريزد و ما زير آن ميفشار آب آنرا فرو مي. كهنه گريخت

. ند ويران شـده بـود  درانبخش بزرگي از شهر در اثر حمالت پياپي اسيران كه مغوالن آنها را به پيش مي             
ي پس از ديگري تصرف     مغوالن محالت شهر را يك    . دادندولي اهالي گورگنج با خشم شديد به دفاع ادامه مي         

از آوارهـاي   هاي تنـگ پـر     نبرد كنند، در كوچه    كردند، ولي چون عادت داشتند در دشت و سوار بر اسب          مي

ان شـدند و زيـر آب   بناهـا ويـر  . ان شد و سراسـر آن را فـرا گرفـت   ومغوالن سد را در هم شكستند و آب سيل آسا بسوي شهر ر «.1

عزالدين علـي بـن محمـد از دانـشمندان و مـورخين قـرن       ابن االثير ـ (ـ ). مؤلفي تبصره ). (ابن االثير، قرن سيزدهم ميالدي(» رفتند

) مترجمليفات ديگر ـأو ت» كامل التواريخ«هفتم هجري، صاحب كتاب 
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ه دادند و مدافعان را ب با وجود اين حمالت خود را بشدت ادامه مي        . رفتندبناهاي سوخته، به سختي پيش مي     
.انداختندزخم تير از پاي مي

دانستند اگـر اسـير شـوند، چـه     وران و صنعتگران گورگنج بودند كه مي    ر پيشه شجاعترين جنگاوران شه  
هنرمندترين و نيرومندترين آنها را مغوالن به بالد دوردسـت خـود          : سرنوشت شومي در پيش خواهند داشت     

.رسانندخواهند فرستاد و بقيه را به قتل مي
-دران و شواهران و برادران خـويش نبـرد مـي   ها در كنار پ   زنان و دختران بر سر ديوارها و روي بام خانه         

شـتافتند و  افتاد، زنان بي هراس از دشمن به پيش مـي      خورد و به خاك مي    وقتي يكي از آنان تير مي     . كردند
.داشتند زخمي را از اصابت تيرهاي ديگر مصون مي،با حفاظي از خشت و خاك

عادي سرگذشت غم انگيز فنـاي خـوارزم   ر بكلي استثنايي وغياتحگورگنج يكي از صف  ي  دفاع جانبازانه   
دادند كردند و ترس و ضعف از خود نشان مي        شهرهاي ديگر غالباً كوركورانه به مغوالن اعتماد مي       . بزرگ بود 

مغوالن پيرامون گورگنج جمع كثيري از جنگجويان خـود         . شدندو به همين سبب با ننگ و رسوايي تباه مي         
.ها بر جاي بودان آنان تا ساليان دراز در ميان ويرانهتل استخوان كشتگ. را از دست دادند

سرانجام مدافعان كوفتـه و مجـروح گـورگنج  تـصميم بـه      . از تمام شهر تنها سه محله تسخير نشده بود      
:پسر چنگيز در پاسخ آنان گفت. خان فرستادند تا به آنها امان دهدتسليم گرفتند و رسوالني نزد چوچي

حـاال ديد؟ چرا وقتي لشكر من به پاي گورگنج رسيد سر تسليم فرود نياورديـد؟             ـ تاكنون در چه فكر بو     
از تـوانم سـپاهيان خـود را         چگونـه مـي    .امجنگاوران خود را از دست داده     ترين  كه من جمع كثيري از زبده       

!مبادكشتار و يغما باز دارم؟ شما را امان روا
 از مدافعان را اسـير كردنـد و بـاقي را كـشتند و               جمعي. شهر حمله بردند  ي  مغوالن به محالت بازمانده     

.ل را به يغما بردنداتمام امو
 يكتا و رشك شهرهاي خوارزم نصيب بـرادر  رخواست گورگنج دمغوالن به فرمان چغتاي خان ـ كه نمي 

آب رود بـسوي  . ندشـد شكـست  خش ميكه آب از آنجا به سراسر خوارزم پمهتر شود ـ سد بزرگ جيحون را 
سالها پس از اين واقعه شهر همچنان زيـر آب          .  تاخت و بناها را در هم پيچيد و شهر را غرق كرد            گرشهر بز 

كساني كه از شمشير تاتاران جان به در بردند يا گرفتار سيل بنيـان كـن رود شـدند و يـا در زيـر                         . غرق بود 
 خـشت پختـه سـاخته    كـه از » كوشك آخچك«بخشي از قصر : تنها چند بنا محفوظ ماند    . آوارها جان دادند  

.زمشاهانرشده بود و دو  مقبره از خوا
ود را تغييـر    جيحون مسير خـ   .  شهر ديگر خوارزم را نيز غرق كرد       دسيل خروشان رود لگام گسيخته چن     

.ريختگذشت و به بحر آبسكون ميوادي شن ميزداد و ديري همچنان ا
 ميان رزمندگان بود و با اطـالع از شـيوه   گورگنج حاجي رحيم بر سر باروهاي در روزهاي دفاع نوميدانه    

.كردبستن و درمان زخمها كه از اعراب آموخته بود به مجروحين كمك ميي 
سـلطان تكـش كـه بنـاي آن از          ي   كرد، حاجي رحيم دو روز بر بام مقبـره           ريزوقتي جيحون ناگهان سر   

يم غـالم آهنگـر، همـان آشـناي     خشت پخته بود ماند تا اينكه زورقي از كنار آن گذشت كه زورق بان آن كر 
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ـ           ا او را به زورق خود نشاند و آنگ        رآهنگ. چندي پيش درويش بود    راه ه  ه به اتفاق بر سـطح آبهـاي خروشـان ب
رهانيدند، ولي قـره خنجـر و گلجمـال را نيافتنـد و ديگـر               توانستند از آن غرقاب مي    افتادند و هر كس را مي     
هاي قـره خنجـر را هنگـامي    اقعه حاجي رحيم بارها شرح دالوريديري پس از اين و    . هيچگاه آنها را نديدند،   

پرداخت و داستان عشق بي پايان او را به دختر چوپاني           كه آن دالور در صحراي قره قوم به شكار مغوالن مي          
.زور به حرم آخرين سلطان خوارزم برده شده بود، از نقاالن و قصه گويان شنيده به نام گلجمال كه ب
 جيحون كه شهر نامي و ثروتمند گورگنج را در زير آبهاي خود غرق              زيرخود را با وصف سر    نقال، دستان   

كساني ديده بودند كه او چگونه دست از جان شـسته           . قره خنجر در اين سيل دمان افتاد      . دادكرد، پايان مي  
چنـد  ... ناپديد شدند كرد تا گلجمال را از غرقاب برهاند، ولي هر دو در سيالب خروشان رود               امواج نبرد مي  ا  ب

گلجمال و قره خنجر كنار هـم افتـاده         : ده بود دو جسد يافتند    مخاكي كه از آب بيرون آ     ي  بعدي روي پشته    
...بودند و دست كوچك دختر تركمن در چنگ قوي قره خنجر فشرده بود 

دختـران  ولي اگر ... » عشق پاك و راستين را فرجامي جز مرگ نيست    «: گفتمي  نقال در پايان داستان     
اند كه   براي من نقل كرده    مطلعين روايت ديگري هم   «: گفتگريستند، نقال مي  از شنيدن چنين فرجامي مي    

ه خنجر با اسب كهـر خـود     رگويند ق مي. يحون صحت نداشته است   ن خبر مرگ قره خنجر در امواج ج       آبنابر  
واقـع در اعمـاق   » يشمباال ا«ه  خود در كنار چاي شناكنان از آب گذشت و گلجمال را نجات داد و به خيمه        

ي جوار هم خوشبخت بودند و من اين خوشبختي را بـراي همـه       دراز در آنجا ساليان ه قوم برد و     صحراي قر 
» !شما نيز آرزو دارم
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فصل دهم

خدمت باتوخان خردسالحاجي رحيم در

.بچه باشدشايد كه شيرد صغير را حقير مگير، رخ
)ضرب المثل عربي(

 پس ازتالش بسيار توانست از ميان صفوف خروشان سپاهيان مغـول بگـذرد و خـود را بـه                    حاجي رحيم 
كاله درويش بود، او را از گزند مغوالن مصون         زرين صورت شهباز كه در    ي  لوحه  . خان برساند اردوگاه چوچي 

ـ      شمال غربي » اولوس«داشت و در رسيدن به يورت سفيد فرمانرواي           كمـك   اوه  ي قلمروي پهناور مغـوالن ب
 خاقـان   خان، مهين پسر چنگيزخان مخوف، در ميان تمـام مقربـان          حاجي رحيم شنيده بود كه چوچي     . كرد

گفتند كه چنگيزخان به پـسر اول خـود اعتمـاد    ولي مي. ت مناقشه با او داردأمغول يگانه كسي است كه جر   
ين سـبب چنگيزخـان او را بـه         به هم . پروراندندارد و پيوسته در اين گمان است كه او فكر توطئه در سر مي             

حكومت اولوس بسيار دوردستي كه بخش بزرگي از آن هنوز تسخير نشده بود، نامزد كرد و هنگـام عزيمـت                    
»!رسد به تو بخشيدمتمام سامان غرب را تا بدانجا كه سم اسب مغول مي«: او، روي به پسر كرد و گفت

وار و  قامت بلنـد، هنجـار خـرس      .  نشسته  بود   خان در يورت سفيد خود چهار زانو بر كرسي كوتاه         چوچي
سـبيل بلنـد و ريـش سـياه بـاريكش او را از سـاير مغـوالن كـه                    . رفـت نگاه سرد چشمان ازرقش به پدر مي      

باريكي از موي دم اسب به هم  بافتـه  ي  انتهاي ريش خود را با رشته       . ساختصورتشان بيمو بود، متمايز مي    
زرگانـان و خوارزميـان    جماعتي از ملتمسين اعم از خانان و امامـان و با .و آنرا پشت گوش راست انداخته بود   

.طلبيدندبر كرسي او به سجده افتاده بودند و مطيع و منقاد از فرمانرواي مقتدر امان ميارمعمولي در ب
اسـت بـه پـيش كرسـي     گويان از ميان پشتهاي خميده راه باز كرد و يكر        » هو و يا حق   يا«حاجي رحيم   

.ه بر عصاي خود ايستاديكترفت وخان چوچي
: خان با نگاهي نافذ و عبوس درويش را ورانداز كرد و پرسيدچوچي

ـ شمن قبچاقي چه حاجتي داري؟
:حاجي رحيم گفت

.اي دارمـ از جانب وزير اعظم محمود يلواج نامه
:چوچي خان پرسيد

.ام چرا اينقدر دير؟ مدتي است در انتظار اين نامهـ
:تدرويش گف

. من در گورگنج محصور بودمـ
ـ پس با دشمنان من همدست بودي؟
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.كردم من به مجروحين كمك ميـ آري،
حاجي رحيم اين بگفت و مومي را كه بر سر عصاي خود زده بود برداشت و طوماري مهمـور بـه تمغـاي             

:گفتكاتب چوچي خان طومار را گشود و پس از خواندن با شگفتي . سرخ از آن بيرون كشيد
»!او اعتماد كنه ب«:  در اينجا تنها سه كالم نوشته شده استـ

:چوچي گفت
!پسرم باتوخان را اينجا بياوريد! بس استـ فهميدم، 

اي نه ساله كه كماني كوچك بـر دوش و سـه            پسر بچه . نوكران شتابان بيرون رفتند و هماندم بازگشتند      
نـگ دو   چپس از ورود به يورت خود را از         . كردخيز مي  درتركش داشت جلوي آنان جست و      1پيكان سرم فام  
خـان شـتافت و     كوشيدند دستش را در دست خود داشته باشند بيرون كشيد و بسوي چوچي            پيرمرد كه مي  

با حركتي عادي در برابر پدر زانو در آمد و زمـين ادب بوسـيد و سـپس از جـا برجـست و چـشمان ميـشي                        
.فروزان خود را به حاضران دوخت

:نگريست به حاجي رحيم گفتاو ميه چشم بي خان در حاليكه از گوشه چوچي
 محمود يلـواج خواسـته بـودم مـردي دانـشمند نـزد م       من از خادم وفادار،   ! ـ اين باتوخان پسر من است     

آيا تـو  . من هستد، بياموزدي بفرستد تا پسرم را خواندن و نوشتن و تكلم به زبان خوارزميان كه رعاياي تازه              
واني معلم او باشي؟تمي

:حاجي رحيم گفت
توانم به اين پسر جوان كتب تركمني، پارسي و تازي بياموزم و اين خـدمت را بـه طيـب                     آري، من مي   ـ

پردازند، از عهده من سـاخته  اي كه امامان در منابر مساجد بدان مياما تفسير قرآن به شيوه    . پذيرمخاطر مي 
گويد و نيكي و بدي،     گيتي سخن مي  ي  وزم كه از سير و سياحت در پهنه         آممن كتابهايي را به او مي     . نيست

...دهد هر انسان را شرح ميي حب وطن و فريضه 
:چوچي گفت

تواند پسرم را از جلد وحشي بيابـاني بيـرون آورد و          چنين معلمي مي  ! ـ اين كرايست بي سودمند و نيكو      
ميرزا، مـن   ! خود شنوايي داشته باشي   ي   تو بايد از معلم تازه       باتو،. براي فرمانروايي بر اقوام و ملل آماده كند       

.دهم پسرم را چوب بزنيبه تو اجازه مي
:پسرك سربرگرداند و گفت

! شنومها و سرگذشت بهادران براي من حكايت كند، هر چه بگويد ميـ اگر او از جنگ
:حاجي رحيم به پسر گفت

)مؤلفي تبصره . (ـ نشان تبار عالي بود» سه پيكان سرخ فام« . 1
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ايـن پادشـاه در عنفـوان       . قرنين را براي تو خـواهم گفـت        من شرح فتوحات سردار رومي اسكندر ذورال       ـ
سالطين اين كشورها سالح و سپاه و گنج بسي بيش از او داشتند،             . جواني كشورهاي بسياري را تسخير كرد     
.ولي اسكندر همه را مغلوب خود ساخت

.او كنجكاو شدي پسر به سوي درويش سربرگرداند و در چهره 
:چوچي پرسيد

 اين فتوحات نائل آمد؟ه چه طريق بـ اسكندرخان از
:حاجي رحيم گفت

:كنند كه روزي همين نكته را از خود اسكندر پرسيدند و او در پاسخ گفتـ روايت مي
.»هر كشوري را كه گشودم بر خلق آن ستم نكردم«

:چوچي خان به پسر نگريست و گفت
. ده و اسكندر ذوالقـرنين نـيم ديگـر آنـرا    ر كريهمتا نيمي از عالم را تسخا و بيـ پدر من چنگيزخان يكت    

ماند؟ پس براي تو چه مي
:مل پاسخ دادأتپسر بي

! ... ستانم من تمام ممالك اسكندر را از او ميـ
چند سال بـر    . خان مقيم شد و به تعليم پسرش باتو پرداخت        از  آن پس حاجي رحيم در اردوگاه چوچي        

هنگام . دست قاتليني كه فرستاده شده بودند، به قتل رسيد        ه   ب خان ناگهان اين منوال گذشت تا روي چوچي     
جـسد او را بـه زحمـت        . خان از پي غزالي تاخت و در ميان نيزارها از نـوكران خـود دور افتـاد                شكار، چوچي 

قاتلين مرمـوز ناپديـد شـدند و نامكـشوف          . پشت او را به عادت مغوالن در هم شكسته بودند         ي  تيره  . يافتند
 وقتي چوچي را يافتند هنوز جـان        1.گفتند كه آنها را خود چنگيزخان فرستاده بود       ي پنهاني مي  كسان. ماندند

زد تنها در چشمانش نگاهي تيره و حـزين مـوج مـي         . توانست سخني بگويد و نه حركتي بكند      ه  داشت ولي ن  
.تا سرانجام براي هميشه ديده فرو بست

گـشت، بـدانجا رسـيد و    ه از لشكركشي به غرب باز ميدراين هنگام سوبوتاي بهادر، سردار نامي مغول ك       
:او گفته باتوخان خردسال را به ترك زين خود نشان و ب

تو با من بـه چـين ميـروي و    خان آمد، ـ در اينجا بر تو نيز همان خواهد آمد كه بر فرمانرواي من چوچي             
.كنمدارت ميپرورم و سپهآموزي، من ترا چون فرزند گرامي خود ميدر آنجا فن جنگ مي

برادر كهترش طغان كـه پـس از        . ها شد بياباني  حاجي رحيم پس از رفتن باتوخان باز يكه و تنها آواره            
آيا طغان كشته شد يا از امـواج        . طغيان جيحون در گورگنج ناپديد شده بود او را سخت اندوهگين كرده بود            

آيا آواره و آزاد است يا به بردگي افتاده اسـت؟           رود و از زخم شمشير مغوالن جان بدر برد؟ و اگر زنده مانده              
.داد و در انتظار روزي بود كه بار ديگر برادر را باز يابداين انديشه پيوسته او را آزار مي

)مؤلفي تبصره . (اندمورخين شرقي ـ جويني و ديگران به اين نكته اشاره كرده . 1
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كساني كه خود شاهد عيني وقايع بوند شـرح         رفت و همه جا از    حاجي رحيم از شهري به شهر ديگر مي       
پرسـيد و روايـات موثـق را        زميان آمده بود مـي    رن مغول بر سر خوا    مصائبي را كه در روزهاي هجوم بيدادگرا      

ـ           . كردثبت مي  ر در آورد و در آن تحريـ ي رشـته  ه سرانجام بر آن شد كه كتابي در بيان احوال چنگيزخـان ب
گونه مغـوالن بـه   صدد تسخير سراسر جهان برآمد و چ   ر  يزخان چگونه به قدرت رسيد و د      گنشرح دهد كه چ   

.ها را با خاك راه يكسان كردندو شهرها و آبادي خاليق را از دم تيغ بيدريغ گذراندند،هر جا روي آوردند



255

بخش سوم

نبرد در كنار رود كالكا
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فصل يكم

ياساي چنگيزخان

. دلهـا ميافكنـد   بـر روي آن چون دوزخيـان بـود و هــراس       
بر پشت لـب و زنخـــدان برخـي از          ريـش نداشتنـد و تنها   

ديـدي تنـد و     چشماني باريك و  . د تارمو رسته بود   چنآنـان
قـــوي هيكـــل و . داشــتندصــدايي نـــازك و نــــافذو تيــز 

.دپرطاقت بـودن
) ميالدي13كيراكوس گنجوي، مورخ ارمني، قرن (

چنگيزخـان دو   ) آوريـل (در مـاه صـفر      )  مـيالدي  1220سال اژدها مطابق با سـال       (در بهار سال لوئيل     
جبه نويـان جـوان را كـه در انجـام دشـوارترين             خود سوبوتاي بهادر پير يك چشم و      ي  سردار جنگ آزموده  

1.فرمانهاي خاقان لياقت از خود نشان داده بودند نزد خود خواند

 تخت زريـن روي نمـد       رحاضر شدند و در براب    » خاقان گيتي ستان  «آن دو بيدرنگ در شا دروان ديباي        
. پاي چپ بر تخت نشسته بود و زانوي راست را در بغـل داشـت        چنگيزخان تكيه بر كف     . سجده در آمدند  ه  ب

درخشيد، چند دم روباه سـيمين فـام        آن مي ي  از كاله كروي چرمي براقش كه تخمه زمرد درشتي بر جيقه            
 سجده بـر آسـتانش   هر شكست ناپذير كدبهاهيجان و به دوچشمان اشهل گربه وارش آرام و بي     . آويخته بود 

:با آوايي زير و گرفته به سخن در آمد و گفت» همتابزرگ يكتا و بي«. نگريستزده بودند، مي
اند كه پسر ماده سگ زرده گوش، محمد خوارزمشاه سـپاه خـود را پنهـاني           من خبر داده  ه  ـ كارآگهان ب  
او . كرد، چندي پيش در كنـار جيحـون ديـده شـد           محمد كه هنگام فرار رد خود را گم مي        . ترك گفته است  

يش از پـ بايـد . كنداند،  با خود حمل مي    ن خوارزم در طول صدسال اندوخته     يطري را كه سال   هاي سرشا گنج
اگـر  . دهـيم ما بيست هزار سوار به شما مي... كه بتواند لشكر بزرگ ديگري گرد آورد، او را دستگير ساخت    نآ

 ولي بيدرنگ مرا آگاه    ... لشكر سلطان چنانست كه شما را ياراي پيكار با آن نيست، از جنگ بپرهيزيد                دديدي
هده  ع  غلبه نداريد، او به تنهايي از      اتفاق تواناييِ بفرستم و آنجا كه شما      يان را مي  آنگاه من تغاجار نو   ! ... كنيد
تـا محمـد را بـه     .  لشكرهاي محمد است   ماين ياساي ما را نيرويي بيش از تما       ه  ولي ما بر آنيم ك    ... آيد  بر مي 

دست شما درهم شكسته شـود، ولـي خـود بـا            ه  اگر لشكر سلطان ب   ! ... ز نگرديد ايد، نزد من با   زنجير نكشيده 
ون غارهاي تاريك پناه بـرد و يـا بـسان جـادوي     رده  ب يازمانش به پشت كوههاي بلند بگريزد       چند تن از مال   

بـر هـر شـهر كـه بـه         ... ش بتازيـد    تيابر سراسر وال   گردد، چون طوفان سياه      گر از انظار آدميان ناپديد    خدعه
تسليم تن در دهد رحمت آوريد و بخش كوچكي از سپاهيان را به حراست آن بگماريد و كسي را كه لبخنـد      

)مؤلفي تبصره . (شدفته بود و براي لشكرشي به هندوستان آماده ميرگدر اين هنگام چنگيزخان بخارا و سمرقند را. 1
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اما بر هر شهري كه بـه مقابلـه برخيـزد، هجـوم بريـد و آنـرا                  ... از ياد برده باشد، به حكمراني آن نامزد كنيد        
-كه اين ياسـاي مـا را دشـوار نمـي          ما برآنيم   ! ... سنگ بر سنگ آن نگذاريد و با خاك يكسان كنيد         ! بگيريد

...شماريد 
:جبه نويان سربرداشت و پرسيد

ـ اگر سلطان خوارزم، محمد به طرزي معجزه آسا از چنگ ما بدر رود و همچنان بـسوي غـرب بـشتابد                   
تا چه مدت از پي او بتازيم و از شادروان زرين تو دور شويم؟

:خاقان گقت
.آخرين دريا برسيدي آنقدر برويد تا به كرانه ـ تا پايان عالم از پي او بتازيد و

:دام تنحنح كنان سربرداشت و پرسيدسوبوتاي بهادر خميده پشت و كج ان
ـ اگر سلطان محمد ماهي شود و به قعر دريا فرو رود، چه كنيم؟

:تفي اعتمادي به سوبوتاي نگريست و گچنگيزخان نوك بيني خود را خاراند و با نگاهي حاكي از ب
.ميدهعزيمت ميي آوريد؟ اجازه ينجا كشد او را به چنگ ميودتر از آنكه كار بدـ ز

.دو سردار از جا برخاستند و واپس بسوي در رفتند
.ول و تاتار بسوي بالد غرب شتافتندغ مرهمانروز آنها با بيست هزار سوا
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فصل دوم

پيام به خاقان اعظم
ي دو سـال آزگـار بـر     طـ  ران چنگيزخان با بيست هزار سوا     ي از فرم  ه نويان و سوبوتاي بهادر به پيرو      جب

جستند، ولي هـر    تاختند و رد سلطان محمد فرمانرواي خوارزم را مي        ها و كوهستانهاي شمال ايران مي     جلگه
در افواه شايع بود كه خوارزمشاه پس از آنكه وطن خود را رها كرد و سـپس  . چه كوشيدند اثري از او نيافتند  

.اي يكه و تنها واقع در بحر آبسكون جان سپردند، در جزيرهدراكنردش پهمه از گِ
خوانـد، نـزد    هاي باستاني در وصف پيكار بهادران مـي       آنگاه جبه و سوبوتاي، مغولي سخندان را كه ترانه        

شآماده كردنـد بودنـد كـالم بـه كـالم بـه گوشـ              » همتابزرگ يكتا و بي   « براي   هخود طلبيدند و پيامي را ك     
اه چنگيزخـان  قرارگـ بـه  سپس او را .  تكرار كند1ه باردر نُه بار اشتند  تا سخنان آنانرا نُ مغول را ود  خواندند و   

چـون  .  كه مرغزارهاي سبز و خرم و نهرهاي آب زالل داشـت روانـه كردنـد   2واقع در دشت مجاور شهر نسف 
ن شهرهايشان را بـه آتـش       اي كه مغوال   گرسنه هاي آوارگان هاي دسته ا و راهزني  راهها به سبب تاخت و تازه     

.كشيده بوند، ايمن نبود، سيصد سوار زبده براي حفاظت پيك تخصيص داده شد
هـاي باسـتاني در وصـف دشـتهاي كبـود و كوههـاي سـبزپوش و        پيك در تمام طول راه پيوسته ترانـه     

نجام پيك به قرارگاه    سرا. دخواند، ولي يكبار هم پيام بهادران را بر زبان نران         دختران رعنا و گلندام كرولن مي     
گذشت و پس از آنكه با دود آتش مقـدس تطهيـر   ) نگهبانان(از هشت پاسگاه طرقاقان و  خاقان اعظم رسيد      

دو اسـب بـسيار زيبـا در دو سـوي در            . گشت، به شادروان زرد نزديك شد و در برابر در زرين آن توقف كرد             
هر دو اسب با رسن مويين سفيد بـه مـسمار           . گيكي به سپيدي شير و ديگري گلرن      : شادروان ايستاده بودند  

.زرين بسته بودند
ت ماند تـا آنكـه   در آمد و در همان حالسجده ه پيك مغول واله از اين شكوه و جالل در برابر شادروان ب          

دو طرقاق زورمند او را از زمين برداشتند و بـه درون شـادروان بردنـد و در پيـشگاه چنگيزخـان روي قـالي                         
.انرواي مغول چهارزانو بر سرير زرين نشسته بودفرم. انداختند

خوانـد  هاي باستاني مغول را مي    پيك زانو بر زمين زد و با چشمان بسته و بانگي رسا همانگونه كه ترانه              
:به خواندن پيامي كه از بر كرده بود پرداخت

راي آنكه پيـك سـخنان پيـام را تحريـف نكنـد و خـوب       فرستادند، بدانستند وقتي پيام مهمي ميسركردگان مغول كه نوشتن نمي . 1

. شـد نزد مغوالن مقدس شـمرده مـي      » نه«عدد  . داشتند تا آنرا حفظ كند    آوردند و پيك را وامي    بذهن بسپارد، آنرا بصورت ترانه در مي      

)مؤلفي تبصره (

). مؤلـف ي تبصره . (ب بخارا واقع استنام دارم و درجنو) مترجم»  ر«و سكون » ق«به فتح (» قرشي«نسف ـ اين شهر اكنون  . 2

دانـشمند فقيـد دكتـر    . »برهان قـاطع «ـ » نخشب نام شهريست از تركستان كه آنرا به تركي قرشي گويند    «: ب است شنسف همان نخ  

)مترجم(» .اندهم ناميده» نسف« آنرا جغرافي نويسان اسالمي«: محمد معين در حاشيه نوشته است
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،پيام از جانب نوكران كوشا
.وتاي بهادر و جبه نويان ـ به پيشگاه بزرگ يكتاسوب

محمد خوارزمشاه، پسر ماده روباه دم بريده،
.زندگي خود پايان داده جذاميان بي در خيمه 
اش، جالل نافرمان،افعي بچه

به كوههاي ايران خزيد
.و برسان دود ناپديد گرديد

،اينك بسوي قفقاز روانيم! ه كرديمرسك آنان ياما كار را ب
.و آهنگ جنگ با اقوام آن سامان داريم

.گرديمآزماييم و از شمار لشكرهايشان آگاه ميرا ميزورشان 
تازيم،دشتهاي قبچاق ميه براآنگ

.دكشيم تا اسبان نفس تازه كننآنجا عنان مي
سپارم و مراتع پرعلفها را بخاطر ميراه

جوييم،براي اسب گلرنگ تو مي
تا تو بسان صاعقه بر سامان غرب فرود آيي

،زير ران آريه و خنگ گردون ب
.1و چنگ مغول بر سراسر افاق چيره سازي

در همه عالم نيرويي نيست كه ما را
.درااز رسيدن به آخرين دريا باز د

شوييمآنجا، در امواج زمردين گرد از سم اسبان مي
ميدارپا ميه و از سرهاي كشتگان كوهي بلند ب

.كنيمو نام مقدس ترا بر آن نقش مي
يمپيچآنگاه عنان بسوي خاور مي

و شتابان راه بازگشت در پيش ميگيريم
. شادروان زرين تو آرام گيريمهتا بار ديگر در پنا

رد در كنار رود كالكا پايان يافـت، اكتـشافات جنگـي    بخين نظامي لشكركشي سوبوتاي بهادر كه به نبرخي از موري به عقيده . 1

بـه علـت مـرگ چنگيزخـان ايـن لشكركـشي            . مغول به اروپاي شرقي كه چنگيزخان در نظر داشت        ي  كاملي بود براي تدارك حمله      

سـپاه  ي انجام گرفت، ضمناً مشاور جنگي و سـركرده  ) اتيب(اش باتوخان نوهتوسط) 1237در سال ( سال بعد    12مغوالن و تاتاران    

)مؤلفي تبصره . (م گرفته بودااو انجي تاي بهادر بود كه اكتشاف بوسيله واو در اين لشكركشي همان سوب
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پيك پيام را به پايان رساند و با چشمان نيمه باز براي نخستين بـار بـه چـشمان شـرربار فرمـانروا كـه                         
ـ تانش راه نبود، نگريست و از نگاه خاقان چنان بر خود لرزيد كهسمغوالن عادي را به آ   سـجده  ه  هماندم باز ب

ريش قرمزش كه با تارهاي سـفيد       . تخت نشسته بود  چنيگزخان آرام و مرموز با چشمان نيمه بسته بر        . افتاد
با حالتي خسته به پيك كه در برابرش به سجده افتاده           . خارانيدجنبيد و كف پاي خود را مي      آميخته بود مي  

: گفتبود نگاهي كرد و گويي در بحر تفكر فرو رفته است
حريـر  ي  ـ آنگاه از  كيـسه       ... شايسته بايد   ) انعام(ترا ترغويي   ... ماند  ات به غازهاي وحشي مي    ـ حنجره 

ـ              ،تختي  دسته  ه  رد رنگي كه ب   ز دهـان  ه  آويخته بود يك تكه قند گردآلود بيرون كشيد و بـا دسـت خـود ب
:مرتعش پيك فرود برد و سپس گفت

م لشكركشي خود را ظفرمندانه به     يببين. هادر هنوز نرسيده است   ـ زمان تحسين جبه نويان و سوبوتاي ب       
.فرستيم پيك مخصوص مياد را بما پاسخ خو... د يا نه نرسانپايان مي

انگشت پيك را مرخص كرد و دستور داد او را به طعام و قميز مهمـان كننـد و بـراي                ي  خاقان با اشاره    
آنها را باز پس فرستاد تا به لشكر مغـول  ي وز ديگر همه ر. سواران همراهش نيز ضيافتي شايان ترتيب دهند      

.كه بسيار دور شده بودند، بپيوندند
يك روز چنگيزخـان كاتـب      . يكسال گذشت و از مغوالني كه بسوي غرب رفته بودند هيچ خبري نرسيد            

ستور داد نامـه    د و آنگاه د   اي بنويس كلمه به او گفت تا نامه     خود اسمعيل خواجه اويغوري را فرا خواند و چند          
آراسته بـه پرهـاي عقـاب    با كاله و پيكي زنگ به گردن ) هيچكس از مضمون آن آگاه نبود    (هر را   سر به م  ي  
: نويان و ده هزار سوار سپرد و به او گفتحفاظت پيك را به تغاجار. مقصد رسانده ب) شتابي نشانه (

آنگاه پيك در حضور تو بايد نامه . بهادر برسي ر عالم را بپويي تا به جبه نويان و سوبوتاي           ـ تو بايد سراس   
اند كه سي و سه قـوم  دياري چنان دور رسيدهه آنها اكنون ب. دست سوبوتاي بهادر بسپارده را با دست خود ب   

.اينك وقت آنست كه به آنها ياري شود. اند عرصه بر آنان تنگ كرده،خشمگين از هر سو
 سر دنيا رفتـه بودنـد، راه غـرب در پـيش             ن مغوالني كه به آن    ود براي يافت  تغاجار همان روز با لشكر خ     

.گرفت
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در جستجوي آخرين دريا

هـاي  خلقها از سـايه   دهشت. به پيش، اسبـان آهنين مفصل    
.تازدتر ميشما پيش

)يمغولي از ترانه (

هـاي چنـار    يـشه  ر خيزنـد، از درون   همانگونه كه دو مار سياه عظيم آنگاه كه از خـواب زمـستاني برمـي              
زننـد و پـس از آنكـه بدنـشان از حـرارت             ري چنبر مي  فتاب بها آخزند و ميان مرغزار، زير      كهنسال برون مي  

ند و  شـتاب  دور از هم پيچان بـه پـيش مـي          آورند و گاه كنار هم و گاه      آفتاب گرم شد، به كوره راهها روي مي       
 از هيبـت خـود هراسـان         بر فراز آنان در پروازند،     به فرار واميدارند و مرغكاني را كه صيحه كشان        را  جانوران  

 جلد و چاالك و سوبوتاي محتاط و محتال نيز گاه چـون كمنـدي               ،سازند، دو لشكر زير فرمان جبه نويان      مي
زدند و با خيل رنگين و خروشان اسـبان خـود پيرامـون شـهرهاي      گشودند و گاه گرد هم چنبر مي      از هم مي  

-كردند و همچنـان بـسوي غـرب مـي         سم اسبان مي  ند، كشتزارها را لگدكوب     آمدز مي هراسان به تاخت و تا    
.گذاشتندكرده بر جاي ميهاي دودزده و اجساد سوخته و باد ويرانه،شتافتند و از پي خود

 را در نورديد و شهرهاي سمنان، خوار، قم، زنجـان           نسپاه چنگيزي سراسر شمال ايرا    ) يهطال(اين يزك   
 مغوالن تنها به شهر پر نعمت همدان كه والي آن رسوالني با هداياي شايگان و از آن          .و غيره را در هم كوبيد     

در قـزوين  . ملبوس به پيـشواز فرسـتاده بـود، ـ امـان دادنـد      ست بار شتريسبان اصيل و دواي از اجمله گله
اطور و  اهالي قزوين دست از جان شسته و در هر كوي و برزن بـا سـ               . مغوالن به پيكاري سخت مجبور شدند     

.حريق شدي قزوين طعمه . قمه به جنگ برخاستند
هـاي  آنـان گلـه   از هر سو براي     . ماههاي سرد زمستان را مغوالن در حوالي شهر ري به قشالق گذراندند           

مغوالن تا رسيدن بهـار همانجـا   . فرستادندپاي و شتران حامل بارهاي امتعه و قماش ميگوسفند و اسبان باد   
.اطراق كردند
هاي كوههاي ايران در پرتو آفتـاب بهـاري از گـل و ريحـان پوشـيده شـد،                    فصل بهار كه دامنه    در اوان 

 مـال فـراوان و هـداياي گـران فرسـتاد و             ،روت تبريز ثپرو  شهر بزرگ   . مغوالن به جانب آذربايجان كوچيدند    
 در آمدنـد و بـه   راه قفقـاز ه مغوالن به صلح رضا دادند و بي آنكه معترض شهر شوند، از كنار آن گذشتند و ب        

ولي از هجوم به شهر پرهيز كردند و تنها به گرفتن نقره و ملبوس بـسنده                . شهر گنجه پايتخت اران رسيدند    
.كردند و بسوي گرجستان شتافتند

عمده قوا به پيش تاخـت و جبـه بـا پـنج     سوبوتاي با . گرجيان با لشكر زورمند راه بر مغوالن سد كردند  
جنگي بكار بردند و خود را به فـرار         ي  ر همان نخستين درگيري مغوالن حيله       د. هزار سوار به كمين نشست    
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سواران جبه ناگهـان از     . گرجيان جانب احتياط از دست دادند وغافل از كمين به تعاقب آنان پرداختند            . زدند
آنگاه سـپاهيان سـوبوتاي نيـز بـسوي آنـان بـاز گـشتند و                . ندبردگرجيان حمله   كمينگاه برون جستند و بر    

در ايـن   .  و ديري نگذشت كه همه را به خاك هالك افكندند          دجنگجويان گرجي را از هر سو در ميان گرفتن        
.كارزار سيزده هزار گرجي به قتل رسيد

هاي كوهستاني ميگذشـت    ولي لشكر مغول از رفتن به درون اين سرزمين كه راههاي آن از تنگناي دره              
هـاي  دره. ين بار از غنايم سرشار، آن سامان را تـرك گفـت     و مردماني بغايت جنگجو داشت حذر كرد و سنگ        

 درجستجوي دشتهاي باز بودند تا اسبان خـود  آنها. كردكوهستاني قفقاز عرصه بر جنگجويان مغول تنگ مي  
ايـن دژ   . مغوالن پس از كشتار و تارج شماخي، بسوي دربند شروان شتافتند          . را در چراگاههاي آن رها كنند     

جبـه نويـان پيكـي بـسوي رشـيد      . بنـدد د و دسترس ناپذير قرار دارد و معبر شمال را مـي           بر فراز كوهي بلن   
:شروانشاه كه در دژ تحصن جسته بود فرستاد و از او طلبيد

.كد گردانيمؤا نزد من فرستي تا پيمان دوستي م خود رـ مناسب آن است كه جمعي از خانان محتشم
فروخـت در  جبه از آن ده تن، يكي را كه فخر مي. زد او فرستادشروان شاه ده تن از پيران عالي تبار را ن       

:ه تن ديگر گفتنبرابر چشم ديگران گردن زد و به آن
ولـي اگـر از در خيانـت در آييـد،           . ـ اگر شما راه نماييد كه لشكر ما از دربند بگذرد به جان امان يابيـد               

.ديار عدم شتابيده مانند يار خود ب
ن تن به اطاعت دادند و سپاهيان مغول را از كوره راههـاي كوهـستاني پيرامـون    خانان شروان از بيم جا    

انگاه مغوالن پيران را رها كردند و خـود راه شـمال     . چاق را به آنها نشان دادند     بدشت ق دربند گذراندند و راه     
.در پيش گرفتند
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فصل چهارم

ها و قبچاقاندر سرزمين االن
هـا  و  هـا و چـركس  در آنجـا لزگـي  .   رسـيدند 1هـا  سـرزمين آالن جبه و سوبوتاي در قفقاز شـمالي بـه      

.ها شتافتندجنگجويان قبچاق گروه گروه از دشتهاي شمال به كمك آالن
مغوالن يك روز تمام از بام تا شام با آنان در جنگ بودند، ولي نيروي طرفين همچنان برابر ماند و هيچ                     

. ترين خان قبچاق بود فرسـتاد     كالنقاصدي بسوي كوتيان كه   آنگاه جبه پنهاني    . يك  بر ديگري غالب نيامد     
:اي بدين مضمون بر او فرو خواندقاصد نامه

ـ   . ما تاتاران مانند شما قبچاقان از يك خون و از يك تباريم    « ضـد بـرداران   ه اما شما با طوايـف بيگانـه ب
كد بنديم كه معترض هم     ؤبايد پيمان م  پس ما   . دانها، هم بر ما و هم بر شما بيگانه        ايد، آالن خود پيمان كرده  

خـود ايـن    ي  شما به اراده    . دهيمشما مي ه  فاخر بخواهيد، ب  ي  چه طال و جامه     پاس اين پيمان هر   ه  ب. نشويم
.»ها را يكسره سازيمموضع را ترك كنيد و بگذاريد تا ما كار آالن

خانان قبچاق به وسوسه افتادنـد  . مغوالن اسبان بسيار با مال فراوان و هداياي گران براي آنان فرستادند       
.  و با لشكر خود به شمال شتافتنددها را ترك گفتنو به خيانت تن در دادند و شبانگاه اردوي آالن

باديهاي آنان تاختنـد و كـشتند و        آدند و پس از درهم شكستن آنان بر         ها حمله بر  سواران مغول بر االن   
عت م تن در دادند و متعهد شدند از چنگيزخان اطا         يلها به تس  نآال. دسوختند و هر چه داشتند به تاراج بردن       

.نان به لشكر مغوالن پيوستندآبخشي از . كامل داشته باشند
هاي خـود را    »تومان«ها را در پشت سر نداشتند، ناگهان        سوبوتاي كه ديگر شمشيرهاي تيز آالن     جبه و 

اميران قبچاق با اعتماد به صلح و ايمنـي،         . دهاي قبچاق در آن ساكن بودند، راندن      بسوي دشت شمال كه ايل    
ـ             مغـوالن گـام بـه گـام آنهـا را تعقيـب كردنـد و                . دهر يك با سواران خود به قرارگاهاي خـويش رفتـه بودن

به بهاي خيانت به آنها داده بودند، از اموالشان بـه غنيمـت       ران ساختند و چندين برابر آنچه       مساكنشان را وي  
.گرفتند

ق دوردست دشت پس از شنيدن خبر هجوم مغوالن اموال خود را بـر شـتران بـار                  قبچاقان ساكن مناط  
ي از آنـان بـه      ريابـس . 2هـا جمعي به مناطق باتالقي و جمعي بـه جنگـل         . كردند و هر كس به جايي گريخت      

. گريختندرسرزمين روس و مجا

)مؤلفي تبصره . (هاي كنوني هستندان آسه تينكها  نياآالن. 1

از ديرباز از جنگلهاي انبوه و باتالق زارها و معابر آبي كـه بـا   ) شعب دنپراز (هاي كالميوس و سامار هاي علياي رودخانهحوضه. 2

گذشت و بسيار پرآمد و شد راه بازرگاني ميان سواحل آزوف و دنپر در قديم از اين دو رودخانه مي. گذشتند پوشيده بودبلم از آن مي   

)مؤلفي تبصره . (بود
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آنها را به امواجل نيلـي  هاي رودخانه دن آنقدر تعقيب كردند تا        مغوالن قبچاقان فراري را در طول كرانه      
قبچاقـان را مغـوالن   ي بازمانده . ان را در دريا غرق كردند  ريختند و بسياري از قبچاق     1»خزري  بحيره  «رنگ  

.هاي گوسفنداني كه از همه جا غنيمت گرفته بودند، گماشتندبه مهتري اسبان و چوباني گله
بندري ثروتمند قبچاقـان بـود حملـه        خزريه روي آوردند و بر سوداك كه شهر       ي  سپس به شبه جزيره     

كردنـد در ايـن     ديگر حمل مي  ي  هاي خارجي بسياري كه ملبوس و قماش و امتعه          در گذشته كشتي  . بردند
قبچاقان متاع آنانرا با برده، پوست روباه و سنجاب و چرم گاو قبچاقي كه شـهرت                . انداختندبندرگاه لنگر مي  

.كردندفراوان داشت مبادله مي
شوند، بخشي بـه كوههـا گريختنـد و بخـشي بـه      وداك پس از آنكه شنيدند مغوالن نزديك مي       س ياهال

جبه و سوبوتاي شهر را تـاراج كردنـد و بـاز راه شـمال در     . كشتهاي نشستند و از راه دريا به طرابوزان رفتند      
.اين اطراق بيش از يكسال بطول انجاميد. پيش گرفتند تا در مساكن قبچاقان اطراق كنند

هاي گوسفندان داراي پشم لطيف و زمينهاي حاصـلخيز         گلهعلف با گاوهاي پروار و    قه مراتع پر  طين من ا
پـسنديدند  جنگجويان مغول اين دشتها را مي     . كردند و پاليزهاي هندوانه و كدو داشت      كه بردگان كشت مي   

لي صحراهاي وطن ما مغولستان      آزادند، و  هاي اونون و كرولن زادگا    ند كرانه گفتند اسبان ما در اينجا مان     و مي 
پس از پايان كار تسخير عالم براي ما        . صفاي ديگري دارند و هيچ دشتي در عالم نميتواند جاي آنها را بگيرد            

.ي كرولن خود بازگرديمهاماند جز آنكه به كرانهآزروي ديگري نمي
ايـن  . ان بسر بردنـد بچاققي  شهر عمده 2»شاروكان«جبه و سوبوتاي زمان كوتاهي با لشكريان خود در        

رفت و هم انبارهايي پر از امتعه       شهر، هم بناهاي سنگي داشت كه تا نيمي از ساختمان آنها در زمين فرو مي              
-شد كه در آنها هم خانان قبچاق زنـدگي مـي          تشكيل مي ي  ئهاي آن از يورتها   ي بيشتر خانه  ول. بالد ديگر ي  

.گشتندكوچيدند و زمستانها به شهر باز ميدشت ميه ر بكردند و هم صحرانشيناني كه هنگام بهار از شه
 مغوالن بازرگانان بالد ماوراء دريا از بيم جنگ داد و ستد با طوايف سـاكن دشـت را قطـع            آمدنپس از   

شهر شاروكان غارت شده و سوخته، از سكنه خالي ماند و سپاهيان مغول آنجا را تـرك گفتنـد و بـه                      . كردند
.ندسواحل درياي آزوف رفت

بادهـا مـصون     مستقر كردنـد تـا از      هاموار محصور ميان تپه   هاي خود را در زمينهاي ه     »كورن«مغوالن  
. ها را از قبچاقـان گرفتـه بودنـد   بزرگي مركب از چند صد يورت بود و اين يورت     ي  دايره  » كورن«هر  . باشند

اميـر هـزاره و در كنـار آن          مغول مسكن داشتند و در مركز هر كورن، يـورت بـزرگ              ار سو در هر كورن هزار   
جوار هر  در. شد، برپا بود  ل مي يكز چند دسته دم اسب بر فراز آن تش        ا» پرچمي«كه از يك تير بلند و       لوايي  

» خزريـه «را ) قـريم ـ متـرجم   (كريمه ي و شبه جزيره » خزري بحيره «سياه را در قرن سيزدهم ميالدي مورخين اسالمي درياي . 1

)مؤلفي تبصره ). (پروفسور برون(كنوني بحر خزر ناميده شد » كاسپين«سپس درياي . ناميدندمي

اركف قرار خكه شهر قبچاقان بود، در جاي كنوني) يعني شاروك خانه(رخي از دانشمندان، شاروكان ي ب ـ به عقيده  شاروكان. 2

)مؤلفي تبصره . (آيدمي» شاروكان« نام هم از همان» خاركف«داشت و نام 
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حركـت  ي  يورت اسبان ساكنين آن هميشه زين شده و با لگام محكم كشيده و به ميخ آهنين بسته، آمـاده                    
.چريدندگ زير نظر مهتران قبچاقي در علفزارهاي صحرا ميهاي بزراسبان در ايلخيي بقيه . ايستاده بودند

اردو بـا  . ردكـ  مراعـات مـي   را همچنان1»ياساي بزرگ چنگيزخان«لشكر مغول قوانين اكيد مصرحه در   
هـاي دشـت كـه بـه سـرزمين          در آن شـاهراه   . شـد ه از قراوالن مغول حراسـت مـي       دراي مركب از سه     حلقه

-ركس را كه از دشت مي     ن مغول به پاس ايستاده بودند و ه       رفت، نگهبانا ميو مجارها   » اوروسها«،  »بلغارها«
اي از طوايـف سـاكن نـواحي مجـاور     كردند و كـساني را كـه خبرهـاي تـازه      گرفتند و تفتيش مي   گذشت مي 

.رساندندفرستادند و بقيه را همانجا به قتل ميداشتند نزد جبه نويان مي
ن مغولي خود كه از همان هنگام خروج از وطـن دوردسـت در ايـن                ها با زنا   يورت ربسياري از سواران د   

زنـان  . ردنـد كر راه اسير كرده بوند، زنـدگي مـي        لشكركشي با آنان همراه بودند و نيز با زنها و كودكاني كه د            
ايـن زنـان گـاه در       . پوشيدند و تشخيص آنها از مردان در نظر اول دشـوار بـود            مغولي مثل سواران لباس مي    

هـاي حامـل غنـائم     كردند، ولي كار اصلي آنان مراقبت شـتران و اسـبان بـاري و ارابـه               ز شركت مي  ها ني دنبر
 داشت، نظارت ميكردند و آنهـا را        نداغ صاحب خود را بر را     نان بر كار اسرا نيز كه هر يك         ز. تقسيم شده بود  

- و گاوها و شتران ماده را مـي هاخود آنها نيز به اتفاق اسيران شير ماديان. داشتندبه كارهاي گوناگون وا مي   
.پختندها در ديگهاي مسين يا سنگي غذا ميدوشيدند و در اطراق

هـا  ري گرفته بودند، بر ارابه    يكاني را كه در راه متولد شده و يا از اقوام ديگر به اس             دهنگام نقل مكان، كو   
دند و بر پـشت اسـبان بـاري    دانشاندد و يا هر كودك و گاه هر دو كودك را در يك انبان چرمي جاي مي          مي
.كشيدندكردند، خود بدوش ميگذاشتند و يا زنان مغول كه سواره حركت ميمي

هاي جنگجويان قبائل گوناگوني كه در راه به مغوالن پيوسته بودند، مجزا از اردوگـاه مغـوالن، در                  دسته
 حنـايي رنـگ تنگغـوتي، سـياه         هايهاي رنگارنگ تركمني، خيمه   دشت اردو زده بودند و در ميان آنها يورت        

مغوالن اين خيل اوباشان    . شدها و يا سواران طوايف ديگر ديده مي       ي آالن چي و چادرهاي ساده   وچادرهاي بل 
.شدغنائم نصيب آنان ميي فرستادند و پس از هر كارزار بازمانده را اول به حمله مي

چنگيزخان بود كه تا ديرزماني براي مغوالن در حكـم  ي احكام و امثال ثبت شده ي ـ مجموعه » ياساق بزرگ« يا ياساي بزرگ. 1

)مؤلفي تبصره . (چيزي باز مانده استاكنون تنها قطعات نا» ياسانامه«از اين . قوانين بشمار ميرفتمجموعه

قتل و مرگ شد و مورخين تـاريخ      » ياسا«از معاني   در باب مجازاتها و سياستها بود به تدريج يكي        » ياساي بزرگ «ي از   ش    چون بخ 

است كـه  » شيياسامي«اسم مصدر آن . بردندرا به معني كشتار بكار مي     » به ياسا ملحق گردانيدن   «و  » به ياسا رساندن  «مغول عبارت   

)مترجم. (رفتامور بكار ميي به معني سياست و اداره 
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فصل پنجم

اردوي مغوالن در كنار رود كالكا
ي دريـا واقـع در نزديكـي دهانـه          ي  بلنـد كرانـه     ي  فرمان داد تا يورت او را روي پشته         سوبوتاي بهادر   

.رودخانه گل آلودي كه جريان كند داشت، بپا دارند
. انجام فرمان بهادر پرداختنـد    ه  سواران مغول كه دريافتند اطراق و آسايش در پيش است، شاد و خرم ب             

هاي نمـدي   جمعي از كنيزان هراسان قبچاقي نيز با كاله       . ددوازده شتر قطعات چند يورت را به محل رساندن        
ر مغوالن به خواندن ترانه مشغول شـدند   امهنيزان از شترها فرود آمدند و بك. مخروطي بر شتران سوار بودند   

 و هاي مشبك و مقوس يورتها را به پا داشتند و روي آنها را با نمـد سـفيد پوشـاندند                   و در همان حال ديواره    
.دور آنها كشيدنده هاي رنگارنگ ب از پارچهنوارهايي

:سوبوتاي روي ترش كرد و پرسيد
ـ سه يورت براي چيست؟

:در جوابش گفتند
ـ يك يورت براي تو، يورت ديگر براي يوزهاي شكاري محبوب تو و يورت سوم براي كنيزكان مـاهروي                   

.قبچاقي است تا با آوازها و رقصهاي خود ترا سرگرم كنند
:سخن آنان را قطع كرد و گفتسوبوتاي 

. يورت دوم جاي يوزها باشد، ولي يورت سوم را به سقالب پير بدهيد تا در آن براي من غـذا بپـزد                     ! ـ نه 
.آنها را ميان اميران صده تقسيم كنيد. خواهم كنيزان قبچاقي در سفر جنگي مزاحم من باشندمن نمي

اريك و بلندي كه بر كمر زده بود، در يورت سـوم            بي  هاي چوبي بزرگ و قمه      سقالب با ديگها و چمچه    
اندام را تاتـاران در راه در حـوالي اسـترآباد اسـير كـرده               سپيدموي بلندقامت و الغر   ي  اين برده   . جاي گرفت 

او آشـپز كاتـب سـلطان       . سير پير از قوم اوروس اسـت      ااين  «: تاي گفتند ونوكران در آن هنگام به سوب     . بودند
گويد و آشپز كارآمدي است و    به تمام السنه سخن مي    . خواست به وطنش بگريزد   مي و   محمد خوارزمشاه بود  

پـسر  . كنـد ها گرفته تا قيماق و حلويات و لوزينـه رنگـين مـي            ترا به انواع طعامها از پلوها و خورش       ي  سفره  
واهـد  اين پسر در پختن  غذا به سقالب كمـك خ . ننام طغا ه  اي هم دارد كه نوجوان خاموشي است ب       خوانده

:سوبوتاي از اين سخن برآشفت و گفت» .كرد
همـه  . هيچ كس هم الزم نيـست بـه او كمـك كنـد    . ـ مرا همان سقالب پير براي  پختن غذا بس است 

به اين طغان شمشيري بدهيد و او را بـر اسـب كـر و مفلـوكي         . دوست دارند كنار ديگ به آشپز كمك كنند       
اگر در جنـگ لياقـت از خـود نـشان داد، صـاحب              . جنگ بياموزد ي طاليه بفرستيد تا فن      بنشانيد و به صده   

همان نخستين درگيـري    مد در آد شد و اگر جنگجوي بد از كار در          اسب خوب و زين و برگ و جوشن خواه        
! ...بزرگي نخواهد بودي او را خواهند كشت و اين هم ضايعه 
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شـد، جلـوي در، روي بـالش         مي به دريا باز   رو ،د كه درش بسوي جنوب    وتاي در يورت سپيدبام خ    وسوب
ديد كه نه   نگريست و با شگفتي مي    اش ديري به درياي منقلب تيره فام مي       زين نشسته بود و با چشم برآمده      

آن  هـيچ شـباهتي بـه        ،هاي اين دريا و حتي مرغاني كه بر فـراز امـواج آن در پروازنـد               آب و نه باد و نه ماهي      
امواج بـا حركتـي يكنواخـت از        .  ندارند  به ياد داشت،   ي مغولستان هاي كبود صحراها   درياچه چيزهائيكه او از  

ها كشتي. شد بادبان سفيد يك كشتي بيگانه نمودار مي   ،گاهگاه در افق مه آلود    . شتافتنددور بسوي كرانه مي   
.هاي تحت اشغال تاتاران بيم داشتنداز نزديك شدن به كرانه

در سراسـر دشـت   . هـاي پـر از مرغـان شـناگر    ف و بركه  اين منطقه دشت پهناور بازي بود با مراتع پرعل        
گاوهاي سپيد و درازپا، گوسفندان سـپيد پـروار و   : چريدندده بودند مينچارپاياني كه مغوالن از قبچاقان ستا    

جنگجويـان سـوبوتاي هـر روز غـذاي         . حتي نمدهاي قبچاقان و يورتهاي آنان نيز سپيد رنگ بودند         . داردنبه
گا اميـران  . دادندهـاي بـافت ايران يله مي آنكه به كاري مشغول شونـد، روي قاليچهخوردند و بي گوشت مي 

دادند و نيروي اسبان مغولي خـود را بـه          ترتيب مي  يا اسب دوان  يرفتند و   ول با بازها به شكار مي      مغ ه ي هزار
.ندآزموداسبان تركمني و ايراني و قفقازي و غيره كه در راه به غنيمت گرفته بودند مي

عليـاي رود   ي  اي واقـع در حوضـه       فراز تپـه  جبه نويان، سردار ديگر مغول يورت خود را ميان دشت بر          
هايي كـه از  ديده بانهاي مغول روي سلسله تپه    . پيرامون او دشت كران تا كران سبز بود       . پا كرده بود  كالكا بر 

.رفت موضع گرفته بودندميان دشت بسوي شمال مي
، دو سـردار غالبـاً بـا        ه و سوبوتاي را با هم و براي يك كار به غرب فرسـتاده بـود               با آنكه چنگيزخان جب   

.  خطاي ديگري را ثابت كنـد      كوشيدكردند و هر يك مي     بحث مي  هنگي نداشتند، پيوسته جر و    آيكديگر هم   
ديگـر خـود   او بارها اين تدبير را با نـوكران  .  اين دو رقيب را نفرستاده بود،چنگيزخان هم بدون نيت زيركانه 

كوشـيدند در قبـال يكـديگر        دو نفر را از پي يك كار فرستاده بود، زيرا رقيبـان هميـشه مـي                ونيز بكار برده    
.شايستگي بيشتري از خود نشان دهند

لشكر او بارها به وضع بسيار خطرناك گرفتـار       . شتافتالك بود همواره به پيش مي     جبه كه در يورش چا    
ولي چون كار تنگ ميشد و مرگ از هـر سـو او             . رفت زورآور بدر مي   نم دش جبه با مهارت از چنگ    . شده بود 

سـواران سـنگينْ   ي  او با صفوف فشرده     . رهانيدكرد، سوبوتاي به مدد ميرسيد و او از مهلكه مي         را تهديد مي  
.برددشمن حمله ميه هاي چيني بر تن داشتند، بمغول كه هم خود و هم اسبانشان زرهي اسلحه 

چون دو مهره آبگينه    باال بود و هيچگاه خنده بر لب نداشت، چشمانش ثابت و          قامت و بلند  جبه كشيده   
نشـست و بـه     رفت و كنار آتـش مـي       ديدن سوبوتاي مي   هپس از نبرد سراپا گردآلود و آغشته به خون، ب         . بود
تاي وسـوب . داد كه هيچ خطايي مرتكب نشده، ولي عدد دشمن بـسيار زيـاد بـوده اسـت                تاي توضيح مي  وسوب
تر است از توجيـه خطاهـاي       گفت به خنديد و به او مي     است، مي  هت داد اسند از اينكه بار ديگر جبه را نج       خر

رسم مطبخ  سلطان خوارزم به آن سيز زده و بـا سـيخ كبـاب             ه  اين گوشت بره را كه ب     ي   و مزه    يخود بگذر 
.اند، بچشيكرد
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ت كه چون تيرش از شـصت قـدمي بـر سـر             پنداش مزاج بود و مي    يجبه مردي مغرور، خودپسند و آتش     
بـه سـبب همـين مهـارت در         . كنـد  خطـا نمـي    ينشيند، پس در هيچ كار     مي ري در حال فرا   موش صحرايي 

 در لـشكر همـه او را   1.يعني تير داده بودنـد ) »ج«به كسر (» جبه«تيراندازي و چاالكي و تيزتازي به او لقب       
پـيش از آغـاز هـر پيكـار هميـشه خـود بـه        . ام ديگري داشت ناميدند و حال آنكه در اصل ن      به همين نام مي   

طرقاقـان  . شـتافت هاي مقـدم مـي    اش به مواضع خطرناك رده    رفت و با اسب بلند و تكيده      سركشي محل مي  
.بارها با زحمت بسيار او را از مرگ رهانيده بودند

در . نش چيـست  دانـست سـ   رسيد و هيچ كـس نمـي      تاي با چند رشته ريش بر چانه، پير بنظر مي         وسوب
ن هنگام كج و فلج شـده بـود و   آ از دست راستش. اش زخم برداشته و عضالتش را تير بريده بود       جواني شانه 

كرد صورتش از ابروي چپ به پايين چاك خورده بود و به همين جهـت چـشم چـپش                   با دست چپ كار مي    
رسيد كـه همـه     و بنظر مي  هايش هميشه جمع و چشم راستش برعكس برآمده و فراخ بود            ميان تهي و پلك   
.برد ضميرش پي ميكند و به سرّكس را معاينه مي

نـد ن، محيـل و محتـاط و ما       )34(»دم بريـده  «گفتند كه سوبوتاي بسان روباهي پير و        در لشكر همه مي   
 پركين و خشمگين است، با بـودن سـوبوتاي هـيچ دشـمني سـهمگين نيـست و بـا او                      ،لنگي از دام جسته   پ

.افتدميهيچكس به مهلكه ن
پيـامي  . هاي آخرين درياي عالم برسـاند جبه با سرسختي تمام در جستجوي راهي بود كه او را به كرانه            

داشـت  را كه بصورت ترانه با پيك براي چنگيزخان فرستادند، جبه تنظيم كرد و هنگامي كه آنـرا بيـان مـي                    
:گفتداد و نيشخندزنان ميسوبوتاي براي دلگرمي او تنها سر تكان مي

ـ تا كجا قصد رفتن داري؟ محلي كه تو پس از رسيدن به آن چون بـز كـوهي واپـس خـواهي زد و راه                          
گريز در پيش خواهي گرفت و من براي آخرين بار بايد به نجات تو بشتابم نزديك است يا نه؟

جبـه خـود بـه   . آوردنـد كردند و نزد جبـه مـي  قراوالني كه مراقب دشت بودند رهنوردان را دستگير مي       
رود، از وضع   پرداخت و از احوال اقوام ساكن ديار غرب و شمال، راههائي كه به آن ديار مي               پرسش از آنها مي   

عليق بـراي اسـبان، شـهرهاي پرثـروت و قـالع مـستحكم، لـشكرها و                 ي  ها و گدارهاي آنها، درباره      رودخانه
آخرين دريا چقدر راه است ـ جويـا   چگونگي سالح آنها، مهارت سپاهيان در فن جنگ و تيراندازي و اينكه تا 

.شدمي

كرد امير چون مردي بهادر بود چنگيزخان او را اميري دهه داد و چون نيكو خدمت مي«: جبه از ميان سپاهيان ساده برخاسته بود. 1

رفـت و   مدتها مالزم بندگي بود و به لشكرها ميها و جهدها نمود امير هزاره شد و بعد از آن اميري تومان و  صده گردانيد، چون سعي   

)مترجم. (277-، جلد اول، ص »جامع التواريخ«ـ ). مؤلفي تبصره ). (رشيدالدين(» دادهاي نيكو ميكوچ


